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Вступна інформація про курс 

Тривалість: 4 місяці 
Мова: українська

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

Зроби бізнес помітним 
в мережі

Всього: 35 занять = 

70 годин 
практики з 
викладачем

120+ годин 
на теоретичну та 
домашню роботу

Вимоги до студентів

• Усвідомлюєш свої цілі та мотивацію для 
проходження курсу.

• 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.

За бажанням відвідуй:  

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

• Кар’єрне консультування - по закінченні навчання 
- 6 годин.



Особливість курсу - 
Project Based Learning

Таким чином навчаються працювати з 
інструментами та методами і виходять після курсу 
з реальними вміннями. А також з проєктом, який 
можна показати майбутньому роботодавцю.

Чому саме цей підхід?

Працюючи з реальним проєктом 
студенти не зупиняються лише 
на теорії, а одразу застосовують 
теоретичні навички на практиці.

● Протягом навчання ти матимеш свій проєкт, 

до якого застосуєш усі маркетингові 

інструменти курсу: від створення 

маркетингової стратегії до написання еmail-

повідомлень;

● Ти вчитимеш теорію і одразу 

практикуватимеш отримані знання під час 

виконання домашніх завдань;

● Це може бути компанія, в якій ти працюєш, 

бізнес знайомого(-ї), власна ідея бізнесу/ 

стартапу чи будь-яка цікава тобі компанія на 

ринку;

● Наприкінці курсу ти збереш всі 

напрацювання у випускний проєкт.



Всі наші викладачі — практики, 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 воркшопам, 
вебінарам 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.

Викладачі-практики, які 
турбуються про студентів



 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 

 Корисні посилання, 
домашнє завдання та 
тести - в нашій LMS 



Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя

Практичне 
заняття = 
2 години 

+
Підготовка 
до уроку =

 ~ 1.5 години 

Виконання
домашнього
завдання = 
~ 2 години

Виконання
домашнього
завдання =   
~ 2 години

Вихідний

Як виглядатиме твій робочий тиждень

*Cередня 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*

Практичне 
заняття =
2 години 

+
Підготовка 
до уроку =

~ 1.5 години 

Вихідний Вихідний



Що вивчатимемо на курсі

Маркетингову
стратегію

Google Analytics, 
Data Studio та 
Tag Manager

Контент - 
маркетинг

SEO SMM

Influence та
Account based 

Marketing

Email - 
маркетинг

та інші 
інструменти

PPC: Google Ads, 
Instagram та 

Facebook

Вебсайти  



З якими інструментами 
працюватимемо

Ми вчитимемось працювати з безкоштовними 
версіями інструментів або скористаємось їхніми 
тестовими періодами. Ти зрозумієш логіку роботи 
кожного та отримаєш усі необхідні практичні 
навички. 

Якщо матимеш бажання запустити платні 
інструменти для свого проєкту (наприклад 
контекстну рекламу в Google Ads), тобі варто 
оформити підписку. 

Якщо ні — це не завадить тобі отримати якісну 
маркетингову освіту.



Основи діджитал маркетингу 

Вебсайти                                                                                                                     

Google Analytics                                             

SEO-оптимізація                                                                                                         

Контент в маркетингу та SMM                                                                                                                                                                                                                              

PPC: Google Ads, Instagram та Facebook                                                              

Маркетингові інструменти Google для професіоналів                                   

Email-маркетинг                                                                                                         

Додаткові  інструменти діджитал-маркетингу                                                 

Робота в маркетингу. Захист дипломного проєкту                                        

      

Програма курсу

8 тем, 16 годин

2 теми, 4 години

2 теми, 4 години

4 теми, 8 годин

4 теми, 8 годин

6 теми, 12 годин

3 тем, 6 годин

2 теми, 4 години

2 теми, 4 години

2 теми, 4 години

      



Результат: зрозумієш маркетингову структуру сайту та 

створиш базовий сайт на Wix. 

 

Основи діджитал маркетингу
8 тем, 4 тижні, 16 години практики

Результат: побудуєш маркетингову стратегію для свого 

проєкту, що базуватиметься на розумінні ринку, 

конкурентів, своєї цільової аудиторії та власного продукту. 

Побудуєш воронку продажів, CJM та бюджет на 

маркетингову діяльність, що включатиме різні метрики. 

Модуль 1
• Нульовий урок. Знайомство
• Вступ до діджитал маркетингу
• Маркетингові дослідження, частина 1. 

Ринок і конкуренти
• Маркетингові дослідження, частина 2. 
• Цільова аудиторія, попит та пропозиція
• Канали комунікації
• Маркетингова воронка продажів
• Маркетингова стратегія і брендинг
• Маркетингове бюджетування та KPI

Детальна програма курсу

Веб-сайти
2 теми, 1 тиждень, 4 години практикиМодуль 2

• Веб-сайти та їх будова. Google My Business
• Wix. Створення сайту

Результат: навчишся основам роботи з Google Analytics: 

як, яку інформацію збирати та для чого це робити.

