
USAID та WNISEF нададуть 700 стипендій на навчання на IT-курсах 

GlobalLogic, Ciklum та SoftServe на платформі Prometheus 

 

Найбільша в Україні освітня платформа Prometheus запускає доступні IT-

курси в партнерстві з лідерами IT-індустрії — компаніями GlobalLogic, Ciklum 

та SoftServe. Найкращі випускники зможуть пройти співбесіди та 

продовжити співпрацю з компаніями. 700 охочих отримають можливість 

приєднатися до освітніх програм безкоштовно завдяки стипендіям. Проєкт 

реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

та WNISEF. 

 

IT — єдина галузь української економіки, що зросла в першому півріччі 2022 

року. В умовах війни, економічної кризи та популяризації віддаленої роботи 

попит на навчання IT-спеціальностям постійно збільшується. Щоб підтримати 

українців та українську економіку, ми об’єднали зусилля з найбільшими IT-

компаніями та створили доступні інтерактивні онлайн-програми, що допоможуть 

всім охочим пройти шлях від знайомства з галуззю до отримання першої роботи 

в IT.  

 

Викладачами курсів стали найдосвідченіші фахівці GlobalLogic, Ciklum та 

SoftServe. Навчальні програми були розроблені спільно з роботодавцями, які як 

ніхто розуміють, що саме мають вміти нові IT-спеціалісти. Кожен слухач 

програми також отримає доступ до мінікурсів «Англійська для початківців у 

сфері ІТ» та «Як знайти першу роботу в ІТ». Найкращі випускники курсів 

зможуть пройти співбесіди та продовжити співпрацю з компаніями.  

 

На Prometheus доступні вже 4 програми, створені в співпраці з найбільшими IT-

роботодавцями країни: 

 

Front-end. Повний курс для початківців від Ciklum 

Курс за 13 тижнів навчить front-end розробці крок за кроком, від верстки до 

створення вебдодатків, для впевненого старту карʼєри в IT. Під час навчання 

студенти виконуватимуть практичні завдання, а також курсовий проєкт, який 

можна додати до портфоліо. 

 

QA Manual від GlobalLogic 

Курс надає ґрунтовні знання і практичні навички, достатні для отримання 

роботи фахівця з тестування вебпродуктів. Він ідеально підійде для швидкого 

старту в IT. Manual QA спеціалісту не потрібно володіти мовами програмування 

та глибокими технічними знаннями, тож для отримання першої роботи від 

початку навчання знадобиться лише 12 тижнів. 

 

Автоматичне тестування програмного забезпечення від GlobalLogic 

https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/front-end-ciklum/
https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/manual-software-testing/
https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/automatic-software-testing/


Матеріали підготовлені лектором із 11-річним досвідом. Випускники курсу 

здобудуть знання, достатні для отримання першої роботи за спеціальністю. За 

умови старанного проходження курсу та виконання всіх завдань слухачі 

зможуть претендувати на першу роботу вже через 11 тижнів. 

 

Розробка вебдодатків на Ruby від SoftServe 

Курс допоможе опанувати програмування на базі однієї з найперспективніших 

для старту технологій в IT-індустрії. За 12 тижнів навчання слухачі отримають 

ґрунтовні знання і практичні навички, які допоможуть побудувати кар’єру Ruby 

Software розробника. 

 

700 охочих отримають можливість безкоштовно приєднатися до освітніх 

програм завдяки стипендіям від USAID та WNISEF.  

 

«З початком повномасштабного неспровокованого вторгнення росії в Україну 

більше 5 мільйонів українців втратили роботу. В сім’ях, де чоловіки пішли на 

фронт, жінки мають шукати додатковий заробіток. Для WNISEF підтримка 

жіночого підприємництва і лідерства є одним з пріоритетних напрямків.  

Тому стипендії WNISEF спрямовані саме на жінок, які стали вимушеними 

переселенками, мають зруйновані домівки, волонтерять, аби допомогти їм 

"стати на ноги" та отримати шанс на гідне майбутнє після перемоги України!» — 

зазначила Ірина Озимок, керівниця Програми місцевого економічного розвитку 

Western NIS Enterprise Fund.  

 

На безкоштовне навчання можуть претендувати: 

1) українські жінки, що постраждали від війни;  

2) українці та українки, які виїхали з тимчасово окупованих територій і були 

зареєстровані там станом на 24.02.2022; 

3) українці та українки, що отримали статус внутрішньо переміщеної особи чи 

право тимчасового захисту за кордоном України після 24.02.2022; 

4) військовослужбовці, які беруть участь в російсько-українській війні чи були 

учасниками АТО/ООС/російсько-української війни, а також члени їхніх сімей 

(батьки, дружина/чоловік, діти). 

 

Ті, хто постраждали від війни, однак не входять до вказаних категорій, також 

можуть подати заявку: таких слухачів зарахують за умови наявності вільних 

місць.  

 

Щоб подати заявку на стипендіальну програму, потрібно пройти перший 

навчальний тиждень курсу, що вас зацікавив, а також заповнити анкету за 

посиланням до 4 листопада включно. Претенденти, які отримають стипендію, 

будуть повідомлені про це листом на електронну адресу, вказану при 

реєстрації, до 9 листопада включно.  

 

https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/ruby/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD47c25H7Rhg03boH_xdspJhoZMafV56mrCyXU7IyGnwJ85A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD47c25H7Rhg03boH_xdspJhoZMafV56mrCyXU7IyGnwJ85A/viewform


Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові 

регіональний фонд прямих інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, 

заснований за фінансування уряду США через Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID). Фонд має 28 років досвіду успішного 

інвестування у підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом фонд 

інвестував 188 млн доларів США у 136 компаній із приблизно 26 000 

працівників та зробив можливим залучення 2.3 млрд доларів в компанії України 

та Молдови. 

З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та 

Молдові на загальну суму $35 млн, основними напрямами якої є сприяння 

експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та 

економічне лідерство. WNISEF забезпечує фінансування інноваційних 

високоефективних програм, що спрямовані на здійснення реформ та 

змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org. 

 
 
 
 
 


