
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проблема. Діюча система підготовки кадрів для сфери ІТ не задовольняє на 
виході потреби ринку України, як сучасної інформаційної та конкуренто-
спроможної держави. 

В середньому за рік ВНЗ України випускають близько 20 тисяч 
фахівців в сфері ІТ. З них, за оцінками експертів, лише 10-15% здатні 
розпочати працювати в ІТ-індустрії з одночасним продовженням навчання. 
За умови такої якості освіти вартість підготовки державними ВНЗ для 
Держбюджету України подекуди досягає 30 тисяч грн. на рік. 

Вже зараз наявний дефіцит кваліфікованих кадрів в ІТ-індустрії, а за 
умови збереження позитивної для України кон’юнктури світового ринку і 
поточної ситуації в системі освіти, з роками буде лише збільшуватись. 

Ситуація, що склалась безпосередньо впливає на здороження вартості 
існуючих трудових ресурсів, а відтак і на конкурентоспроможність індустрії 
в цілому. 
 
Місія. Якісна вища ІТ освіта в Україні, як забезпечення базових умов 
конкурентоспроможності ІТ-індустрії. 



 
Мета. Спільно з компаніями та ВНЗ розробити та впровадити у зацікавлені 
заклади освіти модель ефективної роботи системи підготовки кадрів для 
сфери ІТ (система управління якістю у сфері освіти).  
 
Головні цілі: 

 Розробка ефективної моделі викладання та засвоювання ІТ знань. 

 Розробка системи управління якістю у сфері ІТ освіти та типового підходу 
до її впровадження. 

 Автоматизація розробленої системи управління якістю ІТ освіти. 
 
Основні задачі та заходи: 
 Розробка та впровадження системи оцінки актуального попиту та 

прогнозу індустрії ІТ щодо трудових ресурсів (якісні та кількісні 
показники), в т.ч. визначити ключових компетенції для всіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів: молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, 
магістра 

 Розробка програмного комплексу управління трудовими ресурсами 
в т.ч. система оцінки актуального попиту та прогнозу індустрії ІТ щодо 
трудових ресурсів, визначення ключових компетенції для молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра 

 Розробка системи підвищення кваліфікації викладачів відповідно до 
розроблених стандартів (вимог) 
Проходження практики в компаніях індустрії, проходження професійної 
сертифікації 

 Запровадження системи оцінки якості освіти (впровадження «ІТ-
сертифікату») 
Аналіз діючої системи оцінки якості освіти у вендорів та можливість її 
імплементації, Формування розділів компетенцій, що увійдуть до «ІТ-
сертифікату», Розробка вимог до процесу проходження сертифікації, 
запровадити визнання власників професійних ІТ-сертифікатів 
прирівнюючи їх до осіб, які мають вчені звання (доцента, професора) 
 
у сфері середньої освіти (школи): 

 Розвиток та підтримка олімпіадного руху з математики, інформатики, 
фізики та інших фахових дисциплін 
Аналіз досвіду міжнародних олімпіад, Залучення компаній до підготовки 
олімпіадних завдань, Розробка завдань, Забезпечення призових фондів 



 Модернізація програм навчання (розробка стандарту) з курсу інформатики 
у школах, в т.ч. з залученням ІТ-фахівців та викладачів 
Аналіз та удосконалення діючих програм, Запровадження системи оцінки 
якості знань школярів, Впровадження конкурсу «Найкращий ІТ-викладач» 

 Проведення факультативних занять з ІТ-напрямів у школах 
На базі ВНЗ із залученням найкращих фахівців ІТ-індустрії 

 Пропаганда серед школярів та батьків ІТ-освіти 
PR стратегія ІТ-індустрії 
 
у сфері вищої та спеціальної освіти (ВНЗ, коледжі): 

 Вдосконалення та розробка нової ефективної моделі засвоєння ІТ знань 
o  Розробка ОКХ, ОПП, навчальних планів, засобів діагностики, 

програм навчальних дисциплін та виробничих практик в т.ч. вимоги 
до викладацького складу, до технічної бази закладів освіти тощо 

o Підготовка підручників та навчальних посібників разом з 
провідними фахівцями ІТ галузі 

o Залучення до практичної роботи зі студентами експертів компаній 
o Залучення до викладання фахових дисциплін провідних фахівців ІТ 

галузі, формування тематики курсових (дипломних) проектів і робіт 
та керівництва їх виконанням, участі у роботі комісій по захисту 
звітів з практики та проведення державної атестації власників 
професійних ІТ-сертифікатів,  

 Забезпечення навчального процесу необхідною технічною базою у 
відповідності до вимог Стандарту 
Розробка Стандарту (вимог) до технічної бази 
Робота з  представниками відомих ІТ-компаній щодо встановлення 
спеціальної ціни для ВНЗ 

 Навчання студентів на реальних проектах 
Застосування реальних сучасних задач ІТ галузі при викладанні фахових 
дисциплін з метою оволодіння реальними навичками 
Проходження практики в компаніях індустрії 
Розробка лабораторних, курсових, дипломних проектів на реальних 
завданнях й замовленнях компаній 

 Проведення науково-дослідницької роботи 
в т.ч. робота міждисциплінарних лабораторій 

 Перепідготовки працівників ІТ-галузі 

 Розвиток та підтримка олімпіадного руху з математики, інформатики, 
фізики та вузькоспеціалізованих ІТ олімпіад. 

o Аналіз досвіду міжнародних олімпіад 



o Залучення ІТ компаній до підготовки олімпіадних завдань 
o Розробка завдань 
o Забезпечення призових фондів – разом з ІТ бізнесом? 
o Проведення олімпіад різних рівнів від учня школи до випускника 

ВНЗ 

 Запровадження системи мотивацій для абітурієнтів та студентів 
в т.ч. кредитні програми, гранти та стипендії 
 
у сфері ІТ-бізнесу: 

 Розробка спільно з ВНЗ системи оцінки ІТ-вмінь та ІТ-знань 

 Розробка навчальних кейсів для студентів, школярів 

 Формування та реалізації нових схем практичної підготовки 

 Проведення семінарів з проблемних питань 

 Проведення короткострокових курсів підвищення кваліфікації та 
сертифікація викладачів 

 Проведення стажувань для аспірантів, докторантів та підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

 Допомога ВНЗ у формуванні матеріально-технічної лабораторної бази 

 Керівництво дипломними та курсовими проектами студентів, науковими 
роботами учнів та студентів, участь у ДКК та ДЕК 

 Участь у роботі вчених (педагогічних ), наглядових рад 

 Надання допомоги закладам освіти щодо організації освітнього процесу з 
точки зору бізнес-процесів компаній індустрії 

 Надання місць для проходження виробничої практики студентів 

 Участь у системі мотивацій для абітурієнтів та студентів  
в т.ч. кредитні програми, гранти та стипендії 

 


