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ВПЕРШЕ У ЛЬВОВІ 
 

АКАДЕМІЯ «СТАРТ_ІТ» 
 

Навчимо вашу дитину 8-16 років ІТ-професії за методологією 
Інституту майбутнього США. 

 
 
Перед усіма батьками постає питання: яку професію обрати дитині?  
 
Часи змінюються, зникають різні спеціальності та з’являється багато нових. Хочеться думати про 
успішне майбутнє своїх дітей.  
 
Як їм набути компетенції успішної особистості?  
 

Представляємо вашій увазі інноваційну ІТ-освіту майбутнього  
для школярів 8-16 років в Академії «СТАРТ_ІТ». 

 
Ваш син, донька стане успішним фахівцем 2020-х років: отримає престижну ІТ-професію на базі 
рекомендацій Інституту Майбутнього США; сформує навички творчої особистості (soft skills); 
зможе створювати власні IT-проекти. 
 
 
Обирайте професію майбутнього! 
 
Навчальні програми враховують світові тенденції розвитку ІТ-галузі, погоджені з провідними 
фахівцями компаній Львівського ІТ-Кластеру. 
 
За проектною формою навчання діти отримують практичні навички (tech skills): 
 

1. Розробника сайтів 
2. Програміста роботів 
3. Графічного дизайнера 
4. Розробника комп’ютерних ігор 
5. Конструктора 3D-моделей 
6. Відеоблогера 

 
Додатково до комп’ютерної підготовки (tech skills, 70% часу занять) слухачі одержують: особистісні 
компетенції (soft skills) на заняттях з психологами у Тренінг-студії (10% часу); основи 
бізнес-підготовки у Junior Business Club (10% часу); практику розмовної англійської мови в ІТ у 
English Speaking Club (10% часу). 
 
 
Заняття проводять фахівці відомих IT-компаній 
 
Заняття проводять професіонали – фахівці відомих ІТ-компаній; 
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Слухачі Академії виставляють викладачам щосеместра оцінки за 12-ти бальною шкалою; батьки 
мають он-лайн доступ у навчальні аудиторії. 
 
Під керівництвом фахівців ІТ-компаній школярі підготують свої ІТ-продукти відповідно освітнього 
рівня за програмами:  
 

 І рівень 8-9 років «Цікава інформатика»: 
 ІІ рівень 10-11 років «Базова комп’ютерна підготовка» 
 ІІІ рівень 12-14 років «Комплексна комп’ютерна підготовка» 
 IV рівень 15-16 років «Спеціальна комп’ютерна підготовка»  

 
Слухачі створюють власні IT-продукти та щосеместра 

презентують їх на батьківських зборах. 
 
Подивіться звіт весняних випусків 2019 року: 
 

 
 
 

Це майбутній успіх вашої дитини 
 
Якщо декілька років тому престижними вважались професії юристів та економістів, сьогодні 
ситуація змінилась, та ви самі це бачите. Що зараз, як каже молодь, у тренді?  
 
Галузь інформаційних технологій! 
 
Тому що саме вона, не зважаючи на затяжну економічну кризу в Україні, щороку дає позитивний 
динамічний розвиток. Та є наступна тенденція — у найближчі 10 років гарантовано стабільний 
попит на ІТ-фахівців. 
 
За даними Львівського кластеру щорічне зростання ІТ-галузі – до 28%.  
 
У 2020 р. у місті буде працювати близько  350 ІТ-компаній та 30 000 ІТ-фахівців.  
 

Сьогодні середня місячна зарплата IT-фахівців найвища  
у Львові — зараз понад 52 000 грн. 



 
 
 

Чому саме Академія «Старт_IT»? 

 
Інноваційна форма навчання Академії підтверджена на найвищому рівні.  
 
А саме — Державним свідоцтвом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 84181 
від 09.01.2019 р. про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру «Навчальний 
проект для позашкільної освіти дітей «Львівська Академія СТАРТ_ІТ». 
 
