
 
РЕЗЮМЕ 

 
Богуслав Марія Володимирівна 
 
Дата народження: 11 квітня 1982р.  (36 років) 
Загальний стаж роботи: 20+ років 

Контактна інформація: 
             urban.boguslav@gmail.com 
            facebook.com/mariya.boguslav  

 

КОРОТКО: 
 
- Професійний проектний менеджер (реалізовано більше 100 великих проектів і заходів 
всеукраїнського або міжнародного масштабу під моїм керівництвом), 
- Автор і координатор чотирьох  існуючих унікальних інструментів з онлайн навчання 
(онлайн платформи): LINGVA.SKILLS (lingva.ua), Академія навичок (skillsacademy.com.ua), 
Платформа з профорієнтації та побудови кар’єри Державної служби зайнятості 
(profi.dcz.gov.ua), «Електронна демократія в навчальних закладах», співавтор проекту 
«Онлайн будинок юстиції» (online.minjust.gov.ua), 
- Громадська діяльність (15-річний досвід, тренер з участі в процесі прийняття рішень, 
експерт в молодіжній політиці), 
- 7-річний досвід роботи в державних установах на керуючих посадах: (Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і науки України, Державна 
Служба зайнятості України, Міністерство молоді та спорту, Київська міська державна 
адміністрація) 
- Експерт в області електронного навчання, цифрових навичок,  
- Драйвер розвитку людського капіталу і Knowledle економіки, цифрової економіки, 
    електронної демократії, соціального ліфту в Україні, борець з відтоком кадрів з України 
- HR-фахівець 
- Досвід роботи з донорськими інституціями  з 2004 р. (всі проекти реалізовано на грантові 
кошти!) 
- Мати 12-річної доньки 
 
Освіта: 
з 2017 року – аспірант Інституту підготовки кадрів ДСЗ по напрямку «Демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика» 
2012-2013 р. – університет «КРОК» - курс «Директор з персоналу» 
2005-2007 р. – аспірантура (заочне відділення) за спеціальністю «Альтернативні джерела енергії». 
2002-2004 рр. – Інститут післядипломного навчання при Національному авіаційному університеті, стаціонар, 
спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 
2003 – 2005 рр. – магістратура за спеціальністю «Паливно-мастильні матеріали»; лауреат президентської 
стипендії; диплом магістра с відзнакою; 
1999-2003 рр. – Національний авіаційний університет, факультет аеропортів, спеціальність «Технології та 
технологічне обладнання аеропортів», стаціонар, диплом бакалавра с відзнакою;отримувала стипендію 
Вченої Ради 
1987-1997 рр. – Дитяча школа мистецтв №2 (спеціальність – фортепіано), атестат з відзнакою; 
1989-1999 рр. – Спеціалізована школа с поглибленим вивченням французької мови № 49, атестат з 
відзнакою; 

Курси та тренінги: 

Базові курси: Відкрий власну справу, Комерціоналізація наукових ідей, Менторство, 
Тьютерство, Психологія менеджмента, Школа партнерства: бізнес+влада, Клуб успішної 
молоді, Public relations, Фінансова грамотність та інші. 
Цікавлюсь бізнес-літературою, відвідую та організовую сама різноманітні тренінги, круглі 
столи, конференції, форуми, тощо. 
 
Досвід роботи:  

1. З липня 2017 – координатор відкритого простору реформ Головного територіального 
управління юстиції в Києві. 

2. З липня 2017 – радник Голови Державної служби зайнятості України  
3. Грудень 2016 – Липень 2017 – Начальник Управління профорієнтації, профнавчання 

та навчальних закладів Державної служби зайнятості (Центральний апарат) Функціонал:  
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впровадження онлайн профорієнтації, підвищення якості інформаційно-консультаційних 
послуг, реформа професійного навчання, запровадження Платформи ДСЗ з 
профорієнтації та побудови кар’єри, модернізація Центрів професійно-технічної освіти ДСЗ 
(сучасні 11 центрів), операційне та фінансове управління. 

4. Січень 2016 року – Листопад 2016 -  заступник директора з фінансово-економічних 
питань Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України (350 
працівників, проектний офіс МОН). Функціонал: інновації  в освіті, інформатизація освіти,  
онлайн навчання, навчання впродовж життя, фінансова-економічна грамотність, цифрові 
навички, soft skills, громадянська освіта. 

5. З травня 2016 - донині – керівник соціального проекту Lingva.Skills www.lingva.ua з 
безкоштовного вивчення іноземних мов, унікальний проект, розробка нашої команди – 
див.в розділі «Портфоліо». 

6. Червень – грудень 2015 – начальник відділу електронних навичок департаменту 
розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України. Функціонал: електронне урядування, цифрова грамотність, ІТ-індустрії. 

