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I

Сучасні професії
Загальна тривалість блоку – 12 годин

Youtube-блогерство

SMM

Розробка ігор

Як створити свій блог
на youtube, як за допомогою
цього отримувати дохід, професійні
секрети та яскраві приклади

Основи роботи з соціальними
мережами, секрети ведення
сторінок, управління рекламою
у Facebook, Вконтакте

Як створити дизайн гри, розробити
ігровий процес, професійні
секрети та яскраві приклади

Ольга Лисенко
Маркетолог
WebPromo

Веб-дизайн
Що таке веб-дизайн, його
основи, як і де його можна
опанувати, професійні секрети.
Ілля Скнар
Бізнес-аналітик
Private Dev

Яна Пятенко
SMM-спеціаліст
Health Care

Анастасія Писаренко
Game-дизайнер,
проджект-менеджер
Bristar

SEO (пошукова оптимізація)
Основи роботи з пошуковими
сайтами, секрети виведення
сайтів у ТОП-списки , яскраві
практичні приклади

Павло Шульга
Керівник
Академія SEO

Класичні професії (теорія та практика)

II

Загальна тривалість блоку – 16 годин
Тімбілдінг
Перед початком кожного табору ми проводимо для
учасників заняття з тімбілдінгу (командоутворення),
щоб учасники змогли відразу познайомитись один з одним.
Оксана Башляєва
Бізнес-тренер. Засновник
International mafia club

Маркетинг

Бізнес

Загальна інформація про
маркетинг та можливості
професійного розвитку у даній
сфері, а також шанс відчути себе
у даній професії через практичну
ділову гру.

Загальна інформація про створення
та відкриття бізнесу в Україні,
можливості професійного розвитку у
даній сфері, а також шанс відчути себе
справжнім бізнесменом через практичну
ділову гру.

Андрій Федорченко
Бізнес-тренер Української
асоціації маркетингу

Наталія Євсейчик
Психолог. Автор тренінгів
з профорієнтації

Фінанси

Денис Ліфінцев
Фінансовий аналітик та власник
компанії Away Days

Загальна інформація про
фінанси та можливості
професійного розвитку у даній
сфері, а також шанс відчути
себе у даній професії через
практичну ділову гру.
Людмила Петренко
Бізнес-тренер програми
підготовки фахівців MBA

Класичні професії (теорія та практика)

II

Загальна тривалість блоку – 16 годин
PR

IT

Загальна інформація про PR та
можливості професійного розвитку
в даній сфері, а також шанс відчути
себе у даній професії через
практичну ділову гру

Туризм

Загальна інформація про
IT сферу України, можливості
професійного розвитку у даній,
сфері, а також шанс відчути себе
справжнім айтішніком через
практичну ділову гру.

Олена Бучинська

Артем Петрук

PR-консультант у Silver Print,
Argo, Vector Gas, Netto

Викладач в GoIT

Право
Загальна інформація про роботу
юриста в Україні та можливості
професійного розвитку у даній сфері
а також шанс відчути себе справжнім
юристом через практичну ділову гру.

Загальна інформація про роботу
журналіста в Україні та можливості
професійного розвитку в даній
сфері, а також шанс відчути себе
справжнім журналістом через
практичну ділову гру
Катерина Білоус
Журналіст в ІА «112 Україна»

Психологія
Загальна інформація про роботу
психолога в Україні та можливості
професійного розвитку у даній сфері
а також шанс відчути себе справжнім
психологом через практичну ділову гру.

Олена Назаренко

Наталія Євсейчик

Спеціаліст з європейського
та міжнародного права

Психолог. Автор тренінгів
з профорієнтації

III

Майстер-класи від практиків
Загальна тривалість блоку – 8 годин
Маркетинг
Ростислав Шоломок
Власник інтернетмагазину Watchshark

PR

Бізнес
Дмитро Палей
Засновник та Директор
мережі центрів «Беттертон»

IT

Фінанси
Денис Бортніков
Координатор проектів
у Спільнокошті (BigggIdea)

Психологія

Данило Голота

Вадим Чижов

Сергій Веретюк

Senior Account
at Hoshva PR

Проектний менеджер
у Luxoft

Директор з кадрів в РК
«Радуга»

IV

Екскурсії в компанії
Загальна тривалість блоку – 6 годин

Понеділок (27.03.2017)

Вівторок (28.03.2017)

