
beetroot.academy

http://beetroot.academy


1. Вступна інформація про курс

2. Викладачі

3. Кому підійде курс

4. Як ти навчатимешся та як 
проходять заняття

5. Як виглядатиме твій робочий 
тиждень

6. Інструменти, які вивчатимеш на 
курсі

Зміст

7. Детальна програма курсу

8. Beetroot Academy English Club

9. Випускний та кар’єрне консультування

10. Співавтори курсу 

11. Відгуки випускників

12. Про Beetroot Academy

13. Наші переваги



Вступна інформація 
про курс 3 рази/тиждень

уроки кожного тижня

8 годин

практики з викладачем

20 год/тиждень

на теорію і виконання
домашнього завдання

Інтенсивність

Всього

50 занять 4 місяці

інтенсивного навчання

134 години

практики з викладачем 

160+ годин

на теоретичну та 
домашню роботу

Бонус: 32 години

English Club — 1 раз
на тиждень, 2 год/заняття

Бонус: 6 годин

Кар’єрне консультування
— по закінченню навчання 



● Усвідомлюєш свої цілі та мотивацію для проходження курсу.
● Можеш виокремити ~20 вільних годин на тиждень для 

навчання.
● Володієш англійською на рівні В1 і вище.
● 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.
● Знання основ HTML та CSS буде перевагою для навчання на 

курсі.

Вимоги до студентів:

Вимоги

Вимоги до ПК:

2GHz Processor (min 2 core, 4 threads) 8GB RAM; 256 GB disk SSD; 
webcam (720p) та мікрофон.



Всі наші викладачі — працюють за своїм 
напрямом як Middle+ або Senior спеціалісти.

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

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

Викладачі-практики, які 
турбуються про студентів

*  Вебінари з викладачами курсу ти можеш переглянути за посиланням.

https://www.youtube.com/watch?v=dEBVe8Ij7JU&list=PLytQ0YczAfcdj-OUqWO20vPsr0ix0M1Us&ab_channel=BeetrootAcademy


Починаєш кар’єру або змінюєш сферу

Прагнеш потрапити до IT і Front-End 
розробка видається тобі найбільш 
привабливим способом це зробити.

PM, BA або product owner

Ти вже працюєш в IT та хочеш краще 
розуміти розробників. Прагнеш глибоко 
розуміти колег, отримати технічні 
знання, щоб експертно аргументувати 
свої рішення та дивитися на код із 
розумінням справи. 

Хочеш перейти у розробку з іншого 
напряму IT

Ти вже знаєш сферу, вже спробував(-ла) 
працювати в інших IT-спеціальностях та 
хочеш піти в розробку. Хочеш зрозуміти
з чого почати, отримати актуальні знання 
та розібратися з напрямками розвитку.

Вчишся самостійно, але впираєшся         
в глухий кут

Якщо ти вже пробував(-ла) верстати 
сайти самостійно, цікавишся трендами
у розробці та звертаєш увагу на статті
із Front-End. Хочеш систематизувати 
знання та прокачати навички, зрозуміти, 
яка інформація актуальна, а яка ні, та 
куди рухатися далі.



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

Як ти навчатимешся? Як проходять заняття

1. Теорія — самостійно
Корисні посилання для 
підготовки до заняття в 
нашій LMS 

2. Практика з 
викладачем у групі

3. Виконання 
домашнього завдання

Фідбек від викладача за домашніми 
роботами та огляд типових запитань

Демонстрація практичних кейсів та 
прикладів викладачем

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



Як виглядатиме твій робочий тиждень*

Практичне заняття = 2 год + Підготовка до уроку = ~1 год

Виконання домашнього завдання = ~ 3 год

Практичне заняття = 2 год + Підготовка до уроку = ~1 год

Виконання домашнього завдання = ~ 3 год

Підготовка до уроку = ~ 1 год

Практичне заняття = 4 години

Виконання домашнього завдання = ~ 3 год

В середньому 20 
годин навчання 
на 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.
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Програмне забезпечення, що знадобиться на курсі

Основні інструменти курсу:

Додаткові Інструменти курсу:

Visual Studio Code — це інтегроване середовище розробки, 
створене Microsoft для Windows, Linux та macOS. Безплатну версію 
можна завантажити на офіційному сайті.

Git — це система для управління версіями коду, який ти 
створюватимеш на заняттях.

