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Вступна інформація про курс

Тривалість: 4 місяці
Мова: українська

Інтенсивність: 2 рази на тиждень = 
4 години на тиждень практики з викладачем*

Project Management в IT

Вимоги до студентів
• Усвідомлюєш свої цілі та мотивацію для 

проходження курсу.
• Можеш виокремити ~10-12 вільних годин на 

тиждень для навчання.
• Маєш достатній рівень англійської, щоб читати 

теоретичні матеріали (Intermediate/B1+).
• Вмієш знаходити потрібну інформацію в мережі 

та брати з неї найголовніше.
• Вмієш перевіряти достовірність та актуальність 

інформації.
• Дружиш із ПК: знаєш де знайти “диспетчер 

завдань” та як власноруч встановити Zoom.

Всього: 37 занять = 

74 години 
практики з 
викладачем

100+ годин 
на теоретичну та 
домашню роботу

За бажанням відвідуй:  

• English Club - 1 раз на тиждень — 2 години;

• Кар’єрне консультування - після закінчення 
навчання - 6 годин.



Викладачі-практики, які турбуються 
про студентів 

Всі наші викладачі — практикуючі за своїм напрямом 

Middle+ або Senior спеціалісти. 

Кожен викладач проходить три етапи співбесіди: 
оцінку технічних навичок, презентацію викладацької 
майстерності та перевірку на відповідність цінностей 
до наших.

В нашій спільноті 70+ викладачів, які допомагають 
одне одному розвиватись завдяки внутрішнім 
воркшопам, проведенню вебінарів та обміну досвідом.

Детальніше про наших 
викладачів тобі розповість 

менеджер курсу. Телефонуй 
+380 93 170 2777 або пиши на 

hello@beetroot.academy

Знайомся!
1.

2.

3.



 1. Теорія - 
самостійно

3. Виконання
домашнього 

завдання

2. Практика 
з викладачем

 у групі

Як ти навчатимешся? Як проходять заняття

Демонстрація практичних кейсів 
та прикладів викладачем

Розбір запитань до теоретичної частини, 
з якою студент розбирався самостійно 
за наданими Beetroot Academy матеріалами

Фідбек від викладача за домашніми 
роботами та огляд типових запитань

Практичне завдання, над яким працює 
група. Викладач дає персональний 
зворотний зв'язок кожному 

Відео, тести, корисні 
посилання та домашнє 

завдання — в нашій 
LMS 



Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя

Підготовка 
до уроку =

 ~ 1,5 години 
+

Практичне 
заняття = 
2 години 

Виконання
домашнього
завдання = 
~ 2 години

Вихідний

Як виглядатиме твій робочий тиждень

*Це середня кількість годин на тиждень для успішного закінчення 
навчання. Одні тижні потребуватимуть більше часу, інші - менше. 

**Також пам’ятай, що дні проведення занять можуть бути іншими
залежно від уподобань групи.

В середньому 10-12 годин навчання на тиждень*

Підготовка 
до уроку =

 ~ 1,5 години 
+

Практичне 
заняття = 
2 години 

Виконання
домашнього
завдання = 
~ 2 години

Вихідний Вихідний



Програма курсу

Модуль 1.   Загальні знання про проєкт і етапи методу Waterfall                           6 занять, 12 годин

Модуль 2.   Agile і його основні принципи                                                                     2 заняття, 4 години

Модуль 3.   Scrum                                                                                                                  11 занять, 22 години

Модуль 4.   Софт навички для роботи з командою                                                    4 заняття, 8 годин

Модуль 5.   Софт навички для роботи з клієнтами                                                    4 заняття, 8 годин

Модуль 6.   Культура DevOps                                                                                             2 заняття,  4 години

Модуль 7.    Інструменти проєктного менеджера                                                       3 заняття, 6 годин

Модуль 8.    Галузі знань у проєктному менеджменті                                               5 занять, 10 годин



Модуль 1

Детальна програма курсу

Загальні знання про проєкт і 
етапи методу Waterfall
(6 занять, 12 годин)

1. Нульовий урок. Знайомство

2. Вступ. Ринок ІТ. Проєкт та ролі

3. Типи компаній. Етапи проєкту

4. Візія проєкту. Мінімальний функціональний 
продукт (MVP). Перевірка концепції (POC). 
Ієрархічна структура робіт (WBS)

5. Оцінка

6. Статут проєкту. Методологія Waterfall

1. Agile маніфест, принципи та 
цінності

2. Хто такий Agile Project Manager? 

Модуль 2 Agile і його основні принципи
(2 topics, 4 hours)

1. Що таке Scrum?

2. Артефакти методології Scrum

3. Ролі в Scrum

4. Події в Scrum

5. Ефективні продуктові беклоги. Модель пріоритезації 
MoSCoW 

6. Планування спринту

7. User Stories 

8. Gherkin Syntax. TDD and BDD

9. Відстеження прогресу: Team Burndown і Story Mapping

10. Як проводити ретроспективу віддалено

11. Scrum.Org PSM I

Модуль 3 Scrum
(11 занять, 22 години)



Детальна програма курсу

1. Процес розгортання програмного 
продукту, Local, QA, Stage, 
Production, Environment

2. Безперервна інтеграція та 
безперервне розгортання 
програмного продукту (CI і CD)

1. Як давати зворотній зв'язок

2. Як проводити зустрічі 1 на 1

3. Зобов’язання та ключові протоколи

4. Як працювати із проблемними або 
токсичними командами

1. Як працювати зі стейкхолдерами

2. Як вести листування

4. Що таке менеджмент змін?

