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Шановний Вікторе Євстахійовичу!

На сьогодні все більш актуальним стає питання зменшення відтоку 
випускників українських шкіл для навчання у закордонних університетах, що 
може бути досягнуто введенням у вітчизняну вищу освіту якісних змін, 
привабливих для абітурієнтів. Саме дуальна ІТ-освіта може запропонувати 
українським студентам паралельно із навчанням в університеті актуальну для 
молоді можливість працювати в ІТ-компаніях вже від початку навчання.

Значний досвід у підготовці учнів випускних класів до рівня одержання 
старшокласниками світових корпоративних сертифікатів професійних 
програмістів накопичено ГО “Фундація розвитку інновацій”. За підтримки 
асоціації ІТ-Україна це дозволило з вересня 2017 року успішно запустити 
пілотний проект дуальної освіти, в якому навчання першокурсників 
Державного університету телекомунікацій відбувається паралельно із їх 
стажуванням в реальних проектах в компаніях Сікіитта ЕРАМ (один з 
учасників проекту -  випускник Івано-Франківської гімназії №2 Іван 
Саміляк).

Наразі ГО “Фундація розвитку інновацій” ініціювала проект 
дистанційного навчання учнів 8-1 1-х класів - призерів III етапу 
Всеукраїнських олімпіад 2017 року з математики, фізики, інформатики та 
інформаційних технологій за програмою автора Сергія Іщерякова, 
рекомендованою МОН України для класів інформаційно-технологічного 
профілю. Для школярів Івано-Франківської області аналогічний проект 
реалізується також в оїї-ііпе (стаціонарному) режимі. Мета навчання - 
підготувати старшокласників до рівня, передбаченого проектом дуальної 
освіти, що відповідає вимогам корпоративних сертифікаційних іспитів та 
вітчизняних ІТ-компаній і дозволить абітурієнтам конкурувати не тільки за 
місця в українських університетах, але й за місця стажистів-розробників у 
провідних ІТ-компаніях вже з першого семестру навчання.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 
долучається до проекту дуальної освіти з метою створення системи якісної



вищої ІТ-освіти, актуальної для найталановитіших випускників середніх шкіл 
Івано-Франківської області.

Просимо сприяти процесу інформування старшокласників шкіл Івано- 
Франківської області щодо змісту проекту навчання, ініційованого ГО 
“Фундація розвитку інновацій” як в дистанційному, так і в стаціонарному 
режимах.

Тренер дистанційних курсів: Іщеряков Сергій, автор проекту “Школяр- 
гірограміст”, кандидат технічних наук, доцент, фіналіст конкурсу “Икгаіпіап 
ІТ Ашагсіз 2017” в номінації ІТ Есіисаііоп.

На сайті Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника розміщено оголошення щодо участі в проекті дуальної освіти, а 
реєстраційне запрошення та іншу детальну інформацію щодо курсів 
розміщено на сайті ГО “Фундація розвитку інновацій” (ібГиа).

З повагою 
Ректор І.Є Цепенда


