
 21 жовтня 2021 року відбулася в онлайн-форматі зустріч студентів освітньої 

програми Комп'ютерні науки Хмельницького національного університету з HR 

спеціалістом компанії АМC Bridge, Вікторією Муравською .  

На зустрічі Вікторія розповіла про: 

 проєкти й технології, з якими працює AMC Bridge; 

 кар’єрні можливості, які компанія надає амбітним студентам; 

 у які цінності вірить та як відпочиває команда в епоху remote work; 

 що потрібно знати, аби стати частиною команди. 

 

Також, на зустрічі поділився своїм досвідом проходження співбесіди та роботи 

технічний спеціаліст AMC Bridge, Full-stack розробник програмного забезпечення 

Костянтин Рей. 

Завдяки спілкуванню, учасники зустріччі   отримали розгорнуті відповіді на свої 

питання  щодо підготовки, можливостей для розвитку і набуття досвіду, роботи на 

проєктах та в цілому про компанію.  

Кожна така зустріч з представниками ІТ-бізнесу мотивує до навчання і надає 

натхнення у досягненні своєї мети, адже є підтримка і допомога від майбутніх 

роботодавців.  

 

Між зареєстрованими учасниками зустрічі був проведений розіграш брендованих 

сувенірів  від AMC Bridge.   

 Щиро дякуємо за зустріч!   .  

Найактивніші студенти поділилися своїми враженнями: 

 Плахтій Назар, студент групи КН-19 

 На презентації розповіли про вимоги для початківців, як проходить стажування в компанії. Також 

розповідали про основні технології , з якими працює компанія, але хотілось би більше деталей стосовно 

цього. Під час конференції розробник Костянтин  розповідав історії про власне стажування.  В загальному 

було доволі непогано. 

 

 Максим Дихтяр, студент групи КН-19  

Був на МітАпі від AMC. Розповідали про працевлаштування і як там все це працює, було доволі 

цікаво і корисно для тих, хто планує туди йти на стажування. 

 

 Ціцьвіра Імір, студент групи КН-19 

Корисно було почути про Campus  , про умови  та терміни  стажування та  технології , з якими 

працює компанія. 

 

 Одуха Владислав, студент групи КН-19 

Мені сподобалось послухати людину, яка саме там працює два роки і почала свій шлях з університету без 

досвіду роботи,  який не з першого  разу пройшов співбесіду. Але особисто для мене, складно буде 

поєднувати навчання з роботою. Але більш великою проблемою звичайно ж є поріг входу - він доволі 

високий. Скоріше за все це не компанія, де я буду працювати у майбутньому, але я буду мати її на увазі у 

випадку чого. 

 

 Вусатий Нікіта, студент групи КН-19 

Презентація була виконана на хорошому рівні. Сподобалось, що компанія бере і робить з студентів 

розробників. Дає можливість почати кар'єру студентам, які не мають комерційного досвіду. Круто, що є  

оплачувана стажировка. 

https://kn.khnu.km.ua/page.aspx
https://www.facebook.com/AMCbridge
https://www.facebook.com/viktoriia.muravska
https://www.facebook.com/marina.aysina


 Грабовського Володимира, студент групи КН-19 

Я під'єднався із запізненням, через технічні причини, але нам окреслили все в загальних тезах, як 

варіант справді є мотивації швидше йти на роботу. в цілому, мені сподобалось те як працівник АМС 

презентовував свій досвід, перейшов потім на сайт, мають там великий перел ік важливих питань. Було 

досить корисно, хоча й не викликало в мене чогось прямо "вау", але збудило мене промоніторити 

хмельницький ринок на предмет інших компаній і вакансій. 

p.s. цікава фішка - відсутність чистого фронтенду, але мені не критично, як тому , хто ще шукає, звісно ж, 

свою нішу). 

 

 Жарновський Олександр, студент групи КН-19 

Основний фідбек до конференції від AMC це:  

1. все ж таки потрібно знати софт який використовується для конференції(в даному випадку зум) для 

тих чи інших питань; 

2. багато статистики, яка цікава в загальному, но вона однобічна і не дає повну картину,  зливається з 

іншими подібними конфами через збіжну суть; 

3. маловато прикладів; 

Но в принципі не так і погано звучить. 

