
 

 4 листопада 2021 року відбулася зустріч з представниками компанії  

EPAM. 

Чергова зустріч студентів ОПП Компютерні науки з представниками ІТ-компаній, яка 

відбулася дистанційно на онлайн-платформі ZOOM була, як завжди, цікавою. 

Спікери: 

Олег Ковалюк, керівник лабораторії EPAM у Вінниці. Тема: "Онлайн-тренінги компанії 

EPAM - нові можливості для студентів". 

Олександр Решетнік, керівник Java напрямку EPAM у Вінниці. Тема: "Чому Java? З чого 

розпочати?" 

 Заснована в 1993 році компанія EPAM Systems Inc. є провідним світовим 

постачальником послуг з розробки програмного забезпечення і цифрових 

платформ. 

 Починаючи з 2013, щорічно визнається однією із 4-х технологічних компаній, що 

увійшли до списку Forbes як «25 найбільш швидкозростаючих публічних 

технологічних компаній». 

 EPAM в Україні. #1 Перше місце у Топ-50 IT-компаній за рейтингом DOU.ua 

 300+ Актуальних проєктів з провідними клієнтами . 

 7 Міст (Київ, Львів, Харків, Дніпро, Вінниця, Івано-Франківськ, Одеса), а також 

віддалена співпраця по всій Україні. 

 12,500+ Інженерів і консультантів. 

Особливо приємно, що в компанії ЕПАМ працюють наші випускники спеціальності 122-

Комп'ютерні науки Хмельницького національного університету, якими ми завжди 

пишаємось  : Горбатюк Антон, Михайляк Юрій, Коломійчук Юрій, Бурковський 

Олександр, Іванчук Денис, Торчинський Олександр, Даньков Анатолій…  

Дякуємо спікерам за чудову можливість студентам поринути у реальний світ ІТ!  

 

 

Найактивніші студенти мали можливість отримати відповіді на свої запитання та 

поділилися враженнями про відвідану зустріч : 
 

 Мельник Андрій, студент групи КНм-21 

Поради щодо англійської чудові, описали як працює процес також добре . 

Думаю що для студентів які шукають де розпочати «шлях до роботи» то може бути доволі цікавим 

варіантом, враховуючи що компанія буде заходити до нашого міста 🙂 

 
 Майор Євген, студент групи КНм-21 

Доброго дня, була цікава презентація, сильно розхвалювали Jav a ), описали процес навчання і важливість 

англійської мови, мене зацікавив курс в напрямку .Net Online Program. 

 

 Мельник Віталій, студент групи КНм-20 

Дуже сподобалось, дякую 
 

 Яковчук Микола, студент групи КНм-20 

Досить цікава конференція. Дуже багато корисної інформації особливо для новачків. 

https://kn.khmnu.edu.ua/page.aspx
https://kn.khmnu.edu.ua/page.aspx?r=8&p=250


 Владислав Ядуха, студент групи КН-19 

На мітапі було доволі цікаво та корисно. Розповіли про шлях від першого тесту до першої зарплати. 

Особисто мене зацікавили їх курси по різних напрямах. Можливо пройду один із них, а саме "Android Online 

Program (Autumn 2021)". Ще рік тому дізнався про компанію EPAM і думаю не дарма.  

 

 Андрій Похитун, студент групи КН-19 

Мітап вийшов доволі непоганим. Було цікаво послухати про компанію epam, про  кар'єрний ріст. Олег 

Ковалюк досить зрозуміло це пояснив. Також доволі цікаво було послухати Олександра Решетніка про мову 

програмування Java, та про тенденції розвитку самої мови та компанії. На мітапі було підняте питання 

англійської,та також доволі дета льно роз'яснено про важливість її в програмуванні. Також цікаво було 

послухати про зростання працівників в компанії, та їх роботу як із дому так із офісу. Були також доволі 

цікави питання від присутніх та хороші аргументовані відповіді. 

