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Вступна інформація про курс

Тривалість: 4 місяці 
Інтенсивність: 3 рази на тиждень = 

8 годин на тиждень практики з викладачем*

UI/UX дизайн

Навчись створювати 
сайти, які можна 

гортати без упину

Всього: 53 заняття = 

140 годин 
практики з 
викладачем

160+ годин 
на теоретичну та 
домашню роботу

Вимоги до студентів
• Усвідомлюєш свої цілі та мотивацію для 

проходження курсу.
• Можеш виокремити ~20 вільних годин на 

тиждень для навчання.
• Маєш достатній рівень англійської, щоб читати 

теоретичні матеріали (хоча б з перекладачем).
• 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.

За бажанням відвідуй:  

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

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



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://youtube.com/playlist?list=PLytQ0YczAfcf1UYDw62Ujv_amxD7eHdFb


Починаєш кар’єру або змінюєш сферу
Прагнеш потрапити до IT і дизайн видається тобі 
найбільш привабливим способом це зробити.

Вчишся самостійно
Вже працюєш із Figma, Photoshop, Sketch тощо, 
цікавишся дизайн-трендами та звертаєш увагу на 
гарно оформлений зручний сайт. Хочеш 
систематизувати знання та прокачати навички 
прототипування та створення UI сайтів.  

Дизайнер іншого напряму 
Вже працюєш графічним дизайнером або ілюстратором та 
прагнеш розібратися з Customer Experience, композицією 
та типографікою у вебі. Хочеш розпочати роботу в ролі 
UI/UX дизайнера. 

Працюєш в ІТ, але за іншим напрямом
Хочеш краще зрозуміти колег-дизайнерів або самостійно 
навчитись створювати UI сайтів. Прагнеш розвиватись у 
сфері, де потрібно краще розуміти потреби клієнтів, і тобі 
необхідне розуміння UX.

Тобі підійде курс, якщо ти:



 1. Теорія - 
самостійно

2. Виконання
домашнього 

завдання

3. 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 



Інструменти, що вивчатимуться 
на курсі

Основні інструменти курсу:

Додаткові Інструменти курсу:

Figma — це основний інструмент курсу. Figma надає 

безкоштовний доступ до професійної версії на два 

роки студентам Beetroot Academy. 

При вивченні Photoshop можна скористатися 

безкоштовним тижневим доступом. Цього більш ніж 

достатньо для опанування матеріалів. У відео курсу 

ми розглядаємо його англомовну версію, яку й 

рекомендуємо для встановлення.

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



UX дизайн                                                              13 тем        
Інструменти дизайнера: Figma та Photoshop        10 тем  
UI та візуальний дизайн для веб-інтерфейсів        11 тем
Адаптивний дизайн та прототипування                      5 тем
Фінальний проєкт                                                                                       10 тем
Особистий бренд та створення портфоліо                                                4 теми

Після курсу ти матимеш у портфоліо мінімум 2 
проєкти. Залежно від групи та твого власного 
темпу, проєктів може бути більше.

Програма курсу



Інструменти:                                                                                                        

Результат: отримаєш базові навички роботи з 
найпопулярнішим інструментом для дизайнерів Figma 
та навчишся обробляти зображення у Photoshop.
 

UX дизайн 
13 тем, 4 тижні, 34 години практики

Інструменти:                                                                                                     

Результат: підготовка всіх етапів розробки UX-частини 
одного проєкту.

Модуль 1
• Нульовий урок. Знайомство
• Вступ до курсу. Спеціальність UI/UX дизайнер. Типи 

сайтів
• Основи дизайн мислення. UX-стратегія 
• Робота з брифом: mind mapping та інформаційна 

архітектура
• UX-дослідження: аналіз конкурентів
• UX-дослідження: персони та карти емпатії
• UX-дослідження: Customer journey map та User flow
• Прототипування: елементи сайту та скетчинг
• Прототипування: wireframing
• Тестування: глибинні інтерв'ю, опитування, сортування 