7. Квітень – червень 2015 – радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України, 
керівник напрямку «Розвиток людського капіталу». 

8. з листопада 2013 – квітень 2015 - керівник соціального проекту «Академія навичок» 
www.skillsacademy.com.ua – див.в розділі «Портфоліо». 

9. з вересня 2011 – донині - керівник соціального проекту «Центр Майбутнього: 
Золотий кадровий резерв» www.futurecenter.in.ua – див.в розділі «Портфоліо».  

10. 2012 р. – начальник відділу молодіжної політики Головного управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту КМДА. 

11. 2011 р. – провідний економіст відділу з питань залучення інвестицій Головного 
управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації. Функціонал: 
ініціювання та підготовка до Першого міжнародного бізнес-форуму м.Києва, проведення 
круглих столів на профільні тематики, залучення грантового фінансування. 

12. 2010 р. – заступник голови ВМГО «Українська студентська спілка», керівництво 
інформаційною кампанією «Вступ без хабара!» – див.в розділі «Портфоліо» 

13. січень-липень 2009 – керівник центрального офісу Всеукраїнського благодійного 
фонду «Серце до серця» – див.в розділі «Портфоліо» 

14. вересень-грудень 2008 – заступник Генерального директору ТОВ «Сіті Клас ЮА», 
керівник проекту Гуру Клас ЮА, керівник проекту з організації семінарів Брайана Трейсі 
(США), розвиток бренду Guru Class UA.  

15. липень-вересень 2008 – діловод НСК «Олімпійський», сектор з ЄВРО-2012 в 
Міністерстві України у справах сім’ї, молоді та спорту. Функціонал: займалася підготовкою 
документації до приїзду делегації УЄФА в Україну, підготовкою звітів щодо стану 
тренувальних баз, стадіонів, розміщення фан-зон в містах, що приймають ЄВРО-2012. 

16. 2005-2008 рр. – Генеральний секретар Національного комітету молодіжної кампанії 
Ради Європи «Всі різні – Всі рівні» в Україні  – див.в розділі «Портфоліо» 

17. 2004-2008 р. – Виконавчий директор Комітету молодіжних та дитячих громадських 
організацій міста Києва – див.в розділі «Портфоліо» 

18. 2002–2004 рр. – Центр сертифікації нафтопродуктів “УЦАХ-СЕПРО” – помічник 
економіста. 

19. 1999-2002 рр. “Promotion technology”, “Машина продажу” – промоутер (відзначена як 
одна з кращих промоутерів компаній) 

20. 1999 – 2004 рр. – Асоціація діячів естрадного мистецтва України – референт з 
творчих питань: організація та проведення всеукраїнських фестивалів  

21. 1998 - 2000 рр. ТДВ «Газіндустрія» - офіс-менеджер: оформлення документації, 
робота з клієнтами, помічник бухгалтера. 
 
Особисті та професійні якості: відповідальна, кмітлива, легко вчуся та успішно можу 
навчати інших, стресостійка, вмію працювати в умовах надмірних навантажень, маю 
приємну посмішку, прекрасні комунікативні навички, досвід керівництва малими та 
великами колективами, високу внутрішню мотивація до змін та реформ, нетерпимість до 
несправделивості. Люблю людей, тому маю багато друзів, в тому числі в багатьох 
державних органах, де працювала.  
 

http://www.lingva.ua/
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Знання мов:  Українська, Російська, Англійська - вільно 
 
Хоббі: співаю, пишу вірші, вишиваю, слухаю аудіо-книги (наукова фантастика), люблю 
гірські лижі, велосипед, і гамак на дачі  
 
Мрія: хочу жити разом з рідними мені людьми в справжній європейській країні з належним 
рівнем достатку, культурою, взаємоповагою в суспільстві, високими стандартами освіти і 
життя –  УКРАЇНІ! І хочу щоб нас знову було 52 мільйони! 
 
 
Громадська діяльність:  ПОРТФОЛІО РЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТІВ (основні) 
 
 

1. З травня  2016  – донині 
Lingva Skills (www.lingva.ua)  

Сайт для безкоштовного вивчення англійської мови та всіх бажаючих, за авторською 
методикою до рівня В2. На даний момент це  - наймасовіший проект з вивчення англійської мови 
в Україні! 

Унікальна авторська методика, заснована не на зазубрювання правил, а на комунікаційних 
навичках. Технологія включає в себе аудіювання, візуальні якоря, гейміфікацію ... Кожний рівень 
включає 150 уроків. 

Проект за рік свого існування набрав 2,5 мільйона заявок, зараз у нас навчаються всі (без 
винятку) держ.органи, все облдержадміністрації, переселенці, безробітні, АТОшнікі, понад 1000 
навчальних закладів. 