 

 Віталій Медведчук, студент групи КН-19 

Відвідування мітапу було дуже корисним та цікавим. Нам розповіли про компанію та їх програми, їхню 

історію, про те як створювалась компанія, розвиток компанії з роками. Компанія працює над 

різноманітними проектами в різних галузях. Розповіли про пріоритетні галузі програмування компанії та як 

потрапити до компанії, тренінги, що проводить компанія, як навчають кандидатів. Показали сайт компанії, 

де можна зареєструватись на тренінг по цікавій для вас розробці. На другій частині презентації в основному 

нам розповідали про мову програмування Java, її плюси і мінуси, можливі перспективи. Показали карту по 

якій можна зорієнтуватись що потрібно вивчати щоб стати Java розробником. З нами поділились 

посиланнями які можуть допомогти на м з вивченням Java. Розказували про те, що акції компанії торгуються 

на біржі. В загальному можна сказати, що мітап був цікавим для відвідування, адже кожен зміг винести з 

нього щось корисне. 

 

 Іван Хариш, студент групи КН-19 

На мітапі було продемонстровано доволі багато інформації про компанію Epam – українську компанію, яка 

діє по всьому світі і має більш ніж 80 тисяч працівників.  Ця компанія вже співпрацює з багатьма відомими, 

такими як Microsoft, Adobe і інші. Я вважаю, що Україна доволі перспективна країна в IT-сфері. Компанія 

має розвинену інфраструктуру для залучення нових працівників, студентів, автоматизовані системи для 

перевірки знань кандидатів, величезну соціальну платформу, загалом. Сайт компанії має багато курсів для 

вивчення різних технологій. Також було доволі ясно розказано про мову програмування Java, її переваги, 

недоліки і перспективи. Спікери доволі цікаві люди, змогли мене зацікавити, а також надали кілька ресурсів 

для більшого ознайомлення з компанією, її особливостями, а також посилання на портали самостійного 

навчання. 

 Вікторія Блажук, студентка групи КН-19 

Зустріч була досить цікавою та корисною. Я почула про нову для себе компанію EPAM. Дізналась з якими 

технологіями вони працюють. Спікер докладно розповів як можна до них потрапити, та про можливість 

проходження безкоштовних курсів. Це дужа крута можливість для студентів, адже можна навчитись чомусь 

новому і навіть потрапити в компанію. Також, ще раз переконалась в важливості вивчення англійської мови 

в сфері ІТ 

 

 Імір Ціцьвіра, студент групи КН-19 

Цікаво було послухати про історію компанії , її структуру та напрямки в яких вона працює 

Також  цікаво почути про процеси навчання в EPAM  University та процеси відбору , вимоги і строки 

навчання. Дізнався багато нового про можливості та переваги Java , її затребуваність та перспективи.  

Також цікавою була інформація про реалії роботи та навчання під час пандемії COVID-19, про зміни в IT , 

які відбулися за останні роки та вимоги до рівня англійської  в IT. 

 

 Дмитро Жук, студент групи КН-19 

На цьому мітапі нам розповіли про компанію “Epam”. Про напрямки компанії та партнерів. Було цікаво 

послухати її тернистий шлях. Потім Олександр Решітник керівник Java відділу у Вінниці розповів про 

підготовку студентів, також у цієї компанії є великий стек як технологій так і підготовчих курсів. Курси 

безкоштовні та відбір на конкурсній основі. Може інтерв’юер поспілкуватись, потім пару базових технічних 

запитаннь. 

Мітап був дійсно цікавий. 

 

 Назарій Плахтій, студент групи КН-19 

Мітап був доволі цікавим. Спікери розповідали про компанію Epam, кар’єрний ріст та про мову 

програмування Java та її розвиток. Також розповідали про технології та напрямки в яких розвивається дана 



компанія. Спікери порекомендували більше виділяти часу для вивчення англійської мови. Також в кінці 

мітапу були цікаві розповіді що до карантину та його впливу на ІТ індустрію.  

 

 Максим Шиманський, студент групи КН-19 

Мітап пройшов доволі цікаво, де розповіли про компанію epam. Олег Ковалюк досить зрозуміло пояснив 

про курси і як на  них зареєструватися. Олександр Решетнік доволі цікаво розповів про мову програ мування 

Java, та про тенденції розвитку самої мови та компанії. Було підняте питання англійської, та також доволі 

детально роз'яснено про  важливість її не тільки в програмуванні, а  й в спілкуванні з клієнтами та  

потенційними роботодавцями. Також цікаво було послухати як вплинули карантинні обмеження на роботу 

як із дому так із офісу. 

