
ПРОГРАМНА МЕТА 

Назва проекту: Програма підтримки та розвитку галузевої освіти в Україні REMESLO. 

Актуальність проблеми:  

Економіка України під загрозою. Більшість галузей країни, вже сьогодні, відчувають гострий 

дефіцит кваліфікованих кадрів робітничих професій, технологів, інженерів та інших 

вузькопрофільних фахівців. Довготривалі освітні реформи не дають швидкого результату та 

на сьогодні галузева освіта відірвана від реалій сучасного виробництва.  

Фактори, що вплинули на створення кадрового голоду робітничих професій у різних галузях 

України: 

- Низька обізнаність населення України про кадрові перспективи та можливості кожної 

окремої галузі; 

- низький імідж окремих галузей;  

- низький імідж ремісничих та робітничих професій; 

- в  умовах євроінтеграції та впровадження безвізу між Україною та ЄС спостерігається 

масова міграція працездатного населення України за кордон; 

- щорічний недобір студентів для отримання інженерних і робітничих спеціальностей у 

державних ВНЗ та закладах професійно-технічної освіти; 

- низька якість галузевої освіти в Україні; 

Все це унеможливлює розвиток підприємств та української економіки в цілому. 

Розуміючи критичність ситуації, що існує, вболіваючи за майбутнє України, у 2017 році я 

створила проект розвитку та підтримки галузевої освіти в Україні REMESLO™.  

 

Мета проекту:  

Головною метою проекту підтримки та розвитку галузевої освіти є: підвищення іміджу 

ремісничих та робітничих професій через популяризацію кожної окремої галузі, 

демонстрацію її граней та можливостей у формі інтерактивного галузевого шоу 

«Фестиваль REMESLO™» та створення освітнього центру «REMESLO EDUCATION», що 

консолідує найкращих галузевих фахівців для швидкої підготовки кадрів.  

 

Програма поділяється на два взаємодоповнюючі проекти: 

 

1. Цикл різногалузевих фестивалів REMESLO™ 

Мета циклу галузевих фестивалів: створення сучасної інтерактивної комунікаційної 

платформи, для популяризації та підвищення іміджу кожної окремої галузі та ремісничих  

спеціальностей, де: 



 виробники зможуть представити свої товари покупцям;  

продавці матеріалів та комплектуючих, технологій та послуг – презентувати найновіші 

продукти та технології; 

 відвідувачі могли б отримати комплексне уявлення про кожну окрему галузь і ремісничі 

спеціальності та захопитися цією справою; 

представники освітніх закладів – популяризувати та презентувати власні навчальні 

програми; 

роботодавці – знайти кваліфікованих працівників; 

споживачі – придбати якісні товари.  

Стан проекту:  

Першим, з циклу галузевих фестивалів, у вересні 2017 року, ми провели Столярний фестиваль 

REMESLO, що відбувся в приміщенні Креативного простору  IZONE, м. Київ, за участі 38 

компаній та 12 галузевих державних навчальних закладів з різних регіонів України, що 

прийняли участь за підтримки МОН України та Інституту модернізації та змісту освіти. Два дні 

фестивалю відвідало понад 1500 осіб.  

Фестиваль був організований мною, як ініціатором та куратором  проекту та компанією ТОВ 

«ГРУПА КОМПАНІЙ «ТРЕЙДЕКС», якій біло надано право впроваджувати даний проект. Також, 

проект підтримала команда однодумців та волонтерів. Фінансове забезпечення проекту: 

власні кошти, кошти компаній, що підтримали проект та організаційні збори з учасників 

фестивалю. 

В рамках фестивалю були організовані наступні зони, що демонстрували всі грані 

деревообробної та меблевої галузі: Експо-зона готових продуктів, матеріалів, технологій, 

інструментів та обладнання, Лекторіум, Зона майстер-класів, Ярмарок вакансій, Зона освітніх 

програм, Дитяча зона, Лаунж-зона, Зона фуд-кортів. 

На сьогодні ми організували три фестивалі для різних галузей, в рамках яких ми говорили про 

різні професії та можливості галузей. Кожен з організованих нами івентів допоміг нам 

сформувати чітке розуміння формату заходу та його забезпечення.  

Щодо фінансової частини – вона може бути мінімальною і реалізована за рахунок 

партнерської взаємодії з учасниками ринку та допомоги ЗМІ.  

Даний формат, в подальшому, може перерости з фестивалів в інтерактивне галузеве TV-шоу 

і в мене є бачення впровадження і цього проекту. Третім з завдань, після впровадження 

освітнього центру «REMESLO EDUCATION», може бути реалізація TV-шоу з робочою назвою 

«REMESLО…» (замість крапок, під кожен випуск, у назві прив’язка до галузі, про яку знімається 

історія). Ця ідея потребує доопрацювання, тому залишаю її поза даним проектом. 

