ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ
БУКЛЕТ ДЛЯ МОЛОДІ

Буклети розроблено за підтримки Фонду ООН у галузі
народонаселення у рамках спільного плану дій з метою здійснення
ефективної профорієнтаційної роботи серед молоді на виконання
Меморандуму про співробітництво між Міністерством молоді та
спорту, Міністерством освіти і науки, Міністерством соціальної
політики та Державною службою зайнятості, який підписано 3 червня
2019 року.
Буклети включають ефективні інструменти для молоді, яка прагне
свідомо обирати майбутню професію, а також для спеціалістів, які
допомагають молоді у професійному самовизначенні.
Матеріали для буклету надано МОН, Мінмолодьспорту,
Мінсоцполітики, ДСЗ, а також громадською організацією «Центр
«Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» та інших.
Проєкт пілотний і щороку планується його перегляд, оновлення та
доповнення новою інформацією про можливості.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ
Пройти тестування можна
на безкоштовній Інтернетплатформі державної служби
зайнятості «Профорієнтація
та розвиток кар’єри».
Платформа забезпечує
особам, в першу чергу
молоді, у дистанційному
форматі без відвідування центру зайнятості,
можливість проходження психологічного тестування
та отримання його результатів, і таким чином
зробити власну профорієнтацію. На Платформі
розміщено комплексний
профорієнтаційний тест
та 10 тестів із діагностики
«м’яких навичок».
Результати тестування
на Платформі можуть
відображатися також
в «Персональному
кабінеті особи» на вебпорталі державної служби
зайнятості.
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БУКЛЕТИ ПРО РІЗНІ ПРОФЕСІЙНІ СФЕРИ
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careerhub.in.ua/tvoie-maybutnie-v-bankivskiy-sferi-kar/

careerhub.in.ua/tvoie-maybutnie-v-agrarniy-sferi-karta-p

Буклети проекту «Карта професій», розроблені
експертами Career Hub Центру «Розвиток КСВ» та
представниками роботодавців, розкажуть про галузі,
професійні напрямки та кар’єрний шлях у різних професіях,
а також ключові рекомендації для початку кар’єри.
На сьогодні вже доступні буклети про аграрну,
банківську та юридичну сфери, а також про галузі
торгівлі та інформаційних технологій (ІТ).

http://careerhub.in.ua/tvoie-maybutnie-u-sferi-torgivli-karta-p/

careerhub.in.ua/tvoie-maybutnie-u-sferi-torgivli-karta-p/

careerhub.in.ua/tvoie-maybutnie-u-sferi-it-karta-profesi/
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ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ:
6 КРОКІВ ДО УСПІХУ
Публікація для молодих людей, які вже працюють або
тільки розпочинають пошук роботи своєї мрії.
Отримайте конкретні поради щодо кожного з шести
етапів розбудови своєї кар’єри, а саме: планування,
створення резюме, використання соціальних мереж,
підготовка до співбесіди, до першого робочого дня і
постійне навчання.

careerhub.in.ua/planuvannyakarieri-6-krokiv-do-uspikhu/
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МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ПЕРШОГО ДОСВІДУ У ПРОФЕСІЇ
Перелік можливостей для початку кар’єри від
роботодавців ініціативи «Пакту заради молоді-2020».
Отримайте доступ до сучасних програм
стажування та практики, використовуйте можливості
для працевлаштування та розпочинайте кар’єру в
Україні!

careerhub.in.ua/pact-for-youth/
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ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕСЯТИКЛАСНИКІВ
«МОЯ КАР’ЄРА В УКРАЇНІ»
Проект від Центру «Розвиток КСВ» та ПУМБ, що
відкриває можливість, десятикласникам зустрітися з
успішними фахівцями улюбленої професії.
Щороку підлітки з усієї країни пишуть есе на тему:
«Моя майбутня професія: планування і розвиток».
Автори найкращих робіт відвідують регіональні
конференції у різних містах України.
А наприкінці травня 50 найбільш активних учасників
регіональних етапів запрошують на Всеукраїнську
конференцію з планування кар’єри в Київ, де проходять
зустрічі з успішними
топ-менеджерами бізнесу,
державних органів та міжнародних організацій.
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careerhub.in.ua/essay/

ДІВЧАТА STEM
Ініціатива Центру «Розвиток КСВ» для дівчат, які
прагнуть розвиватися у професіях STEM (природничих
наук, технологій, інженерії або математики).
Щороку в рамках ініціативи проходить конкурс на
участь у менторській програмі від ТОП-20 надихаючих
жінок в STEM. Топ-менеджерки технічних компаній,
жінки-науковці, обирають собі підопічну і реалізовують
із нею STEM-проект.
В рамках ініціативи також відбуваються хакатони для
дівчат та проводиться щорічний День дівчат – екскурсії
для школярок у технологічні компанії.
На сьогодні по всій країні працює 49 філіалів
Дівчат STEM.
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WORLDSKILLS INTERNATIONAL
WorldSkills International (WSI) — найбільші у світі
змагання з професійної майстерності серед учнів,
студентів закладів освіти, молодих працівників у віці від
18 до 24 років, що проводиться у Європі та світі кожні
два роки.
Сьогодні WSI об’єднує понад 70 країн.
Україна долучилась до WSI у 2016 році.
Починаючи з 2019 року Всеукраїнський конкурс
професійноїмайстерності «WorldSkills Ukraine» буде
проходити у два етапи: відбірковий (регіональний) та
фінальний (національний).
Всеукраїнський конкурс професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine» — це можливість:
• особисто ознайомитися з актуальними
робітничими професіями;
• продемонструвати вміння працювати з
професійним обладнанням, творчо та креативно
вирішувати завдання;
• отримати вигідні пропозиції від роботодавців та
шанс реалізувати себе в улюбленій професії;
• представляти Україну на світовому чемпіонаті WSI.
Більше про конкурс можна дізнатися на офіційному
сайті WorldSkills Ukraine —————>

8

9

