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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЄДРПОУ: 38557639, 79008, вул. Просвіти, 4а, м. Львів, тел./факс (032)261-63-54,

електронна пошта: donloda@ukr.net,  вебсторінка: https://osvita.loda.gov.uа,  

Про участь у проєкті

Департамент освіти і науки надсилає до відома та використання у роботі 

лист Державної наукової установи «Інститут модернізації засобів освіти»                    

від 02.05.2022 №22.1/10-503 щодо реалізації Всеукраїнського проєкту з 

профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії». 

Просимо довести до відома учнів 7-11 класів, педагогічного складу, 

практичних психологів закладів загальної середньої освіти про можливість взяти 

участь у цьому Проєкті, представленому в листі згаданої вище установи у 

додатку.

Додаток: на 2 арк.

Директор        Олег ПАСКА

______________ № _____________ на №                    від _____________

Керівникам органів управління 
освітою територіальних громад 
області
Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної 
освіти

mailto:donloda@ukr.net
https://osvita.loda.gov.u%D0%B0/


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 
 

02.05.2022     № 22.1/10-503_   

На № _____________  від __________ 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних та Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Заклади післядипломної педагогічної 

освіти 

 

Доводимо до Вашого відома, що ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 

2022 року № 321 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 17 березня 2022 року № 252 «Про організацію та проведення 

комунікаційної кампанії освітніх реформ в частині профорієнтаційної роботи», 

продовжує реалізацію Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови 

кар’єри «Обери професію своєї мрії». 

Просимо довести до відома учнів 7-11 класів, педагогічного складу, 

практичних психологів закладів загальної середньої освіти про можливість 

взяти участь у цьому Проєкті. 

Мета Проєкту – сприяння учням старших класів закладів загальної середньої 

освіти свідомо обрати професію своєї мрії, стати успішним у житті та 

реалізувати себе в Україні. 

Інструкція користування порталом Всеукраїнського проєкту з профорієнтації 

та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії»:          

1. Зайдіть на портал Всеукраїнського проєкту з профорієнтації та 

побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії» www.hryoutest.in.ua 

(далі – Портал) та пройдіть просту та швидку реєстрацію.  

2. Пройдіть профорієнтаційне тестування: кнопка «Розпочати 

тестування». 

 

http://www.hryoutest.in.ua/


3. Отримайте результат тестування, який буде відправлений на 

електронну пошту, вказану при реєстрації.  

4. Замовте он-лайн консультацію у кар’єрного консультанта (кнопка 

«Замовити консультацію» на Порталі). Вкажіть свої дані, оберіть зручні 

дату та час консультації та залиште номер телефону, на якій Вам 

зателефонує консультант у обрану Вами дату та час. Після замовлення 

консультації, на поштову адресу, вказану при реєстрації, прийде 

повідомлення про підтвердження дати та часу консультування.  

5. Отримайте результат консультування (після завершення консультації, 

її результат буде записаний у Особистому Кабінеті на Порталі). 

6. Продивіться та пройдіть цікаві та корисні відео-ролики та 

мультимедійні онлайн-курси у форматі SCORM, щодо можливостей 

працевлаштування, особливостей психологічних типів підлітків тощо 

(кнопка на Порталі «Навчання»).  

7. Продивіться онлайн екскурсії, щоб побачити на власні очі, які умови 

наразі вже створені в українських підприємствах та організаціях (кнопка 

на Порталі «Навчання»). 

8. Ознайомтесь з найзатребуванішими професіями на ринку праці в 

Україні: умови праці, зарплати, вакансії, перспективи, цікаві факти, 

якими навичками треба володіти тощо (для цього на Порталі натисніть 

кнопку «Професії»). 

Всі вищезазначені послуги – безкоштовні та розташовані на єдиному онлайн-

ресурсі: www.hryoutest.in.ua. 

 

 

 

 

 

Директор                                         Євген БАЖЕНКОВ

  

 

 

      

Ольга Флярковська, 095 729 86 77 

 

http://www.hryoutest.in.ua/
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