 

Google Analytics
2 теми, 1 тиждень, 4 години практикиМодуль 3

• Google Analytics. Принципи роботи та основні звіти
• Google Analytics. Події та аудиторії



SEO-оптимізація
4 теми, 2 тижні, 8 годин практики

Результат: зрозумієш, що таке SEO-оптимізація сайту, чим 

вона допомогає в маркетингу та як з нею працювати. 

Збереш семантичне ядро, дізнаєшся значення посилань для 

ранжування сайту та як оптимізують сайти з внутрішньої та 

технічної сторони.

Модуль 4
• Вступ до SEO
• Семантичне ядро
• Технічна та внутрішня оптимізація сайту
• Лінкбілдінг та SE0-метрики

Результат: побудуєш контент-план для свого проєкту і 

дізнаєшся правила якісного написання тексту. 

Зрозумієш, які соціальні платформи варто обирати для 

досягнення маркетингових цілей і як створювати в них 

контент за допомогою такого інструмента, як Canva.

Контент в маркетингу та SMM
4 теми, 2 тижні, 8 годин практикиМодуль 5

● Контент-маркетинг і його стратегія
● Копірайтинг
● SMM: платформи, контент та стратігя
● SMM: як створювати контент

Детальна програма курсу



PPC: Google Ads, Instagram та 
Facebook
6 тем, 3 тижні, 12 годин практики

Результат: навчишся налаштовувати рекламу в Instagram, 

Facebook та Google Ads. А також взаємодіяти з 

інфлюенсерами та виставляти їм потрібні KPIs.

    

Модуль 6
● Таргетинг в Facebook та Instagram. 

Основи
● Таргетинг в Facebook та Instagram. 

Налаштування подій, конверсій та 
аудиторій

● Інфлюенс-маркетинг
● Основи Google Ads. Налаштування 

конверсій і стратегії встановлення ставок
● Google Ads. Пошукові та шопінг кампанії
● Google Ads. Дисплей- та відеокампанії

Результат: навчишся основам візуалізації інформації в Data 

Studio, зрозумієш, навіщо потрібен Tag Manager та як ставити 

ТЗ розробникам для нього, а також опануєш концепції CRO та 

A/B тестування і як для них застосовувати Google Optimize.

 

Маркетингові інструменти Google для 
професіоналів
3 теми, 1.5 тижні, 6 години практикиМодуль 7

• Google Data Studio. Як подавати звіти клієнту
• Google Tag Manager. Основи роботи
• CRO та A/B тестування. Google Optimize

Результат: зрозумієш для чого потрібен email-маркетинг, як 

для нього будувати стратегію і аналізувати результати. А 

також як працювати в MailChimp та створювати листи та 

ланцюжки листів.

 

E-mail маркетинг
2 теми, 1 тиждень, 4 години практикиМодуль 8

• Вступ до E-mail маркетингу
• Email- маркетинг в MailChimp. Аналіз Email-

кампаній

Детальна програма курсу



Результат: дізнаєшся, які ще можна використовувати 

інструменти для просування бренду та продукції, окрім 

тих, що розглянули на курсі. 

 

Опційні інструменти діджитал-
маркетингу
2 теми, 1 тиждень, 4 години практикиМодуль 9

• Додаткові канали просування
• Account-based маркетинг (ABM)

Результат: зрозумієш,  де далі хочеш розвиватися в 

маркетингу, як вибрати компанію, що підходитиме саме 

тобі. Збереш всі свої напрацювання в дипломний 

проєкт та захистиш його перед викладачем та групою.

Робота в маркетингу. 
Захист дипломного проєкту
2 теми, 1 тиждень, 4 години практикиМодуль 10

• Вибір роботи маркетологу: напрями і типи 
компаній. Презентаційні навички

• Випускний. Захист дипломного проєкту

Детальна програма курсу



Розуміння маркетингової структури 
сайтів та базові навички роботи з Wix

Базові навички роботи з сервісами 
Google: Analytics, MyBusiness, Tag 
Manager, Data Studio, Optimize

Базові навички роботи з SEO-
оптимізацією сайту

Базові навички роботи з PPC: 
налаштування реклами в Google Ads, 
Instagram та Facebook

