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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ  

 

Зміст підготовки ІТ-фахівців в Україні гармонізований з 

міжнародними рекомендаціями Computing Science Curricula [1], 

прийнятими Європейською та Американською науковою та 

освітянськими спільнотами щодо якісної підготовки ІТ-фахівців. 

Розроблений та затверджений у 2011 році галузевий стандарт вищої 

освіти з напряму підготовки ІТ-фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр», відповідає міжнародним рекомендаціям, 

програмам академічної мобільності студентів, що навчаються за ІТ-

напрямами, та навчальним програмам провідних європейських та 

російських університетів [4].  

Зауважимо, що особливість підготовки майбутніх ІТ-фахівців 

полягає в тому, що технології, які вони вивчають та за допомогою 

яких їх навчають, надзвичайно швидко змінюються. У свою чергу 

стрімкий розвиток і поширення комп’ютерних технологій призводить 

до кардинальних змін, що впливають на сам процес навчання. 

Збільшується розрив між рівнем знань тих, хто має доступ до 

сучасних інформаційних технологій, і тих, хто такого доступу не має. 

Як наслідок появи нових технологій відбуваються зміни в усіх 

компонентах методичних систем навчання дисциплін: цілях, змісті, 

методах, засобах і формах організації навчання.  

Концепція підготовки ІТ-фахівців в Україні передбачає [2]:  

- забезпечення ефективної взаємодії навчальних закладів 

середньої та вищої освіти, ІТ-компаній, зайнятих у сферах 

фундаментальної та прикладної науки, реального сектора економіки;  

- налагодження дієвої співпраці в сфері підвищення 

кваліфікації з провідними вітчизняними та міжнародними ІТ-

компаніями, які значною мірою визначають розвиток інформаційних 

технологій;  

- удосконалення системи освіти за напрямами підготовки 

випускників навчальних закладів різного рівня акредитації для 

забезпечення потреб ІТ-індустрії України. 

В умовах сучасних економічних реалій критерієм, що визначає 

оцінку якості підготовки випускників, стає їх 

конкурентоспроможність, а діяльності вищого навчального закладу в 

цілому – забезпечення відповідності вимогам ринку освітніх послуг і 



ринку праці.  

Провівши аналіз та порівнявши компетентності ІТ-фахівців, які 

готуються у ВНЗ України, з вимогами, які ставляться перед 

закордонними фахівцями з інформаційних технологій, можна зробити 

такі висновки [3]: 

1. Реальна підготовка випускників комп’ютерних 

спеціальностей у ВНЗ України не повною мірою відповідає вимогам 

роботодавців, про що свідчить нестача на IT-ринку праці 

висококваліфікованих фахівців.   

2. Серед компетентностей, що потребують більш ґрунтовного 

формування у випускників комп’ютерних спеціальностей, можна 

виділити: здатність управляти інформаційними ресурсами, бізнес 

процесами і персоналом; лідерство; здатність навчатися самостійно; 

здатність креативно мислити; комунікативні та організаційні навички; 

практичний досвід створення ІТ-проектів. 

3. Одним з шляхів підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх ІТ-фахівців у ВНЗ України і створення умов для 

формування у них зазначених компетентностей є впровадження у 

навчальний процес науково-обґрунтованої методики використання 

ТДН. 
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