
 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
про проведення всеукраїнського проєкту 

“Моя кар’єра в Україні” 

1. Загальні правила  

1.1. Дане Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського проєкту “Моя 
кар’єра в Україні” (надалі – Проєкт). 

1.2. Проєкт «Моя кар’єра в Україні» має на меті показати молодому поколінню можливості для 
самореалізації в Україні, надихнути на свідомий вибір майбутньої професії та створити 
платформу для передачі досвіду успішних людей молоді. 

1.3. Організатори проєкту: громадська організація “Центр “Розвиток корпоративної соціальної 
відповідальності”, платформа кар’єрного розвитку молоді Career Hub та Перший 
Український Міжнародний Банк (ПУМБ).  

1.4. Партнери проєкту: Міністерство освіти і науки України,  Міністерство молоді та спорту 
України. Інформаційні партнери: БФ «Благомай» та Журнал  «Однокласник». 

1.5. Основними завданнями Проєкту є:  

● дати можливість учням та ученицям замислитись про омріяну професію та майбутню 
кар’єру;  

● познайомити підлітків із ТОП-менеджерами/ками підприємств, міжнародних організацій, 
державних органів та успішними спеціалістами/ками, щоб надихнути їх будувати кар’єру 
в Україні.  

1.6. Своєю участю у Проєкті учасники/ці підтверджують згоду з умовами, визначеними в даному 
положенні.  

1.7. Участь у Проєкті є безкоштовною.  

2. Умови і порядок проведення 

2.1. Проєкт є відкритим для громадян України, які на момент проведення Проєкту навчаються в 
9 або 10 класах закладів загальної середньої освіти.  

2.2. Участь у Проєкті є індивідуальною.  

2.3. Організатор залишає за собою право змінювати терміни реалізації Проєкту та своєчасно 
інформувати про такі зміни. Інформація про хід проведення Проєкту розміщується на 
офіційному сайті Організатора https://careerhub.in.ua/mycareerua/ та у соціальних мережах 
Фейсбук (facebook.com/CareerHubUkraine) і Телеграм (t.me/careerhub), а також може 
поширюватися на сайтах партнерів, інших ресурсах та у ЗМІ. 

2.4. Деякі цитати з мотиваційних форм, які подають учасники/ці можуть бути використані у 
інформаційних джерелах із зазначенням авторства з метою популяризації Проєкту.  

2.5. Відбір учасників/ць до участі у Конкурсного етапу та Фіналу здійснюється Журі у складі 
представників/ць Організаторів та Партнерів Проєкту. 

2.6. Проєкт проходить у чотири етапи: реєстраційний, відбірковий, конкурсний та фінальний.  
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Етап I. Реєстраційний (1 - 24 квітня 2021 року)  

Для участі у І етапі Конкурсу необхідно заповнити електронну форму на сайті 
https://careerhub.in.ua/mycareerua/ до 24 квітня 2021 року включно.  

Додатково для всіх охочих підлітків 13 квітня 2021 року пройде практичний вебінар «Як 
обрати професію і стати щасливими» (на каналі YouTube - 
https://www.youtube.com/c/CareerHubUkraine), а також пройдуть відкриті групові кар’єрні 
консультації для підлітків з 14 по 23 квітня 2021 року на теми: 

● Як визначити свої інтереси, здібності й таланти? 
● Як подолати невпевненість і страх у виборі свого майбутнього? 
● Як ставити цілі та планувати своє майбутнє? 
● Як розвивати навички та сильні сторони для улюбленої професії зі школи? 

Етап II. Відбірковий (25 - 30 квітня 2021 року)  

Журі Проєкту розглядає подані заявки і обирає 300 учнів та учениць для участі у 
Конкурсному етапі. До участі може бути запрошено не більше 30 учасників/ць з однієї 
області. 

Попередні результати відбіркового туру будуть оприлюднені 29 квітня 2021 року на сайті 
https://careerhub.in.ua/mycareerua/. 

Остаточний список учасників/ць регіонального етапу буде оприлюднено 30 квітня 2021 
року.  

Етап III. Конкурсний (6 - 25 травня 2021 року)  

На цьому етапі проходить 6 зустрічей учасників/ць і успішними фахівцями за такими 
напрямами: 

● Медична сфера (лікарська справа, фармацевтика) 
● Сфера послуг (освіта, психологія, готельно-ресторанна справа, кулінарія, юридичні 

послуги, військова справа тощо) 
● Креативна сфера (дизайн, фото, архітектура, художня творчість тощо) 
● Медіа сфера (журналістика, телебачення, кіно, письменництво тощо) 
● Економіка, бізнес і технології (банківська справа, ІТ, менеджмент, торгівля, 

підприємництво тощо) 
● Промисловість (виробництво, агро, харчова промисловість, інженерія, хімія, 

екологія, робітничі спеціальності тощо) 

Кожен/а учасник/ця можуть взяти участь у 3 зустрічах відповідно до сфер обраних у 
реєстраційній формі. 

Під час зустрічей учасники/ці можуть дізнатися інформацію про побудову кар’єри у тій чи 
іншій професії, об’єднаються у проєктні команди та після зустрічі виконають групове 
завдання – міні-дослідження про майбутнє цієї сфери.  

Результати роботи команд у вигляді презентацій після кожної зустрічі будуть оцінені Журі. 
Учасники/ці трьох команд, які Журі оцінить найвище отримають бали:  

● 1 місце – 15 балів; 
● 2 місце – 10 балів; 
● 3 місце – 5 балів. 

Якщо після оцінювання команди-лідери наберуть однакову кількість балів, то розділять 

певне місце і учасники/ці команд отримають бали за нього. 
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30 учасників/ць із найвищою сумою балів за результатами участі у зустрічах потрапляють 
до фіналу проєкту.  

На зароблені бали фіналісти/ки зможуть обрати власний набір брендованих призів від 
Організаторів для себе із конкурсного “меню”: 

● Блокнот і ручка – 5 балів; 
● Кружка – 10 балів; 
● Блокнот Career Now – 15 балів; 
● Еко-сумки – 20 балів; 
● Футболки – 25 балів; 
● Колонка – 30 балів; 
● Павербанк – 35 балів; 
● Худі – 40 балів; 
● Рюкзак – 45 балів. 

За умови набору рівної кількості балів до фіналу може були обрано максимум 5 додаткових 
учасників/ць. Додатковим критерієм відбору буде початкова оцінка реєстраційної форми. 

Етап IV. Національний (1 - 2 червня 2021 року)  

Фінал конкурсу відбудеться 1 червня 2021 року у м. Києві у форматі всеукраїнської 
конференції «Моя кар’єра в Україні», де підлітки познайомляться, виконають інтерактивні 
завдання і поспілкуються із успішними топ-менеджерами/ками під час дискусії. 

2 червня 2021 року фіналісти/ки конкурсу матимуть особисті зустрічі із топ-
менеджерами/ками бізнесу та державних органів влади. Після зустрічей відбудеться захід-
рефлексія та прес-конференція Проєкту за участі фіналістів/ок. А також підлітки отримають 
призи від Організаторів. 

2.7. Організатори залишають за собою право змінювати дати та формат (офлайн або онлайн) 
зустрічей та всеукраїнської конференції.  

2.8. Організатори зобов’язані повідомити учасників/ць про зміни у термінах та форматі завчасно 
через публікації на офіційному сайті Організатора https://careerhub.in.ua/mycareerua/ та у 
соціальних мережах Фейсбук (facebook.com/CareerHubUkraine) і Телеграм (t.me/careerhub) 

2.9. В разі проведення Фінальної конференції та зустрічей у онлайн (дистанційній) формі, 
можуть бути запропоновані наступні зміни, але не тільки: 

● Фіналісти/ки мають підготувати коротку відео-візитівку на конференцію. 
● Знайомство і спілкування з відомими людьми переноситься в онлайн-формат. А 

також молодь зможе відвідати онлайн-екскурсії. 

● На конференції пройде онлайн-квест для учасників/ць. 
● Призи для фіналістів/ок буде відправлено поштою. 

2.10. За умови проведення Фіналу у офлайн-форматі Організатори забезпечують 
учасників/ць харчуванням під час всеукраїнської конференції у Києві.  

2.11. Організатори не відшкодовують транспортні витрати для учасників/ць конкурсу. 
Виняток становлять учасники/ці, що є особами з інвалідністю, сиротами та їх супроводжуючі. 
Компенсація витрат на проїзд здійснюється лише за наявності відповідного медичного 
висновку або документу, що підтверджує юридичний статус дитини-сироти.  

2.12. Організатори не забезпечують проживанням учасників/ць національного етапу, окрім 
випадків, зазначених у пункті 2.11, але за необхідності можуть допомогти з пошуком місця 
проживання за доступною ціною у м. Києві.  
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3. Оцінювання, відбір учасників/ць та нагородження 

3.1. Кожен/на учасник/ця має право представити на Конкурс лише одну заявку, заповнену 
особисто. При наявності двох і більше заявок від учня або учениці зараховуватиметься та, 
що була відправлена останньою. 

3.2. Вчителі/ки, яких учасники/ці вкажуть при реєстрації найчастіше, отримають спеціальні 
подарунки від Організаторів.  

3.3. В електронній формі на сайті https://careerhub.in.ua/mycareerua/, що заповнюється 
учасником/цею, слід обов’язково заповнити такі пункти:  

● Твоє прізвище, ім’я, по батькові 

● Стать 

● Дата народження 

● У якій області ви зараз мешкаєте  

● Який тип населеного пункту, де ви зараз мешкаєте 

● Яка назва цього населеного пункту 

● Повна назва твого закладу освіти 

● Клас/група 

● Познач, чи належиш ти до вразливих категорій молоді 

● Чи визначився ти з майбутньою професією?  

● Які професії або сфері тобі подобаються. 

● Детально поясни, чому тобі подобаються саме ці професії чи сфери? Чим вони 

корисні та які позитивні зміни вони можуть нести для України? 

● Чому саме тебе мають обрати до участі у проєкті? Розкажи про себе і детально 

опиши свою мотивацію. 

● Обери ТРИ найцікавіші для тебе професійні сфери, в яких ти бачиш себе у 

майбутньому: 

o Медична сфера  

o Сфера послуг  

o Креативна сфера  

o Медіа сфера  

o Економіка, бізнес і технології 

o Промисловість 

● Контактний номер телефону (мобільний)  

● Електронна адреса  

● ПІБ одного з батьків / опікунів 

● Контактний телефон одного з батьків / опікунів 

● ПІБ вчителя / класного керівника 

● Контактний телефон вчителя / класного керівника 

● Звідки ви дізнались/лась про цей захід 

3.4. До участі не допускаються заявки, що:  

● не відповідають тематиці Конкурсу; 
● оформлені з порушенням вимог або не повністю; 
● подані після встановленого строку; 
● містять не оригінальний текст (Кожна заявка буде перевірятись Журі в спеціальній 

програмі для виявлення плагіату).  
 

3.5. Заявка оцінюється за наступними критеріями:  

● Особиста мотивація до участі у Проєкті та інтерес до професійного самовизначення.  
● Бажання будувати професійну кар’єру в Україні та створювати позитивні зміни для країни. 
● Оригінальність думок та креативність.  
● Грамотність та охайність.  

 

https://careerhub.in.ua/mycareerua/


 
3.6. При оцінюванні заявок Журі конкурсу в першу чергу звертає увагу на чесність та мотивацію 

учасника/ці. Використання художніх засобів та складних граматичних конструкцій не є 
обов’язковою умовою.  

3.7. Рішення Журі є остаточним та базується на чітких критеріях зазначених в пункті 3.5.  

3.8. Оцінювання проєктів команд після Конкурсних зустрічей за різними сферами здійснюється 
Журі на основі критеріїв: 

● Відповідності тематиці завдання; 
● Якості виконання роботи; 
● Креативності та оригінальності. 

 
3.9. Взявши участь у Проєкті, учасник/ця тим самим надає свою згоду на обробку персональних 

даних, а саме: місця проживання, реєстраційних даних, прізвища, імені, по-батькові та інших 
даних, що дають змогу ідентифікувати особу. Учасник/ця повідомлений про те, що його 
персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлений про свої права 
згідно з Законом України «Про захист персональних даних».  

3.10. Беручи участь у заходах, учасники/ці дають згоду на використання організаторами фото- 
та відеоматеріалів, на яких вони зображені.  

3.11. Після підтвердження участі у Програмі у тижневий термін учасник/ця має надати письмову 
ЗГОДУ БАТЬКІВ у визначеній Організаторами формі. 

3.12. На Фінал Проєкту у Києві неповнолітні учасники/ці конкурсу виїжджають за згодою та у 
супроводі батьків, опікунів, вчителів або інших повнолітніх супроводжуючих осіб. 

3.13. Індивідуальні зустрічі з топ-менеджерами/ками будуть влаштовані окремо для 
фіналістів/ок. В разі відсутності фіналіста/ки на заході або письмової відмови від 
подальшої участі, Організатори мають право надати таку можливість іншому/іншій 
учаснику/ці.  

3.14. Вручення заохочувальних призів здійснюється Організатором, за власного бажання та 
можливості, на самому заході особисто кожному/ій учаснику/ці. Передача подарунків після 
проведення конференції або через третіх осіб - не передбачена умовами Конкурсу. Однак 
при проведенні фінальних заходів у онлайн-форматі призи будуть відправлені поштою. 

3.15. Пропозиції та зауваження, щодо організаційних питань приймаються на офіційну пошту 
Організатора info@careerhub.in.ua  

3.16. Про результати відбору до Проєкту, точні дати та час проведення зустрічей та 
всеукраїнської конференції усіх учасників/ць буде повідомлено завчасно.  

3.17. З будь-яких питань щодо участі у Проєкті звертайтесь до організаторів: 

info@careerhub.in.ua, (044) 490 2010. 

 


