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1. Вступна зустріч із групою викладачів. 1 год.

ПЛАН 
ПІДГОТОВКИ 
ВИКЛАДАЧІВ

2. Проходження онлайн-курсів. 18 год.

3. Вивчення системи із тренером. 4 сесії х 4 год.

4. Підготовка до захисту сертифіката (проект). 8-12 год.

5. Захист сертифіката. 45 хв.

6. Установча сесія для слухачів по матеріалу
навчального курсу.

1 год.

7. Супровід викладача під час проведення курсу 
(підтримка).

-



Мета зустрічі:

Ми анонсуємо слухачам мету та бачення нашого курсу, а 

також визначимо користь та переваги, які отримають усі 

учасники процесу від викладання цього матеріалу.

За підсумками зустрічі формується група викладачів для 

навчання та дати знайомства із системою за допомогою 

тренера. 

Вступна зустріч із групою викладачів



Онлайн-курси – це перший крок у вивченні Creatio, як 

інструмента low-code.

Навчання проводиться за допомогою ресурсу Creatio 

Academy – https://academy.terrasoft.ua.

Проходження онлайн-курсів

https://academy.terrasoft.ua/


Крок №1: зареєструватися на сайті Академії

Проходження онлайн-курсів
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Крок №1: зареєструватися на сайті Академії
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Крок №2: перейти до проходження онлайн-курсів

Проходження онлайн-курсів



Крок №2: перейти до проходження онлайн-курсів
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Крок №3: пройдіть позначені онлайн-курси

Проходження онлайн-курсів



Для більш детального вивчення функціональності 

використовуйте документацію

Проходження онлайн-курсів



Навчання з тренером – це тренінг, призначений для 

докладного вивчення інструментів low-code на прикладі 

практичних кейсів.

Навчання проходить у загальній групі разом із клієнтами та 

партнерами Terrasoft.

Навчання проводитиметься в дати, узгоджені на вступній 

зустрічі з викладачами*.

За кілька днів до тренінгу учасники отримають інструкції 

для підключення.

Вивчення системи із тренером

* див. пункт «Вступна зустріч із групою викладачів»



Підготовка до захисту сертифіката (проект)

Проект – це самостійна робота учасника навчання. У 

проекті ви зможете розробити власне рішення, 

користуючись вивченими інструментами платформи low-

code.

Для реалізації проекту надається 7 дів. Проте за 

статистикою фактичні витрати часу на проект становлять 8-

12 годин роботи.

Завдання буде надіслане після проходження навчання з 

тренером, за 7 днів до дати захисту.



Захист сертифіката (проект)

Захист сертифіката приймається тренером Академії 

Террасофт.

Тривалість захисту: 45 хвилин.

Формат захисту: учасник пояснює тренеру логіку кожної 

реалізованої частини проекту. Тренер оцінює проект за із 

шкалою оцінювання.

Зарахованим вважається проект, в якому коректно

реалізовані необхідні завдання. За підсумками захисту 

проекту учасник отримує сертифікат викладача.



Установча сесія

Мета цієї сесії – обговорити з викладачами кейс, який буде 

надано студентам, а також розібрати типові запитання, які 

можуть виникати в процесі навчання.

Матеріали для лекцій міститимуть «наскрізний» кейс, а 

також додатковий теоретичний матеріал.



Супровід викладача

А) Спільне проведення першої лекції: перша лекція 

проводиться спільно з тренером Академії.

Б) Підтримка викладача під час наступних лекцій:

подальший супровід викладача здійснюється протягом 

усього курсу. Консультації надаються тренерами Академії і 

працівниками тех. підтримки Террасофт.
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Вступна лекція: теорія low-code. 1.5 год.

ПЛАН КУРСУ 
ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ

Візуальна робота з БД, проектування інтерфейсів 
застосунків.

1.5 год.

Бізнес-процеси. 1.5 год.

AI (штучний інтелект) та машинне навчання. 1.5 год.

Управління життєвим циклом застосунків. 1.5 год.

Інтеграції. 1.5 год.

Проект: розробка програми. 8 год.



Вступна лекція:

Теорія low-code

• Причини виникнення систем low-code.

• Переваги використання систем low-code.

• Вимоги до систем low-code.

• Приклади реалізації проектів за допомогою систем low-

code.



Лекція # 1:

Візуальна робота з БД, проектування 

інтерфейсів застосунків

• Типи баз даних, найпоширеніших в системах low-code.

• ORM-моделі, як інструмент систем low-code для роботи з 

БД.

• Рекомендації щодо дизайну інтерфейсу.

• Практичний кейс.



Лекція # 2

Бізнес-процеси

• Нотації для побудови виконуваних процесів.

• Введення в нотацію bpmn 2.0, практичний кейс.

• Особливості побудови виконуваних процесів в BPM-

системах.

• Практичний кейс.



Лекція # 3:

AI (штучний інтелект) та машинне 

навчання

• Переваги використання інструментів low-code для 

створення моделей машинного навчання.

• Приклади створення моделей.

• Практичний кейс.



Лекція # 4: 

Управління життєвим циклом застосунків 

(ALM)

• Огляд кращих практик управління життєвим циклом 

застосунків.

• Управління екземплярами, поставками змін, моніторинг 

застосунків low-code. 

• Практичний кейс.



Лекція № 5:

Інтеграції

• Приклади інтеграцій систем.

• Інструменти інтеграцій в системах low-code.

• Практичний кейс.



Проект: 

Розробка застосунка

Створення нового застосунка за технічним завданням із 

допомогою системи low-code.

Учасники працюватимуть в командах.


