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Напрями та план заходів УНІТ на січень-червень 2019 р. 

Напрями роботи 

 
Відповідальні 

від Правління 

Відповідальні 

від Наглядової 

Ради 

Заходи Експерти від 

УНІТ 

Терміни 

виконання 

Примітка 

i. Отримання юридичного 

статусу та першочергові 

організаційні заходи 

 

Чередніченко 

О.Ю., 

Годлевський 

М.Д., 

Харченко 

В.С. 

 0.1. Завершення роботи з 

отримання юридичного 

статусу. 

0.2. Розроблення форм заяв 

на вступ до Організації та 

рекомендації члена УНІТ. 

0.3. Брендінг. Розроблення:  

- офіційного бланку УНІТ; 

- і виготовлення прапору (20 

прим); 

- візитівок. 

0.4. Розроблення сайту: 

- карта; 

- хостінг; 

- електронна пошта. 

0.5. Фінансові питання: 

- визначення необхідності 

окремої посади бухгалтера 

та порядку звіту; 

- оформлення корпоративної 

мультивалютної картки. 

0.6. Узгодження формату 

роботи Правління, 

Наглядової Ради 

(планування, звітність, 

скайп-обговорення…) 

  

-  (до п.0.4) Хостінг 

планується на 

eu.org, варіант 

(www.usit.eu.org) 
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1. Координація роботи та 

взаємодія з державними і 

громадськими структурами 

Координація і аналіз роботи 

Організації за основними 

напрямами. 

Взаємодія і подання пропозицій 

до державних і громадських 

структур щодо розвитку освіти і 

науки у галузі ІТ. Пошук 

партнерів в Україні та за її 

межами в інтересах 

функціонування і розвитку 

Організації. 

 

Харченко 

В.С. 

Павлов О.А. 1.1. Інформування МОНУ, 

Комітету Верховної Ради 

України, ІТ Асоціації 

України, регіональних ІТ 

кластерів, HighTech офісу…, 

засновників, університети 

про утворення організації. 

1.2. Визначення формату 

співпраці 

   

2. Аналітика ІТ ринка, 

напрямів розвитку освіти, 

науки та технологій 

Дослідження трендів та 

перспективних напрямків 

розвитку ІТ галузі в Україні і за її 

межами. Оцінка впливу ІТ ринку 

на структуру вищої освіти. 

Аналіз ризиків розвитку вищої 

освіти. Проведення аналізу 

потреб та тенденцій розвитку 

ринку інформаційних технологій 

та їх застосування у 

різних сферах індустрії для 

визначення перспективних 

спеціальностей, спеціалізацій для 

підготовки у закладах вищої 

освіти, а також перепідготовки 

фахівців ІТ та споріднених 

галузей. Визначення напрямів 

найбільш перспективних для 

України наукових і прикладних 

досліджень. 

 

Годлевський 

М.Д. 

Довбиш А.С. 2.1. Аналіз і прогнозування 

ІТ-ринку України та ЄС, 

світових тенденцій, напрямів 

досліджень у ІТ-сфері для 

пошуку партнерів 

(формування аналітичної 

групи, регулярна підготовка 

стислих звітів - дайжестів). 
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3. Вдосконалення IT-освіти в 

Україні 

Розробка пропозицій щодо 

покращення освітньої діяльності, 

удосконалення класифікаторів, 

стандартів вищої освіти за 

напрямом інформаційних 

технологій, порядку підготовки 

та якості науково-педагогічних 

кадрів та захисту дисертацій.  

Аналіз вимог ринку праці щодо 

професійних компетенцій 

випускників вишів в галузі 

інформаційних технологій. 

Підтримка прогресивних 

педагогічних технологій, 

залучення стейкхолдерів та 

розроблення механізмів оцінки 

навчальних програм та якості 

вищої освіти. 

 

Глібовець 

М.М. 

Купін А.І. 3.1. Підготовка пропозицій 

щодо паспортів 

спеціальностей та процедур 

захисту за напрямом 12Х 

(за об’єднаним паспортом) 

3.2. Аналіз розвитку 

спеціальностей і 

спеціалізацій в Україні і 

порівняння з європейськими 

трендами 

  

 

   

4. Сприяння розвитку та 

поглиблення кооперації з 

індустрією 

Підвищення ефективності 

кооперації з ІТ-індустрією для 

успішного працевлаштування 

студентів. Визначення та 

впровадження загальних 

принципів та моделей кооперації. 

Підтримки збалансованого 

розвитку 

аутсорсингового і науково-

технологічного (R&D) бізнесу в 

Україні. 

Розбудова мережі стейкхолдерів, 

зацікавлених в розвитку науково-

технічного потенціалу вищої 

освіти. Розробка пропозицій та 

Пасічник В.В. Смирнов А.О. 4.1. Огляд і визначення 

можливих моделей 

кооперації для українських 

університетів.  

4.2. Визначення формату 

співпраці щодо: 

- залучення студентів до 

роботи у ІТ-компаніях, 

зокрема максимальне 

тижневе годинне 

навантаження  роботи у ІТ-

компанії для студентів 2-4 

курсів і студентів-магістрів; 

- варіантів участі викладачів 

кафедр в рамках кооперації 

за різними моделями; 

- варіантів організації 

дуальної освіти. 

  (до пп. 4.1,4.3) Є 

детальні 

напрацювання і 

4томне видання 

за проектом 

TEMPUS-

CABRIOLET 

(моделі та засоби 

кооперації), ХАІ 

+ 8 університетів 

України та ЄС. 
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підтримка створення 

регіональних та міжрегіональних 

інноваційних екосистем. 

