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Анотація. В статті розглянуто питання ефективної організації університетської освіти в області ІТ, яка залежить від можливостей 

університетів забезпечити певні умови для підготовки спеціалістів ( ці умови виділені у статті), а також від залучення до цього ІТ 

компаній, що працюють  для світового ринку, та їх співробітників. Наведено приклади постановки такої роботи у Львівському ІТ 
кластері та у Вінницькому національному технічному університеті, що базується на багаторічній злагодженій співпраці місцевих ІТ 

бізнесменів та університетів. 

Ключові слова: інформаційні технології (ІТ), стартап, світовий ринок, висококваліфіковані викладачі, спеціальні дисцип-

ліни, бакалаврські  та магістерські роботи, індивідуальний підхід, ІТ кластер. 

Анотация. В статье рассмотрены вопросы эффективной организации университетского образования в области, ІТ, которая опреде-

ляется способностью университетов обеспечить определенные условия для подготовки специалистов( эти условия выделены в 
статье), а также от вовлечения в этот процесс ІТ компаний, работающих для мирового рынка, и их сотрудников. Приведены приме-

ры решения этой проблемы в Львовском ІТ кластере и в Винницком национальном техническом университете, где эта работа бази-

руется на многолетнем сотрудничестве местных ІТ бизнесменов и университетов. 

Ключевые слова: информационные технологии (ІТ), стартап, мировой рынок, высококвалифицированные преподаватели, 

специальные дисциплины, бакалаврские и магистерские работы, индивидуальный подход, ІТ кластер. 

Annotation. Problems of effective organization of university education in IT field describe in the article. It depend on possibilities of univer-
sities to provide some pointed conditions for human resources development         (education of students) and involving of IT companies 

provided products and projects for world IT market. Examples of successful resolving such problems in Lviv IT cluster and Vinnytsya na-

tional technic university represent. 

Key words: information technologies (IT), startup, world market, high-qualified lecturers, special subjects, bachelor and master 

thesis, individual approach, IT cluster. 

Вступ 

ІТ галузь на сьогодні стала головним двигуном економічного прогресу. Це шанс для України шви-

дше досягти когорти країн з високим розвитком суспільства і рівнем людського життя. Таким шляхом 

йдуть сьогодні Ізраїль, Китай, Індія, Північна Корея, а ще раніше на цей шлях вступила Японія. Через 

певну близькість менталітету ми можемо взяти за приклад шлях Ізраїлю [1], де створена система органі-

зації університетської підготовки і підтримки та навчання талановитої молоді і впровадження, супрово-

дження та фінансування винаходів та стартапів від зародження ідей до їх промислового використання. 

Велику роль в цьому відіграє ефективна організація підготовки молодих спеціалістів саме в ІТ галузі. Є 

багато статей та досліджень, що присвячені аналізу рівня підготовки ІТ спеціалістів, змісту програм на-

вчання та організації процесу підготовки ІТ спеціалістів [2,3,4]. Але, на наш погляд, який базується на 

багаторічному досвіді підготовки таких спеціалістів, результатом якого є успішне функціонування низки 

ІТ фірм у Вінницькому регіоні та  робота багатьох випускників в провідних світових компаніях, існує 

ряд суб’єктивних чинників, які відіграють головну роль в результативності університетської освіти,  тоб-

то доведенню її випускників до рівня сучасних вимог ІТ індустрії. При цьому зміст та спеціальність не 

відіграють вирішальної ролі, так як головне це закласти базові ІТ знання, навчити студентів постійно 

працювати над самовдосконаленням та дати можливість стажуватися в умовах реального ІТ виробництва 

для потреб світового ринку. 

Мета статті 

Метою статті є визначення шляхів та чинників підвищення ефективності ІТ освіти в українських 

університетах. 

Основна частина 

В 2016 році разом з впровадженням Закону України «Про вищу освіту» [5] і інтеграцію України в 

європейську і світову освітню спільноту в Україні введено новий перелік спеціальностей, по яких прово-

диться вузівське навчання.  

Виділимо серед них такі, що є основними для підготовки спеціалістів в області ІТ, та наведені у 

таблиці 1 [6,7]: 
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Таблиця 1 – Галузі знань і спеціальності, по яких здійснюється підготовка спеціалістів в області ІТ в 

Україні 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп'ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія 

124 Системний аналіз 

125 Кібербезпека 

126 Інформаційні системи та технології 

15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

 

Головні складові, від яких залежить ефективність ІТ підготовки, на наш погляд, такі: 

1. Викладання базових дисциплін на перших курсах висококваліфікованими викладачами, що дасть 

базу для сприйняття та засвоєння спеціальних дисциплін. Тут треба виділити цикли загальноосвітніх ди-

сциплін (у першу чергу, математика) і дисципліни базові для ІТ галузі (теорія алгоритмів, дискретна ма-

тематика, теорія систем). Безсумнівною умовою успішної підготовки при цьому є задовільний рівень 

шкільної підготовки студентів, що для ІТ галузі є природнім. 

