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- 15 років ми розробляємо інноваційні проекти для завдань, що стоять 
перед Державою та Суспільством (понад 100 проектів реалізовано)

- Портфоліо з 12 НАВЧАЛЬНИХ ПЛАТФОРМ, половина з яких – власність 
нашої команди, 2 з яких мають рекрутингові інструменти

- Всі платформи БЕЗКОШТОВНІ для користувачів

- Розробка проектів від ідеї до повної готовності (в т.ч. методологію та 
продакшн)

- Всі платформи мають рейтинги користувачів! 

- Першими в Україні запровадили blended learning в масовому освітньому 
проекті.

Пару слів про нас



Кейс 1. Максимальна потреба кожного



НАЙМАСОВІШИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ УКРАЇНИ
Переможець премій “Інновації в освіті”, Фаворит Успіху, 
ТОП-100 соціальних проектів України, входить в ТОП-10 
найкращих соціальних стартапів України

• Власна методологія
• Понад 100 млн вправ виконано за 3 роки
• Навчаються всі державні органи України, в т.ч.ВРУ
• Елементи соціального ліфту
• Рівнень А1, А2, В1, В1+, В2. Понад 20 тис фраз з 

картинками та озвучкою

www.lingva.ua



Кейс 2. Рейтинги найкращих







Кейс 3. М - Мотивація



1. Законодавче підгрунтя→ зарахування сертифікату
2. Широковідомий проект (“всі колеги навчаються, а я ні??”)
3. Соціальний ліфт (підвищеня по кар’єрі, переведення в інший 

підрозділ)
4. Публічне визнання  (наради, доска пошани, подяки)
5. Безкоштовно
6. Додаткові мотиваційні заходи (speaking clubs та ін.), онлайн

підтримка, соціальні мережі

Кейс 3. М - Мотивація





Кейс 4. Корпоративний університет
(оцінка, побудова бізнес-процесів, 

навчання)

Міністерство соціальної політики України



1) Індивідуальна оцінка співробітників в 3 етапи; 
результати по кожному

2) Формування корпоративної культури;

3) Розробка Корпоративного університету;

4) Адаптація звільнених співробітників до ринку праці;

5) Формування програми адаптації для нових
співробітників Міністерства;

6) Регулярний контроль ключових показників та оцінка
360.

Як це було:



Кейс 5. Незалежне тестування 
(оцінка, soft skills навичок)





Кейс 6. Маркет плейс



Розроблений на замовлення Нацдержслужби України у 
2018-2019 рр.
• Маркетплейс для провайдерів навчальних послуг та 

викладачів
• Структурована система курсів та програм підвищення 

кваліфікацій
• Зручна система реєстрації всїх державних службовців 

України на навчальні програми та курси підвищення 
кваліфікації

Портал управління знаннями НАДС
pdp.nacs.gov.ua

http://pdp.nacs.gov.ua/


Кейс 7. Кадровий резерв



• Спільний проект з КМДА, що стартував в липні 2019
• Зручний та сучасний сайт з елементами гейміфікації, рейтингу користувачів та 

системою працевлаштування,
• 8 онлайн курсів (140 відео лекції та 800 тестових завдань) + blended learning
• Підготовлена команда трененрів що провели вже понад 650 навчальних заходів, у 

яких взяли участь 10тис осіб
• 300 тис користувачів сайту зі всієї України
• Аналогів проекту немає

EDUHUB.IN.UA



Кейс 8. Екосистема
Єдина Платформа з онлайн навчання 

працівників ВРУ



Кейс 5. Екосистема

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ЗНАНЬ

ДИПЛОМАМИ

БАЗА 
НАВЧАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ



Функціонал платформи з онлайн
навчання працівників ВРУ

ОНЛАЙН НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА (ЛЕКЦІЇ + 

ТЕСТИ)

ДЕПОЗИТАРІЙ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ВЕБІНАРНИЙ СЕРВІС

РЕЙТИНГИ ПРАЦІВНИКІВ (по кожному 

структурному підрозділу) 

ТЕСТУВАННЯ + ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ

ФОРУМИ ОБГОВОРЕННЯ

BLENDED LEARNING (змішане навчання)

ГЕЙМІФІКАЦІЯ – індивідуальний прогрес

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ
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