 

 Вікторія  Блажук , студентка групи КН-19 

Було цікаво послухати про компанію AMC Bridge, та дізнатись як можна туди потрапити. Найбільше 

сподобалась частина, де працівник AMC Bridge поділився своїм досвідом роботи і на власному прикладі 

розповів як йому вдалось влаштуватись в компанію. На завершення, спікери ч ітко  та змістовно  відповіли на 

поставленні запитання. Мітап був цікавий та пізнавальний. 

 

 Жук Дмитро, студент групи КН-19 

Цей мітап  був корисним у  плані пізнання компанії від  лиця її працівника Костянтина  Рей. Він розповів 

свою тру сторі як він попав у компанію. Також розповідали про особливості Trainee, це навчаль на компанія 

від AMC. Дали декілька порад, якщо ми надумаємо пробувати себе у цій компанії. 

 

 Медведчук Віталій, студент групи КН-19 

Відвідування мітапу було дуже корисним та цікавим. Нам розповіли про компанію AMC Bridge їх 

вимоги до працівників та стажерів, про систему стажування та працю в фірмі. Також було цікаво дізнатись 

про можливі вакансії та обов’язки при роботі. Було цікаво послухати розповідь Костянтина, який наразі 

працює в компанії після стажування, він розповідав про те як поєднувати навчання з роботою, про плюси 

роботи в AMC. Мені сподобалось послухати людину, яка саме там працює два роки і почала свій шлях з 

університету без досвіду роботи хоч і не з першого разу. 

 

 Нечеснюк Іван, студент групи КН-20 

Дуже гарно пояснювали, як попасти до них на роботу. Дали відповідь на всі питання..  

Повністю задоволений зустріччю. 

 

 Вонсович Богдан, студент групи КН-20 

Це був дуже цікавий мітап. Організатори розповідали про те, як почати працювати в AMC Bridge, 

розповідали про всі етапи і можливості роботи в AMC Bridge. Дуже сподобалася ідея з розіграшем призів.  

 

 Козенко Юлія, студентка групи КН-20 

Весь мітап був пізнавальний. Вперше отримала структуровану інформацію про те, що потрібно робити 

перед співбесідою у великих компаніях. Цікаво було послухати інформацію про те, як спікер працює у 

компанії, і які в нього виникали труднощі під час роботи. Вдячна Костянтину та Вікторії, що поділилися 

своїм досвідом, знаннями та відповідали на всі поставлені запитання. Було дуже цікаво та інформативно.  

 

 Романов Богдан, студент групи КН-20 

Я вважаю для студентів це дуже корисно, є шанс більше взнати про фірму, набратися досвіду та зн айти 

в майбутньому місце роботи. 



 

 Біла Зоряна, студентка групи КН-20 

Дуже сподобався мітап від компанії АМС Bridge, на якому Вікторія розповіла як потрапити у їхню 

компанію, що для цього потрібно знати, які кар’єрні можливості надає АМС. А Костянтин розповів про 

власний досвід потрапляння в АМС та відповів на запитання про технічні аспекти роботи.  

Вікторія та Костянтин дали мені натхнення та мотивацію ще більше працювати над собою, покращувати 

свої знання та навички і, ретельно підготувавшись, випробувати свої сили на співбесіді з ними. 

 

 Алексейко Віталій, студент групи КН-18 

Дякую організаторам за цікавий та інформативний мітап. Вікторія Рижук та Костянтин Рей розповіли 

про особливості роботи в компанії “AMC Bridge” та можливост і працевлаштування для студентів. 

Обговорювались необхідні вміння та навички для розробників, а  також вимоги до особистих якостей 

співробітників. Зустріч проходила в дружній атмосфері. Учасники мали змогу  задати запитання. 

Представники компанії докладно відповіли на кожне запитання та поділилися власним досвідом роботи. 

 

 Артюхова Даша, студентка групи КН-18 

Вікторія доступно розповіла про шлях, як потрапити у компанію, про те з чим стикається людина на 

цьому шляху. Костянтин розповів про свій шлях, було дуже цікаво послухати. Я дякую за відповіді на мої 

запитання, прояснились деякі моменти для мене. 

