
РОБОЧА ЗУСТРІЧ ВИКЛАДАЧІВ  
КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ  

З ПРЕДСТАВНИКАМИ КОМПАНІЇ SoftServe 
яка проходила в Zoom  24 березня 2021 р. з метою розвитку співпраці та обговорення 
актуальних напрямків партнерства НТУ та компанії SoftServe, яка прагне, щоб вища 
освіта продовжувала розвиватися та запустила грантовий проект, покликаний підтримати 
впровадження інноваційних підходів у освітній процес 
 https://softserveinc.events/osvitni_granty/ 

 Модератор: Роман, Employer Brand Specialist компанії SoftServe. 
Учасники: Викладачі НТУ: доц. Вітер Богдан – гарант ОП 121; проф. Зубрецька 

Наталія, керівник наукових проектів здобувачів кафедри інформаційних систем і 
технологій; старший викладач Сватко Віталій; Роман, Employer Brand 
Specialist компанії SoftServe. 

 

 
Обговорювалися такі форми і формати співпраці: 
1. Вебінари для студентів. 
2. Спільні проектні роботи.  
3. Доступ до реальних кесів SoftServe. 
4. Щодо курсів підвищення кваліфікації освітян.  
5. Щодо участі НПП в ролі консультантів на бізнес-проектах компанії. 

 
РЕЗУЛЬТАТ ЗУСТРІЧІ 

 
1.  Проведення вебінарів для студентів – узгодити цікаві для студентської аудиторії 
тематики та можливі дати виступів; 
2. Спільні проектні роботи – SoftServe запропонує ментора-експерта з компанії, який 
міг би поділитися практичним досвідом та  допомагати студентам у виконанні робіт.  
3. Запропоновано добірку реальних кесів, над якими працювали в SoftServe і якими ми 
можемо ділитися: https://www.softserveinc.com/en-us/resources 
4. Для підвищення кваліфікації освітян  компанією SoftServe запропоновано участь 
НПП КІСТ у спільному освітньому проекті з Microsoft з розробки нових або ж 
вдосконалення існуючих технічних курсів «Освітні Гранти».  



Мета нової програми «Освітні Гранти» для викладачів, загальний фонд якої - $10 000. 
Головними критеріями для перемоги є інноваційність, цілісність та масштабованість. 
Конкурс є всеукраїнським, націлений на  підтримку тих, хто уже впроваджує кращі 
технології та зміцнює таланти. 

 

5. Розпочато набір на стажування студентів за напрямком Test Automation 
https://hubs.ly/H0GMzsj0 

 

 
Запропоновано одразу дві можливості від SoftServe IT Academy! 

JavaScript     Ruby 
Під час стажування студенти навчаться: 
- розробляти проекти на Java або Ruby для автоматизації тестів та перевірки якості ПЗ; 
- досліджувати продукт зсередини й пропонувати рішення для оптимізації; 
- працювати з бібліотеками автоматизованого тестування та базами даних. 
Для тримісячного безкоштовного курс у SoftServe University та отримання реального job 
offer від однієї з найбільших ІТ компаній необхідно подати заявку на стажування: 
https://hubs.ly/H0Js6HG0  