Figma та Photoshop* — це інструменти роботи з дизайнерськими 
файлами. На курсі ти працюватимеш  з макетами у цих програмах 
та будеш створювати сайти на їх основі. 

* Beetroot Academy рекомендує користуватись безплатними  версіями всіх інструментів. 
Тестової версії кожного з них вистачає для успішного завершення курсу

https://code.visualstudio.com/


Модуль 1. HTML/CSS

Модуль 2. JavaScript

Модуль 3. Front-End 
бібліотеки та плагіни

Програма курсу

24 заняття,  64 години

16 занять, 40 години

10 занять, 30 годин

*  Після курсу ти матимеш у портфоліо мінімум 3 проєкти 
(по 1 після кожного модуля). Залежно від групи та твого 
власного темпу, проєктів може бути більше.



24 заняття, 64 години

Модуль 1: HTML/CSS

1. Вступне заняття

2. Що таке Front-End. Налаштування робочого 
процесу. Вступ до HTML

3. Системи контролю версій Git та сервіс GitHub

4. Семантика, посилання і HTML5 теги

5. Figma

6. Побудова форм

7. Знайомство із CSS

8. CSS-селектори

9. Блокова модель документа

10. Підходи до організації та архітектури CSS-
коду: SMACSS або BEM

11. Система адаптованих блоків — Flexbox, 

огляд Front-End фреймворку Bootstrap

12. Система компонування в CSS (CSS Grid 
Layout)

13. Вебшрифти, Font Face

14. CSS позиціювання і трансформація

15. Стилізація форм CSS

16. Масштабована векторна графіка (SVG)

17. Робота з пре- і постпроцесорами. Частина 1

18. Робота з пре- і постпроцесорами. Частина 2

19. Респонсивний вебдизайн (RWD)

20. Респонсивна навігація

21. Адаптивна графіка

22. CSS-анімація

23. Практика – верстання макету

24. Проєкт 1. Перший вебсайт з HTML та CSS



16 занять, 40 години

Модуль 2: JavaScript

25. Основи JavaScript

26. Типи даних та оператори

27. Цикли й умови

28. Функції. Частина 1

29. Функції. Частина 2

30. Об’єкти

31. Масиви

32. Просунута робота з масивами

33. Об'єктна модель документа (DOM)

34. Події

35. Знайомство з jQuery/Slick Slider/jQuery UI

36. Асинхронний JavaScript та XML (AJAX). 
Частина 1

37. AJAX. Частина 2. Робота з відкритим API

38. Вебсховище

39. Проєкт 2. Архітектура — базовий вебсайт  
+ JS



Технології, які ви 
вивчатимете на курсі: HTML CSS JavaScript React

10 занять, 30 годин

Модуль 3: Front-End бібліотеки та плагіни

40. Знайомство з Gulp, Webpack

41. Класи

42. Класи. Наслідування

43. Знайомство з React

44. React state та props

45. List & Conditional rendering

46. Stateful vs Stateless components. Forms, 
events. Popular libraries for React

47. React: Hooks

48. React: Routing

49. Проєкт 3. Responsive Website with JS

50. Випускний. Презентація проєктів



Trainee/Junior front-end 
developer

Курс Front-End розробка
в Beetroot Academy 

Освіта:

Приклад твого резюме після курсу

● Знаю HTML та вмію робити семантичну розмітку

● Маю навички роботи з Git, GitHub

● Вмію застосовувати CSS-стилі та візуальні ефекти до 

макета

● Маю досвід створення CSS-анімацій, трансформацій та 

використання інших стилів

● Вмію створювати адаптивні веб-сайти

● Маю навички роботи з пре- і постпроцесорами

● Маю досвід роботи з Figma

● Маю досвід використання JavaScript (примітиви, об'єкти, 

масиви, функції)

● Вмію працювати з основними інструментами JavaScript

● Вмію працювати з консоллю, DevTools і перевіряти код на 

наявність помилок

● Маю навички маніпуляцій з DOM деревом

● Вмію працювати з API (Ajax, fetch)

● Розумію логіку роботи клієнт-серверної архітектури у 

контексті написання реальних додатків

● Маю навички створення веб-застосунків з використанням 

React

Роль:



Пошук роботи та підготовка до майбутніх інтерв‘ю — твої наступні кроки у 
побудові успішної ІТ-кар’єри після опанування навичок із фаху.