карток
• UX дослідження: веб-аналітика
• UX дослідження: A/Б тестування
• UX портфоліо. Екзамен із UX

Детальна програма курсу
Інструменти дизайнера: 
Figma та Photoshop 
9 тем, 3 тижні, 24 години практикиМодуль 2

• Ознайомлення з Figma. Ретроспектива першого місяця
• Figma. Доступ за посиланням. Коментарі. Frame
• Figma. Робота з фігурами. Вирівнювання. Fill, stroke, 

gradient.
• Figma. Pen & Pencil. Відтворення ілюстрації
• Figma. Робота з текстом. Робота з растром і корекція
• Figma. Маски. Ефекти
• Photoshop. Робоча область. Щітки. Режим змішування
• Photoshop. Ретушування зображення. Вирізання
• Ретушування зображення: (patch, clone stamp)



Інструменти:                                                                                                        

Результат: мобільна версія попереднього проєкту/головної 
сторінки (проєкт у портфоліо) 

UI та візуальний дизайн для веб- 
інтерфейсів
12 тем, 3 тижні, 32 годин практики

Інструменти:                                                                                                        

Результат: створиш UX та UI головної сторінки/Landing Page 
(проєкт у портфоліо).   

Модуль 3
• Композиція
• Теорія кольору
• Шрифти
• Модульні сітки
• Типографіка
• Візуальна ієрархія. Стилі в дизайні
• Дизайн іконок у Figma
• Елементи сайту. UI kit
• Компоненти та плагіни у Figma
• Створення дизайн системи
• Інтерактивний прототип у Figma
• Landing Page 

Детальна програма курсу
Адаптивний дизайн та 
прототипування
5 тем, 2 тижні, 12 годинМодуль 4

• Адаптивний дизайн: дизайн для різних 
девайсів

• Адаптивність: планшетна версія. Auto layout 
у Figma

• Прототипування: мокапи
• Передача файлів розробникам. Zeplin
• Діалог “замовник-дизайнер”



Інструменти:                                                                                                        

Результат: оформлення проєкту на Behance

Фінальний проєкт
10 тем, 3 тижні, 28 годин

Інструменти:                                                                                                        

Результат: дизайн-концепт продукту від аналізу бізнес-
потреб до UI ключових сторінок та адаптиву
    

Модуль 5
        Робота над проєктом: 

• Mind map та аналіз конкурентів
• Інформаційна архітектура та структура сайту
• Створення персон/карт емпатії
• Скетч та wireframe
• Робота з текстами
• Завершення прототипу
• Дизайн-концепт
• UI головної сторінки
• UI основних сторінок
• Адаптив

Детальна програма курсу
Особистий бренд та 
створення портфоліо
4 теми, 2 тижні, 10 годинМодуль 6

• CV. LinkedIn
• Підготовка портфоліо
• Проєкт на Behance
• Випускний



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 студенти створюють з нуля дизайн-
концепт реального продукту. Проходять цикл від аналізу 
бізнес-потреб до створення ключових сторінок. Випускний 
захід - це презентація проєктів групи. 

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



Розуміння принципів композиції, 
типографіки та кольорознавства

Знання принципів та розуміння
 тенденцій дизайну

Розуміння основ роботи з Zeplin, 
Google Analytics, Hotjar, Maze design

Глибоке знання Figma

Досвід роботи з Photoshop

Досвід проведення UX-досліджень

Досвід аналізу конкурентів

Досвід скетчингу та прототипування 

Приклад твого резюме після курсу

Червень 2022 — Жовтень 2022
Курс UI/UX дизайн з нуля
в Beetroot Academy Освіта

Soft skills UI/UX дизайнера(-ки)

Досвід групової роботи 

Досвід презентації проєктів,
здатність пояснювати власні ідеї



Більше робіт за посиланнями 1, 2

 Приклади робіт випускників

https://www.behance.net/beetrootacademy
https://www.figma.com/file/mGnR3KD415hM2PZKSMDiqD/Beetroot-March-July?node-id=0%3A1


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, дружньо 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



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.



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


