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Вступна інформація про курс

Тривалість: 4 місяці 
Інтенсивність: 3 рази на тиждень = 

6 годин на тиждень практики з викладачем*

С# Розробка
Вимоги до студентів

• Вміння працювати з браузером, 
пошуковиком;

• Англійська — Intermediate для опрацювання 
матеріалів мовою оригіналу;

• Логічне мислення;

• Досвід написання коду – перевага.

Вимоги до комп’ютера — 1.8 GHz or faster 
processor (min 4 core or better); 4 Gb RAM (8Gb 
recommended); at least 20 Gb disk space; робочі 
вебкамера (720p) та мікрофон.

Розробляй будь-які 
вебзастосунки на мові 

продуктів Microsoft

За бажанням відвідуй:  

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

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

Всього: 49 занять = 

98 годин 
практики з 
викладачем

130+ годин 
на теоретичну та 
домашню роботу



Починаєш кар’єру або змінюєш сферу
Прагнеш потрапити до IT і розробка мовою С# 
видається тобі найбільш привабливим способом це 
зробити. На C# ти зможеш створювати консольні 
застосунки, десктопні програми, ігри, вебзастосунки 
та навіть мобільні додатки.

Почав(-ла) вивчати С# самостійно
Вже пройшов(-ла) онлайн курс або декілька відео з 
основ розробки мовою С#, хочеш систематизувати 
знання та отримати більше практики з senior 
розробником, що має досвід роботи у різних проєктах.

Знаєш іншу мову програмування
Вже працюєш Front-End розробником, хочеш стати full 
stack та вміти розробляти серверну частину 
вебзастосунків.

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. Або, 
можливо, ти QA Manual Engineer та хочеш рухатись у QA 
Automation.

Тобі підійде курс, якщо ти:



Дмитро Місік
Lead Software Engineer у DraftKings Inc. 
Досвід роботи 5 років. Працював у SBTech 
та Materialise

Співавтори курсу

Дмитро Литвиненко
Lead Software Engineer у Beetroot
Досвід роботи 8 років. Працював у 
GlobalLogic, Houston Apps, Worknest.

https://www.linkedin.com/in/dima-misik-6390a7141/
https://www.linkedin.com/in/dmytro-lytvynenko-1a5185100/
https://www.linkedin.com/in/dima-misik-6390a7141/
https://www.linkedin.com/in/dmytro-lytvynenko-1a5185100/


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 

Корисні посилання для 
підготовки до заняття 

в нашій LMS 



Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя

Практичне 
заняття = 
2 години 

+
Підготовка 
до уроку =
 ~ 1 година 

Виконання
домашнього
завдання = 
~ 2 години

Виконання
домашнього
завдання =   
~ 2 години

Підготовка до 
уроку =

~ 1 година 

Практичне 
заняття =
2 години 

Виконання
домашнього
завдання =   
~ 2 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 15 годин навчання на тиждень*

Практичне 
заняття =
2 години 

+
Підготовка 
до уроку =
~ 1 година 



1. C# Основи C# + GIT   10 тем, 20 годин       
2. OOП          5 тем, 10 годин    
3. Поглиблений С#                       10 тем, 20 годин  
4. Основи роботи з базами даних               4 тем, 8 годин
5. Основи HTML, CSS, JS                                                          3 тем, 6 годин
6. Створюємо вебзастосунок                                              17 тем, 34 години  

Програма курсу



Основи C# + GIT
10 занять, 20 годин практикиМодуль 1

• Нульовий урок. Знайомство
• Вступ до C# — Створи першу програму на C#. Налаштуй 

середовище розробки, почни роботу з Visual Studio. Познайомся з 
Git & GitHub, командами  Git та роботою з командним рядком. 

• Типи даних та змінні — Ініціалізуй змінні, призначай їм значення, 
вивчи різні типи даних та попрацюй з різними операторами.

• Умовні оператори — Дізнайся, як використовувати оператори 
if...else, switch...case, for, while, do...while, break, continue.

• Методи — Дізнайся, що таке методи, як ними користуватися, що 
таке параметри ref і out, необов’язкові параметри та 
перевантаження методів.

