
міжнародна програма з підготовки
ІТ-фахівців

Microsoft IT Academy 



Більше 50% професій сьогодні
вимагають володіння ІТ

За оцінками експертів, до 2017 

року потреба зросте до 77% у 
всіх професіях.



У відповідь на потреби ринку праці, 
Microsoft створив та постійно оновлює

зміст програми IT Academy





Microsoft IT Academy

• система дистанційного навчання з набором онлайн 
курсів (більше 2000);

• сертифікаційні іспити Microsoft;

• Office 365.



Курси Microsoft IT Academy 









Сертифікат
и



Сертифікація = працевлаштування для студентів
• 55% керівників розглядають наявність сертифіката, як критерій для найму

• 46% керівників розглядають наявність сертифікації як критерій для просування співробітника

• 63% керівників усвідомлюють, що сертифіковані співробітники більш продуктивні ніж їх
несертифікованих колег

• 40% опитаних заявили про те, що сертифікація Microsoft зіграла ключову роль при пошуку нової
роботи, збереженні існуючої або при просуванні

• 43% опитаних отримали підвищення зарплати в результаті сертифікації Microsoft

• 53% опитаних вважають, що сертифікація підвищує їх цінність на ринку праці

• 93% заявили, що стали більш досвідченими в додатках Office в результаті сертифікації

• На 50% скорочуються тимчасові витрати на типові завдання в компаніях, що мають
сертифікованих співробітників

"ІТ-індустрія - це дійсно глобальний ринок. Якщо у вас 
немає сертифіката, що підтверджує, що Ви володієте
необхідними навичками, у вас немає значної переваги»

Білл Доерті,ONE Project, Коледж Каліфорнії



Office 365



Цінність програми
Microsoft IT Academy

Економія часу
Скорочення

витрат на 
навчання

Підвищення
кваліфікації

Підтвердження
навичок в рамках 

сертифікації

Партнерство з
Microsoft:
Каталог 

учасників, 
Історії успіху

Надання кращих в індустрії ІТ-тренінгів та сертифікації Microsoft для зростання, 
працевлаштування і підтримки навчання протягом усього життя



Що робити?

Реєстрація

Оплата 
підписки

Перший 
вхід

Обрання 
курсів

Отримання 
сертифікатів



Реєстрація

Оберіть 
Е-середовище



Реєстрація

Microsoft
IT Academy



Реєстрація

Щоб зареєструватись на 
курси Microsoft IT 

Academy
заповніть форму.



Реєстрація
1. Заповніть реєстраційну форму
2. Перевірте свою корпоративну пошту
3. Виконуйте всі інструкції у е-листі
4. Працюйте з курсами



Бучинська Дар’я Леонідівна

Науковий співробітник центру 
ІКТ-компетенцій
485-20-87
d.buchynska@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-Б, каб. 004-А
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