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СУЧАСНІ РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

демографічна 
криза (на 100 

смертей – менше 
50 народжених
у 2020 році)

Природні
катаклізми (Україна
одна з країн, що 

найбільше страждають 
від посухи, адже 

швидкість збільшення 
середньорічної 

температури вища
за світову)

відтік «мізків»
(за 1 рік Україну 

назавжди покидає 
понад 1 млн. 

громадян – дані 
МЗС, тобто кожну 

хвилину - 2 
українці)

війна на Сході,
анексія Криму (на 
відміну від Ізраїлю, 
який десятиліттями 
веде війну та не має 
таких природних 

ресурсів, та показує 
стабільний ріст 

економіки та приріст 
населення)

імідж країни у
світі, як країни з 
сировинною еко-
номікою, великим 
рівнем корупції та 
низьким рівнем 
захисту прав 
інвесторів

занепад науки 
(понад 50% 

молодих вчених 
прагнуть 

працювати за 
кордоном)

відсутність
системної 
монетизації 

наукових розробок 
та винаходів (дуже 
слабка взаємодія 
між бізнесом
та наукою)



РЕЗУЛЬТАТ НА ДАНИЙ МОМЕНТ

Стрімке вихолощування людського капіталу 
(генофонду), який є основою будь-якої країни
у сучасному світі, в яких людина є найбільш 
пріоритетною цінністю, вищою за фінанси, 
природні ресурси та зброю.



ANNOUNCEMENTS

01

РІШЕННЯ

Найближчим часом запустити 
ефективний «соціальний ліфт» на всій 
території України, перш за все, щодо 
робітничих професій.

Соціальний ліфт – це постійно діюча 
система, яка супроводжує людину з 
народження протягом всього життя та 
допомагає їй реалізувати себе у своїй 
країні, завдяки власним знанням, 
навичкам та здібностям.  

Стейкхолдери:
Держава – Бізнес – Суспільство. 



МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

США (найпотужніша 
економіка у світі) –

національна програма 
кар’єрних радників у 

всіх навчальних 
закладах країни

Китай (друга за потужністю 
економіка у світі) –

наймасовішій освітній 
портал країни; підготовка 

молоді робітничим 
професіям (30+ млн у 

2020р отримали $12 млн 
інвестицій на розвиток)

Швеція (найкраща
у світі країна для

життя людини) – 63% 
дорослого населення 
навчається протягом 

всього життя 
(найвищий показник 
серед усіх країн).

Німеччина
(найпотужніша
у ЄС економіка) –

загальнонаціональний 
соціальний ліфт, який 
починається у школі, де 

кожен учень має особисту 
карту з профорієнтації

Глобальна мережа 
ЮНЕСКО міст, що 

навчаються (Learning 
City) - нещодавно 

започаткована ООН 
ініціатива, яка вже 
включає 174 міста з 

55 країн



ПРОТОТИП В УКРАЇНІ 

Місія: Реалізація концепції 
Навчання впродовж життя 
(Life Long Learning) та запуск 
«соціального ліфту» на рівні 
столиці. 

Слоган: Реалізуй себе в 
Україні

Стратегічне завдання: запуск 
Освітніх Хабів у всіх регіонах
України

Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей для 
кожного існує з липня 2019 року



ПРОТОТИП В УКРАЇНІ 

ЦА Вік Метод

Дитячий садок онлайн
(рання профорієнтація)

3-7 років
У ігровій формі подаємо професії, як ролі – де дитина під час заняття грає у професії, тобто 
«приміряє» їх на себе, відчуваючи на нейронному рівні «моя чи не моя» 

Школи

(профорієнтація та м’які 
навички / soft skills)

7 – 16 
років

Створення LMS (порталу дистанційного навчання) профорієнтації школярів;

Запуск індивідуальних консультацій кар’єрних радників для всіх школярів та їх батьків за 
допомогою інноваційної технології «перегорнутого кол-центру»; 

Система тестування щодо схильності до професій/галузей;

Створення мультимедійних SCORM-курсів з профорієнтації (який предмет зі шкільної програми 
допоможе досягти успіху у якій професії) 

Професійно-технічні 
училища

15 – 19 
років

Створення мультимедійних SCORM-курсів з робітничих професій

Університети
16 – 22 
роки

Навчання найбільш затребуваним навичкам на ринку праці за думкою міжнародних експертів 
Всесвітнього економічного форуму в Давосі

Дорослі люди 
працездатного віку

23 – 60 
років

Навчання м’яким навичкам (soft skills) та спеціальностям, які наразі користуються попитом на 
ринку праці за методом змішаного 

навчання (blended learning), що поєднує онлайн навчання із практичними тренінгами

Люди похилого віку 60+
Навчання цифрової грамотності (комп’ютерні навички + користування онлайн сервісами оплати 
комунальних послуг, онлайн доктор тощо)



ПРОПОЗИЦІЯ ДО 
ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

ІНТЕРАКТИВНЕ РЕЗЮМЕ

ПРАКТИЧНІ ТРЕНІНГИ
НА ПІДРИЄМСТВІ АБО 
ВЕБІНАРНІ ЗАНЯТТЯ

СТАЖУВАННЯ / РОБОТА

Кадровий резерв (рекрутинг), 

Внутрішнє навчання співробітників (адаптація), 

Бренд роботодавця (PR), 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ)

Адаптивне тестування схильності користувача до 
професії/галузі

Роботодавець №1           – професії  – необхідні навички
(загальна інформація)      (вакансії)       (навчальний контент) 

Роботодавець №2           – професії  – необхідні навички
(загальна інформація)      (вакансії)       (навчальний контент)

Роботодавець №3           – професії  – необхідні навички
(загальна інформація)      (вакансії)       (навчальний контент)

LMS
ВІРТУАЛЬНИЙ 

ПОРТАЛ

Інтерактивне Резюме (ІР) – це сучасний формат резюме, який є 
«біометричним паспортом» навичок людини. За допомогою ІР  Роботодавець 
може за необхідними навиками швидко та точно обрати собі співробітників 
через спеціальну пошукову систему на віртуальному порталі (LMS)

Друга частина дуальної освіти, що ефективно поєднує теоретичне навчання 
з практичними тренінгами на робочих місцях на підприємствах або з 
вебінарними заняттями (розв’язання кейсів) для набуття/закріплення 
практичних навичок

Роботодавець запрошує найкращих слухачів за рейтингом на Віртуальному 
порталі (LMS) та у відповідності з Інтерактивним Резюме на стажування та, у 
подальшому, на роботу



КОМАНДА ОРГАНІЗАТОРІВ

30 креативних, 
молодих людей, але з 
достатнім досвідом та 
експертизою у різних 

сферах: освіті, 
культурі, людського 
капіталу, комунікацій, 
соціальної інженерії 

тощо

15 років 
досвіду роботи 

в бізнесі, 
державних 
органах та 
громадській 

сфері

Понад 100 
успішно 

реалізованих 
проєктів

національного та 
міжнародного 

рівня

Ми створюємо 
практичні та 

ефективні освітні 
проєкти для 

вирішення актуальних 
питань, які постають 

перед Суспільством та 
Країною

Громадська 
організація 
«Асоціація 
інноваційної 
та цифрової 
освіти»