 

 Хитрюк Анастасія, студент групи КН-19 

відвідала захід від компанії Epam, який проводили два його представника.  Розпочали невеличким вступом 

про місця знаходження на території України, як на ситуацію вплинув карантин і чим він допоміг.  Було 

цікаво дізнатись про сфери, в яких можна працювати саме у них. Заохотило те, що практично всі галузі  

сучасних технологій були в наявності. Новиною став наступний факт: відомий додаток "Дія" був 

розроблений саме їхніми робітниками. Також отримала інформацію як стати частиною компанії, про відбір 

кандидатів і що для цього потрібно. Етапи інтерв'ю та на яке тестування очікувати. Представники також 

поділились посиланням на відкриті безкоштовні курси, до яких наразі відкритий набір.  

У другій частині темою  стала мова програмування джава. Дізналась чому саме вона зараз є найвигіднішою 

для вивчення, всі її переваги основані на статистиці. Спікер не раз наполіг на важливості вивчення 

англійської мови, що дало сильну мотивацію розпочати самостійну роботу з цим. В загальному задоволена 

тим що відвідала захід, вся інформація була чіткою та постійно запитувалась думка аудиторії. 

 

 Біла Зоряна, студентка групи КН-20-2 

4 листопада 2021 проводився мітап на тему «Онлайн-тренінги компанії EPAM - нові можливості для 

студентів. Чому Java? З чого розпочати?"». Представники компа нії EPAM розповіли як можна потрапити у 

їхню величезну компанію та які етапи для цього потрібно пройти. Прекрасно, що такі компанії заохочують 

студентів долучатися до них, створюючи для цього різні навчальні програми( як онлайн, так і очно). Також 

на мітапі я більше почула про мову програмування Java, оскільки до цього моменту я навіть не звертала на 

неї уваги.  

 

 Вовк Стефанія,  студентка групи КН-20 

Відбулася зустріч з представниками компанії Epam. Досить цікаво розповіли про те, чим займається ця 

компанія, її вимоги щодо вступу в неї та вивчення такої мови як - Java. Завдяки цій зустрічі, побачила на що 

треба звернути увагу при виборі вивчення мови кодування та дізналася про вимоги щодо англійської мови в 

деяких галузях. 

 

 Вонсович Богдан, студент групи КН-20 

Сьогодні я відвідав мітап з працівниками EPAM. На ньому я дізнався про історію EPAM, відкриття офісу в 

Хмельницькому, напрямки в яких працює компанія, можливість навчатися і працювати в EPAM, частину 

технологій які використовує EPAM, перспективи навчання та роботи в компанії дистанційно. Все було дуже 

цікаво розказано та показано. 

 

 Козенко Юлія, студентка групи КН-20 

Цікавий та пізнавальний мітап. Було корисно послухати про те як можна потрапити в їхню фірму. Багато 

взяла цікавого матеріалу для себе, який знадобиться в майбутній професії. 

 

 Пасічник Олександр, студент групи КН-20 

Досить сподобався мітап, там було висвітлено дуже багато тем, як про діяльності компанії, так і про те, як 

до них влитися в роботу навіть з рівня початківця. Як мінімум через це мітап можна вважати корисним. 

 

 Романов Богдан, студент групи КН-20 

Під час мітапу нам розказали про основні напрями та досягнення компанії, про процес навчання та 

отримання роботи та загальні вимоги до студентів\робітників.  

 Нам розказали про переваги та недоліки використання мови Java, а також про те, що компанія має св ої 

власні ресурси для вивчення мови Java. 

 

 Шпорт Богдан, студент групи КН-20  

Дякую спікерам за їхню конференцію, дізнався багато нового матеріалу щодо працевлаштування в сучасних  

компаніях, вимог щодо майбутніх фахівців, реальної роботи працівників та акт уальність мови Java. Було 

дуже цікаво слухати! 



 

 Бас Ілля, студент групи КН-21  

На мітапі ми дізналися про EPAM. EPAM Systems — американська ІТ-компанія, виробник замовного 

програмного забезпечення, фахівець з консалтингу. Також нам розказали про багато мов програмування, їх 

особливості і перспективи роботи з ними. Особливо мені сподобалася розповідь про мову програмування 

Java. Виявляється - вона одна із самих перспективних мов на даний момент. Я б із задоволенням ще раз 

послухав мітап на подібну тему. 

 

 Міщук Владислав, студент групи КН-21 

Я побував на Мітапі “Онлайн-тренінги компанії EPAM - нові можливості для студентів”. На ньому нам 

розповіли про діяльність компанії та її розвиток. Курси , які ця компанія надає охочим студентам та які 

навички  та мови слід вчити (основне англійську). 