5. Фреймворки менеджменту змін 

Модуль 4
Софт навички для роботи
з командою
(4 заняття, 8 годин)

Модуль 5
Софт навички для роботи з 
клієнтами
(4 заняття, 8 годин)

Модуль 6
Культура DevOps 
(2 заняття, 4 години)



Модуль 7

Детальна програма курсу

Інструменти проєктного 
менеджера
(3 заняття, 6 годин)

1. Як працювати в Jira

2. Діаграми Ганта

3. Інструменти проєктного менеджера: 
Asana, Gitlab і т.д.

Модуль 8 Галузі знань у проєктному 
менеджменті
(4 заняття, 8 годин)

1. Управління вартістю проєкту

2. Управління якістю проєкту

3. Управління ризиками проєкту

4. Фінальний екзамен

5. Випускний



Глибоке розуміння та навички роботи з 
принципами Scrum: артефакти, ролі в 
команді, події, беклог, планування

Здатність виступати Scrum Master'ом або 
Product Owner'ом в команді

Навички збирання вимог та написання 
завдань для розробки та дизайну

Базові навички роботи з Jira, Asana, GitLab

Основні навички менеджменту: 
● планування;
● розрахунок витрат;
● оцінка ризиків;
● пріоритизація і розподіл завдань;
● декомпозиція завдань;
● фасилітація зустрічей;
● організація процесів для команди.

Розуміння застосування методологій до 
конкретних проєктів

Приклад твого резюме після курсу

Червень 2022 — Жовтень 2022
Курс Project Management в IT 
у Beetroot Academy Освіта

Впевнені софт-скіли для роботи з 
командою та зовнішніми клієнтами: 

● робота зі стейкхолдерами; 
● управління конфліктами;
● деескалація конфліктів.

Знання менеджменту витрат, якості, 
ризиків та змін



Рівні в English Club

Володіння англійською — must-have для побудови 
успішної кар'єри в IT. Комунікація всередині 
міжнародної команди, вивчення документації проєкту 
і нових технологій, спілкування з клієнтами... 

Усе це робити набагато простіше і ефективніше,
коли з твоєю англійською все alright.

Beetroot Academy English Club 

● Навчання проходить із професійними 
викладачами

● Розберешся з основними поняттями в IT
● Вчитимемось спілкуванню англійською 
● Дізнаєшся як підготувати CV і пройти інтерв'ю

Не бійся того, що можеш знати англійську не 
дуже добре. Ти потрапиш до групи відповідно до 
твоїх знань:

Чому Beetroot Academy English Club?

Рівень 
B1

Рівень
B2-C1



ВипускнийКар’єрне консультування

Після опанування технічних навичок на курсі, 
наступний крок у побудові успішної ІТ-кар'єри — 
створення свого CV та підготовка до майбутніх 
інтерв'ю. Це допоможе тобі якісно представити себе 
майбутньому роботодавцю. 

Переваги кар’єрного консультування в Beetroot Academy:

● Консультації з професійними HR
● Зрозумієш різницю між вдалим і невдалим CV і 

правила його створення
● Дізнаєшся best practices із підготовки та 

проходження інтерв'ю 
● Побачиш, на що звертати увагу під час вибору 

роботодавця
● Навчишся вести ділову переписку з рекрутерами і 

HR

Ти матимеш можливість перевірити отримані знання та 
навички за допомогою нашого підсумкового тесту. 
Зрозумієш, що саме варто далі вивчати та 
пропрацьовувати.

Також на тебе чекає імітоване інтерв’ю або можливість 
послухати запрошеного спікера на останньому уроці, щоб 
підготуватися до перших справжніх інтерв’ю.

Після завершення ти отримаєш електронний сертифікат 
про проходження курсу*.

*за умови виконання домашніх 
завдань та захисту дипломного 
проєкту



Ти отримаєш:

 23900 грн

4 місяці 
навчання

2 заняття на тиждень з 
викладачем-практиком 

74  години 
практики

4-місячний курс

Внесок

або

649 USD*

* за офіційним курсом НБУ на 08.08.2022



Ми – шведсько-українська неприбуткова IT-школа,
яка прагне позитивно впливати на українське 
суспільство за допомогою якісної IT-освіти. 

З 2014 року більш ніж 6500 випускників по всій Україні 
довіряють нам. Наші студенти відзначають дружню 
атмосферу школи й кажуть, що тут кожен може 
розпочати свій шлях в ІТ. Нас підтримують десятки 
міжнародних партнерів. 
З нами співпрацюють місцеві ІТ-компанії.

Ми допомагаємо людям будувати успішну кар’єру в IT. 

beetroot.academy

Про Beetroot Academy



Наші переваги:

Усі програми курсів написані 

практикуючими спеціалістами й 

відповідають вимогам ринку. Для 

навчання використовуємо методику 

“перевернутого класу” - теорію 

студенти вивчають вдома, а в класі 

викладач проводить практичні заняття. 

Методика 
викладання

Шведський
підхід

Beetroot Academy –шведсько-українська 

школа. У нашій команді немає жорсткої 

ієрархії, тут дружня атмосфера. 

На уроках ти почуватимешся розслаблено - 

студенти спілкуються 

з викладачем на рівні та ставлять будь-які 

запитання. 

Неприбуткова 
організація

Наша мета - якісна ІТ-освіта в усіх 

куточках країни. Студенти проходять 

співбесіду й тестування - так ми 

відбираємо найбільш вмотивованих 

кандидатів. Вартість курсів покриває 

наші витрати, а дохід ми вкладаємо

у розвиток академії.



beetroot.academy


