
БУКЛЕТ ДЛЯ 
СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СПЕЦІАЛІСТОК,

ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ МОЛОДІ З
ПРОФЕСІЙНИМ САМОВИЗНАЧЕННЯМ



Буклети розроблено Міністерством молоді та спорту України, 
Міністерством освіти і науки України, Державною службою зайня
тості та громадською організацією «Центр «Розвиток корпоративної 
соціальної відповідальності» за підтримки Фонду ООН у галузі 
народонаселення у рамках спільного плану дій з метою здійснення 
ефективної профорієнтаційної роботи серед молоді, її професійного 
та кар’єрного консультування. 

Буклети включають ефективні інструменти для молоді, яка прагне 
свідомо обирати майбутню професію та розвивати свою кар’єру, 
а також для фахівців, які допомагають молоді з професійним 
самовизначення та кар’єрним розвитком. 

Матеріали для буклету надано МОН, Мінмолодьспорту, ДСЗ та 
партнерськими організаціями. 

Проєкт розроблено у 2019 році та у 2020 році оновлено і допов
нено новою цікавою інформацією про можливості щодо професійного 
та кар’єрного розвитку молоді.



МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МОЛОДІ У
ПРОГРАМІ ЕРАЗМУС+ 

ЕРАЗМУС+ — це програма Європейського Союзу, що 
підтримує проекти міжнародної співпраці, партнерства, 
заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і 
спорту на період з 2014 по 2020 рр.

МОЖЛИВОСТІ Еразмус+ У СФЕРІ «МОЛОДЬ»:
МОБІЛЬНІСТЬ МОЛОДІ ТА МОЛОДІЖНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ: молодіжні обміни, волонтерські проекти та 
професійний розвиток молодіжних працівників;

ПРОЕКТИ СПІВПРАЦІ (Стратегічні партнерства): 
співпраця між організаціями у сфері інновацій та обміну 
кращими практиками;

ПІДТРИМКА РЕФОРМ (Структурний діалог): зустрічі 
між молодими людьми та тими, хто приймає рішення у  
сфері молодіжної політики.

erasmusplus.org.ua
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МЕТОДИКА «БЕСІДИ ПРО КАР’ЄРУ»
Комплекс дидактичних матеріалів для педагогів та 

молодіжних працівників «Бесіди про кар’єру» допоможе з 
проведенням групових зустрічей із учнями 511 класів на 
тему вибору професії та планування кар’єри.

Заняття розроблені експертами Career Hub Центру 
«Розвиток КСВ» з використанням інтерактивних методів 
навчання: мозковий штурм, робота в групах, рольова гра, 
аналіз історій та ситуацій, а також методики самопізнання 
та рефлексії. 

Програма складається із трьох тематичних частин: «Світ 
професій», «Пізнай себе», та «Планування кар’єри» по 
67 занять на рік.

careerhub.in.ua/vibir-profesii/career-lessons/
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ДОСЛІДЖЕННЯ «НАВИЧКИ ДЛЯ
УКРАЇНИ 2030: ПОГЛЯД БІЗНЕСУ»

Публікація буде корисною для молодіжних працівників 
та педагогів, які прагнуть розвинути у молоді важливі для 
роботодавців навички.

Дослідження, проведене Центром «Розвиток КСВ», 
описує вимоги українських компаній до навичок молодих 
спеціалістів та рекомендації для її формування. Компетенції 
розглядалися з позицій сьогодення та в перспективі 2030 
року, із урахуванням розвитку економіки та ринку праці 
країни.

careerhub.in.ua/navichki-dlya-ukraini-2030-poglyad-biznesu/
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
РИНКУ ПРАЦІ

За допомогою пошукової системи можливо отримати 
актуальну інформацію про стан ринку праці та найбільш 
затребувані професії. Інтерактивна візуалізація дослідження 
регіонального ринку праці в Львівській та Рівненській 
областях. Дослідження було проведене у рамках проекту 
«Допомога в управлінні ПТО на основі доказів», який 
реалізовувався за кошти, надані Німецьким товариством 
міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках програми 
«ULEAD з Європою».
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ПУБЛІКАЦІЯ «БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ
ДЛЯ МОЛОДІ»

Публікація «Бренд роботодавця: практичне керівництво 
для компаній з працевлаштування та здоров’я української 
молоді» від Центру «Розвиток КСВ» наповнене порадами 
для створення ефективних програм стажування та практики, 
а також адаптації молоді у компанії.

