
IT Ukraine: наші інвестиції
в розвиток IT-освіти в Україні

2015 - 2021



IT Ukraine –
національна платформа, яка 
15 років об'єднує зусилля усіх ключових
стейкхолдерів задля розвитку IT-освіти

реалізовуємо проєкти
з МОН у рамках 
Меморандуму про 
співпрацю

об'єднуємо зусилля
бізнесу, влади та 
освітніх інституцій
задля розвитку IT-
освіти

залучаємо до проєктів
ключових стейкхолдерів:
викладачів, школярів, 
студентів, батьків молоді, 
представників влади та 
освітніх структур



цільових
аудиторій

залучені 
компанії

освітніх проєктів
учасника





освітня
конференція

•

•

просвітницький
соціальний
проєкт

•

програма
стажування
для викладачів

•

профорієнта-
ційний
проєкт для 
дітей

• Хочу в IT
• Join IT
• CODE Summer

• Ти можеш усе! 
Можливості безмежні!

• Навчайся. Грай. 
Працюй

• Освітня Slack-
Платформа “ITU&МОН”

• Core Skills Project

online-курс 
про основи IT-
професій

проєкт для 
посилення
взаємодії
сторін

профорієнта-
ційний
проєкт для 
юристів

• IT LAW



щорічна національна
освітня IT-конференція, 
яка поєднує на єдиному
майданчику
представників зі
сторони влади, бізнесу
та освітніх структур 
задля розвитку
IT-освіти

2239+ учасників
120+ спікерів

IT Ukraine
МОН

з 2014 року

Synergy. IT Business 
& IT Education



освітня Online-
конференція щодо
тенденцій у сфері
ІТ-освіти

820 учасників
8 дискусій
28 спікерів

IT Ukraine 
EPAM

з 2020 року

IT Ukraine 
Education Summit



перша в світі віртуальна
реальність (VR) 
із протимінної безпеки для
дітей на сході України. VR 
у розважальному форматі
навчає правилам безпечної
поведінки
із вибухонебезпечними
предметами

50 VR-систем 

IT Ukraine
ЮНІСЕФ
MacPaw
WeAR Studio

2020 рік

VR-розробка з 
протимінної безпеки



навчальна програма 
для викладачів IT-
спеціальностей, яка 
поєднує теорію 
з практичним досвідом 
та дозволяє побачити 
роботу сучасної IT-
компанії «зсередини» 

7 хвиль-стажування 
викладачів 

704 випускники
20+ ВНЗ-учасників

IT Ukraine 
EPAM

з 2018 року

Teachers 
Internship



всеукраїнський
проєкт, який 
знайомить школярів 
з професіями в IT 
у рамках зустрічей 
з провідними 
IT-спеціалістами

40 тис. школярів 
350 волонтерів
36 компаній-учасниць
35 міст

IT Ukraine з 2014 року

Join IT



літня школа 
програмування для 
дітей 12-17 років. 
Учасники працюють 
над своїми технічними 
ідеями, відвідують 
офіси українських IT-
компаній, навчаються 
soft skills та проєктному 
менеджменту

240+ школярів 
та студентів перших 
курсів
59 команд захистили 
проєкти

IT Ukraine 2016 рік

CODE Summer



програма
професійного
розвитку для 
юристів з галузі IT

42 учасника

IT Ukraine
Alcor
Києво-Могилянська
Академія

з 2019 року

IT LAW



Хочу в IT

профорієнтаційний 
мітап для молоді, яка 
задумується про 
побудову кар'єри в IT-
індустрії

178 учасників
13 воркшопів

IT Ukraine
DAN.it education

2021 рік



online-курс 
з підготовки 
та працевлаштування 
IT-спеціалістів серед 
людей з інвалідністю 

3293 учасники
12 компаній-
партнерів

IT Ukraine 
Міністерство соціальної
політики України
Prometheus платформа 
online-курсів

2020 рік

Ти можеш усе! 
Можливості
безмежні!



online-курс про 
створення
комп'ютерних ігор для 
дітей, батьків, вчителів
та всіх, хто цікавиться
ігровою індустрією

5 тематичних напрямків
614 учасників
3863 перегляди лекцій

IT Ukraine
Ubisoft Ukraine
студія онлайн-освіти
EdEra
Освіторія
Новопечерська школа

2020 рік

Навчайся. Грай. 
Працюй



Slack-платформа між
МОН та учасниками
Асоціації для активної
взаємодії в робочих

15 компаній
22 учасника

IT Ukraine 
МОН

2021 рік

Освітня Slack-
платформа «ITU&МОН»



Core Skills Project

розробили перший 
і поки що єдиний в IT-
галузі уніфікований
перелік вимог
та рекомендацій
до спеціалістів junior-
рівня

4 кар'єрні
напрямки

IT Ukraine 2018 рік



Дякуємо!