Академія «СТАРТ_ІТ» з 2016 року проводить щорічний шкільний Міський фестиваль «Комп’ютерні 
технології та твоє успішне майбутнє» за сприянням Управління освіти Львівської міської ради. 
У 2018 році у ІІІ-му Міському Комп’ютерному Фестивалі взяли участь 475 школярів із 
68 загальноосвітніх середніх шкіл Львова. 
 
Академія «СТАРТ_ІТ» та Управління інформаційних технологій Львівської міської ради уклали 
Меморандум про співпрацю – практику слухачів з впровадження системи електронного 
самоврядування «Розумне місто» (Lviv-smart-city).  
 
В Академії «СТАРТ_ІТ» проведено набір 45 навчальних груп. 
 

Тільки за минулий 2018 рік серед випускників Академії — 
219 молодих айтішників. 

 
 

Що кажуть батьки? 

 
Якщо це текст для сайту — щонайменш, чотири відгуки у форматі відео без посилань на інші ресурси 
 

 
 
 

Вартість навчання — від 1000 грн на місяць  
 
Середньомісячна ціна навчання в Академії становить 1000–1300 грн. 
Повна вартість для різних освітніх рівнів: 
 

Освітні рівні Термін навчання Ціна 

І рівень 8–9 років 5 місяців 3 125 грн. х 2 платежі 

ІІ рівень 10–11 років 2 роки 6 210 грн. х 2 платежі за 1 рік 



4 350 грн. х 3 платежі за 1 рік 
ІІІ рівень 12–14 років 2 роки 6 210 грн. х 2 платежі за 1 рік 

4 350 грн. х 3 платежі за 1 рік 
IV рівень 14–16 років 10 місяців 6 560грн. х 2 платежі 

4 640 грн. х 3 платежі 
 
До цієї вартості входить: 
 

1. Професійна комп’ютерна підготовка від фахівців ІТ-компаній (tech skills). 
2. Інтерактивні заняття у Тренінг-студії на розвиток особистісних компетенцій (soft skills). 
3. Заняття з основ бізнес-підготовки Junior Business Club (business skills). 
4. Заняття з розмовної англійської мови в ІТ у English Speaking Club.  
5. Практичні заняття у студії художньої фотографії. 
6. Майстер-класи та воркшопи з провідними фахівцями ІТ-компаній 
7. Квести спільно з батьками «Як монетизувати ІТ-знання» на випускних урочистостях. 

 
 
Навчання дитини — це інвестиції в її майбутнє  
 
Як ми вже казали, середньомісячна плата в Академії становить 1000-1300 грн. для різних 
навчальних програм.  
 
В місяць відбувається 4-ри заняття по 4 академічних години — всього 16 академічних годин. 
 
З цього випливає: ваша дитина отримує інноваційну професійну комп’ютерну підготовку за 
60-80 гривень за 1 академічну годину, що значно менше гонорару шкільних репетиторів. 
 
Також слід розуміти…  
 
Початкова зарплата ІТ-фахівця рівня Junior у Львові складає понад 10 000 грн.  
 
Таким чином повна вартість дворічного курсу навчання (24–26 тис грн. окупається за 2,5 місяці). 
 
 

ОСВІТА 2019 ЗА ЦІНОЮ 2018 

 
Оформіть договір на навчання до 1 липня під час акції «Оплачуй 

по ціні 2018 року» та отримайте економію 1860 грн. на рік 
 
 
 
Для вступу реєструйтесь на сайті або за телефонами (067) 556 25 46, (095) 309 68 84. 
Готові допомогти оформити документи щодня з 9:00 до 18:00 год. 
 
Локація Академії «CТАРТ_ІТ»: м. Львів, вул. Федьковича, 60А, Бізнес-сіті «Технопарк». 
 

 
Дамо старт дитині в успішне майбутнє! 


