
 10 червня 2021 року фірма Web-Systems.Solutions  провела День відкритих дверей 

для наших студентів  2-го та 3-го курсу спеціальності «Комп’ютерні науки».  

Представники фірми ознайомили студентів зі структурою фірми та з напрямками їх 

роботи. Під час зустрічі з представниками фірми,  студенти отримали відповіді на 

питання як правильно обрати професію, скласти резюме, про сучасні засоби командної 

розробки проекту та входженню в ІТ-бізнес. 

Студенти все більше розуміють , після кожної з таких зустрічей з роботодавцями, на що 

потрібно звернути увагу, в якому напрямку розвиватися, які знання поглибити, щоб 

досягти своєї мети – працювати програмістом в ІТ-фірмах  нашого міста та за межами. 

 

Найбільш активні  учасники зустрічі поділилися своїми враженнями: 
 

✓ Артюхова Даша, студентка групи КН-18-1 

Було цікаво послухати усіх спікерів, які розповідали про цінності компанії, відповідали на усі питання.  

Дякую, що дізналась багато нового про компанію, відділи, технології з якими вона працює. 

 

✓ Казіонов Максим, студент групи КН-19-1  

Було приємно і корисно прийти на день відкритих дверей у Web-Systems. 

У цілому захід націлений на людей, які тільки входять, або хочуть почати кар'єру в ІТ. Спочатку перед 

слухачами виступив керівник компанії, коротко розповів про те, як все починається, де вони зараз, коли 

вони займаються і сказали ключове слово - аутсорс. Далі він передав слово HR-менеджеру, яка в свою чергу 

більш детально розказувала про цінності компанії, бенефіти, а також дала пару порад за резюме та іншому, - 

кваліфікований ейчар. Після неї слово дали хлопцю, який розказав про свою історію і як він прийшов 

працювати в компанію. Закінчилось все секцією відповідей на питання, на самі різні теми.  

В цілому по стеку в них на фронтенді, react, говорять буває vue, навіть згадали ember. На бекенді php. По 

cms вони згадали Wordpress, magento, shopify. Також був згаданий python для бекенда, вони використовують 

для нього django 

 

✓ Домбровський Назарій, студент групи КН-18-1  

Дякуємо Web-Systems за теплий прийом студентів на дні відкритих дверей. Сподобалась відкритість 

спікерів, їх готовність вести діалог. Дізнались, як знайти роботу в ІТ-секторі новачку, де набути досвід та як 

вдало створити резюме. Зустріч дуже сподобалась, дякую організаторам. Буду чекати ще!  

 

✓ Машталяр Матвій, студент групи  КН-19-1 

Основна тема мітапу – це ознаймолення студентів зі сферою IT в цілому. 

З нами поділилися інформацією про те, хто працює в айті, які є види професій, як будуются процеси у 

команді і компаніі. 

HR компанії поділилася з нами порадами як успішно “войти в аЙти”, було цікаво і змістовно. 

Також один із розробників поділився своєю історією про свій шлях до WebSystems.  

Зробив висновки: 

1. PHP не такий вже й безнадійний, як я думав)  

2. В наступному семестрі планую розробляти веб додатки за допомогою Laravel + React + БД(можливо  

PostgreSQL) 

3. WebSystems – хороший варіант для старту в сфері веб-розробки. 

 

✓ Залуцька Ольга, студентка групи КН-18-1 

Відвідали мітап від Web-Systems.Solutions. Для кожного фахівця ІТ-сфери важливо підтримувати зв'язок із 

однодумцями, розширювати спектр знань та бути в курсі нових технологій, що з’являються чи не кожного 

дня. У рамках Open Days, що проводить компанія мітап відвідали школярі, студенти, програмісти та усі, хто 

цікавиться ІТ сферою. На мітапі поспілкувались про актуальні технології Front- та Back-end розробки, 

тестування та дизайну. Почули історію компанії, дізнались про її успіхи та результати. Окрема подяка за 

цікавий діалог із працівниками компанії та екскурсію офісом. Будемо чекати наступної зустрічі!  

 

https://kn.khmnu.edu.ua/page.aspx


✓ Прохорчук Максим, студент групи КН-19-2  

Так як сидів на першому ряду, мав змогу задавати і отримувати обширні відповіді на мої запитання, так як 

чи використовують вони методологію SCRUM (використовують одну із його віток - Agile). Говорив з 

фронтенд розробником, він перейшов після роботи в Приват24  до web-systems. Також вдалося поговорити з 

backend розробником (що цікавило мене більше). Нажаль, вони все ж таки більше по php, js і різним 

фреймворкам по них. А так як мені до душі лежить більше .net та і приділяю йому найбільше уваги, то мене 

це трішки засмутило, але провсяк випадок підписався на них на LinkedIn`і =). 

 З оффтопа, сподобалося їхній підхід до робочого дня , з 8 до 10 прийти і 8 робочих годин. Також 

можливість вибирати по дням, коли хочеш працювати в офісі, а  коли дома. Їхній підхід до вих ідних, 

відгулів, також зацікавив (не рахують дні відгулу, береш коли хочеш в рамках розумного). Ну і часті 

корпоративи, chill кімнати, кухня. 

