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ANNEX B - Questionnaire for IT training provider (ENG) 

Information about Academy 

# Question Answer 

1 
Brief history of establishment and 
development of the academy: 

 

2 
Total number of graduates (estimate) 
since the beginning of Academy 
operation in Ukraine: 

 

3 
Average number of active students 
(engaged in trainings at any given 
moment): 

 

4 
Total number of teachers engaged in 
the training process: 

 

5 
Number of practicing teachers (who 
work in IT sector): 

 

6 Location of the main office:  

7 
Offered mode(-s) of education 
(online/in-person): 

 

8 
Locations of offices/training centers in 
Ukraine: 

 

9 
Locations of offices outside of Ukraine 
(if relevant): 

 

10 
% students who graduates 
successfully: 

 

11 
% students who find employment 
after graduation (6 and/or 12 months 
after): 

 

12 
Do you support your students in 
finding employment? If yes, please 
explain 

 

13 
Do you work with IT companies? If 
yes, please specify your partnership 
relations 

 

14 
Do you partner with NGOs? If yes, 
please specify your partnership 
relations 
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Анкета для установ, що проводять IT курси (UKR) 

Інформація про школу/установу 

# Питання Відповідь 

1 
Коротка інформація про організацію 
та розвиток установи: 

 

2 
Загальна кількість випускників 
(приблизна) з початку роботи 
установи в Україні: 

 

3 
Середня кількість активних 
студентів (що навчаються в будь-
який момент часу): 

 

4 
Загальна кількість викладачів, що 
залучені до навчального процесу: 

 

5 
Кількість викладачів, що є 
практикуючими спеціалістами (які 
працюють в IT секторі): 

 

6 
Місто, де розташований головний 
офіс: 

 

7 
Пропоновані режими навчання 
(онлайн/офлайн в аудиторії): 

 

8 
Міста, де працюють офіси установи 
та проходить навчання в Україні: 

 

9 
Міста, де працюють офіси установи 
за межами України (якщо є): 

 

10 
% студентів, що успішно закінчують 
навчання: 

 

11 

% студентів, які знаходять 
працевлаштування в IT секторі після 
закінчення (через 6 та/або 12 
місяців): 

 

12 
Чи підтримує установа студентів у 
пошуку працевлаштування? Якщо 
так, будь-ласка, опишіть, як само.  

 

13 
Чи співпрацює установа із IT 
компаніями? Якщо так, будь-ласка, 
опишіть, як само. 

 

14 

Чи співпрацює установа з 
неурядовими організаціями? Do you 
partner with NGOs? Якщо так, будь-
ласка, опишіть, як само. 
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ANNEX A - Information about IT courses with duration of 3-12 months (per course) (ENG) 

# Question Answer 

1 Field of study:  

2 Name of the course:  

3 Brief description:  

4 
Details on teachers delivering courses 
(how many, their background and 
current practice):  

 

5 Duration (number of months):  

6 Frequency of course start:  

7 Course curriculum:  

8 
Average/maximum number of 
students per group: 

 

9 
Cost of the course (with options – 
monthly, quarterly, full, as relevant): 

 

10 
Schedule (number of hours per day, 
number of days per week): 

 

11 

Technical requirements: laptop 
availability, PC availability, specific 
software and corresponding costs if 
known: 

 

12 
Skill requirements (computer skills, 
English, math, logics etc.): 

 

13 Interview:  

14 Test:  

15 
Additional requirements (time for 
independent study, time for 
homework etc.): 

 

16 Age requirements:  

17 

Main requirements to successfully 
graduate (regular testing, regular 
submission of homework, attendance 
etc.): 

 

18 
Main requirements for further 
employment: 

 

19 Final examination:  

20 
Skills acquired by the end of the 
course: 

 

21 

Complementary activities (during 
study period) available (meetings with 
potential employers/ IT companies, 
competitions, hackathons etc.): 

 

22 
Follow-up activities/services available 
(support in employment, referral of 
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successful students to IT companies, 
networking events etc.): 

 

Інформація про IT курси з тривалістю навчання 3-12 місяців (заповнюється для кожного 

курсу) (ENG) 

# Питання Відповідь 

1 Напрямок навчання:  

2 Назва курсу:  

3 Короткий опис:  

4 
Інформація про викладачів курсу 
(кількість, досвід та поточна 
практика):  

 

5 Тривалість (кількість місяців):  

6 
Частота курсів (як часто проводяться 
на рік): 

 

7 
Програма курсу (можна прикріпити 
окремим документом): 

 

8 
Середня/максимальна кількість 
студентів у групі: 

 

9 

Вартість навчання за даним курсом 
(із варіантами – помісячна, 
поквартальна, повна оплата, якщо 
застосовується): 

 

10 

Розклад (кількість годин на день, 
кількість днів на тиждень, 
орієнтовна частина доби – ранок, 
день, вечір): 

 

11 

Технічні вимоги: ноутбук, 
стаціонарний комп’ютер, спеціальне 
програмне забезпечення та 
відповідні витрати, якщо відомо: 

 

12 
Вимоги щодо навичок (робота на 
ком’ютері, англійська, математичні 
та логічні здібності тощо): 

 

13 Чи проводиться співбесіда:  

14 Чи проводиться тест:  

15 
Інші вимоги (час для самостійного 
навчання, час для виконання 
домашніх завдань тощо): 

 

16 Вимоги щодо віку студента:  

17 
Головні вимоги для успішного 
випуску (регулярне успішне 
проходження тестів, регулярне 
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виконання домашнього завдання, 
відвідування тощо): 

18 
Головні вимоги для подальшого 
працевлаштування: 

 

19 
Підсумкове оцінювання (іспит, 
випускна робота тощо): 

 

20 
Навички, що повинні сформуватися 
наприкінці навчання: 

 

21 

Додаткові пропоновані активності 
під час навчання (зустрічі з 
потенційними працедавцями/ IT 
компаніями, конкурси, змагання, 
хакатони тощо ): 

 

22 

Подальші пропоновані 
активності/послуги (підтримка в 
працевлаштуванні, направлення 
успішних студентів до IT компаній, 
заходи для знайомства та 
встановлення контактів тощо): 

 

 

 


