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CAREER HUB

Експертна платформа Центру "Розвиток КСВ", яка об'єднує молодь, роботодавців, державні

органи та освітні заклади заради кар’єрного розвитку молоді в Україні. Платформа реалізує

програму «Мріємо та діємо» та ініціативу Пакт заради молоді – 2025.

Ключові напрями роботи

▪ допомагаємо свідомо обрати професію і 

запланувати кар’єру

▪ розвиваємо м’які та професійні навички

▪ сприяємо працевлаштуванню молоді в Україні

▪ допомагаємо підготуватися до майбутнього

роботи



ДОСВІД CAREER HUB

50 000+ молодих людей працевлаштовано

завдяки діяльності Career Hub

200+ реалізованих освітніх заходів; 

150+ роботодавців-партнерів;

15 досліджень та публікацій про кар’єру

4 методичні посібники і 3 онлайн курси для 

шкіл, ЗПТО та ЗВО на тему навичок і планування 

кар’єри;

Всеукраїнський портал careerhub.in.ua



Онлайн-платформа з планування кар’єри та 

працевлаштування молоді

▪ Інформація про професії та галузі

▪ Анонси корисних заходів та подій

▪ Програми та конкурси

▪ Корисні статті та поради

▪ Каталог вакансій та 

можливостей для старту 

кар’єри

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА CAREERHUB.IN.UA



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ 

«КАРТА ПРОФЕСІЙ»

Мета проекту – допомогти молоді зрозуміти 
різноманіття професій, важливі навички та 
кар’єрних шлях зі школи до реалізації у обраній 
галузі.

Цільова аудиторія:

• школярі та студенти

• вчителі та психологи

• батьки



РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ 2017-2021

Створені дев’ять буклетів про 

професійні сфери, навички і кар’єру 
Розроблено та затверджено МОН 51 урок 

про вибір професії для учнів 5-10 класів

Впровадження занять у школах спільноти 

«Кар’єра мрії» (100+ закладів)

Розроблено веб-сайт careerhub.in.ua

про початок та розвиток кар’єри



▪ Понад 10 000 учнів та учениць 5–11 

класів пройшли заняття в рамках проєкту.

▪ Проведено 5 всеукраїнські форуми 

«Кар’єра зі школи: вибір і планування»

для 1000 вчителів та молодіжних 

працівників у Києві, Чернігові та 

Ужгороді, а також онлайн. 

▪ У партнерстві Education USA та EdEra

записано курс для вчителів «З учнями 

про освіту і кар’єру».

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ 2017-2021



БУКЛЕТИ ПРО ГАЛУЗІ ТА ПРОФЕСІЇ



МЕТОДИКА ЗАНЯТЬ  «БЕСІДИ ПРО КАР’ЄРУ»

Комплексна програма «Бесіди про кар’єру» для учнів 5-10 класів 
складається із 51 заняття, що поділені на 3 курси. 

Курс 1. «Світ професій»
5 – 6 класи 

Курс 2. «Пізнай себе»
7 – 8 класи

Курс 3. «Планування кар’єри»
9 – 10 класи 

Схвалена МОН для використання у 
закладах загальної середньої освіти https://drive.google.com/drive/folders/1rwwxXX

Sp71Xzq45P6lqgJz9ocUAvvjRo?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1rwwxXXSp71Xzq45P6lqgJz9ocUAvvjRo?usp=sharing


Запрошуємо пройти кар’єрні консультації від

експертів/ок Career Hub, які допоможуть вам на 

кожному кроці до омріяної роботи

ТЕМАТИКА КОНСУЛЬТАЦІЙ:

▪ Вибір або зміна професії

▪ Пошук роботи

▪ Розвиток кар’єри

▪ Початок власної справи

▪ Кар’єрні кризи

БЕЗКОШТОВНІ КАР’ЄРНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 



Спільнота Центрів кар’єри / працевлаштування 

об’єднує заклади ЗВО та ЗПТО, які надають 

якісні кар’єрні послуги для здобувачів:

▪ Майстер-класи з розвитку навичок

▪ Зустрічі з роботодавцями

▪ Індивідуальні консультації з вибору професії 

та працевлаштування

Бажаєте приєднатися пишіть:

ag@csr-ukraine.org

СПІЛЬНОТА ЦЕНТРІВ КАР’ЄРИ ЗВО І ЗПТО



▪ Онлайн-семінари особистісного та 

професійного розвитку

▪ Онлайн-тренінги «Автостопом по кар’єрі»

▪ Онлайн-практикуми «Як 

успішно пройти співбесіду

та знайти роботу мрії» 

▪ Групові кар’єрні 

консультації 

РЕГУЛЯРНІ МАЙСТЕР-КЛАСИ



Унікальне дослідження «Future of Work 

2030: як підготуватись до змін в Україні» 

▪ світові та українські тенденції в 

майбутньому роботи;

▪ потенційні зміни у провідних 

галузях промисловості України; 

▪ особливості робочого місця 

майбутнього і навички 2030; 

▪ виклики і рішення для праце-

влаштування молоді, в тому 

числі вразливих груп молоді;

ДОСЛІДЖЕННЯ FUTURE OF WORK



УКРАЇНСЬКИЙ ПАКТ
ЗАРАДИ МОЛОДІ – 2025



БУКЛЕТ ПРО ПЛАНУВАННЯ КАР’ЄРИ

1. Планування кар’єри

2. Підготовка резюме

3. Соціальні мережі

4. Підготовка до співбесіди

5. Перші робочі дні

6. Постійне навчання



ОНЛАЙН-КУРС 
«SKILLS LAB: УСПІШНА КАР’ЄРА» 

impactorium.org/uk

https://impactorium.org/uk


КУРС ДЛЯ ЗПТО
«НАВИЧКИ ДЛЯ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ» 

https://careerhub.in.ua/skills-for-

successful-career/

https://careerhub.in.ua/skills-for-successful-career/


КАТАЛОГ КАР’ЄРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ДЛЯ МОЛОДІ WORK.CAREERHUB.IN.UA



mentorplace – платформа менторських 

можливостей та місце зустрічі молоді з 

експертами провідних компаній України. 

Хочеш 

приєднатися?

1. Скануй QR-код або переходь на mentorplace.in.ua

2. Обирай програму та ментора/ку

3. Опиши свій запит і мотивацію

4. Досягай цілей з ментором або менторкою!

НАПРЯМИ МЕНТОРСЬКОЇ ПІДТРИМКИ

КАР’ЄРА ЖИТТЯ ПРОЄКТИ

MENTORPLACE.IN.UA



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ МОЛОДІ 
В КОМПАНІЯХ WEEK.CAREERHUB.IN.UA

56% вперше відвідали екскурсії в офіс
компанії або на виробництво

62% захід допоміг визначитися з 
майбутньою професією або допоміг
впевнитися в обраній професії

72% учасників оцінили програму
на 9 і вище із 10 балів



ДАВАЙТЕ РАЗОМ ДОПОМОЖЕМО МОЛОДІ ЗРОБИТИ  

СВІДОМИЙ ВИБІР ТА БУДУВАТИ УСПІШНУ КАР’ЄРУ В УКРАЇНІ!

Web – careerhub.in.ua

Facebook - facebook.com/careerhubukraine

Telegram - t.me/careerhub

Instagram - instagram.com/careerhub.in.ua