 

 Бас Ілля, студент групи КН-21 

На мітапі ми дізналися про AMC Bridge . Це сервісна ІТ-компанія, котра надає послуги з розробки 

програмного забезпечення під замовлення. Нам розповіли про можливості нашої майбутньої професії, що 

нам потрібно вчити і вдосконалювати, як правильно працювати в колективі і висловлювати свої ідеї. На мою 

думку, цей мітап був корисним і пізнавальним, адже в ньому затронулося декілька цікавих тем які пов’язані 

з нашим майбутнім. 

 

 Боровик Дмитро, студент групи КН-18 

Відвідав сьогодні мітап AMC Bridge. Дуже добре, що у Хмельницькому є такі ІТ компанії як АМС, які 

заохочують студентів. Саме завдяки таким мітапам, студенти бачать перспективи подальшого життя, що 

мотивує до сумлінного навчання. 

 

 Глобчаста Оксана, студентка групи КН-21 

Я була приємно вражена, коли почула, що на стажування приймають і тих студентів, у яких ще немає 

досвіду роботи; а гнучкий графік роботи дозволяє поєднувати і навчання, і роботу(стажування). Можливість 

познайомитися з усіма аспектами такої професії дуже приваблює, і мені подобається, що компанія виділяє  

час на ознайомлення з новими технологіями. Такий підхід, на мою думку, дає гарний поштовх новим 

спеціалістам. 

 

 Грищук Єлизавета, студентка групи КН-21 

Дякую за інформативну і вельми цікаву лекцію, а також за можливість дізнатись про вимоги до майбутніх 

працівників AMC Bridge. Почерпнула для себе багато корисної інформації. Із задоволенням відвідуватиму 

подібні заходи. 

 

 Запорожець Максим, студент групи КН-18 

Якщо говорити про мітап, то я залишився задоволеним. Було цікаво послухати тих, хто працює на фірмі і 

рекомендації по тому, як попасти до них на роботу. Також про те, чим вони займаються і багато інших 

різних деталей. 

 

 Міщук Владислав, студент групи КН-21-2 

Я побував на Мітапі AMC Bridge. Нам розповіли (прорекламували) про те чим вони займаються, 

діяльність їх компанії, з ким співпрацюють, як до них попасти, стажування, вимоги, об’єднання навчання та 

роботи тощо. 

 



 

 Муляр Едуард, студент групи КН-18 

Сьогодні мною було відвідано MeetUp, який проводила компанія AMC Bridge. Даний MeetUp проводили 

співробітники компанії: HR-спеціаліст Вікторія Муравська та Full-stack software development engineer 

Костянтин Рей. 

Основною тематикою MeetUp був AMC Bridge Department Research. Ментор Вікторія  розповіла що 

собою представляє даний департамент. Department Research представляє собою місце, де навчаються трейні, 

джуніор розробники, тім-лідери. Як правило там вони ознайомлюються з новими технологіями, створюють 

різні програмні продукти та технічні інструменти для існуючих вже проєктів, розвиваються, покращуючи 

тим саме свої професійні навички.  

Також детально було описано шлях, як потрапити в компанію. Тобто необхідно надіслати резюме, після 

чого настає перший етап - кандидату видається технічне завдання. У випадку успішного виконання 

технічного завдання наступає другий етап - співбесіда. Якщо кандидат успішно проходить співбесіду, 

компанія відразу надає оффер на роботу. 

Фінальною частиною MeetUp були відповіді на запитання. Ментор Костянтин гарно та конструктивно  

відповідав на задані питання. Також він коротко прояснив свій шлях потрапляння в компанію AMC Bridge 

та проєкти над якими він працював.  

Для себе взяв до уваги важливість уміння працювати у команді (в AMC Bridge це знаходиться на 

першому місці), також обов’язково необхідно розвивати комунікативні навички, не боятися вивчати нові 

технології і завжди вірити в себе. 

За лекцію ставлю 5/5. 

 

 Олійник Іван, студент групи КН-21 

На сьогоднійшній  зустріч і HR спеціаліст компанії Вікторія Муравська розповіла про проекти й 

технології, з  якими працює AMC Bridge, кар’єрні можливості, які компанія надає амбітним студентам, у які 

цінності вірить та як відпочиває команда в епоху remote work, що потрібно знати, аби стати частиною 

команди.   

