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Мета проекту:  підтримка і зміцнення національного потенціалу для 
тестування і впровадження інноваційних підходів до розвитку молоді. 

Тривалість проекту: 2012-2015 

Компоненти проекту 

• Зайнятість/працевлаштування молоді (Платформа із профорієнтації 
mycareer.org.ua, проект “Школа волонтера”) 

• Здоровий спосіб життя (Проект  #Тилідер, Платформа Sportify Ukraine) 

• Залучення молоді до суспільно-політичного життя (Навчальна програма 
“Молодіжний працівник”) 

• Стратегічне планування (Гармонізація законодавства в сфері молоді згідно із 
Угодою про Асоціацію Україна-ЄС) 

ПРОЕКТ “ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
МОЛОДІ ТА ВІДПОВІДІ НА ЕПІДЕМІЮ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ” 



ПРОФОРІЄНТАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Опис Ситуації 

• Сьогоднішні 6.25 мільйонів молодих людей у віці від 15 до 24 років є наступним 
поколінням економічних і соціальних діячів країни  

• Дуже важливо, щоб їхня кваліфікація відповідала мінливим вимогам ринку праці 

• Рівень безробіття серед молоді (14-35 років) склав 10,9% в 2014 році, що значно 
вище, ніж серед дорослих (7,5%) 

Наявні послуги 

• Національна мережа Центрів зайнятості 

• Центри кар'єри при університетах   

• Електронні термінали в школах 

Хоча портали  із профорієнтації та сайти для абітурієнтів є дуже 
популярними в Європі та у світі, в Україні поки не існує еквіваленту 



 Надати консультації та рекомендації щодо інтересів та 
схильностей школяря 

 Допомогти обрати напрямок навчання та навчальний заклад 

 Ознайомити молодь із принципами побудови кар’єри  

 Надати інформацію про ринок праці та актуальні професії 

 Повідомити про можливості проходження курсів та стажувань 

 Підтримати розвиток молодіжного підриємництва 

 Залучити молодь до громадської активності та волонтерства 

 

 

 



Перелік доступних послуг 

Тестування та 
консультації 
професійних 
консультантів   

Інформація для 
вибору напрямку 

навчання 

Стажування та 
пошук роботи 

Громадська 
активність та 
волонтерство 



ВИБІР ПРОФЕСІІ 
-Що таке кар’єра? 
-Знайомство з 
професіями 
-Вибір професії 
-Профорієнтаційне 
тестування 
-Консультація 
спеціаліста 

 

НАВЧАННЯ 
-Види навчальних 
закладів 
-Каталог 
навчальних 
закладів 
-Що потрібно 
дізнатися перед 
вступом? 
-Кар’єрний 
розвиток під час 
навчання 
-Навчання за 
кордоном 

СТАЖУВАННЯ ТА 
РОБОТА 

-Сучасний ринок 
праці 
-Як скласти 
резюме 
-Як підготуватися 
до співбесіди 
-Стажування 
-Громадянська 
активність та 
волонтерство 
-Молодіжне 
підприємництво 

ДЛЯ БАТЬКІВ 
-Як допомогти 
дитині у виборі 
професії 

ПРО НАС 
-Інформація про 
проект 
-Як користуватися 
сайтом 



МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ 
ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
ЗАЙНЯТОСТІ 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
ООН В УКРАЇНІ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І 
НАУКИ УКРАЇНИ 



1. Пілотування методики в обраних областях 

2. Проведення тренінгів для професійних консультантів 

3. Створення бази контактів всіх сертифікованих консультантів та 

розміщення їх на порталі 

4. Створення серії відеороликів із історіями успіху 

5. Підтримка заходів для молоді із профорієнтації та побудови кар’єри 

 

 

 



ДЯКУЮЄМО ЗА УВАГУ! 
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