
Відкриття регіонального міжуніверситетського центру  

«ITSEA» в ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» 

 

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного 

аналізу» (ННК «ІПСА») Національного технічного університету України 

«КПІ» 31 жовтня 2014 р. відкриває регіональний міжуніверситетський 

навчально-виробничий центр аутсорсингу «ITSEA», створений в рамках 

європейського проекту TEMPUS IHSITOP . 

 
 

 

 

 

 

Місія центру: Стати центрами із співробітництва між університетами 

України і бізнесом по трансферу ІТ технологій та надання ІТ 

аутсорсингових послуг для підприємств регіону.   

Цілі: 

 підвищення рівня ІТ–освіти студентів університетів та талановитої 

молоді; 

 збільшення практичного досвіду студентів з IT–дисциплін шляхом 

участі в реальних ІТ–проектах; 

 підвищення кваліфікації з IT-дисциплін викладачів університетів; 

 розширення типів та форм співробітництва між університетами та 

бізнесом; 



 залучення підприємств для розробки бізнес–орієнтованих учбових 

програм в університетах; 

 проведення факультативних занять, освітня програма котрих 

складається у відповідності з вимогами ринку; 

 пошук нових форм розповсюдження знань та інноваційних рішень, 

сприяння їх впровадженню у навчання та виробництво . 

 

Цільова аудиторія центрів: 

 Студенти та талановита молодь, яка має на меті оволодіння ІТ 

знаннями і технологіями; 

 IT–викладачі університетів; 

 IT– компанії. 

 

Церемонія відкриття відбудеться 31 жовтня 2014 року  за адресою: 

м. Київ, пр. Перемоги, 37, к. 35 ННК «ІПСА», ауд. 001-35, 204-35. 

 

Початок об  11 годині.    

 

В програмі:   

11-00–12-00 –– церемонія відкриття центру, ННК «ІПСА», ауд. 204; 

12-00–13-00 –– демонстрація фірмою "ДЕКОМ УКРАИНА"  

можливостей професіонального відеозв’язку центру для організації роботи 

масових відкритих онлайн-курсів (МВОК)  ––  ауд. 204-35, ауд. 001-35; 

13-00–14-00  –– брифінг організаторів та почесних гостей, ННК 

«ІПСА»,  ауд. 001; обідня перерва; 

Початок роботи Конференції "EU IT Outsorcing experience in 

Ukranian Universities: Way to success" 

14-00–16-00  –– доповіді та презентації партнерів Центру та провідних 

ІТ компаній, ауд. 001-35; 



         16-00–17-00 –– круглий стіл «Мережа спеціалізованих 

університетських центрів як місце проведення МВОК та підготовки 

команд з ІТ-аутсорсингу», ауд. 001-35. 

 

 У церемонії відкриття центру візьмуть участь представники офіційних 

організацій,  Національного Темпус-офісу в України, європейських та 

українських університетів: Technische Hochschule Wildau [FH], Києво-

Могилянської академії, Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Національного авіаційного університету,  Академії адвокатури 

України, ІТ компаній, наприклад, «Samsung Electronics», "ДЕКОМ 

УКРАИНА",  ліцею «Престиж» та середньої школи №155, ряду підприємств 

м.Києва. 

 

  



Довідка про проект IHSITOP 
 

Науково-виробничий Центр  «ITSEA» (IT Service Education Application) 
створюється у 2014 році на базі ННК «ІПСА»  в рамках виконання європейського проекту 
530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES «Innovation hybrid Strategy of IT-

outsourcing partnership with enterprises» IHSITOP («Інноваційна гібридна стратегія ІТ-

аутсорсингового партнерства з підприємствами»), що   реалізується в межах програми 

Tempus IV Європейського Союзу. Члени партнерства: університети України, Австрії, 
Угорщини та Федеративної Республіки Німеччини. Головною метою проекту є створення 
мережі міжуніверситетських центрів, які є базою з трансферу технологій між 

університетами і бізнесом. Відмінною особливістю такої мережі є навчання у форматі 
масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) на базі професійного відеозв’язку, які 

проводяться ІТ- компаніями у провідних університетах України. Мета такого навчання  –
–  підвищення якості ІТ - підготовки студентів університетів та можливість виконувати  

аутсорсингові проекти. Важливою складовою проекту є залучення асоціації ІТ-компаній 
«Інформаційні технології України» до створення і функціонування такої мережі 
міжуніверситетських центрів. Більш докладна інформація на веб-сайті проекту: 

http://it.kpi.ua 
 

Теmpus є програмою Європейського Союзу, яка підтримує модернізацію 

вищої освіти в рамках виконання проектів співпраці університетів країн-

партнерів Східної Європи, Центральної Азії, Західних Балкан та 

Середземномор'я. 

Координатор заходу: к.т.н Юрій Тимошенко, доцент Навчально-наукового 

комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» (ННК «ІПСА») 

Національного технічного університету України «КПІ», e-mail: 

yury.alex.tym@gmail.com, тел.: +380-63-237-12-14. 

 


