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Чому переймаємося

• Ідея – Наталія Шумкова

• Дослідження роботодавців «Компас»

• Світові тенденції та предмет 
співробітництва держави, бізнесу і громад 
у багатьох державах

• Імідж Академії

• Додаткова цінність для студентів

• Приклад для наслідування іншими ВНЗ
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Українські роботодавці наголошують на важливості 

когнітивних навичок майбутніх працівників

Дослідження «Випускники українських ВНЗ очима роботодавців, 2012 рік
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Випускникам не вистачає практично професійних 

навичок, когнітивних навичок і навичок спілкування

Дослідження «Випускники українських ВНЗ очима роботодавців, 2012 рік
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Є і більш свіжі дані…

Когнітивні вміння Соціоемоційні вміння Технічні вміння

Комунікабельність Відповідальність Вміння продавати

Здатність до навчання Стресостійкість Знання ринків і продукції

Організація робочого часу Самоорганізація Володіння методами аналізу

Аналітичні здібності Цілеспрямованість Знання спеціалізованого ПЗ

Знання іноземних мов Ведення переговорів Знання законодавтства

Багатофункціональність Командна робота Веб-програмування

Критичне мислення Організованість Проектування

Вирішення проблем Професійність Керування автомобілем

Прийняття рішень Командна робота Базові навички роботи на 

комп’ютері

Наи ̆поширеніші кваліфікаціи ̆ні вимоги 

до кандидатів на вакантні посади, березень 2015 року
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Чому соціоемоційні вміння важливі ?

• Підвищення продуктивності праці

• Відновлення конкурентоспроможності

• Якість послуг

• Стимулювання економічного зростання та 

процвітання

• Більше вигідне положення на ринку праці

• Рівень соціоемоційних навичок найбільше 

впливає на різницю в розмірі заробітної плати 

молоді віком від 15 до 30 років
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Передумови кар’єрного успіху за визначенням 

кар’єрних консультантів

Практично професійні вміння 

(hard skills)

Математика, бухгалтерія, 

програмування, фінанси, 

статистика, фізика, біологія, хімія

та ін.

Вміння взаємодіяти з людьми

Навички спілкування, навички

міжособистісного спілкування, 

лідерські навички, навички

роботи в команді, приязність

Навички самоуправління

Обізнаність, вміння контролювати свої емоції, впевненість, 

гнучкість, терпимість

Ставлення до роботи

Лояльність, опортунізм, відповідальність, бажання вчитися

Професіоналізм

Відповідний зовнішній вигляд, базова ввічливість, пунктуальність, 

невживання алкоголю і наркотиків
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Soft Skills або соціоемоційні вміння

Практично професійні навички 

(hard skills)

Математика, бухгалтерія, 

програмування, фінанси, 

статистика, фізика, біологія, хімія 

та ін.

Вміння взаємодіяти з людьми

Навички спілкування, навички 

міжособистісного спілкування, 

лідерські навички, навички 

роботи в команді, приязність

Навички самоуправління

Обізнаність, вміння контролювати свої емоції, впевненість, 

гнучкість, терпимість

Ставлення до роботи

Лояльність, опортунізм, відповідальність, бажання вчитися

Професіоналізм

Відповідний зовнішній вигляд, базова ввічливість, пунктуальність, 

невживання алкоголю і наркотиків

Важче 

оволодіти

Відрізняти

муть вас

але

Відрізняють тих, хто досяг 

кар’єрного успіху
і
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Програма Профі+

8 модулів

тривалістю до 12 год

•Чіткий опис рівня 

володіння вміннями

•Комплексність

•Знані тренери

• Побудова кар’єри та власний 

розвиток

• Самоорганізація

• Прийняття рішень та розв’язання  

проблем

• Навички спілкування – вміння 

слухати й говорити

• Робота в команді

• Управління проектами

• Ведення переговорів

• Ефективна презентація

• Написання резюме

• Пошук роботи та основи 

трудового законодавства

• Проходження співбесіди

• Проведення співбесіди

4 модулі

тривалістю до 6 год
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Учасник проекту

• Студент 2-6 року навчання

• Корпоративна угода – обов'язково!

• Активний у соціальному житті  

• Набуті знання і навички готовий 

застосовувати повсякчасно на свою 

користь та користь Академії 
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Рекомендації випускників програми

• Tanya Yavorska New edition :) я заздрю ))
Like · Reply · 4 · October 13 at 8:44pm

• Kristina Parady ах, які часи були!) Всім могилянцям 

рекомендую цей досвід
Like · Reply · 4 · October 13 at 11:51pm

• Катерина Мельник Було таке :) Один із найкращих 

моїх досвідів у КМА. Досі послуговуюся 

навичками, набутими під час тренінгів.
• Like · Reply · 4 · October 14 at 7:23am

• Laura Babayeva Підтримую! Чудовий проект, 

неймовірний досвід та творчий та приємний 

колектив! Дуже раджу!!
Unlike · Reply · 3 · October 14 at 9:35am
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Запис Відбір Повідомлення Початок

https://goo.gl/forms/3

yw4vuUALS6vXx0Y2

до 26 жовтня

Розгляд 

аплікаційних 

форм 

оргкомітетом

до 1 листопада

На ваш e-mail

2 листопада

Побудова кар’єри 

та власний 

розвиток

5-6 листопада
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Результат?

Виключно ТВІЙ!

• Знання та навички!

А ще:

• Сертифікат!

• Найактивнішим – рекомендація!

• Більше шансів на успіх!

• Перспектива стати ПРОФІ!
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Виникли питання?

Контактуйте!

• Наталя Шумкова

shumkova@ukma.kiev.ua

• Марія Погодічева 

mariapogodicheva@gmail.com

www.ukma.edu.ua
Центр працевлаштування  |  Випускники

mailto:shumkova@ukma.kiev.ua
mailto:shumkova@ukma.kiev.ua
mailto:shumkova@ukma.kiev.ua
http://www.ukma.edu.ua/
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Дякуємо за увагу!

Успіху та натхнення!