2. Викладання спеціальних дисциплін на старших курсах спеціалістами – професіоналами, які по-

єднують роботу в університеті з професійною діяльністю в ІТ компанії, що займається сучасними розро-

бками для світового ринку. Ідеально було б, щоб технології, що застосовуються в цих проектах, співпа-

дали з тематикою предметів, які викладаються. Відкриття тих чи інших спеціальностей з наведеного 

переліку в певному університеті повинно корелюватися з наявністю поряд з університетом серйозної ІТ 

компанії, що займається відповідними проектами. Ця спрямованість повинна відображатися у пропоно-

ваній спеціалізації у змісті освітньо-професійної програми для бакалаврів та освітньо-наукової для магіс-

трів. Безумовно, не заважать і спеціальні курси, що викладають факультативно провідні спеціалісти з ІТ 

фірм для студентів. 

3. Можливість студентами починаючи з молодших курсів проходити стажування, практику, вико-

нувати бакалаврські, а в майбутньому і магістерські роботи, на конкретних ІТ підприємствах, де в ідеалі 

створюються підрозділи та філії випускових кафедр і де ними керують ті ж самі викладачі, що проводять 

заняття. Сюди ж вони мають можливість і працевлаштуватися після завершення навчання, хоча через 

конкуренцію на ринку праці ніяких юридичних зобов’язань, крім тих, що вказано в «Законах про працю» 

[8] при цьому не існує. 

4.  Важливим є  викладання спеціальних предметів, які підготують студентів до конкуренції на ри-

нку праці і впровадженню своїх ідей в практику. На молодших курсах це дисципліни, пов’язані з пошу-

ком роботи, підготовкою резюме, презентацій, проходженню співбесід, поведінці у великих колективах, 

спілкуванні з керівництвом та підлеглими. Сюди ж треба віднести практичну іноземну (англійську) мову: 

технічну та для спілкування. На старших курсах особливе значення мають предмети, які входять до так 

званого циклу Шкіл Стартапів (патентування, пріоритети, конкуренція, залучення інвестицій, бізнес-

плани та розвиток бізнесу тощо). Вони можуть частково вивчатися як в рамках загальної програми, так і 

в Спеціальних Школах Стартапів (по типу Школи Стартапів Сікорскі Челлендж під керівництвом Ігора 

Пеера в Київській політехніці, а зараз вже й у Вінниці, Маріуполі та Дніпрі [9,10]. І завданням сучасного 

університету є необхідність створення чи залучення такої Школи.  

5. Також необхідним є можливість університетів використовувати індивідуальні форми навчання 

для тих студентів, хто на старших курсах вже починає працювати на часткову або, навіть, на повну за-

йнятість. Це потребує від керівників підрозділів та конкретних викладачів готовності йти на певні комп-

роміси та трансформацію програм дисциплін, де частину розділів ці працюючі студенти повинні опано-

вувати самостійно, а лабораторні, практичні роботи та тематику курсових робіт та проектів потрібно 

узгоджувати з проектами, що виконуються ними на місті працевлаштування. Але можливість працювати 

і здатність, як професійна, так і психологічна (тому що, щоб поєднувати працю та навчання треба мати 

не тільки знання, а й достатню психологічну стійкість) важить більше ніж просто присутність на занят-

тях. І якщо студент вже затребуваний на ІТ ринку праці, то свою справу, в головному, університет вико-

нав!  

Для реалізації цих складових потрібне бажання великих ІТ компаній повернутися обличчям до уні-

верситетів і вкладати певні кошти в підтримку університетів, які зараз знаходяться на дуже стислому 

бюджетному фінансуванні. 

Як приклад вдалого досвіду можна навести Lviv IT Cluster. Цього вересня Львівський ІТ Кластер 

почав підготовку за новими бакалаврськими програмами у місцевих університетах: «Artificial 

http://www.itcluster.lviv.ua/
http://ai.lviv.ua/
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Intelligence» у Львівській політехніці, «Data Science» та «Computer Science» в ЛНУ ім. І. Франка 

на факультеті прикладної математики і «Data Science & Intelligent Systems» в ЛНУ на факультеті елек-

троніки. Вже другий рік діє програма «Internet of Things» у Львівській політехніці, яка стала першою 

спробою не просто модернізувати освіту, а створити абсолютно нову інноваційну програму[11].  

Можна навести другий приклад, в якому ці ж цілі досягаються дещо по-іншому. У Вінниці через 

наявність хорошого рівня базової шкільної підготовки (кілька відомих фізико-математичних гімназій та 

ліцеїв), традицій колишнього центра радіоелектронної промисловості та відомого в Україні технічного 

університету ще з кінця 80-х років склалася певна співдружність ІТ підприємців та вузівських виклада-

чів. Вінниця є одним з провідних ІТ центрів України. Більшість ІТ компаній створена та очолюється ви-

хованцями університету (Вінінтерактив [12], Делфи [13], Інновінн [14], Спільна Справа [15], а згодом тут 

виникли і філії світових гігантів в аутсоринговому ІТ бізнесі наприклад Ciklum, Epam, Playtika та  інші. 

Ці кампанії як раз і базуються на вихованцях університету і з більшою чи меншою ефективністю сприя-

ють виконанню зазначених в нашій статті складових. 

Висновок 

Таким чином, в статті виділено головні, на думку автора, складові успішної організації ІТ освіти на 

рівні університетів та приклади реалізації цих ідей в провідних університетах України. 
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