Більше 50 мільйонів вправ виконано на сайті за перший рік. 
Ми отримали вже 2 нагороди - "Фаворити успіху" і "Інновації в освіті". Отримали гриф від 

Міносвіти, зараз додаємо розробляємо рівень англійської (В2) і німецьку мову, розвиваємо нові 
сервіси (змішане навчання), державну систему тестування, проект Lingva.Inform та проект «Київ 
Заговорить Англійською» 

 
2. З вересня 2015 - донині 

Онлайн будинок юстиції (online.minjust.gov.ua)     
Проект Головного управління юстиції Києва, та віднедавна - Міністерства юстиції України. 

Проект дозволяє будь-кому безкоштовно замовити послуги з видачі копії документів, 
зареєструвати організацію через онлайн-платформу, уникаючи черг та корупції. В подальшому 
планується розширення проекту функцією «соціального ліфта» для легкого відбору потенційних 
працівників, а також навчання та підвищення кадрового потенціалу працівників системи юстиції. 

 
3. з листопада 2013 – донині - керівник соціального проекту «Академія навичок»  

 
Проект «Академія навичок» www.skillsacademy.com.ua.  

Унікальність проекту знаходиться на стику онлайн освіти і побудови кар'єри, включає основні 
світові тренди в цих сферах. Це ефективна система роботи з молоддю і дорослими, реалізована 
як соціальна мережа з високим рівнем залучення людей в постійний процес розвитку власних 
навичок у цікавих для них сферах. Система пошуку на сайті проекту «Академія навичок» 
дозволяє роботодавцям за рейтингом  знайти людей за різними критеріями. Відразу ж можна 
перейти в профіль людини, написати їй повідомлення. Наразі на сайті розміщено 200 відео-
лекцій, до кожної лекції розроблений тест. Сайт охоплює такі теми як пошук роботи, фріланс, 
підприємництво, основні Soft Skills, громадянська освіта. Сайтом користується понад 50 тис осіб. 

За технологією рейтингування та самонавчання з 2013 року мріємо створити державний 
онлайн освітній портал із функцією соціального ліфту. 

 
Форум громадянської освіти.  

Місія форуму полягає у підготовці українців до життя в справжньому громадянському 
суспільстві через онлайн освітні технології. В рамках Форуму громадянської освіти за рік було 
створення 10 онлайн курсів на тему громадянської освіти та реалізовано різноманітні інтерактивні 
заходи (понад 10 форумів та 8 вебінарів), що дозволили об’єднати людей за темами, які наразі є 
найгострішими у суспільстві: протидія корупції, дотримання, прав і свобод, системна співпраця 
громадськості та влади, розвиток ОСББ, свідомі вибори, європейські цінності тощо. Проект 
реалізовується на платформі соціального проекту Академії навичок www.skillsacademy.com.ua  
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4. з вересня 2011 – по 2013- керівник соціального проекту «Центр Майбутнього: Золотий 
кадровий резерв» www.futurecenter.in.ua, що формує та розвиває ринок інтелектуального 
капіталу України шляхом об’єднання зусиль державної влади, бізнесу та громадського 
сектору; проведення ряду проектів та  інтелект-івентів: 3-місячна освітня програма «Клуб 
успішної молоді (КлубУМ), «Молодіжний інноваційний форум - 2011, 2012, 2013 року, 
«Відкриття Центру Майбутнього в Україні», «Ярмарок інтелектуального капіталу» 24 серпня 
2012 р. на Хрещатику; унікального проекту «Школа партнерства: Бізнес+Влада», Бізнес-
квесту спільно з компанією «Rehau». Налічувалось понад 5000 осіб в базі потенційних 
учасників Золотого кадрового резерву, і база з кожним днем поповнюється.  

 
5. 2010-2011 р. – Голова правління ВМГО «Центр субкультурних ініціатив «Урбан Х» - 

проведення 10 проектів на протязі двох років, в т.ч. Вулична галерея Посмішок – 2010, 2011 
рр., ініціювання програми легалізації настінного живопису та вуличного мистецтва в містах 
України, тощо. 
 

6. 2010 р. – керівництво інформаційною кампанією «Вступ без хабара!», - круглі столи, дебати, 
фокус-групи, прес-клуби, всеукраїнський конкурс «Твій шанс» та ін. заходи щодо 
популяризації зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) в Україні. 
Реалізовувалась за рахунок Фонду демократичних ініціатив Посольства США, МФ 
«Відродження». 
 

7. січень-липень 2009 – керівник центрального офісу Всеукраїнського благодійного фонду 
«Серце до серця», організація IV всеукраїнської блігодійної акції «Серця до серця» (4-10 
травня) по всій Україні (в кожному обласному та районному центрі), зокрема масових 
заходів в м.Києві, пошук та залучення волонтерів (загалом 20 000 по всій Україні). 