 

4.3. Визначення 

можливостей та варіантів 

кооперації за напрямами 

R&D.  

(до п.4.3) 

Кореспондується 

з п.5.1. 

5. Науково-інноваційна 

діяльність 

Розроблення пропозицій і 

сприяння впровадженню 

інноваційних принципів 

розвитку університетів та 

суттєвого покращення 

мотивування викладачів і 

науковців у виконанні R&D 

проектів. Сприяння розвитку 

стартап-руху. 

Пошук проектів та організація 

науково-технічних консорціумів 

для їх виконання. Об’єднання 

потенціалу українських наукових 

шкіл для 

залучення наукоємних проектів в 

Україну. Створення наукових 

центрів, віртуальних лабораторій 

для виконання науково-

дослідних та наукоємних 

проектів у галузі інформаційних 

технологій та їх використання. 

_ 

Виклюк Я.І. Бескоровайний 

В.В. 

5.1. Визначення переліку і 

складу іноваційних 

міжуніверситетських 

лабораторій за сучасними 

напрямами (підготовка форм 

для заповнення, критеріїв до 

вибору, збір і аналіз 

інформації).  

5.2. Розроблення пропозицій 

щодо участі УНІТ у якості 

співорганізатора 

конференцій (перелік 

конференцій високого рівня, 

які організують члени УНІТ 

та інших, визначення 

формату співпраці) 

  (до п.5.1) Можна 

використовувати 

ресурс Gartner 

https://www.gartne

r.com/en 

6. Міжнародна діяльність 

Підвищення рейтингу науковців 

університетів шляхом пошуку 

можливостей для публікацій і 

участі у конференціях і проектах. 

Пошук форм та реалізація 

інтеграції в міжнародну 

спільноту в галузі інформаційних 

технологій (участь у програмних 

комітетах конференцій, 

рейтингових журналів, 

Жолткевич 

Г.М. 

Кондратенко 

Ю.П. 

6.1. Опрацювання варіантів 

подачі європейських 

проектів за участю УНІТ 

(фонди, коли, пріоритети) 

6.2. Пропагування та 

залучення іноземних членів 

(сформувати попередній 

список, розіслати 

запрошення, визначитися з 

членськими внесками…) 

6.3. Формування 

  (до п.6.3) 

Регіональні 

центри створено у 

Одесі, Харкові, 

Києві (у 2019 

планується 

відкриття ще 3-4 

центрів) 
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експертних груп програм, тощо). 

Взаємодія з європейськими та 

міжнародними професійними 

організаціями в ІТ галузі. 

Організація допомоги у 

підготовці проектів та отриманні 

грантів. Сприяння розвитку 

англомовної освіти та залучення 

іноземних студентів для 

навчання і фахівців для обміну 

досвідом.  

Сприяння покращенню 

міжнародної співпраці закладів 

вищої освіти України з 

університетами, 

науково-технологічними 

центрами та індустріальними 

підприємствами країн Європи, 

США, КНР, Японії та інших 

країн. Сприяння розвитку і 

реалізації програм мобільності 

для студентів і викладачів в 

Україні та за її 

межами. 

 

консорціуму за напрямом 

«Університетські та 

регіональні центри Industry 

4.0» 
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7. Медіа-комунікації 

Розроблення стратегії розпов-

сюдження інформації про діяль-

ність Організації та сталого 

розвитку отриманих результатів. 

Створення та супровід 

інформаційних ресурсів для 

поширення інформації про цілі та 

результати діяльності організації. 

Взаємодія з представниками мас-

медіа задля розповсюдження 

інформації та презентації 

українських науковців та 

наукових шкіл. Підготовка дру-

кованих і електронних видань, 

які сприяють поширенню інфор-

мації про діяльність Організації. 

Скарга-

Бандурова 

І.С. 

Кунанець Н.Е. 7.1. Медіазахід за участі 

регіональних і національних 

каналів після юридичної 

реєстрації.  

7.2. Опрацювання проекту 

видання (електронного) 

журналу УНІТ (варіант – на 

базі журналу Картбланш) 

7.3. Координація створення 

регіональних сайтів 

(сторінок загального сайту) 

для інформування та 

залучення нових членів 

  Україна має 

знати, зо ми є)) 

 

8. Професійна орієнтація та 

популяризація ІТ-галузі серед 

школярів і молоді. 

Проведення заходів щодо 

поширення інформації про ІТ 

галузь та напрямки її розвитку 

серед школярів та студентів 

коледжів. Організація 

профорієнтаційних та 

інформаційних заходів для 

популяризації 

спеціальностей і професіональної 

діяльності у ІТ галузі. Підтримка 

талановитих школярів. 

Антощук С.Г. Голуб С.В. 8.1. Розроблення пропозицій 

щодо проведення 

регіональних та 

Всеукраїнських заходів. 

8.2. Формування і 

розповсюдження інформації 

по різні напрями ІТ та ІТ-

спеціальностей в школах (не 

тільки програмісти!)  

  Маємо 

співпрацювати з 

ІТ Асоціацією 

України, 

регіональними 

кластерами 

Загальні питання Усі Усі Поширення інформації про 

УНІТ, його мету, завдання, 

можливості серед 

університетського загалу  

(мережна схема 

розповсюдження інформації 

та запрошення до членства) 

   

 


