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Сучасний етап розвитку суспільства позначений прагненням загального 
переходу до найвищої його форми – інформаційного суспільства, що можливе 
лише за комплексного та максимального використання новітніх досягнень 
науки та техніки. ІТ сфера в Україні є однією з найприбутковіших та 
швидкозростаючих сфер діяльності. Перехід до digital-технологій разом з 
подальшою диджеталізацією суспільства формує сучасний рівень 
інформаційної та комп’ютерної культури та є складовою професійної 
компетентності фахівця. 

Мета програми підвищення кваліфікації та стажування фахівців – 
дослідження стану розвитку ІТ сфери в Україні та її проблематики, формування 
сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, інформаційно-
комунікаційної компетентності як складової професійної компетентності 
фахівця; забезпечення ґрунтовного оволодіння основними засобами і методами 
сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій, їх теоретичною і 
технічною базами тощо. 

Основні завдання – аналіз тенденцій розвитку ІТ сфери в Україні; 
ідентифікація проблем, які необхідно вирішити для подальшого розвитку ІТ 
сфери в Україні в контексті кадрового забезпечення; засвоєння інноваційних 
технологій, форм, методів і засобів викладання; вивчення українського та 
зарубіжного досвіду з метою якісного вирішення професійних завдань у сфері 
ІТ; застосування інноваційних технологій у процесі реалізації змісту освіти, що 
передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження цифрових, 
інформаційно-комунікативних технологій навчання. 

Програма підвищення кваліфікації та стажування фахівців 
спрямована на формування таких компетентностей, а саме:  
• здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

вирішувати практичні проблеми професійної діяльності у галузі 
управління ІТ-проектами або у процесі навчання, що передбачає 
застосування наукових теорій та методів і характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов; 

• здатність розуміти та визначати сутність і призначення процесів 
моніторингу розвитку ІТ;  

• здатність організовувати індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 
учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Програмні результати навчання: 
знати:  



• основні законодавчі та нормативні документи, що стосуються вищої освіти 
у галузі інформаційних технологій; сучасні вимоги до проведення 
лекційних і практичних занять та практичний досвід їх впровадження; 

• проблематику розвитку галузі ІТ в контексті кадрового забезпечення 
уміти:  

• використовувати сучасні інформаційні технології в освітньому процесі (в 
тому числі використання мультимедіа); якісно вирішувати фахові завдання 
у сфері ІТ 

володіти:  
• сучасними передовими методиками ведення занять; методами, і 

прийомами викладацької діяльності; науковими знаннями у галузі 
інформаційних технологій, перспективами їх розвитку;  

• методами впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, 
техніки. 

Програма підвищення кваліфікації та стажування фахівців охоплює 
такі змістові модулі: 
• Розвиток освіти у сфері інформаційних технологій; 
• Визначення передумов розвитку ІТ в контексті розвитку інформаційного 

суспільства в Україні;  
• ІТ сфера як перехід від індустріального до інформаційного розвитку 

суспільства; 
• Методологія дослідження розвитку інформаційних технологій в Україні на 

мікро-, мезо- та макрорівнях; 
• Проблематика розвитку галузі ІТ в контексті кадрового забезпечення; 
• Основні тенденції розвитку ІТ в світі та в Україні; 
• Аналіз та узагальнення причин, що заважають розвитку ІТ галузі. 
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