
ми надаємо можливість 
отримати гідний особистісний 

розвиток та якісну ІТ- освіту 
дітям та підліткам соціально 

незахищених   верств 
населення  

МІСІЯ 



ПЕРЕДУМОВИ 

 Відсутність благодійних шкіл з ІТ напрямків  

 Допомога дітям незахищенних верств населення здебільшого 
надається у вигляді матеріальної допомоги 

 Досить мало уваги приділяється наданню практичних знань та навичок, 
особливо в найбільш затребуваній та стабільній сфері - ІТ   

 Наразі якісну авторизовану ІТ-освіту можуть отримати люди з 
прибутком середнього та вище рівня  

 У дітей незахищенних верств населення практично відсутня можливість 
отримати професію в одній з найприбутковіших та тої, що динамічно 
розвивається, індустрії - ІТ 



КОНЦЕПЦІЯ 

 Перша благодійна школа з надання авторизованного навчання з напрямків ІТ  

 Діти незахищених верств населення мають можливість отримати 
найперспективнішу професію розробника або тестувальника програмного 
забезпечення  

 Навчання та спеціалізація підтверджується отриманням сертифіката  

 Напрямки навчання в благодійній школі розподіляються не тільки на 
технічний але й на особистісний розвиток 

 Діти будуть мати змогу побачити на свої очі, як побудована робота в 
провідних ІТ- компаніях за допомогою екскрусій  

 Ми надаємо “вудку”, а не “рибу” 



ЦІЛЬОВА ГРУПА 

 Діти-сироти; 

 Діти багатодітних сімей (що мають 5-ро або більше дітей); 

 Діти з обмеженими можливостями; 

 Діти військових, що загинули або отримали поранення  

       несумістні з роботою. 

 

       Діти віком від 8 до 17 років 

 



ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ – ТЕХНІЧНИЙ РОЗВИТОК 
(ВІД 8 ДО 14 РОКІВ) 

 Використання іт в повсякденному житті 

 Хмарні технології та інтернет  

 Основи адміністрування hardware та software 

 Цифрова безпека в житті 

 Основи web-розробки 

 Розробка комп’ютерних ігор   

 3d-графіка 

 Інженерні винаходи 

 Основи робототехніки 

 Основи системи «розумний дім» та інтернет- засобів «IoT" 



ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ – ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК 
(ВІД 8 ДО 14 РОКІВ) 

 Розвиток памяті, уваги та нестандартного мислення  

 Розвиток емоційно-вольових якостей особистості 

 Розвиток командної роботи 

 Розвиток соціальних та комунікативних навичок 

 Розвиток навичок публічного виступу та презентації 



ПРОГРАМУВАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ПЗ 
(ВІД 15 ДО 17 РОКІВ) 

 Основи програмування  

 Мова програмування java 

 Мова програмування c#/.net 

 Програмування front end 

 Програмування на php 

 Програмування на pyton 

 Тестування програмного забезпечення 



ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ 

 Аудиторні заняття 

 Практичні, лабораторні роботи 

 Тренінги 

 Екскурсії 

 Творчі проекти та завдання 

 Дискусії та мозковий штурм 

 Ігри 

 Домашні завдання  

 



МОЖЛИВИЙ ГРАФІК ЗАНЯТЬ 

ДІТИ ВІД 8 ДО 134РОКІВ: 

 будні дні з 16-00  

 вихідні з 13-00  

 

ДІТИ ВІД 15ДО 17 РОКІВ: 

 будні дні з 18-30   

 вихідні дні з 12-30  

 



ПАРТНЕРИ 

КОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ: 

 Фінансова підтримка 

 Ресурсна підтримка (обладнання, приміщення для навчання, меблі тощо) 
 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 

 Інформаційна підтримка 
 

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ТА АСОЦІАЦІЇ: 

 Допомога у формуванні навчальних груп 

 Інформаційна підтримка 
 

ВИКЛАДАЧІ ТА ІТ-ЕКСПЕРТИ: 

 Навчання дітей 

 Розробка та оновлення навчальних програм 

 



КОНТАКТИ 

Благодійний фонд 

«Благодійна школа «Розумне майбутнє» 

8(050) 356-16-66 

8(098) 678-38-84  

smartfuture@meta.ua   

www.smartfuture.org.ua   
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