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Вступна інформація про курс

Тривалість: 2 місяці
Інтенсивність: 3 рази на тиждень = 

6 години на тиждень практики з викладачем*

QA Manual

Вимоги до студентів
• Усвідомлюєш свої цілі та мотивацію для 

проходження курсу.
• Можеш виокремити ~15 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: 26 занять = 

52 години 
практики з 
викладачем

70+ годин 
на теоретичну та 
домашню роботу

За бажанням відвідуй:  

• 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.



Починаєш кар’єру або змінюєш сферу

Хочеш доєднатися до ІТ-галузі і з усіх професій 
тебе найбільше вабить тестування.

Тобі підійде курс, якщо ти:

Ти вже експерт в іншій галузі

Навички тестування допоможуть тобі у кар’
єрному просуванні чи допоможуть зрозуміти QA-
інженерів, з якими співпрацюєш.



 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 = 
~ 1,5 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*

Підготовка 
до уроку =

 ~ 1,5 години 
+

Практичне 
заняття = 
2 години 

Виконання
домашнього
завдання = 
~ 1,5 години

Вихідний

Підготовка 
до уроку =

 ~ 1,5 години 
+

Практичне 
заняття = 
2 години 

Виконання
домашнього
завдання = 
~ 1,5 години



Інструменти курсу

Протягом цього курсу, ти працюватимеш із низкою 

різних інструментів:

● TestRail і TestLink

● Jira

● Postman

● SoapUI

● SQL (MC SQL)

● Fiddler

● Apache Jmeter

● Selenium WebDriver (або ChromeDriver)

*Beetroot Academy радить використовувати безкоштовні 
версії всіх інструментів. Пробної версії кожного з них 
достатньо для успішного завершення курсу.



Програма курсу

Модуль 2     Тестування вебзастосунків,                                                                       6 занять, 12 годин
                               вебсервісів та мобільне тестування                                                       

Модуль 3      Бази даних. Короткий курс SQL                                                                3 заняття, 6 годин

Модуль 1     Фундаментальна теорія тестування.                                                       11 занять, 22 години
                      Системи контролю тестів та багтрекингові системи                                                            

Модуль 4     Основи аналізу трафіку, навантажувального                                       5 заняття, 10 годин
                       та автоматизованого тестування. Підготовка до співбесіди                           



Детальна програма курсу

1. Нульовий урок. Знайомство

2. Що таке тестування і чому це важливо? 

Основні стандарти ISTQB

3. SDLC і STLC. Методології розробки ПЗ. 

Якість продукту

4. Робота з вимогами. Аналіз і складання 

вимог

5. Тестова документація. Test Plan, Check 

list, Test Suite, Test Case. 

6. Рівні та види тестування 

7. Системи контролю тестів (TestRail, TestLink)

8. Робота з баг-трекінговими системами JIRA, 

Mantis, Redmine

9. Техніки тестування (White-Box і Black-Box)

10. Практика по застосуванню технік тест дизайну 

Black-Box. Частина 1

11. Практика по застосуванню технік тест дизайну 

Black-Box. Частина 2

12. Практика по застосуванню технік тест дизайну 

White-Box

Модуль 1
Фундаментальна теорія 
тестування. Системи 
контролю тестів та баг 
трекінгові системи
(12 занять, 24 години)



Модуль 2
Тестування WEB-застосунків, 
вебсервісів і мобільне тестування 
(6 занять, 12 годин)

1. Тестування користувацького інтерфейсу 

(GUI). Тестування web-застосунків

2. Основи WEB (HTML, CSS). Xpath і СSS 

селектори. Character Encoding

3. Тестування API. JSON vs XML. REST vs SOAP

4. Тестування API за допомогою Postman. 

Тестування API за допомогою SOAP UI

6. Основи тестування мобільних додатків

Модуль 3 Бази даних. Короткий курс SQL
(3 заняття, 6 годин)

1. Короткий курс SQL. Реляційні бази даних.  

Оператор SELECT

2. Короткий курс SQL. Предикати порівняння, 

агрегатні функції

3. Короткий курс SQL. Операції з’єднання, 

вкладені запити й вирази JOIN

Детальна програма курсу



Модуль 4
Основи аналізу трафіку, 
навантажувального та 
автоматизованого тестування. 
Підготовка до співбесіди
(5 занять, 10 годин)

1. Робота з аналізатором трафіку Wireshark і Fiddler.

2. Основи навантажувального тестування за 

допомогою Apache Jmeter

3. Основи автоматизованого тестування (Selenium 

WebDriver) взаємодії. Bluetooth, основи TCP, DNS, 

DHCP, SMTP, UDP, FTP, HTTP

4. Підготовка до співбесіди

5. Фінальний урок

Детальна програма курсу



Знання систем управління тестами 
(TestRail, TestLink)

Розуміння технік тест-дизайну:
● Black box: Аналіз граничних значень, 

розподіл еквівалентності, таблиця 
рішень, діаграма переходу станів

● White box: Покриття рішень і заяв (на 
псевдокоді)

Базові знання запитів SQL та бази даних 
MySQL

Розуміння універсального тестування

Знання SDLC і STLC

Досвід роботи з тестовою 
документацією: тест-кейси, чеклисти

Ручне тестування веб- та мобільних 
додатків: практичні навички 
знаходження багів та створення баг-
репортів

Приклад резюме після курсу

Червень 2022 — Жовтень 2022
Курс QA Manual
у Beetroot Academy Освіта

Розуміння клієнт-серверної архітектури та 
принципів комунікації. Тестування REST, 
SOAP із Postman і SoapUI

Базові знання проксі-серверних 
інструментів (Fiddler, WireShark)

Знання основ автоматизації (Selenium, 
Jmeter)

Знання інструментів для баг-трекінгу та 
управління процесами (JIRA) 



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

Під час курсу студенти формують портфоліо з домашніх 
завдань. Воно міститиме баг-репорти, автотести, тест-
кейси і стратегію тестування.

Один з останніх уроків буде присвячений підготовці до 
пошуку роботи. Викладач розповість про поширені 
запитання під час співбесіди.

Наприкінці курсу студенти складають випускний іспит із 
відкритими запитаннями. До них варто ставитись як до 
домашнього завдання, адже на останньому уроці ви разом 
їх розглянете і проаналізуєте.

Після завершення ти отримаєш електронний сертифікат 
про проходження курсу*.

*за умови виконання домашніх 
завдань та успішного виконання 
екзамену



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
Дружній дзвінок 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


beetroot.academy