Ви можете допомогти місцевим роботодавцям 
покращити практики із працевлаштування молоді та 
здорового способу життя.
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ДОВІДНИК «КЛАСИФІКАТОР 
ПРОФЕСІЙ»
(ДК 003:201)

 Класифікатор професій — національний класифікатор 
України, призначений для застосування під час запису про 
роботу у трудові книжки працівників. У ньому перелічені усі 
наявні в державі професії. Кожній окремій професії чи її групі 
надано код.

ipzn.org.ua/?s=класифікатор+професій&submit=
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ПРОГРАМИ «SKILLS LAB: УСПІШНА 
КАР’ЄРА ТА ВЛАСНА СПРАВА»

Програми з розвитку навичок «Skills Lab» від Центру 
«Розвиток КСВ» та Фонду ООН у галузі народонаселення 
допомагають молоді розвинути «м’які» навички, а також 
важливі компетенції для побудови успішної кар’єри або 
початку власної справи. 

Навчання проходить безкоштовно у форматі тренінгів з 
використанням відео, інтерактивних блокнотів і челенджів, 
а також практичних майстеркласів від роботодавців, 
експертів та підприємців.

Щоб стати локальним партнером ініціативи та організувати 
програми «Успішна кар’єра» та «Власна справа» у вашому 
місті, звертайтесь до організаторів — info@careerhub.in.ua
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ОНЛАЙН-КУРС ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ СТАРШИХ 
КЛАСІВ, КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ, 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ, ШКІЛЬНИХ 
ПСИХОЛОГІВ, МОЛОДІЖНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ТА БАТЬКІВ 
«З УЧНЯМИ ПРО ОСВІТУ ТА КАР’ЄРУ»

Курс, розроблений студією онлайносвіти EdEra на 
замовлення EducationUSA USA Department of State у 
партнерстві з Центром «Розвиток КСВ», розкриває що таке 
освітнє та кар’єрне консультування, які інструменти для цього 
існують. Фахівці дізнаються, які є можливості для професійної 
та вищої освіти в Україні та за кордоном, а також для 
неформальної освіти.

Курс пропонує інструменти для роботи з учнями та учени
цями 8–11 класів: плани уроків, додаткові матеріали, презента
ції та інтерактивні сценарії консультацій за 4 модулями:

• консультування учнів та учениць щодо самопізнання, ви
значення кар’єрної та освітньої траєкторії;

• консультування щодо вибору 
професійної освіти;

• консультування щодо вибору 
вищої освіти;

• консультування щодо не фор
мальних освітніх можли востей.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК КУРСУ 
«НАВИЧКИ ДЛЯ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ»

Курс розроблений Центром «Розвиток КСВ» та Фондом 
ООН у галузі народонаселення спільно з Міністерством 
освіти та науки України на основі тренінгової програми 
«Skills Lab: успішна кар’єра» для здобувачів закладів 
професійної (професійнотехнічної) освіти.

Мета курсу: розвиток кар’єрного потенціалу молоді 
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, 
набуття життєвих навичок та підвищення здатності молодої 
людини до працевлаштування. 

Курс складається з п’яти модулів, спрямованих на 
охоплення усіх періодів кар’єрного становлення здобувачів 
професійної (професійнотехнічної) освіти: мотивація 
та планування кар’єри за обраною професією; вибір 
роботодавця, пошук вакансій; працевлаштування, порядок 
оформлення працівника на роботу; професійне зростання 
на першому робочому місці; розвиток власної справи та 
робота у сфері самозайнятості.
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