
 
ОГОЛОШЕННЯ  

ПРО КОНКУРС НА ВАКАНСІЮ 
КООРДИНАТОРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ «ЦЕНТР ЗНАНЬ» 

ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» з 1 вересня 2018 року 
відкриває вакансію координатора Інформаційної онлайн-платформи «Центр Знань». 

 
м. КИЇВ, «26» липня 2018 р.  
 
Інформаційна онлайн-платформа «Центр Знань» (http://knowledge.org.ua) створена та почала діяти у 2014 
році за технічної підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» 
(AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна).  

Координацію та інформаційне наповнення ресурсу здійснює ГО «Український інститут соціальних 
досліджень імені Олександра Яременка» (http://www.uisr.org.ua) – незалежна науково-дослідницька 
організація, яка працює у сфері соціальних досліджень. 

«Центр Знань» – це перший інформаційний ресурс для фахівців, що працюють з підлітками, у т.ч. з 
уразливими та які практикують ризиковану поведінку, для батьків і самих підлітків з регіону Східної Європи 
та Центральної Азії (на сьогодні діяльність поширюється на країни: Азербайджан, Білорусь, Грузія, 
Молдова й Україна). 

Мета ресурсу:  

- створення умов і забезпечення онлайн навчання представників цільової аудиторії платформи; 

- сприяння інформуванню, комунікації та обміну досвідом між організаціями й надавачами послуг, які 

працюють у визначеній сфері. 

Цільова аудиторія онлайн-платформи представлена наступними групами користувачів:  

- представники державних і громадських організацій, які працюють у сфері профілактики ВІЛ/ТБ, інших 
соціально небезпечних захворювань, попередження негативних проявів, формування навичок 
здорового способу життя серед дітей, молоді й підлітків, зокрема уразливими й з числа груп ризику; 

- вчителі, викладачі; 
- соціальні працівники, психологи, медичні працівники, юристи/правозахисники; 
- дослідники; 
- підлітки,  зокрема з груп ризику. 

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:  
1. Мотиваційний лист заявника.  

2. Резюме із зазначенням відповідного досвіду роботу. 

3. Рекомендаційні листи (не менше одного).  

Термін подання документів для участі у конкурсі – до 10 серпня 2018 року.  
Учасники мають підтвердити свою участь у конкурсі, надіславши відповідні документи та побажання щодо 
розміру заробітної плати до ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» 
до 18.00 10 серпня 2018 р. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Панаса Мирного 26, оф. 210; факсом +380 44 
501–50–76 або на e-mail: info@uisr.org.ua з темою листа «Координатор Інформаційної онлайн-платформи 
«Центр знань». 
За необхідності, будь-ласка, звертайтесь за додатковою інформацією за e-mail: 
knowledgecenterua@gmail.com, або за телефоном: 067-395-61-12 (контактна особа – Яцура Олександра). 

Учасникам конкурсу буде повідомлено про його результати.  

Сподіваємось на плідну співпрацю. 

http://knowledge.org.ua/
http://www.uisr.org.ua/
mailto:info@uisr.org.ua
mailto:knowledgecenterua@gmail.com


 
 

Вимоги до кандидата на вакансію 

координатора Інформаційної онлайн-платформи «Центр Знань» (knowledge.org.ua) 

 
Основні вимоги: 

- Вища освіта (бажано з гуманітарних дисциплін, соціальної роботи, педагогіки, соціології, медицини). 
- Досвід роботи з підлітками (передусім у сфері профілактичної роботи, в т.ч. профілактики ВІЛ-

інфекції/ТБ, інших соціально небезпечних захворювань; формування здорового способу життя у 
дитячому й молодіжному середовищі, а також уразливими і з числа груп ризику) – не менше 3-х років. 

- Досвід співпраці з інформаційними й освітніми порталами та країнами проекту у відповідній сфері є 
перевагою. 

Додаткові вимоги й навички: 
- Вільне володіння російською й українською мовами. Володіння англійською (вміння читати й розуміти). 
- Грамотна мова, досвід написання текстів. 
- Хороші навички роботи з комп'ютером, знання соціальних мереж, хороші навички пошуку інформації в 

Інтернеті. 
- Націленість на результат, вміння працювати самостійно та в команді, креативність. 
- Досвід співпраці з міністерствами, державними установами, громадськими й донорськими 

організаціями, що працюють у сфері захисту прав і інтересів дітей і молоді в Україні.  
- Дотримання толерантності висловлювань, засудження будь-яких проявів насильства, застосовувати в 

текстах спеціальні терміни (рекомендовані ЮНІСЕФ) для формулювання соціальних понять. 

Функції координатора онлайн-платформи: 

 Організація роботи команди (персоналу) онлайн-платформи – технічного асистента, IT/SMM-фахівця. 
 Співпраця з міністерствами й відомствами, соціальними, медичними та освітніми установами і 

громадськими організаціями, інформаційними й освітніми порталами в Україні та інших країнах проекту 
задля популяризації діяльності та можливостей онлайн-платформи «Центр Знань» шляхом: 

- проведення презентацій ресурсу на заходах організацій-партнерів; 
- розміщення інформації про проведення вебінарів, тематичні заходи на сайті платформи; 
- проведення спільних заходів інформаційно-освітнього напряму тощо. 
 Формування наглядової ради (групи експертів) та інформування експертів про діяльність, заходи, 

розвиток та плани платформи.  
 Вивчення та аналіз думок користувачів платформи. Підготовка пропозицій щодо удосконалення роботи 

онлайн-платформи. 
 Проведення моніторингу ефективності онлайн-платформи. 
 Координація оновлення й систематизації тематичних інформаційних матеріалів на веб-сайті «Центру 

Знань» (knowledge.org.ua), серед яких: 
- нормативно-правові документи, аналітичні звіти та інфографічні, презентаційні матеріали за 

результатами досліджень, а також аналітичні звіти; 
- матеріали для самостійного навчання (навчальні модулі, навчальні онлайн-курси, навчальні відео та 

записи вебінарів, ін.);  
- матеріали проведених досліджень (дослідницькі протоколи, інструментарії, інструктивні матеріали та 

методичні рекомендації, масиви даних досліджень серед підлітків, зокрема з груп ризику, ін.);  
- створення та підтримка «карт/профілів»  організацій, що працюють у сфері соціальної підтримки 

підлітків груп ризику в Україні (з посиланнями на сайти організацій); 
- інтерактивна ”карта послуг” – посилання на заклади соціального спрямування для підлітків, дітей та 

молоді, клініки дружні до молоді, юридичні центри, кабінети довіри тощо. 
 Координація ведення сторінки у мережі Facebook (https://www.facebook.com/KnowledgeUA). 
 Планування та забезпечення проведення вебінарів, дистанційних тренінгів для різних цільових груп, 

круглих столів, робочих зустрічей, ін. 

https://www.facebook.com/KnowledgeUA