Середа (29.03.2017)

Екскурсія до компанії E&Y (входить
до «Великої четвірки» аудиторських
компаній світу)
АБО
Екскурсія до компанії Zenith
Optimedia (одне з найбільших
Рекламних агентств України та світу)

Екскурсія до компанії Red Bull
один з найбільших виробників
енергетичних напоїв у світі)
АБО
Екскурсія до компанії Ciklum
(входить до топ-5 найбільших
IT-компаній України)

Екскурсія до компанії ZNO.UA
(лідер з підготовки школярів
до ЗНО в Україні)
АБО
Екскурсія в Готово
(сучасний центр надання
адміністративних послуг)

Е

Четвер (30.03.2017)

П'ятниця (31.03.2017)

До компанії Proffstore (однієї
з найбільших бірж фрілансу
Східної Європи)
АБО
Екскурсія до компанії Epam
(американська IT компанія)

Відпочинок 
До нас в гості завітає
International Mafia
Club і нас чекає вечір
гри у Мафію!

V

Розробка та захист власного проекту
Загальна тривалість блоку – 4 години

У перший день занять учасники табору отримують
завдання та мають розділитись на міні-групи по 4 особи
для розробки власного проекту, котрий вони будуть
презентувати в останній день табору перед журі з
кураторів та викладачів табору.
По закінченню навчання учасники отримують Сертифікат
про проходження навчального профорієнтаційного курсу у
Весняному таборі IBS.

VI

Профорієнтаційне тестування
Загальна тривалість - 4 години

По закінченню табору в суботу учасники можуть взяти
участь у профорієнтаційному тестуванні.
Профорієнтаційне тестування складається з трьох
частин: вирішення профорієнтаційних тестів, практична
ділова гра на виявлення поведінкових індикаторів
дитини та індивідуальна консультація з психологом.
За результатами цих трьох частин, пишуться висновки та
надсилаються на пошту батькам.

Розклад табору / Сучасні професії
(25-26 березня)

Субота (25.03.17)

Неділя (26.03.17)

Час

Заняття

Час

Заняття

10.00-11.30

SMM

10.00-11.30

Веб-дизайн

11.30-11.45

Перерва

11.30-11.45

Перерва

11.45-13.00

SMM

11:45-13.00

Веб-дизайн

13.00-14.00

Обід

13.00-14.00

Обід

14.00-15.30

Розробка ігор

14.00-15.30

Youtube-блогерство

15.30-15.45

Перерва

15.30-15.45

Перерва

15.45-17.00

Розробка ігор

15.45-17.00

Youtube-блогерство

17.00-17.15

Перерва

17.00-17.15

Перерва

17.15-18.45

SEO

17.15-18.45

SEO

Розклад табору / Класичні професії
(27-31 березня)
Понеділок (27.03.17)

Вівторок (28.03.17)

Час

Заняття

Час

Заняття

09.00-11.00

Тімбілдінг

09.00-11.00

PR

11.00-11.15

Перерва

11.00-11.15

Перерва

11.15-13.15

Маркетинг

11:15-13.15

Фінанси

13.15-14.00

Обід

13.15-14.00

Обід

14.00-15.00

Практик маркетинг

14.00-16.00

Бізнес

15.00-16.00

Практик бізнес

16.30-18.00

Екскурсія в компанію

16.30-18.00

Екскурсія в компанію

Середа (29.03.17)
Час

Заняття

09.00-11.00

IT

11.00-11.15

Перерва

11:15-13.15

Право

13.15-14.00

Обід

14.00-15.00

Практик PR

15.00-16.00

Практик фінанси

16.30-18.00

Екскурсія в компанію

Розклад табору / Класичні професії
(27-31 березня)
Четвер (30.03.17)

П'ятниця (31.03.17)

Час

Заняття

Час

Заняття

09.00-11.00

Психологія

09.00-11.00

Туризм

11.00-11.15

Перерва

11.00-11.15

Перерва

11.15-12.15

Практик IT

11:15-13.15

Підготовка проектів

12.15-13.15

Практик право

13.15-14.00

Обід

13.15-14.00

Обід

14.00-15.00

Практик психологія

14.00-16.00

Захист проектів

15.00-16.00

Практик туризм

16.00-16.30

Вручення сертифікатів

16.30-18.00

Екскурсія в компанію

16.30-18.00

Гра у Мафію

