
 Професія програміста – це постійний саморозвиток, навчання і підвищення 

кваліфікації. 

Тому, наші студенти і на канікулах займаються розвитком фахових здібностей . 

 15 липня 2021 року  студенти освітньої програми Комп'ютерні науки 

Хмельницького національного університету  прийняли участь у  цікавому  

онлайн-мітапі Using CAD Tools for Home Device Prototyping. 

 

Спікер Ростислав Літинський (Software Development Engineer, AMC Bridge), 

ґрунтуючись на 9-річному досвіді у розробці, розповів, як ідеї можуть матеріалізуватися в 

сучасному світі технологій, і на власному прикладі довів, що це під силу  кожному.  

Учасники мітапу дізнались: 

 чому необхідно проводити техніко-економічне обґрунтування: перевіряти 

припущення, розуміти закони фізики та знати, які товари є на ринку;  

 як знайти баланс між дешевим, надійним та простим підходом до проєктування та 

виробництва;  

 реальні ключі створення схеми та друкованих плат за допомогою CAD-

інструментів та проєктування механічних деталей. 

Також Ростислав продемонструє реальні ключі створення схеми та друкованих плат за 

допомогою CAD інструментів та проєктування механічних деталей;   

 Студенти мали можливість отримати відповіді на свої запитання та найактивніші 

участики MeetUp поділилися своїми враженнями.   

 

 

✓ Залуцька Ольга 

Сьогодні відвідала досить цікавий та інформативний мітап від AMCBridge. 

Обговорювали “Using CAD Tools for Home Device Prototyping”. Щиро кажучи, не знала, 

що ця тема може бути такою цікавою для мене, за що подяка організаторам. Втішило, що 

після лекції перейшли одразу до практики – спікер Ростислав розробив для нас, слухачів, 

девайс – клікер для кнопок комп’ютера або іншого пристрою. Було захоплююче 

спостерігати за процесом створення девайсу: від концепту на папері, де був зображений 

«робот-палець», що натискатиме клавішу, до 3D візуалізації у відповідних програмних 

середовищах та, врешті, фінальним результатом.  

Щиро дякую спікеру Ростиславу Літинському та організаторам за креативний  

мітап!  

 

✓ Яковчук Микола 

Мітап вийшов цікавим. Дізнався доволі багато інформації по софту для моделювання 

прикладних систем. Дізнався про наявні оптимальні методики розробки і проектування 

апаратних систем. 

 

✓ Андрушко Владислав 

Мітап, як завжди на висоті було дуже цікаво. 

https://kn.khnu.km.ua/page.aspx
https://www.khnu.km.ua/
https://amcbridge.com.ua/ua


 

✓ Запорожець Максим 

Ну що тут скажеш….. Мітап вийшов інформативний ( я би сказав дуже інформативний ). 

На цьому мітапі я мав змогу ознайомитись з інструментами CAD (і не тільки,але я виділив 

саме це). Ну і зрозумів, як перевірити чи моя ідея, яку я маю бажання реалізувати, має 

сенс взагалі для розгляду у цій сфері і на які нюанси потрібно звертати увагу. В цьому 

всьому допомагав нам розібратись спікер Ростислав Літинський. Гарно розповідав, але як 

завжди найкраще для мене було – це відповіді на запитання, бо як на мене, саме тоді 

спікер починає говорити набагато простіше і тоді стає цікавіше слухати.  

Мітапом задоволений. Оцінка 11/12 

 

✓ Муляр Едуард 

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

MeetUp проводив співробітник компанії: Software Development Engineer 

Ростислав Літинський. Загалом мені сподобався MeetUp, ментор розповідав  весело, 

конструктивно і цікаво, розгорнуто відповідав на задані питання.  

Основною тематикою даного MeetUp було використання CAD інструментів для створення 

схемотехнічних засобів. Основну увагу було приділено схемотехніці: необхідні 

компоненти для створення виробів (плата, сервопривід тощо), моделювання проектів, 

види виробництва компонентів, ціни на придбання компонентів, переваги та недоліки 

компонентів.   Також особливу увагу було приділено CAD інструментам: Fusion 360, 

Blender, Tinkercad, Onshape та їх взаємодію з компонентами схемотехніки. 

Сама презентація була побудована навколо реального прикладу – механічний палець, який 

здатний натискати на клавіші клавіатури.  

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

знаходиться на першому місці), також необхідно розвивати комунікативні навички, не 

боятися вивчати нові технології і завжди вірити в себе. 

За мітап ставлю 5/5, так як сама презентація була побудована навколо реального прикладу 

(механічний палець). 

 

















 


