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Змагання проводяться у формі конкурсу професійної майстерності, де учасник повинен продемонструвати 
всі свої навички за певну кількість часу, та виконати ряд практичних завдань.

Ukraine

WORLDSKILLS INTERNATIONAL — це міжнародна 
некомерційна асоціація. У діяльності організації беруть участь 74 країни.
На сьогоднішній день це найбільше змагання з подібних в світі.

МІСІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ— це професійна орієнтація молоді, а також 
впровадження в систему вітчизняної професійної освіти кращих міжнародних напрацювань.

МЕТА КОНКУРСУ — підвищення статусу і стандартів професійної підготовки та кваліфікації по всьому 
світу, популяризація робітничих професій через проведення міжнародних змагань по всьому світу.



Ukraine

У 2016 році Україна офіційно стала членом 
міжнародної організації WORLDSKILLS INTERNATIONAL

У липні 2019 року Рада Директорів WorldSkills International затвердила Федерацію роботодавців 
України як організацію, яка буде представляти Україну в WORLDSKILLS INTERNATIONAL

6 вересня 2019 року набуло чинності ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ «WORLDSKILLS UKRAINE»,

 яке врегулює його проведення на Всеукраїнському рівні.
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• Конкурс спрямований на популяризацію робіт-
ничих професій серед молоді, а також важливий 
з точки зору оновлення змісту освіти 

• Системне проведення конкурсу в Україні до-
поможе вивести на новий якісний рівень про-
фесійну освіту, а також продемонструє сучасному 
поколінню мілленіалів не лише перспективи от-
риманої освіти, а й можливості знайомства з май-
бутніми роботодавцями 

• Можливості для залучення школярів в межах 
профорієнтації та професійної підготовки, залу-
чення їх у якості волонтерів 

• Під час проведення конкурсу роботодавці по-
бачать кращих студентів- фахівців з усіх регіонів 
України

• Допоможе налагодити зв’язки між роботодав-
цями та системою освіти

В Україні конкурс проходить за підтримки МОН, бізнесу та навчальних закладів.
В якості журі залучаються провідні експерти та фахівці у своїй професійній області 
від вітчизняних роботодавців

WORLDSKILLS — ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ 
ОСВІТИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ БІЗНЕСУ 



WORLDSKILLS
UKRAINE 

www.worldskillsukraine.org
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ОФІЦІЙНІ ОРГАНІЗАТОРИ: 
• Міністерство освіти і науки України
• Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
• Федерація роботодавців України
За підтримки Федерації металургів України і Укрметалургпром
Проведення конкурсу: Жовтень – листопад 2019 року, всі регіони України

WORLDSKILLS UKRAINE 2019  
ПРОВЕДЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДБОРУ

17 КОМПЕТЕНЦІЙ* 

1. Зварювальні роботи
2. Роботи на верстатах ЧПУ
3. Технологія моди 
4. Кондитерське мистецтво
5. Кулінарне мистецтво
6. Перукарське мистецтво
7. Токарні роботи 
8. Електромонтажні роботи
9. Мехатроніка
10. Слюсарні роботи

11. Кладка вогнетривів, цегли
12. Обслуговування важкої техніки
13. Підйом та транспортування вантажів
14. Експлуатація та обслуговування залізничного транспорту
       (управління тепловозом)
15. Експлуатація навантажувально-розвантажувальної техніки
       (управління бульдозером)
16. Водні технології (управління насосними установками)
17. Експлуатація дорожньо-будівельної техніки 
       (управління екскаватором)

*Та інші (остаточний список буде затверджений Оргкомітетом конкурсу)

ПАРТНЕРИ І СПОНСОРИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР: регіональних відборів у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях — 

Метінвест                         .

СПОНСОРИ ЗА КОМПЕТЕНЦІЯМИ: Інтерпайп        , Державна служба зайнятості         , ООО «ЕСТ»                     —  

офіційний дилер Volvo в Україні, E.Next             , Kalkatoff             , Golda Fashion         , Громадська організація 

«Асоціація юних кухарів України»         , Модерн Експо                   , Укрзалізниця          та інші. «Асоціація юних кухарів України»         , Модерн Експо                   , Укрзалізниця          та інші. 
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ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ 

ОФІЦІЙНІ ОРГАНІЗАТОРИ: 
• Міністерство освіти і науки України
• Державна наукова установа «Інститут
   модернізації змісту освіти»
• Федерація роботодавців України
За підтримки Федерації металургів України і Укрметалургпром