 
8. з 2005 р. – Голова правління МГО «Спортивний альянс молоді»  

Протягом 2005-2007 року було ініційовано та організовано наступні проекти в місті Києві: 
- анкетування шкільної молоді щодо напрямків розвитку вуличних видів спорту в місті Києві 

(понад 5000 анкет) 
- проведення фестивалів з вуличного баскетболу, фестивалю з скейтбордингу, 
- 3 червня 2007 р. під Аркою Дружби перший інноваційний фестиваль вуличних видів спорту 

«Kyiv street sports-2007”, який об’єднав понад 200 учасників з 16 представлених видів спорту та 
дозвілля (тріал, скейтбординг, ВМХ, стрітбол, граффіті, брейк-денс, сокс, паркур, фрізбі, глайдингу, 
пої та інших) та зібрав понад 5000 глядачів. Паралельно на сцені та різних спортивних конструкціях 
проводилися змагання, показові виступи, майстер-класи для глядачів. 
 

9. 2004-2008 р. – Виконавчий директор Комітету молодіжних та дитячих громадських 
організацій міста Києва 

- Фестиваль дітей та молоді з особливими потребами «Зорі надії» – директор фестивалю, 
- Форум молоді міста Києва - виконавчий директор Форуму, модератор комітету «Підтримка 

обдарованої молоді. Дозвілля», Форум молоді міста Києва – унікальний проект, який мав на меті 
створити в Києві постійно діючий молодіжний представницький орган влади. 

 
10. 2005-2008 рр. – Генеральний секретар Національного комітету молодіжної кампанії Ради 

Європи «Всі різні – Всі рівні» в Україні - головної молодіжної кампанії Ради Європи, 
спрямованої на боротьбу з різними формами дискримінації, розвиток громадської активності 
молоді, реалізацію та захист прав і свобод людини. 

Функції Генерального секретаря Нац.комітету – загальна координація діяльності Кампанії, 
представлення діяльності національного комітету кампанії на міжнародних заходах Ради Європи, 
Єврокомісії, ЄМФ та ін. (щомісячно), ініціювання та проведення заходів всеукраїнського та 
регіонального масштабу, запрошення та організація приїзду делегацій з Ради Європи в Україну. 

Протягом 2005-2007 року в рамках кампанії „Всі різні – Всі рівні” було ініційовано та 
організовано понад 50 потужних проектів, з яких мною було ініційовано та організовано наступні: 

 Національний тиждень Європейської Кампанії «Всі різні – Всі рівні» (24 листопада – 1 
грудня 2006) – офіційний старт Кампанії в Україні. Заходи в рамках тижня проходили в 14 
містах України, загальна кількість заходів становила понад 40 (протягом 1 тижня!). Освітлення в 
ЗМІ – понад 100 публікацій та ефірів по радіо та телебаченню. 

 Автобусний тур «Політична толерантність: крок назустріч»!  

 Національний автобусний тур «Всі різні – Всі рівні» (8-12 жовтня 2007) – інноваційний 
проект охопив 25 маленьких міст і селищ в 11 регіонах України  

 

http://www.futurecenter.in.ua/


Також в якості координатора додатково залучалась до організації та проведення таких 
заходів та проектів: 

- керівництво всеукраїнським проектом «Сильні в Україні» (2009-2010 р.), 
- Міжнародні молодіжні муніципальні слухання – 2005, 2007,2008 – напрямок «Висвітлення в 

ЗМІ участі молоді в процесі прийняття рішень», «Підтримка дітей та материнства» 
- Молодіжний саміт ООН – 2005 (1-3 липня 2005 р.) – напрямок «Участь молоді в процесі 

прийняття рішень», 
- Пробіг заради життя – 2005 (18 вересня 2005 р.) – координатор з реєстрації, тренер з 

ВІЛ/СНІД, 
- Міжнародний молодіжний форум «Україна-Грузія: реалії та перспективи» - організатор, 

тренер, 
(29-30 жовтня 2005 р., Київ). 

 
Є молодіжним тренером (теми: права людини, толерантність, участь молоді у процесі прийняття 
рішень, реалізація соціальних проектів, співпраця із органами державної влади, самоосвіта, 
соціальний ліфт, тренди в освіті та працевлаштування). Постійно виступаю в якості експерта, 
тренера та модератора. 
 
Відзнаки, нагороди: 
Нагороджена наступними відзнаками: 

- Подяка Київської міської державної адміністрації «За активну соціальну позицію та особистий 
внесок у розвиток молодіжного руху» (2013 р.) 

- Почесна грамота Державної служби молоді та спорту України «За особистий внесок в 
реалізацію молодіжної політики України (2012 р.) 

- Подяка Київського міського голови «За вагомий особистий внесок в розбудову державної 
молодіжної політики» (2009 р.)  

- Почесна грамота Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За особистий внесок в 
реалізацію молодіжної політики України (2006 р.) 

 
 

 