Комплексне розуміння маркетингу 
та маркетингових інструментів 

Досвід аналізу ринку та конкурентів

Розуміння основ позиціювання 
бренду та продукту компанії

Вміння визначати цільову аудиторію 
та підбирати канали комунікації з 
нею

Як виглядатиме твоє CV після курсу

Листопад 2022 — Березень 2023
Курс Digital Marketing
в Beetroot Academy 

Освіта

Базові навички роботи з Email Marketing

Досвід роботи з контент-маркетингом 
та побудови його стратегії

Розуміння основ роботи з 
інфлюенсерами та Account Based 
Marketing

Досвід побудови маркетингового 
бюджету та розуміння основних 
маркетингових метрик

Основні навички



 Приклади робіт випускників

Анастасія Томіна 
Маркетингова стратегія для проєкту 
“Грін Кантрі”

Олександра Худинцева 
Маркетингова стратегія для крамниці 
“Незалежні”

Ксенія Кожушко 
Маркетингова стратегія для бару 
“Hey Sexy Bar”

Тетяна Діц 
Маркетингова стратегія для проєкту 
Tactical Equipment LTD

https://www.canva.com/design/DAEUiSlFSfQ/NYMMgd-P0OcY3TD4mhAGyw/view
https://www.canva.com/design/DAEUiSlFSfQ/NYMMgd-P0OcY3TD4mhAGyw/view
https://drive.google.com/file/d/1P41p55ULun_WDAsZ0xvhSpP_vx3HTZ1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P41p55ULun_WDAsZ0xvhSpP_vx3HTZ1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JHWYvvcZJQUN4IDf2YKBkw9rY7Ns2PEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JHWYvvcZJQUN4IDf2YKBkw9rY7Ns2PEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nHoSDBPqbFTOhXl8L-R611Is4STWoqsf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nHoSDBPqbFTOhXl8L-R611Is4STWoqsf/view?usp=sharing


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

На курсі ти застосуєш різні маркетингові інструменти та 
методики для власного проєкту. Для диплому ти збереш всі 
свої напрацювання в одну презентацію. А на випускному  
кожен презентує проєкт перед групою. 

Після курсу ми ділимось контактами студентів та (за 
наявності) відеозаписом презентацій дипломних робіт із 
партнерськими компаніями для сприяння 
працевлаштуванню. Враховуємо згоду студентів на 
поширення даних та їхні результати на курсі.

У кінці курсу ти отримаєш електронний сертифікат*. 

*за умови виконання домашніх 
завдань та захисту дипломного 
проєкту



Рівні в 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 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
А1-А2

Рівень 
B1

Рівень 
B2-C1



Програму курсу розробили

Дмитро Віхров 

СМО онлайн-зоомагазину petslike та 

мережі клінік likuyu

8+ років в маркетингу. Працював в 

"Cart2Cart", "RazomGo"

Максим Зубенко

Solutions Marketing Specialist в 

Beetroot

6+ років в маркетингу. Працював в 

компаніях “Inweb”, “Mindspot”, “Copra”

Євген Міхасюк 

Marketing Manager в E-COMMERCE 

GROUP

5+ років в маркетингу. Працював з 

компаніями “Улей”, “Луч”, “Попурі”



Автори курсу 

Кирило Винокуров 

Agency Development Manager в Google 

9+ років в маркетингу. 

Працював в компаніях "Busfor", "Inweb" та "Netpeak"

Написав модулі “Google Analytics”, “PPC: Google Ads, Instagram та 

Facebook”, “Маркетингові інструменти Google для професіоналів”

Євген Міхасюк  

Marketing Manager в E-COMMERCE GROUP

5+ років в маркетингу. 

Працював в компаніях “Улей”, “Луч”, “Попурі”

Написав модулі “Основи діджитал маркетингу” “Вебсайти” “Контент в 

маркетингу та SMM”, та урок про “Додаткові канали просування”



Автори курсу 

Володимир Столбов

Chief Operating Officer в Hostings.info 

10+ років в маркетингу

Працював в компаніях "TRAVELLIZY" та "SiteClinic"

Написав модуль “SEO-оптимізація”

Катерина Рудь

B2B SaaS Digital Marketing Consultant

Працювала в компаніях "Ciklum", "EngagePoint" та на фрилансі

7+ років в маркетингу

Написала модуль “Email-маркетинг” та урок “Account-based маркетинг”



Ти отримаєш:

 20844 грн

4 місяці 
навчання 

2 заняття на 
тиждень з 
викладачем - 
практиком

70 години 
практики

4-місячний курс

Внесок

або

570 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 

спеціалістами-практиками й 

відповідають вимогам ринку. Для 

навчання використовуємо методику 

“перевернутого класу” — теорію 

студенти вивчають вдома, а на занятті 

займаються практикою. 

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 рівних” 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 умотивованих 

кандидатів. Вартість курсів покриває 

наші витрати, а дохід ми вкладаємо

у розвиток академії.



beetroot.academy