WORLDSKILLS UKRAINE 2020  
ПРОВЕДЕННЯ  ФІНАЛЬНОГО КОНКУРСУ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР (попередньо):  Метінвест

*Та інші (остаточний список буде затверджений Оргкомітетом конкурсу)

17 КОМПЕТЕНЦІЙ* 

1. Зварювальні роботи
2. Роботи на верстатах ЧПУ
3. Технологія моди 
4. Кондитерське мистецтво
5. Кулінарне мистецтво
6. Перукарське мистецтво
7. Токарні роботи 
8. Електромонтажні роботи
9. Мехатроніка
10. Слюсарні роботи

11. Кладка вогнетривів, цегли
12. Обслуговування важкої техніки
13. Підйом та транспортування вантажів
14. Експлуатація та обслуговування залізничного транспорту
       (управління тепловозом)
15. Експлуатація навантажувально-розвантажувальної техніки
       (управління бульдозером)
16. Водні технології (управління насосними установками)
17. Експлуатація дорожньо-будівельної техніки 
       (управління екскаватором)



WORLDSKILLS UKRAINE
WorldSkills Ukraine 2018
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• Кулінарне мистецтво

• Перукарське мистецтво

• Технології моди

• Мехатроніка (поза конкурсом) 

WORLDSKILLS UKRAINE 2018*

Вперше конкурс  проходив на одній локації та 
відкритий для відвідування для всіх бажаючих, 
конкурс відвідало ПОНАД 1500 ОСІБ, включно зі
школярами. Вперше приймають участь все регіони України. 

У 2018 році у  конкурсі прийняли  участь понад 600 УЧАСНИКІВ, 
серед яких конкурсанти, експерти та члени жури, до проведення 
конкурсу задіяні волонтери,  які навчаються в ПТО.  
Також конкурс відвідали: представники Міністерства освіти і науки України, включ-
но з міністром, представники Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, 
народні депутати Верховної Ради України, представники Державної служби зайнятості.

ОСВІТЛЕННЯ В ЗМІ: 113 НОВИН (ТБ, преса, інтернет), широке охоплення
в соціальних мережах. 

ОФІЦІЙНІ ОРГАНІЗАТОРИ: Міністерство освіти і науки України та 
Федерація роботодавців України, за підтримки Федерації металургів України 
і Укрметалургпром.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР: Метінвест

8 КОМПЕТЕНЦІЙ

• Електромонтажні роботи

• Зварювальні роботи

• Слюсарні роботи

• Підйом та транспортування вантажів

5 грудня 2018 р. Комітетом Верховної Ради України було прийнято рішення про 
рекомендацію для місцевих органів влади про підтримку конкурсу в регіонах України



WORLDSKILLS UKRAINE
WorldSkills Ukraine 2017
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WORLDSKILLS UKRAINE 2017

У заході прийняли участь понад 500 УЧАСНИКІВ,  серед яких конкурсанти, експерти та члени жури.

Конкурс відкрив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, також брали участь у відкритті заступник 
міністра освіти і науки Павло Хобзей та представники бізнесу.

КОМАНДИ З УСІХ РЕГІОНІВ УКРАЙНИ 

8 КОМПЕТЕНЦІЙ

• кондитерське мистецтво

• кулінарне мистецтво

• перукарське мистецтво

• технології моди

• зварювальні роботи

• сухе будівництво та штукатурні роботи

• облицювальні роботи

• сантехніка та опалення



WORLDSKILLS UKRAINE
WorldSkills Ukraine 2016
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WORLDSKILLS UKRAINE 2016

У заході прийняли участь понад  450 УЧАСНИКІВ, серед яких 
конкурсанти, експерти та члени жури.

Конкурс відкрив Прем’єр міністр, також у відкритті брали участь Міністр 
освіти і науки  України, Міністр соціальної політики , представники бізнесу.

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОГО КОНКУРСУ ТАКОГО РІВНЯ В УКРАЇНІ 

11 КОМПЕТЕНЦІЙ

• кондитерське мистецтво
• кулінарне мистецтво
• ресторанний сервіс
• перукарське мистецтво
• дизайн одягу
• мехатроніка
• мобільна робототехніка
• зварювальні роботи
• сухе будівництво та штукатурні роботи
• облицювальні роботи
• монтажні роботи санітарно-технічних систем та устаткування
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www.worldskills.org

www.worldskillsukraine.org 

www.instagram.com/world_skills_ukraine/ 

www.facebook.com/pg/WorldSkillsUkraine2019

Євтушенко Ірина 
+380980779778
pr@ukrmetprom.org 