 

 Микитюк Андрій, студент групи КН-21 

Треба вчити англійську мову!!! 

 

 Нестерчук Максим, студент групи КН-21 

Із мітапу “Чому Java , з чого почати?” 

Мітап проводили: Олег Ковалюк, керівник лабораторії EPAM у Вінниці та Олександр Решетнік, керівник 

Java напрямку EPAM (Вінниця). 

На початку зустрічі нам представили компанію.  

Компанія EPAM Була створена в 1993 році в США, з часом почала розширюватися і стала міжнародною, 

причому спадів під час її розвитку майже не було, про що свідчить графік ціни акцій компанії . 

На разі в Україні найбільша локація працівників (близько 12000) та офісів компанії. Найближчим часом 

планується відкриття офісу в Хмельницькому. 

Компанія брала участь в розробці відомого мобільного застосунку ДІЯ, причому безкоштовно.  

Компанія EPAM як і інші зацікавлена в приведенні нових співробітників, у відповідь на запитання як вони 

змогли за рік збільшити свій склад працівників на 20000 людей, ми отримали відповідь – “компанія готова 

до такого і далі буде приймати все нових та нових співробітників” планується підписання договору з ХНУ.  

Також у компанії мають свою програму проектного навчання. 

Процес навчання: 

Оскільки курси є безкоштовними, і компанія вкладує в них кошти, перед зарахуванням на курс необхідно 

пройти відбір. 

Процес відбору: 

Після проходження курсу кращим студентам пропонується продовжувати навчання в очній формі, після 

чого 95% з них стають Midle – розробниками (з статистики).  

У висновку можна сказати:  

На сьогодні JAVA є одною з самих затребуваних мов на ринку, одночасно з тим не самою легкою. Але по 

словам спікерів першою мовою програмування яку необхідно вчити є Англійська, адже на ній ведутьс я 

переговори з міжнародними компаніями, ведуться зустрічі, синтаксис мов програмування схожий на 

англійську, і загалом Англійська – найпоширеніша робоча(ділова) мова у світі.  

 

 Олійник Іван, студент групи КН-21 

Мітап з Олегом Ковалюком керівником лабораторії ЕРАМ, на тему «Чому Java?  

З чого розпочати?» 

На даному мітапі я дізнався те про, що геть не задумувався, як людям працювати під час пандемії. 

Це нам розповів Олександр десь ближче до  кінця, і я був чомусь здивований хотя і очікував подібного від 

ІТ. Виявляться зараз людям набагато зручніше працювати з дому, і так компанія збирається працювати і 

надалі з дому, тому, що так комфортніше для них! 

А на рахунок Java він сказав, якщо починати щось вчити з мов програмування, то точно не її, але вона 

потрібна обов’язково. 

Я надіявся почути якісь поради на рахунок з чого починати вчити і щось у такому дусі…  

 

 Пилипець Дмитро, студент групи КН-21-1 

Взагальному мені все сподобалось, було цікаво послухати Мітап про Java. Дуже багато корисної інформації . 

Задоволений, що був присутній, дуже дякую організаторам за такий Мітап. 

 

 Подгорнюк Ірина, студентка групи КН-21-1 

Щиро дякую Вам за організацію та проведення цікавого та потрібного мітапу. З нетерпінням чекаю ще. Було 

дуже цікаво дізнатися саме про цю компанію і також дізнатися трішки більше про мову Java.  

 

 Смук Михайло, студент групи КН-21-1 



Досить цікава зустріч. Слухати було цікавіше ніж попередні. Розповіли про те чому саме мову 

програмування Java потрібно вивчати, про її актуальність, та зачіпали ще декілька цікавих тем. Взагалі 

насамперед сказали, що найголовнішою мовою програмування , якою потрібно володіти є англійська, тому 

що, розповідали, що не змогли взяти на роботу людину, яка чудово розбиралася у програмуванні але гірше 

інших кандидатів знала англійську. Що ж, прийдеться серйозніше до неї віднестися.  

 

 Шебетко Ольга, студентка групи КН-21-1 

Мітап, який відбувся 04.11, був цікавий та пізнавальний. Почерпнула багато нової інформації. Компанія 

однозначно має що навчити усіх бажаючих. Чудові спікери, доступно відповіли на усі поставлені питання.  

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