 Також, на зустрічі у нас була можливість поспілкуватися із технічним спеціалістом AMC Bridge, 

Full-stack розробником програмного забезпечення Костянтином Реєм. Він відповідав на наші запитання про 

технічні аспекти роботи. 

 Нажаль я зареєструвався не першим на вибінар та не отримав приз, але я не засмутися тому, тому 

що зміг д ізнатися щось нове для себе та можливість поспілкуватися з тими хто займається тим чим я буду 

займатися через декілька років, але не буду говорити на перед що і як у мене буде. 

 

 Онікієнко Сергій, студент групи КН-18 

Компанія AMC Bridge запрошувала студентів спеціальності комп’ютерні науки Хмельницького  

національного університету на онлайн-презентацію компанії. На зустрічі HR спеціаліст компанії Вікторія 

Муравська розповідала про: 

• проєкти й технології, з якими працює AMC Bridge, 

• кар’єрні можливості, які компанія надає амбітним студентам, 

• у які цінності вірить та як відпочиває команда в епоху remote work, 

• що потрібно знати, аби стати частиною команди. 

Також був присутній junior компанії Костянтин Рей, який розказував про власний досвід роботи і те, як 

він став членом команди AMC Bridge. 

Скориставшись QR-кодами можна перейти в telegram канал або на джерела з інформацією про те, як 

стати частиною компанії і що для цього потрібно. 

Загалом мітапом задоволений, було цікаво послухати від  представників однієї з відомих ІТ -компаній про 

роботу та як досягнути таких самих висот. 

 Похитун Андрій, студент групи КН-19 

Мітап виявився досить цікавим, та пізнавальним. HR Вікторія розказувала все зрозуміло, та активно, 

думаю ніхто не заскучав :) 

 

 Ткачук Богдан, студент групи КН-21 

1. Користь 



 - є головний в команді, який допомагає з кодом своїй команді 

 - цінується відповідальність, креативність працівників, допитливість, вміння спілкуватися і  

запитувати 

2. Враження  

 - хороша компанія 

 - дає можливість студентам без великого досвіду потрапити  до них 

3. Висновок 

  - компанія AMC Bridge займається розробкою програмного забезпечення  

  - співпрацює з університетами. Завдяки чому дає студентам шанс на працевлаштування  

 

 Гончарук Вікторія, студентка групи КН-21 

Досить цікаво було послухати Мітап AMC Bridge. Відкрила для себе багато чого нового, все 

сподобалось. Дякую, за лекцію. Чекатиму ще таких зустрічей! 

 

 Козаченко Вікторія, студентка групи КН-20-2 

Мені сподобався мітап, який влаштував AMC Bridge. Атмосфера була не напружена, спікери були 

чудові, чітко відповідали на питання від  

студентів. Я дізналась багато нового про співпрацю компанією, було цікаво послухати деякі речі 

стосовно цього від людей, які самі мали роль стажерів. Також я була приємно вражена тим, що був конкурс 

призів серед тих, хто відвідав мітап. 

 

 Мустаєв Тімур, студент групи КН-21 

Сьогодні, 21 жовтня, я побував на онлайн-мітапі компанії AMC Bridge. Мені він дуже сподобався, адже 

там були присутні кваліфіковані працівники компанії, які залюбки відповідали на всі запитання, а також 

доволі чітко прояснили важливі деталі :  

- особливості кар’єрних сходів для програмістів;  

- як можна влаштуватися на роботу в їх компанію, а також критерії вибору працівників;  

- особливості роботи програміста на конкретному прикладі;  

і т.д. 

Цей мітап був для мене досить корисним, тому що я дізнався нові подробиці роботи програміста. Також 

я примітив AMC Bridge як можливого майбутнього роботодавця.  

 

 Пилипець Дмитро, студент групи КН-21 

Відвідавши Мітап AMC Bridge я відкрив для себе дось багато нової інформації у сфері ІТ. Цікаво було 

слухати досвідчених спеціалісті які уже декілька років працю у цій компанії. Дякую, чекатиму і ще таких 

зустрічей. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