Саме під час першого, Столярного фестивалю REMESLO™ з’явилось розуміння потреби 

створити освітній напрямок програми підтримки та розвитку галузевої освіти в Україні 

«REMESLO EDUCATION» завдяки високому інтересу з боку відвідувачів фестивалю до 

можливості отримати практичні знання та навички та оволодіти професією в короткий термін.  

 

2. Освітній центр «REMESLO EDUCATION» 

Мета освітнього центру «REMESLO EDUCATION»: 



Консолідація фахівців для створення та надання якісних знань та практичних навичок для 

підготовки фахівців в різних галузях в найкоротший термін. 

В рамках освітнього центру будуть створені різні напрямки підготовки: деревообробка, 

будівництво та соціальна інженерія, харчові технології, дизайн та архітектура, малярна 

справа, мистецтво, народні ремесла, журналістика, агро технології, бізнес процеси тощо.  

Стан проекту:  

Є домовленості з викладачами наступних освітніх напрямків: 

Мистецтво – фото-мистецтво; 

Ораторська майстерність; 

Дизайн – дизайн інтер’єру,  промисловий дизайн, архітектура 

Деревообробка та меблеві технології – розроблені 4 авторські курси для різного рівня 

компетенції: 

- Столярна справа, рівень 1, 2, 3; 

- корпусні меблі, рівень 1, 2, 3; 

- М’які меблі, рівень 1, 2, 3; 

- Конструктор-технолог меблів, рівень 1, 2, 3; 

Вперше в Україні, з часів Незалежності, наш проект «REMESLO EDUCATION», в рамках 

освітнього напрямку «Деревообробка та меблеві технології», завдяки підтримки компанії, що 

продає деревообробні верстати, готові організувати набір для підготовки фахівців, що 

отримають теоретичні та практичні знання з управління верстатами, та зможуть за два місяці, 

отримати необхідну базу знань та навичок, матимуть можливість працювати на меблевих і 

деревообробних підприємствах. На сьогодні в Україні жоден навчальний заклад не має 

можливості та не навчає операторів верстатів деревообробної та меблевої галузі. Компанії 

вимушені самотужки навчати своїх співробітників, що, як правило, приводить до того, що 

високотехнологічне багатофункціональне сучасне обладнання використовується не в 

повному обсязі та оператори верстатів не володіють всіма можливостями обладнання.    

Плануємо розпочати набір слухачів на курс «Деревообробка та меблеві технології» з 

07.05.2018 року, сформувати групу «Столярна справа, рівень 1» та розпочати набір на курс 

«Корпусні меблі, рівень 1». 

 

План реалізації проекту:  

- Створення маркетингових заходів, що сприятимуть популяризації та підвищенню 

іміджу галузей економіки України та інформування населення про професійні 

можливості в Україні  

- Проведення галузевих фестивалів REMESLO, що є інтерактивною платформою для 

демонстрації та популяризації можливостей галузей 

 

- Запуск освітнього центру REMESLO EDUCATION, що в найкоротший термін готуватиме 

фахівців для роботи в різних галузях. 



Календарне планування  
Проект "Програма підтримки та розвитку галузевої освіти в Україні "REMESLO" 
   

Підпроект: Фестиваль Столярне REMESLO 
 

Підпроект: Фестиваль Агро REMESLO 
 

Підпроект: Освітній центр "REMESLO 
EDUCATION" 
  

дата 
початку 

дата 
завершенн
я назва задачі 

дата 
початку 

дата 
завершенн
я назва задачі 

дата 
початку 

дата 
завершенн
я назва задачі 

24.04.2018 10.05.2018 

Підготовчий етап. 
Моніторинг 
календарю заходів, 
розробка концепції 
та активностей 24.04.2018 10.05.2018 

Підготовчий 
етап. 
Моніторинг 
календарю 
заходів, 
розробка 
концепції та 
активностей 23.12.2017 05.05.2018 

Підготовчий 
етап. 
Моніторинг 
існуючих 
прогам та 
курсів 

    
Пошук приміщення 
під фестиваль 06.06.2018 25.06.2018 

Пошук 
приміщення 
під фестиваль 23.12.2017 30.12.2018 

Створення та 
побудова 
освітніх 
напрямків, 
залучення 
викладачів, 
розробка 
програм 

    

Формування 
бюджету 
фестивалю     

Формування 
бюджету 
фестивалю 03.05.2018 05.05.2018 

Побудова OBS-
структури 
(організаційної 
структури) 

11.05.2018 25.05.2018 
Створення 
айдентики заходу 07.06.2018 23.06.2018 

Створення 
айдентики 
заходу 03.05.2018 10.05.2018 

Розробка 
айдентики 
освітнього 
центру 

12.05.2018 25.05.2018 

Створення 
рекламних текстів 

24.06.2018 30.06.2018 

Створення 
рекламних 
текстів 10.05.2018 30.12.2018 

Робота з 
партнерами та 
спонсорами 

Створення 
пропозицій для 
партнерів 

Створення 
пропозицій 
для партнерів 03.05.2018 12.12.2018 

Взаємодія з 
державними 
навчальними 
закладами 
щодо надання 
підтримки та 
партнерства в 
просуванні та 
рекламі 
існуючих 
державних 
програм, 
організація 
партнерських 
досліджень, 
участь у 
створенні 
професійних 
стандартів  