• Debugging застосунків — Дізнайся, що таке дебаггінг та як 
відлагодити програму.

• Масиви — Вивчи, що таке масив, як визначити одно- чи 
багатовимірний масив, як отримати доступ до елементів масиву та 
прості алгоритми сортування.

• Рядки — Дізнайся, як використовувати рядки, форматувати і 
оновлювати їх, шукати підрядки, коли і як використовувати 
StringBuilder.

• Текст — Навчись працювати з великими обсягами тексту, 
читати/писати файли, використовувати регулярні вирази.

• Винятки — Навчись працювати з винятками.

Детальна програма курсу

OOП (Об'єктно-орієнтоване 
програмування)
5 занять, 10 годин практики

Модуль 2
• Вступ до OOП. Класи — Ознайомся з ООП, ООП у С#, 

поняттям класу, членами класу, ключовими словами 
класів (this, new). Дізнайся, що таке конструктор, 
фіналізатор, статичні члени.

• Інкапсуляція — Ознайомся з першим принципом ООП 
— інкапсуляцією, та її реалізацією в С#.

• Успадкування та поліморфізм — Вивчи інші принципи 
ООП: успадкування та поліморфізм. Дізнайся, як вони 
реалізовані у C#.

• Абстрактні класи. Інтерфейси — Дізнайся про ще 
один принцип ООП — абстракцію та її реалізацію C#.

• Структури — Дізнайся, що таке структури в C#.



Поглиблений С#
10 занять, 20 годин практикиМодуль 3

• Узагальнені типи  — Дізнайся, як створювати узагальнені 
класи та користуватися ними.

• Колекції — Дізнайся про колекції у .NET та як з ними 
працювати (список, словник, сет тощо).

• Події, делегати і лямбди — Дізнайся, що таке делегати, 
лямбди та події. Вивчи колбек патерн та що таке замикання 
функції.

• Методи розширення — Дізнайся, як створити власні 
розширення різних класів.

• LINQ — Дізнайся, що таке LINQ та використовуй його для 
відображення/фільтрування/оновлення/пошуку даних.

• Керування посиланнями на проєкти — Дізнайся, як 
використовувати сторонні ресурси з NuGet, і спробуй 
розділити код на кілька проєктів.

• Серіалізація даних — Дізнайся, навіщо потрібна серіалізація 
даних, і вивчи кілька найпопулярніших форматів.

• Асинхронне програмування — Вивчи основні принципи 
багатопотоковості та асинхронного програмування на C#.

• Рефлексія — Дізнайся, що таке рефлексія, як 
використовувати метадані класу й атрибути.

• Модульне тестування — Спробуй покрити власний код 
тестами.

Детальна програма курсу

Основи роботи з базами даних
4  занять, 8  годин практикиМодуль 4

• Вступ до SQL. SQL DML — На прикладі Microsoft SQL, вивчи 
синтаксис SQL, команди SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

• SQL DDL — Дізнайся, як створювати, змінювати та видаляти 
таблиці.

• Ключі та індекси — Дізнайся, що таке первинні/зовнішні 
ключі та індекси. Об’єднуй таблиці.

• Entity Framework — Відкрий для себе найпопулярнішу ORM 
на C#, спробуй запитувати дані з БД за допомогою C#, 
створюй міграції.

Основи HTML, CSS, JS
3  занять, 6  годин практикиМодуль 5

• Вступ до HTML та CSS — Дізнайся, що таке HTML, CSS, 
спробуй створити перший статичний вебсайт.

• Вступ до JavaScript: типи даних та змінні — Вступ до 
синтаксису JS. Спробуй писати на JS, включи HTML-
скрипт та створи першу програму з використанням 
HTML, CSS, JS.

• Робота з HTML-формами — Взаємодій з HTML за 
допомогою JS, створюй різні форми.



Створюємо вебзастосунок
17  занять, 34 години практикиМодуль 6

• Протокол HTTP — Вивчи основи HTTP, методи, 
запит/відповідь тощо.

