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МІСІЯ ПРОЕКТА

ФОРМУВАННЯ СИЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА, 
ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЗНАННЯХ



ЦЕ СОЦІАЛЬНИЙ ЛІФТ, ЯКИЙ ОБ’ЄДНУЄ

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТА БІЗНЕС, 

СПЕЦІАЛІСТІВ ТА КОМПАНІЇ, А ТАКОЖ Є:

СОЦІАЛЬНОЮ 
МЕРЕЖЕЮ 

НОВОГО 
ПОКОЛІННЯ

ЕФЕКТИВНОЮ 

ОНЛАЙН 

ТЕХНОЛОГІЄЮ 

ОСВІТИ 3.0

ФАБРИКОЮ 

ТАЛАНТІВ



БУДУЄМО МАЙБУТНЄ 

УКРАЇНИ РАЗОМ!

БЛАКИТНИЙ ОКЕАН

нам вдалось об’єднати освіту з працевлаштуванням

ХТО НА САЙТІ: 

талановиті українці та всі, хто готовий отримувати нові 

знання, реалізовувати себе

НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

нова філософія освіти майбутнього

ШИРОКЕ ОХОПЛЕННЯ 

доступ в кожний навчальний заклад та в кожний дім 

країни, де є Інтернет

ЕФЕКТИВНІСТЬ

моментальне застосування на практиці отриманих  

знань (вдома, на роботі, в подальшому навчанні)

РОЗВИТОК ОФФЛАЙН-НАПРЯМКУ 

соцмережа, що вийшла за межі Інтернету



НАПРЯМОК ОНЛАЙН

КАРТА ЦІЛЕЙ 

лежить в основі побудови всього освітнього  

контенту сайту. Досягнення Цілі – одна з 

головних  мотивацій людини вчитися. 

Карта Цілей містить в собі Карту Професій.

КАРТА ПРОФЕСІЙ

інноваційний інструмент для обрання 

«роботи своєї мрії» та ефективного 

рекрутингу працівників. Карта Професій 

складається з Профілів Професій.

ПРОФІЛЬ ПРОФЕСІЇ

ефективна технологія оволодіння 

компетенціями у відповідності з вимогами 

до тієї чи іншої професії для конкретної 

компанії/організації



КАРТА ЦІЛЕЙ



Користувач сам вибирає і може досягати 

кілька Цілей водночас 

У рамках Цілі користувачеві пропонується 

навчитися певним знанням і навичкам, 

з фокусом на використання їх «тут і зараз» 

Навчання проводять найкращі тренери-практики, 

які вже досягли успіху в своїй справі,

вміють доступно і нестандартно донести 

матеріал і стисло подати його в 

онлайн-форматі 

Ціль включає в себе відео-лекції, 

інтерактивні тести і практичні кейси, 

проходження яких відображається у статистиці 

і враховується в рейтингу кожного користувача

Стати 

професіоналом 

у фінансовому 

аудиті

Отримати

роботу

Навчитися

управляти

часом

Вести 

здоровий 

спосіб життя

Знайти

кохання

Реалізувати 

власний 

проект

ЩО ТАКЕ 

«ОСВІТНЯ ЦІЛЬ» НА САЙТІ?



ФОРМУВАННЯ 

АУДИТОРІЇ САЙТА ОНЛАЙН

Широка комунікаційна кампанія 

у ВНЗ та на майданчиках в соцмережах

Проведення онлайн освітніх 

марафонів (вебінарів)

Розвиток власного каналу на YouTube



НАПРЯМОК ОФФЛАЙН

Основне завдання - створити між учасниками 

Проекту ефективну систему постійної 

взаємодії

Розвиток мережі офіційних представництв «АМБАСАДА АКАДЕМІЇ НАВИЧОК»

Амбасада може бути створена на базі 

ВНЗ чи іншого навчального закладу, 

організації чи компанії. А також вона може 

об’єднати учасників за інтересами 

(наприклад: екологи, менеджери з продажів)

або за територіальним принципом

Активності для учасників Амбасад:
- Розміщення освітніх матеріалів (відео-лекції, тощо)

- Участь у вебінарах від провідних українських

та закордонних тренерів-практиків, які проводить Академія Навичок.

- Інформування через представництво Амбасади на сайті про відкриття вакансій, 

новини, комунікація з профільними експертами, рекрутерами тощо.

- Участь в Інтелект-івентах™ та інших тематичних заходах.

Власний коворкінг-центр – місце зустрічей, проведення семінарів, знайомства 
учасниківАмбасад між собою.



ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕЛЕКТ-ІВЕНТАТМ

ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ НАВИЧОК, чемпіонат з 

вирішення бізнес-кейсів, хакатон та інші  форми

НОН-СТОП ВИСТУПИ тренерів, майстер-класи експертів

ЯРМАРКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ - презентація 

інноваційних проектів молодих вчених України

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ щорічного Національного 

рейтингу «Лідери онлайн-освіти України»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РОЗВАГИ: бізнес-ігри, інтерактивні 

інноваційні змагання, конкурси



ЩОРІЧНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ 

«ЛІДЕРИ ОНЛАЙН-ОСВІТИ УКРАЇНИ»

Проведення дослідження та визначення найкращих у номінаціях: 

«Найкраща компанія», «Найкращий ВНЗ», «Найкраща школа», 

«Найкращий викладач», «Найкращий тренер», 

«Найкращий медіа ресурс», «Найкращий Інтернет-ресурс» 

Організація масштабного заходу: 

нагородження найкращих організацій і учасників

із залученням всеукраїнських та місцевих представників 

органів влади, компаній, експертів та ЗМІ



ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТУ

ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ КОМПАНІЙ-ПАРТНЕРІВ

Увійти в Базу «Інтелектуальний 

капітал України»  для 

подальшого працевлаштування

Посилити репутацію соціально 

відповідальної компанії-лідера 

національного масштабу

Ефективно просувати 

бренд роботодавця

Перейти в третю фазу навчання 
(усвідомлена компетенція –

«знаю про те, що знаю») 
у обраних Цілях

Завести нові цікаві та корисні 

знайомства 

Отримати доступ до бази даних 
найбільш талановитих та мотивованих 
співробітників. Ефективно вирішувати 

завдання з підбору кадрів



ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТУ

ДЛЯ ВНЗ-ПАРТНЕРІВ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ

Відслідковувати динаміку професійного 

розвитку студентів, здобуття ними 
навичок, схильність до тих чи інших 

напрямів роботи

Просувати себе як экспертів в тій чи 

іншій області знань

Ділитися з учасниками проекту 

необхідними знаннями, які неодмінно 
стануть їм і нагоді в житті

Готувати спеціалістів, що реально 
затребувані ринком

Отримати якісно новий майданчик 

для спілкування з потенційними 

абітурієнтами та роботодавцями 

Отримати  клієнтську базу та нові 

можливості для розвитку своєї 
професійної діяльності



Ефективно розвивати 

внутрішній ринок 

інтелектуального капіталу

Успішно конкурувати за 
таланти

(нематеріальні ресурси) 
в інших країнах

Стати сильною 
державою

ДЛЯ КРАЇНИ

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЕКТУ



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

НА 2014 – 2018 РОКИ

УКРАЇНА КРАЇНИ СНД ГЛОБАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

20162014 2018



КОМАНДА ПРОЕКТУ

Станіслав Куценко
Директор з  розвитку

Марія Богуслав
Координатор

Юлія Кирилюк
Координатор 

освітнього напрямку

14 років в громадській галузі, 

понад 100 крупних проектів в 

різних напрямках, експерт з 

питань молодіжної політики, 

колишній держслужбовець, 

мама 8-річної доньки

А також власні PR- та IT- команди. 

Всього 20 людей

12 років в молодіжній 

політиці, голова Української 

студентської спілки, 

представник EDS (European 

Democrat Students), юрист 

(випускник Києво-

Могилянської академії), 

молодий бізнесмен

Організаційний психолог, 

розробник програм навчання 

тренерів. Досвід тренерської 

практики понад 10 років. 

Навчання в неї пройшли понад 

3 000 представників різних 

компаній

ITPR

Марія Прохорова
IT-директор

3 роки в студентському 

самоврядуванні, Студентський 

мер м.Києва 2013-2014рр, 

співзасновник та координатор 

проекту SEClub, на базі якого 

реалізовано понад 20 проектів 

та найбільші конференції для 

ІТ-молоді України.



ЦЕ МЕРЕЖА, ЯКА ОБ’ЄДНУЄ:

ТАЛАНТИ, КОМПАНІЇ, ВНЗ ТА ДЕРЖАВУ

МИ ДАЄМО можливості та інструменти, а також пояснюємо, 
як ними користуватися

МИ ВРАХУВАЛИ світові тренди в онлайн-освіті та 
працевлаштуванні

У НАС ВИСТАЧИТЬ сил і сміливості реалізувати Проект 
на запланованому рівні та вирішити завдання, які 
ми перед собою поставили



ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

МАРІЯ БОГУСЛАВ

Координатор Академії Навичок

+38 (050) 387-80-26
+38 (063) 0456-476
urban.boguslav@gmail.com

www.skillsacademy.com.ua