Створення 
спонсорського 
пакету 

Створення 
спонсорського 
пакету 24.04.2018 11.05.2018 

Пошук 
приміщення 
під теорію 

Створення прес-
релізів та прес-
анонсів 

Створення 
прес-релізів та 
прес-анонсів 12.05.2018 12.05.2018 

Укладання 
договорів з 
приміщеннням
и щодо оренди 
під теорію та 
практику 

26.05.2018 01.06.2018 
Побудова команди 
проекту 26.05.2018 01.06.2018 

Побудова 
команди 
проекту 24.04.2018 11.05.2018 

Розробка 
пакету 
документів для 
проведення 
курсів: типові 
договори, 
документи з 
техніки 
безпеки, 
бюджет 



 

Ми не маємо власного приміщення для розвиту та можливості розширювати освітні 

напрямки, але в нас є найважливіше: ідея, розуміння як потрібно робити, команда, партнери 

та галузеві експерти. 

За рік існування проекту ми зрозуміли, що проект може існувати та підтримуватись завдяки 

партнерству, самоокупності та підтримки з боку ЗМІ. Але ми маємо амбітні плані та мету 

придбати власне приміщення, щоб обладнати його під навчальні класи і виробничі майстерні 

для практичних занять.  

Вартість проекту – 1500000 грн. 

Я, та моя команда бажає змінювати країну на краще і це лишилось не тільки на рівні бажань, 

а й нами були вже створені певні кроки для реалізації їх та втілення в реальні проекти. 

Підтримайте нас і ми разом зможемо змінити Україну на краще. 

Моя мрія жити в безбідній країні з розвиненою економікою, в країні, де рівень безробіття 

настільки низький, що не буде потреби в створенні соціальних програм для виживання 

02.06.2018 24.08.2018 

Пошук партнерів 

02.06.2018 02.09.2018 

Пошук 
партнерів 24.04.2018 11.05.2018 

Розробка 
маркетингової 
стратегії 
освітнього 
центру 

Пошук спонсорів 
Пошук 
спонсорів 14.05.2018 30.12.2018 Реклама школи 

Пошук медіа-
партнерів 

Пошук медіа-
партнерів 28.05.2018 14.07.2018 

Набір на курси 
з напрямку 
"Деревообробк
а та меблеві 
технології. 
Столярна 
справа, рівень 
1 

Пошук учасників 
фестивалю 

Пошук 
учасників 
фестивалю 11.06.2018 01.08.2018 

Набір на курси 
з напрямку 
"Деревообробк
а та меблеві 
технології. 
Корпусні меблі, 
рівень 1 

Реєстрація 
учасників проекту 

Реєстрація 
учасників 
проекту 18.06.2018 08.08.2018 

Набір на курс: 
Ораторська 
майстерність 

08.08.2018 09.09.2018 
Рекламна компанія 
проекту 25.09.2018 28.10.2018 

Рекламна 
компанія 
проекту 26.06.2018 12.08.2018 

Набір на курс: 
Дизайн 
інтер'єру 

25.08.2018 27.08.2018 

Створення 
програми всіх зон 10.10.2018 12.10.2018 

Створення 
програми всіх 
зон 01.07.2018 15.09.2018 

Набір на курс: 
Фотосправа 

Розподілення 
відповідальних за 
зони фестивалю 10.10.2018 10.10.2018 

Розподілення 
відповідальних 
за зони 
фестивалю 16.09.2018 18.09.2018 

Побудова 
програми 
освітнього 
центру на 4 
квартал 2018 

08.09.2018 09.09.2018 
Проведення 
проекту 27.10.2018 28.10.2018 

Проведення 
проекту 18.09.2018 30.12.2018 

Проведення 
курсів за 
встановленим 
та 
затвердженим 
планом 

11.09.2018 14.09.2018 

Підведення 
підсумків 

30.10.2018 02.11.2018 

Підведення 
підсумків 28.12.2018 30.12.2018 

Аналіз та 
висновки щодо 
роботи 
освітнього 
центру 
REMESLO 
EDUCATION 

Розміщення пост-
анонсів в ЗМІ 

Розміщення 
пост-анонсів в 
ЗМІ       



безробітним, в країні, де кожен українець може знайте своє місце, в країні, де наших дітей 

чекає майбутнє та можливість самореалізації.  

Знайди себе, обери професію, залишайся в Україні! – ось головне гасло нашої програми 

«Підтримка та розвиток галузевої освіти в Україні REMESLO».  

 

  