• Вступ до ASP.NET Core. MVC. WebAPI. REST — Розглянь 
основи WebAPI/MVC, контролер, маршрутизацію, прив’
язку параметрів, тип повернення дій. Створи перший 
MVC/WebAPI застосунок, вивчити обмеження REST.

• Фільтри, Middlewares, Конфігурація — Дізнайся, як 
користуватися фільтрами та middlewares, зберігати 
конфігурацію в налаштуваннях додатків, змінних 
середовища та передавати аргументи командного рядка.

• Впровадження залежностей — Дізнайся про Startup, DI, 
конфігурацію програми.

• Хелс-чеки, логування — Дізнайся, як діагностувати стан 
своєї програми.

• Валідація даних — Вивчи валідацію на стороні клієнта та 
на стороні сервера.

• Робота над фінальним проєктом (10 занять)
• Випускний та презентація фінальних проєктів

Детальна програма курсу



Інструменти, що будуть 
використовуватись на курсі

Основні інструменти курсу:

Додаткові інструменти курсу:

Visual Studio — IDE (інтегроване 

середовище розробки), 

що використовується для написання 

програм мовою C#

.NET SDK - SDK (Software Development Kit 

або набір інструментів, які можна 

використовувати для розробки програмних 

програм, орієнтованих на певну 

платформу),  потрібний для побудови та 

запуску додатків, написаних мовою C#

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

** Beetroot Academy є партнером JetBrains та надає своїм 

студентам ключі на безкоштовне користування ReSharper 
протягом 4 місяців.

Visual Studio Code — редактор коду від Microsoft

Git — система керування версіями

GitHub — один із найбільших вебсервісів для керування 

версіями та спільної розробки програмного забезпечення

Microsoft SQL Management Studio —  середовище для 

керування базами SQL та Azure

StarUML — програмне забезпечення для створення UML 

діаграм

ReSharper — розширення Visual Studio для розробників .NET

Postman — застосунок, що використовується для 

тестування HTTP API

https://visualstudio.microsoft.com/
https://dotnet.microsoft.com/download
https://www.jetbrains.com/resharper/
https://code.visualstudio.com/
https://git-scm.com/
https://github.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15
https://staruml.io/
https://www.jetbrains.com/resharper/
https://www.postman.com/


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 
А2+/B1

Рівень 
B1+/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

Наприкінці курсу ти побудуєш власний веб-додаток, що за 
твоїм бажанням може бути повноцінним веб-сайтом з веб-
сторінками або ж веб сервісом, який зможуть 
використовувати інші розробники з усього світу. 

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 принципи та патерни ООП

Знаю та вмію будувати UML діаграми

Вмію будувати запити в SQL бази 
даних

Маю досвід роботи з MS SQL Server

Вмію працювати з Visual Studio, 
Microsoft Management Studio, Visual 
Studio Code

Знаю синтаксис С#

Маю досвід роботи з .NET Core

Маю досвід роботи з фреймворками 
Entity Framework та ASP.NET

Вмію працювати з колекціями, а 
також з LINQ

Маю навички роботи з Git

Приклад твого резюме після курсу

Листопад  2021 — Лютий 2022
Курс С# Розробка
в Beetroot Academy Освіта

Маю базові знання HTML, CSS, 
JavaScript

Знаю особливості HTTP протоколу

Вмію створювати Unit-тести

Маю досвід групової роботи

Маю досвід презентації проєктів



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



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.

Юлія Голуб

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

Антон Тимошенко
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.

Ольга Іваницька

Відгуки випускників

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.

Артем Мельник



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.



Проходження тесту на нашій 
освітній платформі (займає до 30 
хвилин)
     lms.beetroot.academy

Онлайн-зустріч
Консультація  із нашим 
координатором – постав 
запитання і дізнайся, чи 
підходимо ми одне одному.

Внесок за навчання 
Передоплата помісячно або 
один платіж за весь курс

Почни навчання 
Навчайся в дружній 
команді і почувайся
як вдома.

Процес подачі до групи

https://lms.beetroot.academy/onlineroom/ckmqbpf0wedos0724rkcmqywi
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