
Як навчатися та знаходити роботу під час війни? 
Ключові інсайти з вебінару Ferrexpo Education Hub 

 
Вже два місяці працює освітній хаб Ferrexpo – проєкт, покликаний 
допомагати українцям, які шукають роботу або прагнуть здобути нову, 
більш сучасну та затребувану професію. Організатори провели зустріч з 
Олександром Рисем, СМО Prometheus, найбільшої освітньої онлайн-
платформи в Україні. Ділимося найцікавішими інсайтами з вебінару. 

 

  

 

Статистика платформи Prometheus під час війни:  

 У перші тижні війни спостерігали різке падіння активності. 
 Уже у квітні відбулося відновлення: ми побачили позитивну динаміку 

активності слухачів і навіть перевершення довоєнних показників. Війна 
простимулювала українців ще більше навчатись. 

 У липні зафіксували рекордні показники активності учнів на платформі та 
продажу платних курсів. 

Аналітика ринку праці та стан бізнесу за результатами дослідження 
Prometheus: 
 

 Близько третини бізнесу в Україні припинили свою діяльність із початком 
війни. Наразі частина із них відновлює свою роботу. 

 71% опитаних українців не змінили роботу та залишаються на своїх 
робочих місцях. 

 75% значно втратили в фінансовому плані та відчули негативні зміни – 
урізання зарплати. 

 у 3% респондентів заробітна плата зросла за час війни. 



Така статистика ще раз підкреслює, що важливо посилювати свої навички 
та знання, аби будувати кар’єру, залишатися затребуваним фахівцем і мати 
можливість заробляти більше. 
Три тенденції розвитку освіти від Prometheus: 

 Lifelong learning – безперервна освіта впродовж життя. 
 P2P підхід – пряма передача практичного досвіду. 
 Тотальна цифровізація – онлайн-освіта стає все більш популярною. 

Топ нових професій для тих, хто втратив роботу, або планує змінити 
напрям діяльності за версією Prometheus: 

 SMM/фахівець із таргетингу (створення і просування контенту в 
соцмережах). 

 Front-end розробник (IT – єдина сфера української економіки, яка не лише 
не постраждала під час війни, а навіть показала зростання). 

 HR-спеціаліст (управління персоналом). 

Актуальні сфери діяльності від Prometheus: 

 Медицина. 
 Digital marketing (просування товарів онлайн, зумовлено зростанням сфери 

продажу та необхідністю збуту товарів та послуг). 
 Медіа (популярність відеомонтажу). 
 IT-індустрія (найоптимальніша спеціальність для початку кар’єри – 

тестувальник). 
 Антикризовий менеджмент. 

Про готовність українців навчатися на основі даних платформи 
Prometheus: 
 

 Українські користувачі доволі свідомі та добре розуміють важливість 
розвиватися та навчатися нового. І таким чином бути активними, 
працювати, заробляти та приносити користь суспільству. 

 Наразі є великий попит на зміну професії. 
 Українці активно навчаються навіть під час війни. 
 З таким завзяттям нас чекає перемога і процвітання. 

Підтримка українців та безкоштовні курси від Prometheus 

Щоб підтримати населення, на платформі створили спеціальні курси, які 
допоможуть стабілізувати стан і ситуацію навколо себе. Усі вони 
безкоштовні: 

 



 

 Перша домедична допомога в умовах війни 
 Базова психологічна допомога в умовах війни   
 Що має знати внутрішньо переміщена особа? 
 Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів 
 Волонтерство під час війни 
 Інформаційна гігієна під час війни   

Також платформа рекомендує пройти такі нові актуальні курси:  
 

 Основи проєктного менеджменту (безкоштовно) 
 Моделювання бізнес-процесів 

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+FAW+2022_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+BPA101+2022_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+VPO101+2022_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UDA+PRE101+2022_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+VW101+2022_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+IHWAR101+2022_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+BASICPM101+2022_T1/about
https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/business-processes/

