
Цифрова академія

Академія – це перший крок до зміни роботи. В осінньому семестрі 2022 року ви
зможете отримати знання в області аналізу даних або тестування, які ви будете
практикувати на власному проекті. Крім того, ви отримаєте консультації щодо кар’єри,
навчання soft-skills, зв’язки з компаніями-партнерами та можливість ознайомитися з
їхньою роботою та корпоративною культурою. Це чудова можливість отримати нову
роботу та цінні контакти.

Цифрові академії проводяться в гібридній/комбінованій формі (офлайн та онлайн) і
підтримуються партнерами з Праги (аналіз даних), Брно (аналіз даних та
тестування) та Острави (тестування). Гібридний формат означає, що ви зможете
вибирати, чи відвідувати заняття та заходи Digital Academy особисто чи онлайн.
(Примітка: вибрані уроки відбуватимуться лише онлайн для всіх студенток.)
Рекомендуємо відвідувати суботні заняття та основні події офлайн.

Перед початком Академії:
● інтенсивний 2-3-тижневий курс чеської мови (курс орієнтований на чеську

мову в ІТ і не замінює знання загальної чеської мови);
● 2-3 обов'язкові курси Czechitas, які необхідно пройти до початку Цифрової

академії (викладання відбувається чеською мовою);
● допомога по догляду за дитиною в навчальний час;
● Прокат ноутбука;
● участь у Цифровій академії (викладання відбувається чеською мовою ввечері в

будні та по суботах протягом 3 місяців);
● допомога в пошуку роботи після закінчення курсу;
● послуги з професійної консультації рідною мовою;
● Українсько / російськомовний тренер / наставник на кожному уроці, щоб

допомогти вам, коли ви заблукаєте.

Що ти навчишся і здобудеш в Академії
● Повний пакет навчання з аналізу даних або тестування.
● Цінні контакти.
● Можливість отримати нову роботу.
● Посилання на компанії-партнери не тільки в області аналізу даних, а також

можливість ознайомитися з їхньою роботою та корпоративною культурою.
● Консультації щодо кар'єри та особистого бренду.
● Можливість приєднатися до факультативного курсу англійської мови за

межами Digital Academy з фокусом на аналізі даних або тестуванні та підготовці
до співбесіди.



Що включає в себе Digital Academy
● Обов'язкові та факультативні предмети: будні ввечері (прибл. з 18:00 до

21:00) та один день у вихідні (приблизно з 10:00 до 18:00)
● Індивідуальна та групова робота: у тиждень між заняттями обов’язкова

індивідуальна та групова робота над домашніми завданнями та самостійною
роботою з використанням інтернет-ресурсів.

● Екскурсії на підприємства: ввечері по буднях.
● Підсумковий проект: доведення обсягу набутих знань та практичного

досвіду. Наставник або команда наставників з компаній-партнерів завжди
будуть доступні для вас.

● Хакатон: день, під час якого ментори зустрічаються з учасниками та разом
працюють над проектами.

● Підсумковий тест: на 10-му тижні ви проходите онлайн-тест.
● Гала-вечір: на 15-му тижні ви презентуєте свій фінальний проект за участю

експертної комісії, менторів, лекторів та представників компанії.

Як закінчити Цифрову академію
● Ви повинні мати 100% відвідування великих заходів (Відкриття, Вечір

знайомств, Зустріч з наставником, Хакатон, Гала-вечір), 80% на обов’язкові
курси, 80% на екскурсії.

● Ви повинні виконати обов’язкове домашнє завдання.
● Результати роботи над проектом ви повинні представите на Гала-вечорі.
● Ви повинні пройти фінальний тест.
● Ви повинні залишити відгук.

Ми приймаємо заявки на Digital Academy до 18 липня 2022 року. Ми повідомимо
вас про прийняття/неприйняття програми до 5.8.2022.



Тестування
Ви отримаєте основу, щоб зайняти посаду молодшого тестувальника програмного
забезпечення або інженера з контролю якості (яку журнал Forbes назвав у своєму
рейтингу другою найщасливішою роботою у світі :-)).

Що ви навчитеся: основні принципи та техніки тестування, аналізувати та
інтерпретувати вимоги користувачів, планувати, документувати та оцінювати
тестування, виявляти помилки коду, використовувати інструменти управління
проектами, технічні знання у сфері створення веб-додатків, браузерів, баз даних,
тестування на різні рівні програми або основи використання автоматизації в
тестуванні). На додачу до всього, ви розвинете свої презентаційні навички на уроках
комунікативних навичок, а наш кар’єрний тренер запропонує вам свої поради на
індивідуальній консультації, щоб ви могли повністю підготуватися до нової кар’єри.

Переглянути модельний розклад для Брно та Острави. Ми оновлюємо окремі
напрямки та предмети відповідно до актуальних потреб ринку праці та найкращих
викладачів. Навчання вимагає багато часу та енергії не лише для навчання, а й для
виконання домашніх завдань та проектної роботи. Але хвилюватися не варто, адже
результат того вартий!

Як зарегіструватися?
До заявки входить мотиваційне письмо та відеовізитка, бажано чеською чи
англійською, але приймаємо й українською. Якщо ви не можете заповнити заявку
чеською мовою, ви можете заповнити її англійською. Ми перевіримо вашу базову
орієнтацію на чеській мові за допомогою короткого телефонного дзвінка. Через
процес реєстрації вас проведе наш координатор  Оксана (ukrajina@czechitas.cz).

Що потрібно знати перед початком Академії
Основи ІТ та тестування. Для початківців ми рекомендуємо діапазон знань, доступних
у цих курсах:

● Poznej svět IT: Přehled pojmů
● Úvod do testování

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vs0gq9zxSYHMI4x_8HiTLx6ulviCY5z8/edit#gid=378114839
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyrivV8DXYUsgQLlvKpytwBrYtS7moiu/edit#gid=378114839
mailto:ukrajina@czechitas.cz
https://moje.czechitas.cz/cs/udalosti/prehled/1466-digitalni-akademie-testovani/registrace
https://moje.czechitas.cz/cs/udalosti/prehled/1475-digitalni-akademie-testovani/registrace
https://www.czechitas.cz/kurzy/poznej-svet-it-prehled-pojmu
https://www.czechitas.cz/kurzy/uvod-do-testovani