● Зможеш створити конкурентне резюме і 
супровідний лист та, за бажанням, отримати фідбек 
від нашого консультанта;

● Дізнаєшся, як заповнити свій профіль в Linkedin, 
щоб зацікавити роботодавця, та вивчиш основні 
можливості цієї соцмережі;

● Зрозумієш, як знайти омріяну вакансію та 
відгукнутись на неї;

● Дізнаєшся про найкращі практики з підготовки та 
проходження інтерв’ю, потренуєшся відповідати на 
часом несподівані запитання рекрутера.

Кар’єрне консультування

Прослухавши модуль із кар‘єрного 
консультування в Beetroot Academy, ти:



Beetroot Academy English Club

Гарне знання англійської — 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 й ефективніше, коли з 
твоєю англійською все alright.

● Навчання проходить із професійними 
викладачами

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

Чому Beetroot Academy English Club?

● Рівень В1
● Рівень B2 + C1

Рівні в English Club:

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



Випускний

Фінальний проєкт Випускна презентація

*  за умови виконання домашніх завдань та захисту дипломного проєкту

У результаті курсу студенти створюють власний 
проєкт, робочий вебсайт. Для виконання 
фінального завдання необхідно продемонструвати 
навички з усіх попередніх модулів та застосувати 
знання із HTML, CSS та JavaScript.

Випускний захід — це презентація проєктів групи. 
На ній можуть бути присутні студенти інших груп, 
викладачі, наші партнери та представники IТ-
компаній. Це можливість проявити себе перед 
потенційним роботодавцем і отримати корисний 
зворотний зв'язок від фахівців.

У кінці курсу студенти отримують електронний 
сертифікат*. 



Олексій Калюжний

10 років досвіду роботи

Навички й технології: 

HTML; CSS; WordPress; JavaScript; Joomla; 
AJAX; Git; Lamp; MySQL; PHP; Joomla;

Співавтори курсу

Тетяна Науменко

4 роки Front-End розробки на фрілансі. 
Створює "під ключ" сайти-візитки, 
лендинги, невеликі сайти-магазини.

Віктор Дегтярьов

Magento Front-End Developer у Smile Ukraine. 
Досвід роботи 3+ роки в Smile Ukraine. В IT-
сфері понад 20 років.



Ми — це шведсько-українська ІТ-школа, місія якої — 
допомогти людям побудувати кар’єру у цифровій 
економіці. З 2014 року ми випустили понад 7000 ІТ-
фахівців та надали понад 800 стипендій на навчання 
вимушеним переселенцям, жінкам з вразливих груп 
населення, ветеранам АТО та їхнім рідним. 

Ми продовжуємо навчати наступне ІТ-покоління — 
надаємо доступну онлайн-освіту, залучаємо до 
викладання експертів галузі, розвиваємо спільноту 
випускників та допомагаємо українцям будувати нове 
життя.

beetroot.academy

Про Beetroot Academy

http://beetrootacademy.com


Beetroot Academy — дивовижний приклад 
нової епохи освіти, де кожен викладач 
піклується про розвиток учнів. Тут 
результат і зацікавленість студента — 
на першому місці. Дружня атмосфера 
без ієрархії.

Дуже круті курси. Багато практичних 
цікавих задач. Мегакрутий колектив і 
чудова атмосфера. Вдячний за знання, 
досвід та нові знайомства.

Чотири місяці навчання пролетіли як один 
тиждень: було настільки інформативно, 
дружно і весело, що хочеться ще! Дуже 
вдячна за хорошу базу і бажання 
розвиватися дальше.

Чудова школа, особистий підхід
до кожного студента. Якщо хочете
навчитися новому, або покращити знання 
в обраній галузі — це саме
те місце, куди треба йти. Рекомендую.

Відгуки випускників

Юлія Голуб

Артем Мельник

Антон Тимошенко

Ольга Іваницька



Нам довіряють



Методика викладання Шведський підхід Неприбуткова організація

Усі програми курсів написані 
експертами-практиками й 
відповідають вимогам ринку.
Для навчання використовуємо 
методику «перевернутого класу»: 
теорію ти вивчатимеш самостійно 
перед заняттям, а на занятті з 
викладачем — покращиш свої 
знання на практиці.

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. 

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.

Наші переваги



4-місячний курс

4 місяці навчання

3 заняття на тиждень з 
викладачем-практиком 

134 години практики

Ти отримаєш: 

24900 грн
     або *679 USD

покривається стипендією IT 
Generation

Внесок

* за офіційним курсом НБУ на 
08.08.2022
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