
ЩО ПОТРІБНО, ЩОБ ПОЧАТИ 
НАВЧАТИСЯ?

• Перш за все – мотивація!
- намір працювати в IT
- бажання вчитися
- повідомити про це працівникам Центру AXIOS

• Належати до категорії ветеранів АТО 
або їхніх родин, що підтверджується 
відповідною довідкою
Мета цієї програми – сприяти зростанню якості життя 
ветеранів АТО та їхніх родин, дати можливість реалізувати 
себе у новій професії,  підвищити конкурентоздатність на 
ринку праці за нових життєвих обставин.

• Кожен учасник має пройти відбір: 
здати тест на знання англійської мови 
та комп’ютерної грамотності
Не зміг пройти тест на базову комп’ютерну підготовку? 
Записуйся на GoStart – курс базової комп’ютерної 
грамотності, де всього за 2 місяці зможеш покращити 
свої знання та навички, щоб продовжити навчання і стати 
ІТшником. На курсі ти зможеш спробувати себе в ролі 
кожної з вищезазначених професій і визначитись, яка 
підходить саме тобі.
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Центр «AXIOS» разом з компанією GoIT реалізують проект 
«Знайди себе в ІТ», який дозволить вам пройти фахові 
сертифіковані курси абсолютно безкоштовно. Ті кандидати, 
які навчатимуться, матимуть шанс отримати роботу та досягти 
професійного успіху в IT-галузі. Зокрема, це актуально і для 
людей з обмеженою працездатністю, адже ця професія дозволяє 
працювати дистанційно. 

Зазвичай, успіху в IT-галузі  досягають люди з аналітичним 
складом розуму, технічною освітою та базовим знанням 
англійської мови. Після завершення навчання ви зможете 
будувати кар’єру в великій компанії чи бути самозайнятим 
спеціалістом.

КИМ ТИ МОЖЕШ СТАТИ?

Frontend Developer (4 місяці)
Це програміст, який створює інтерфейси  
додатків, веб-сервісів і сайтів для користувача.
Інтерфейс користувача – це все, що ти бачиш  
на екрані свого комп’ютера, коли переглядаєш  
будь-який сайт.

Ця спеціальність - твоя, якщо:
• тобі важливо одразу бачити результат своєї 

роботи на екрані, показати друзям і родичам
• тебе дістали сайти, на яких щось не працює і 

хочеться зробити іх зручнішими для користувачів
• готовий бути уважним до кожної дрібнички і 

дововдити продукт до досконалості

Java Developer (6 місяців)
Це той, хто створює невидимі залаштунки  
програмного забезпечення, завдяки якому  
і можуть працювати інтерфейси користувача
Щоб опанувати Java, потрібно значно  
більше праці та практики, ніж при вивченні  
більшості інших мов програмування.  
Java потребує суттєвих знань в алгоритміці та 
математиці.

Можеш взятися за хардкорне 
програмування, якщо ти:
• володієш фундаментальними технічними 

знаннями
• маєш мінімальний рівень знань і навичок з основ 

програмування
• хочеш потрапити в IT і працювати саме 

програмістом

QA Engineer (3 місяці)
Це інженер, який дбає про якість програмного  
продукту на всіх етапах його розробки.
Його праця спрямована на контроль якості  
і процесів розробки, мінімізації кількості  
помилок у програмному продукті, пошук,  
відстеження наявних помилок та контроль  
за їх виправленням.

Професія QA-інженера тобі 
підходить ідеально, якщо ти:
• володієш аналітичним здібностям
• уважний до деталей та любищ помилки
• хочеш працювати в ІТ-сфері, але не хочеш бути 

програмістом

ДЕ МОЖНА НАВЧИТИСЯ?  
GoIT – освітня компанія, яка допомагає побудувати кар’єру в 
IT новачкам

Місія компанії – допомогти кожному 
створити свою історію успіху

ЩО ТАКЕ ПРОФЕСІЯ  
АЙТІШНІКА?
• Можливість безкоштовно отри-
мати нову затребувану на ринку 
професію у динамічні галузі IT.
Щороку сфера IT в Україні потребує 15 тисяч нових 
спеціалістів.

• Комфортні умови праці
Це може бути сучасний офіс IT-компанії або  
Ваш власний диван, з якого Ви можете працювати  
і приймати замовлення на фріланс-біржах

• Гідна зарплатня
Доходи молодшого спеціаліста коливаються у 
межах від 300 до 500 доларів США. А досвідчені 
ІТшники, якими можна стати завдяки наполегливій 
праці, заробляють у рази більше.

Унікальний підхід: 
Кожен курс GoIT складається з 4 блоків:
• TECH SKILLS – технічні знання та навички, які потрібні для 

того, щоб оволодіти новою професією.
• SOFT SKILLS – навчимо вас правильно працювати в 

команді, адаптуємо до специфіки роботі ІТ-компаній, 
навчимо правильно роспоряджатись своїм часом та 
підвищити ефективність своєї роботи.

• IT ENGLISH – технічна лексика, яка згодиться в роботі та 
навчанні. 

• КАР’ЄРНИЙ СЕРВІС Серед наших партнерів 370 
ІТ-компаній України. Наші спеціалісти навчать вас 
правильно складати резюме, проходити співбесіди, 
організують стажування.  
А для кращих студентів - домовляться про співбесіди в  
ІТ-компаніях. 

Ми знаємо як зробити навчання 
ефективним
1. Командна робота - всі студенти об’єднані у команди по 
4-5 чоловік і працюють над власним проектом проектом 
2. Система менторства - за кожною командою закріплений 
свій власний ментор (IT-спеціаліст рівня з досвідом роботи 
2+ роки), який допомагає їм розбиратись зі складними 
питаннями на заняттях та в вільний час
3. Формат навчання: весь теоретичний матеріал поданий 
у форматі записаних відео-уроків (online), а на заняттях із 
тренером – виключно практика. Ви можете приєднатись до 
заняття із будь-якого куточку світу


