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Надихаємо молодь на технічну кар’єру

Змагання з мехатроніки в рамках WorldSkills Junior 
З комплектом модульних виробничих станцій MecLab
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Стрімко поширюються цифрові технології, з’являються нові сфери бізнесу, 
деякі компанії виникають «з нічого», а деякі так само 
стрімко зникають. 

Ми живемо в часі, де ідеї можуть змінити все.

Цифрова
трансформація

змінює
світ
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Festo на одному слайді

Річний оборот: 
3.4 мільярди Євро

Більше
300,000
клієнтів

в автоматиці

Співробітників: 
~ 21,000

Офіси в
61 країні

Представництва 
в 176 країнах

Більше 250
філій

Клієнтів
дидактики

> 56,000

3

Заснована в
1925
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Надихаюча технічна освіта та навчання

Festo Didactic. The Education Solution Provider

Провідний постачальник рішень для 
технічної освіти та навчання

Найсучасніший дидактичний підхід
для працевлаштування та 
продуктивності

Competent

Holistic

Passionated for education Innovative
Hands-on



• Змагання з 56 навичок
• Близько 1400 учасників
• 60 країн-учасниць
• Підвищення авторитету та визнання

кваліфікованих людей
• Показує важливість навичок для досягнення

економічного зростання та особистого розвитку

Festo Didactic сприяє досконалості в технічній освіті.
Ми є промоутером дуальної системи професійного навчання, 
надаємо обладнання та експертів для змагань.

WorldSkills 
Покращуємо світ силою навичок
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WorldSkills та Festo: 31 рік партнерства

Festo пишається 
багаторічною 
співпрацею, та статусом 
глобального галузевого 
партнера (GIP) 
WorldSkills з 1991 року



Підтримка професійного зростання спеціалістів в Україні

• Більше 50 видів навчання

• Навчальний центр в Києві

• Підтримка технічних університетів лабораторним обладнанням та 
навчальними системами



Навчальні стенди та співпраця з навчальними закладами

Навчальний центр в Києві Київ

НТУУ “КПІ” Під час занять

Успішне співробітництво з 
провідними технічними
університетами України:
• НТУУ «КПІ»
• ХНТУ «ХПІ»
• ХНУБА
• ДонНТУ
• Дніпровська політехніка
• НУ «Львівська політехніка»
• ЛНТУ
• ХНУ
•ВНТУ



➢

➢Abteilung/Name ➢Projektname ➢17.08.2022 ➢9

9

http://worldskillsukraine.org

WorldSkills Ukraine: 
Мехатроніка, робототехніка, 
акватроніка

Навчальні центри та співпраця з навчальними закладами

http://worldskillsukraine.org/
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MecLab — комплект навчальних станцій для STEM-освіти

Підключив і працюй

Базовий комплект Містить все необхідне для використання MecLab® у навчальному процесі:

• 1 Магазинна станція

• 1 Конвеєрна станція

• 1 Станція перенесення

• 1 компресор

• 3 інтерфейси EasyPort для підключення станцій до комп'ютера

• 3 блоки живлення

• FluidSIM®

• Набір заготовок

• Інструменти

• Викрутки

• Кейси "Сістейнер"
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MecLab — комплект навчальних станцій для STEM-освіти

Навчальний посібник, задачник та програмне забезпечення — всі можливості для очної та дистанційної освіти

https://ip.festo-didactic.com/InfoPortal/MecLab/Overview/EN/index.html
Всі посібники та презентації доступні для завантаження

https://ip.festo-didactic.com/InfoPortal/MecLab/Overview/EN/index.html
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• Рівень автоматизації зростає

• Цифрова трансформація зачіпає всі 
сфери життя

• Машини стають складними та 
«розумними»

• Освіта – все більш 

індивідуалізована

Майбутнє автоматизації та технічної освіти

ДП «Фесто»

Відділ дидактики
Євген Риженко

Адреса: 
вул. Борисоглібська, 11
м. Київ, 04070

Моб.: (050) 385-2710

E-mail: 
Ievgen.ryzhenko@festo.com
www: www.festo.ua 


