
Послуги Europass тепер також 
на українській мові

Služby Europassu jsou 
nově i v ukrajinštině
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www.europass.cz

Europass – Наступні кроки
europa.eu/europass/uk

Автобіографія 
та мотиваційний лист

Онлайн-шаблони заповнюються 
просто онлайн, остаточні документи 
форматуються відповідно до обраних 
вами форм.

Životopis a motivační dopis
Online šablony si vyplníte jednodu-
še online, výsledné dokumenty se 
samy naformátují podle vámi zvolené 
podoby.

Профіль
Дозволить Вам зберігати, оновлювати 
і формулювати свої автобіографії 
та мотиваційні листи, а також 
отримувати пропозиції про роботу 
або можливості навчання в обраних 
Вами країнах ЄС. Профілем та 
е-портфоліо можна безпечно 

піділитися онлайн. 
Усі послуги 
безкоштовні та 
можна їх знайти 
по https://europa.
eu/europass/uk.

Profil
Umožní vám ukládat vytvořené 
dokumenty životopisů a motivačních 
dopisů, aktualizovat je, formulovat 
své dovednosti a také v něm můžete 
dostávat nabídky práce nebo vzdělá-
vacích příležitostí ve vámi zvolených 
lokalitách EU. Profil i e-portfolio lze 

bezpečně online 
sdílet. Všechny 
služby jsou zdar-
ma a najdete je na 
https://europa.eu/
europass/uk.

E-портфоліо
Онлайн-папка для всіх документів 
про Ваші навички, практику та 
освіту, в яку Ви можете вкласти 
різні сертифікати, рекомендації або 
документи про освіту або зразки 
Вашої роботи.

E-portfolio
Online složka pro všechny doklady 
o vašich dovednostech, praxi a vzdě-
lání, do které si můžete vložit různé 
certifikáty, reference nebo doklady 
o vzdělání nebo ukázky vaší práce.

Спробуйте також пройти тест на 
цифрові навички

Тільки що буде перекладене на 
українську мову, але вже зараз Ви 
можете спробувати його чеською 
та англійською мовами. У Вас 
є достатньо часу для відповідей, 
протягом яких Ви можете перекласти 
питання за допомогою авто
-перекладача. Після проходження 
тесту Ви отримаєте сертифікат про 
Ваші цифрові навички, який можете 
помістити в своє е-портфоліо.

Vyzkoušejte si i test 
digitálních dovedností

Do ukrajinštiny se teprve překládá, 
ale můžete ho zkusit už nyní v češtině 
a angličtině. Na odpovědi máte dost 
času, ve kterém si otázky stihnete 
přeložit v překladači. Po složení testu 
získáte certifikát o vašich digitálních 
dovednostech, který si můžete vložit 
do svého e-portfolia.


