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№ 2112 від «21» грудня 2015 року

Органи управління освітою 
обласних та Київської міської 
державних адміністрацій

Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Українська студентська спілка» 
є найстарішою та однією з найбільших студентських організацій України, що створена 
для захисту прав студентів у 1989 р. Останні роки ми сфокусувалися на кар’єрних 
можливостях для молоді та підготовці до працевлаштування починаючи зі шкільного 
віку.

У 2013 році ми створили соціальний проект, що об’єднав два напрямки -  онлайн 
навчання та працевлаштування, який відвідало вже понад 35 тис.осіб -  онлайн-проект 
«Академія навичок» \ ул?/лу. вкіїї § асасіегпу. с о т  .па. іцо є по суті платформою для 
молодих спеціалістів по самонавчанню, та механізмом визначення найбільш активних 
молодих людей. Для молоді шкільного віку даний проект дозволяє безкоштовно 
отримати онлайн навчання з найбільш затребуваних навичок для побудови подальшої 
кар’єри -  «м’яких навичок» (постановка цілей, ораторське мистецтво, тайм- 
менеджмент, англійська мова, нетворкінг, фінансова грамотність, айті-грамотність, 
відкриття стартапу, фрілансерство, тощо), а також громадянську освіту (соціальне 
підприємництво, участь у прийнятті рішень, євроінтеграція, боротьба з корупцією, 
демократичні вибори). Даний інструмент за думкою фахівців і прототипом 
подальшого «соціального ліфта», адже за вирішення тестів та перегляд відео 
учасникам нараховуються бали, що впливають на рейтинг успішності та характеризує 
користувачів сайту як цілеспрямованих. Викладачами курсів виступають найвідоміші 
українські та іноземні тренери, експерти, представники бізнесу.

Наразі на сайті доступно понад 150 якісних 10-хвилинних відео-лекцій та 150 
тестів. Проходження онлайн курсів та тестів безкоштовне.

Просимо Вас:
- рекомендувати проект «Академія навичок» маууузкіШасабету.сот.иа для 

використання в загальноосвітніх навчальних закладах Вашого регіону (в рамках 
предметів з кар’єрної орієнтації, особистісного розвитку, інформатики, економіки, 
правознавства, класних годин, тощо),

- поширити плакати по загальноосвітніх навчальних закладах (плакати А4 
додаються відповідно до~ТсШБкбсті~ЗНЗ) з~"метою Інформування школярів про 
безкоштовні можливості щодо самонавчання.

З повагою,

Голова Української студентської спілки, 
Представник Європейського 
демократичного студентства (Брюссель)
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Департамент загальної середньої та дошкільної освіти
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Органи управління освітою обласних та 
Київської міської державних адміністрацій

Про соціальний проект 
«Академія навичок»

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і 
науки України на лист Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
«Українська студентська спілка» від 06 листопада 2015 року № 0611 інформує, 
що у 2013 році було створено соціальний проект, що об’єднав напрямки онлайн 
навчання та працевлаштування, який відвідало вже понад 20 тис. осіб -  онлайн- 
проект «Академія навичок» туту.зкіНзасасІету.сот.иа (платформа для молодих 
спеціалістів по самонавчанню, та механізм визначення найбільш активних 
молодих людей).

Просимо по можливості довести до відома загальноосвітніх навчальних 
закладів інформацію про проект «Академія навичок» як додатковий освітній 
ресурс. Він є виключно безкоштовним проектом, створеним за грантові кошти 
Вишеградського фонду, Міністерства молоді та спорту України та ін. 
Проходження онлайн-курсів та тестів є безкоштовним.

Також інформуємо, що додатково Всеукраїнською молодіжною 
громадською організацією «Українська студентська спілка» на поштові адреси 
органів управління освітою обласних та Київської міської державних 
адміністрацій будуть надіслані плакати (А4 та АЗ) для поширення в 
загальноосвітніх навчальних закладах з метою інформування про безкоштовні 
можливості щодо самонавчання.

Для отримання додаткової інформації рекомендуємо звертатись до 
контактної особи:

Марія Богуслав 
0630456476; 0503878026 
игЬап.Ьо§и§1ау@§таі1.сот ,

Директор департаменту

Кудренко Б. В., 481-47-62

Ю. Г. Кононенко
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і науки України

Міністерство мояоді 
та спорту України

економічного РОЗВИТКУ 
і ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ


