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Назва методики Skills Presenter 

Ви шукаєте відповідні слова, щоб описати свій досвід волонтерства? Методика аудиту 

навичок допоможе вам! 

Оригінальне посилання։ https://www.europeanprojects.am/skillspresenter   

Тип методики ☒ Інструмент самооцінки 

☒ Публікація / Довідник 

☒ Портфоліо 

☐ Веб-сайт / Платформа / Блог 

☒ Оцінка результатів 

☐ Свідоцтво / атестація 

☐ Агітація 

Розміри офіційного визнання 

методикою  

☒ Соціальне визнання 

☒ Офіційне визнання 

☒ Самопізнання  

☐ Політичне визнання 

Рівень впливу методики ☐ Національний 

☒ Регіональний 

☒ Місцевий 

☒ Організаційний 

☒ Міжнародний 

Цільова група (и) методики ☒ Спеціалісти по роботі з молоддю 

☒ Молоді лідери  

☒ Молодь 

☒ Молодіжні організації  

☐ Організації 

☐ Люди з різних соціальних об’єднань 

☒ Вищі навчальні заклади  

☒ Роботодавці 

☒ Педагогічні працівники 

На яку проблему спрямована ця 

методика? 

Методика заснована на перевірці особистих навичок 

(корисна методика відображення вмінь та навичок 

для планування людських ресурсів, щоб побачити, чи 

володієте ви правильним поєднанням навичок, та 
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виявити будь-які прогалини в загальних навичках 

людини), а також представляє навички / знання 

волонтерів зрозумілим та значущим способом для 

роботодавців, працівників університету, що є першим 

кроком до загальновизнання академічним та 

формально навчальним середовищем компетенцій у 

неформальній освіті. 

Мета методики: підтримати молодь у виявленні та 

презентації навичок та знань, здобутим завдяки їх 

волонтерській та соціальній діяльності, працівникам 

університету та роботодавцям. 

Як працює ця методика? 1. Завантажте наступний файл тут.  

https://8d8b7b5e-495c-4833-998d-

28ad0d5251fa.filesusr.com/ugd/b54ee6_6db337e45d884c

7893403b91df4c832a.pdf 

2. Учасник складає список набутих навичок / знань. 

3. Учасник перевіряє структуру та визначає, які 

навички можуть відповідати його / її списку, чого 

немає. 

4. Учасник додає всі пропущені навички до свого 

списку. 

5. Учасник складає проєкт презентації своєї 

майстерності працівникам університету / 

роботодавцю, використовуючи запропоновані 

речення та додаючи приклади у вказаному просторі. 

Ми рекомендуємо роздрукувати роздатковий 

матеріал і витратити 40 - 50 хвилин на роздуми та 

додавання конкретних прикладів. 

Як ми можемо створити нову 

ситуацію та внести зміни за 

Методика допомагає у молодіжному волонтерстві 

представити здобуті навички та самооцінку. 
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допомогою цього методу? Використовуючи цю методику, молоді студенти, які 

беруть участь у програмах неформальної освіти або 

обміну, можуть представляти свої навички 

найкращим чином, щоб зробити їх цінними для 

системи формальної освіти, наприклад, середніх шкіл 

чи співробітників університету та викладачів. 

Студенти університету та інших формальних 

навчальних закладів будуть використовувати цю 

методику для підтвердження компетентностей, 

отриманих за допомогою програми НФО та обміну. 

Методика також допомагає студентам пов'язати свої 

навички з ринком праці та сприяє підвищенню 

зацікавленості молоді до волонтерських та 

соціальних ініціатив як джерела для досвіду разом із 

дослідженнями та отриманням теоретичних знань. 

Хто затверджує? Спочатку сам студент особисто повинен перевірити 

методику. В процесі перевірки повинні також бути 

залучені органи вищого навчального закладу. Такий 

представник, як спеціаліст з кадрів ВНЗ, оцінить та 

підтвердить форму. 

Додаткова інформація Ця методика була розроблена командою з досвідом 

формальної та неформальної освіти за професійними 

порадами сертифікованого спеціаліста відділу кадрів 

з Дніпровського технічного університету. 

Методика вимагає мотивації людини для самооцінки, 

тому вона не буде корисною людям, які не 

зацікавлені в аудиті навичок та саморозвитку. 

Є деякі компанії, які пропонують послуги аудиту 

навичок на платній основі. Існують деякі тести 

аудиту навичок (онлайн / офлайн), але вони не 

пристосовані до волонтерського досвіду та особливих 

навичок. Це також дає додаткову цінність цієї 

методики. Якщо ви хочете перевірити методику та 

надіслати нам відгук чи допомогти нам у її 

розповсюдженні, зв’яжіться з нами за вказаною нижче 
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електронною поштою. 

Детальніше про методику аудиту навичок читайте 

тут: Skills audits: tools to identify talent Final report 

by Directorate-General for Employment, Social Affairs 

and Inclusion of the European Commission, 2018. 
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