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Вступна інформація про курс

Тривалість: 4 місяці 
Мова: українська

Інтенсивність: 3 рази на тиждень = 
8 годин на тиждень практики з викладачем*

Python Розробка

Всього: 49 занять = 

Мова, якою програмують 
Google і NASA, відкриє двері 

до світу IT

Вимоги до студентів
• Базове розуміння що таке Python;

• Вміння працювати з браузером, пошуковиком;

• Володієш англійською на рівні В1 і вище;

• Логічне мислення;

• Досвід написання коду – перевага.

Вимоги до комп’ютера 

1.8 GHz та більше процесор (мінімум 4 ядра чи 
більше); 4 Gb RAM (8Gb рекомендовано); хоча б 
20 Gb вільного місця на диску; вебкамера (720p) 
та мікрофон.

За бажанням відвідуй:  

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

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

134 години 
практики з 
викладачем

160+ годин 
на теоретичну та 
домашню роботу



Вебінари з викладачами курсу ти можеш переглянути
за посиланням.

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.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLytQ0YczAfcdRrCm3sfrbt59ej6w81J6X


 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

Практичне 
заняття = 
2 години 

+
Підготовка 
до уроку =
 ~ 1 година 

Виконання
домашнього
завдання = 
~ 3 години

Виконання
домашнього

завдання =   ~ 
3 години

Підготовка до 
уроку =

~ 1 година 

Практичне 
заняття =
4 години 

Виконання
домашнього

завдання =   ~ 
3 години

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 20 годин навчання на тиждень*

Практичне 
заняття =
2 години 

+
Підготовка 
до уроку =
~ 1 година 



Основи Python                                                                              12 тем        
Поглиблений Python з ООП                                                                   10 тем  
Класична інформатика, алгоритми та структури даних          6 тем
Бази даних                                                                                               2 теми
Багатопотокове програмування                                                                              7 тем
Веб-фреймворки, ORM і дипломний проєкт                                                                  9 тем

Програма курсу



Основи Python 
12 тем, 30 годин практикиМодуль 1

• Вступний урок
• Перші кроки та мінімальна робоча програма 
• Змінні та примітивні типи даних
• Булевий тип даних та керівні структури з оператором 

циклу while
• Input та швидкий огляд імпортів
• Списки, кортежі та множини
• Словники, оператор циклу for, генератори 

списків/словників та інших колекцій
• Функції
• Модулі та стандартна бібліотека
• Виключення
• Файли I/0 і менеджери контексту, JSON
• Ретроспектива

Детальна програма курсу

Поглиблений Python з ООП
10 тем, 30 годин практикиМодуль 2

• Функції як об’єкти першого класу
• Декоратори
• Класи, область видимості та простір імен
• Спадкування
• Поліморфізм, інкапсуляція і dunder-методи в Python
• Декоратори @property та декоратори класів
• Ітератори й генератори
• Основи тестування
• Розширені контекстні менеджери
• Ретроспектива



Класична інформатика, алгоритми 
та структури даних
6 тем, 12 годин практики

Модуль 3
• Нотація "велике О" і вбудовані структури 

даних в Python
• Структури даних (стек, черга, двостороння 

черга) 
• Структури даних (списки)
• Алгоритми пошуку та хешування. Дерева й 

алгоритми дерев
• Графи та алгоритми графів
• Алгоритм Дейкстри

Детальна програма курсу

Бази даних
2 теми, 4 години практикиМодуль 4

• Основи SQL: частина 1
• Основи SQL: частина 2

Веб-фреймворки, ORM
і дипломний проєкт
9 тем,  40 годин практики

Модуль 6
• Django. Перші кроки.
• HTML, CSS і основи мови розмітки
• Django ORM та робота з базами даних
• Django views. Робота з запитами за допомогою Django.
• Тестування додатку за допомогою Unit тестів.
• Просунута функціональність HTML, CSS та Django 

Templates.
• Автентифікація, авторизація та адмін-сторінка в Django
• Асинхронність з Django
• Telegram API
• Робота над фінальним проєктом
• Випускний

Багатопотокове програмування
7 тем,  18 годин практики

• Основи мережевого програмування
• Вступ до HTTP, створення HTTP-запитів 
• Пакет Beautiful Soup
• Потоки
• Мультипроцесорність
• Asyncio
• Практика: створення чату

Модуль 5



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

Дипломний проєкт курсу – це сервер, написаний на 
Django/Flask, інтеграція з API твітера або телеграм-бот для 
візуалізації.

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 студент отримує електронний сертифікат*. 

*за умови виконання домашніх 
завдань та захисту дипломного 
проєкту



Знаю особливості HTTP протоколу

Маю досвід в написанні та 
використанні REST APIs

Маю досвід написання unit- та 
Integration-тестів

Маю досвід розробки веб-додатків на 
Django

Знаю та вмію застосовувати базові 
структури даних і модулі

Маю навички роботи з Git та GitHub

Знаю принципи та патерни ООП

Маю досвід роботи з SQL-запитами та 
реляційними базами даних

Приклад твого резюме після курсу

Trainee/Junior Python Developer

Березень — Липень 2022
Курс Python
в Beetroot Academy Освіта

Маю базові знання HTML, CSS, JavaScript

Маю досвід групової роботи 

Маю досвід роботи з Telegram API

Маю досвід реалізації власного проєкту 
в середовищі IDE



Ти отримаєш:

 24900 грн

4 місяці 
навчання 

3 заняття на 
тиждень з 
викладачем - 
практиком

134 години 
практики

4-місячний курс

Внесок

або

679 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


