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Цілі створення громадської 

організації  
«Асоціація ІТ-кафедр університетів 

України» 

 Формування об'єднання співробітників кафедр та науково-дослідних (R&D) 
підрозділів університетів у галузі інформаційних технологій як елемента 
громадянського суспільства України для здійснення консолідованого впливу на 
розвиток освіти і науки в сфері ІТ 

 Об'єднання потенціалу університетських наукових шкіл і R&D підрозділів, 
створення віртуальних науково-технологічних центрів для залучення 
наукомістких проектів в Україні з метою інтеграції українських дослідників у 
світове наукове співтовариство 

 Підвищення ефективності кооперації з ІТ-індустрією для підтримки 
збалансованого розвитку аутсорсингового і R&D бізнесу  

 Представлення в медійному просторі кафедральних і міжуніверситетських 
наукових шкіл, поширення інформації про освітні та наукові проекти 



Етапи створення Асоціації 

 Створення громадської організації «Асоціація ІТ-кафедр університетів 
України (УнІТ-Асоціація, UnIT Association of Ukraine) (далі Асоціація) 

•обговорення цілей, структури управління та статуту Асоціації на 
зборах представників ІТ-кафедр університетів України (14.5.2018, 
Київ) 

•формування Координаційної ради Асоціації (травень, 2018) 

•підготовка документів для створення громадської організації 
Асоціації 

•затвердження документів Асоціації 

 Створення сайту і системи медіа підтримки діяльності Асоціації та її 
інформаційний супровід 

 Проведення першої конференції Асоціації (жовтень, 2018) 

 



Напрями роботи Асоціації 

 Пошук партнерів (вчені, підприємства, міжнародні фонди та ін.) в 
інтересах функціонування і розвитку Асоціації 

 Залучення джерел фінансування для виконання інституціональних і 
науково-технологічних проектів в Україні та за її межами 

 Взаємодія з ІТ-індустрією. 

 Забезпечення незалежної експертизи у сфері освіти та науки у галузі ІТ, 
а також різних рівнів управління 

 Організація і реалізація програм мобільності для студентів і викладачів 
в Україні та за її межами 

 

 



Очікувані результати 

 Підвищення впливу університетської науково-педагогічної спільноти на 
формування і реалізацію стратегії розвитку вищої освіти в цілому і з 
інформаційних технологій, зокрема, шляхом безпосередньої взаємодії з 
МОН України, Комітетами Верховної Ради України, іншими державними 
та громадськими структурами. 

 Становлення Асоціації як організації для участі у національних і 
міжнародних проектах за рахунок оперативного формування проектних 
міжуніверситетських груп (віртуальних R&D підрозділів) 

 Створення регіональних екосистем (розробка пропозицій та підтримка 
впровадження) 

 Імплементація Асоціації в структуру професійних співтовариств світу 

 Підняття іміджу університетських наукових шкіл України в світі 

 

 



Структура управління 

 Розподілена система управління з координацією в рамках Асоціації 

 Проектний підхід до управління 

 Створення групи забезпечення функціонування Асоціації на основі 
розподіленого управління 

 

 