 

 

✓ Власюк Микола, студент групи КН-18-1 

Після сьогоднішнього відвідування Web-Systems Solutions, я дізнався дуже багато цікавої інформації, яка 

буде дуже корисна для новачка, який хоче потрапити в ІТ сферу, наприклад дана компанія має багаторічний 

досвід на ринку, та має багато клієнтів тому їм завжди потрібні нові кадри для поповнення їхнього 

колективу, у них скоро відкриється їхня академія навчання програмування та влаштування на роботу після 

відбору на курсах, у них дуже приємний колектив, цікаві корпоративи, та атмосфера в цілому. На мою 

думку це найкраща компанія у місті для того щоб спробувати себе в ІТ . 

 

✓ Плахтій Назар, студент групи КН-19-2 

На даному мітапі нам розповіли про те, як в цілому влаштована сфера ІТ, які існують професії та яким 

чином проходить розробка проекту в команді. 

Ейчар поділилася з нами знаннями що до першого працевлаштування у сфері ІТ: розповіла про посади на які 

простіше влаштуватися без досвіду роботи та деякі деталі по резюме.  

Було декілька історій про працевлаштування та кар’єрний ріст у WebSystems. Також розповіли про 

технології які вони використовують, зокрема РНР його фреймворки та системи управління базами даних. 

Отож Web-Systems це непоганий варіант для початку кар’єри в ІТ. 

 

✓ Муляр Едуард, студент групи КН-18-1 

Сьогодні мною було відвідано MeetUp, який проводила компанія WEB-Systems Solutions. Даний MeetUp 

проводили співробітники компанії: HR-менеджер, Front End розробник, Back End розробник, менеджер 

маркетингу та дизайнер. Загалом MeetUp мені сподобався: було весело, ментори розповідали цікаво, 

зрозуміло, жваво. Залюбки відповідали на будь-які питання, а також зробили екскурсію по офісу . 

Основними тематиками MeetUp було що таке IT, як туди потрапити, які навички необхідні, а  також історія 

та структура компанії Web-Systems Solutions. Стосовно першої частини тематики даного MeetUp, 

розповідалося про актуальний стек технологій у IT сфері. Як приклад для Front End найбільш потребуючим 

є ReactJs. Розповідали про те, як правильно потрібно складати резюме; необхідні навички для ефективної 

роботи (уважність, вміння швидко навчатися та адаптуватися). 

Щодо другої частини MeetUp, розповіли про структуру компанії, тобто відділи менеджменту, маркетингу, 

дизайну, тестування, Front End розробки, Back End розробки, мобільної розробки тощо . Також дізнався, що 

компанія почала свій шлях в 2009 році у кількості 3  чоловік. Через 5 років їх штат збільшився до 30 чоловік, 

на сьогодні – 90 чоловік.  

Для себе взяв до уваги важливість уміння працювати у команді (в WEB-Systems Solutions це знаходиться на 

першому місці), також необхідно розвивати комунікативні навички, не  боятися вивчати нові технології і 

завжди вірити в себе. 

 

✓ Блажук Вікторія, студентка групи КН-19-1 

Сьогодні IT-компанія Web Systems провели день відкритих дверей в приміщенні свого офісу. Це чудова 

нагода дізнатись щось нове і побачити, як влаштовані IT-компанії зсередини.  

 На зустріч зібралось досить багато гостей, переважно студенти. Спікер розповіла про компанію, чим 

вони займаються і які технології використовують. Також вона зачепила та кі важливі теми як перший досвід 

в сфері ІТ, складання резюме та співбесіда. 



 Нам розповіли, що досвід можна здобути на фрілансі працюючи з реальними замовленнями або 

просто виконуючи якісь завдання і тим самим здобувати досвід. Головне збирати усі свої хороші роботи в 

портфоліо, яке потім можна буде показати на співбесіді.  

 Під час складання резюме, насамперед потрібно бути чесними. Не варто додавати в резюме те, чого 

ви не вмієте адже рано чи пізно це може зіграти злий жарт.В резюме потрібно додавати всі навички, якими 

ви володієте навіть на базовому рівні. Також, нам нагадали за важливість знання англійської мови в сфері 

ІТ. 

 Нам розповіли що чекає нас на співбесіді. Запевнили в тому, що не потрібно сильно хвилюватись, 

адже від нас не чекають ідеальних знань та дуже високих навичок. Достатньо знати основи та мати бажа ння 

розвиватись. До співбесіди потрібно ретельно готуватись, підготувати питання які ви хотіли б задати, 

дізнатись якусь інформацію про компанію, яка запросила вас на співбесіду і бути готовими дати відповіді на 

їхні запитання. 

 Після цього почалось найцікавіше. Спікер запросила співробітника їхньої компанії – Андрія. Він 

почав розповідати свою історію і шлях по якому він прийшов до компанії Web Systems. Андрій з міста 

Волочиськ, як і я, що мене дуже здивувало. Він навчався в ХНУ, на спеціальності комп’ютерна інженерія. 

Андрій розповів як він проходив курси в цій  компанії і потім йому запропонували зробити тестове 

завдання. Після виконання завдання, на яке у нього пішов тиждень його взяли на роботу. Коли йому задали 

питання, як він оцінює ріст своїх навичок від того моменту як його прийняли на роботу і до тепер, він сказав 

щось схоже на «ніби перший і одинадцятий клас».  І після цього інші працівники знову почали розповідати 

що вони не чекають від нас чогось нереального, достатньо знати основи і орієнтуватись у вибраній сфері.  

 Виступ Андрія надихнув мене на те що, не варто зупинятись. Потрібно завжди йти до своєї цілі. 

Навіть якщо знань не вистачає потрібно не переставати вивчати щось нове і вдосконалювати себе.  

 В кінці було багато питань від слухачів. Спікери зрозуміло на них відповідали і давали багато 

корисної інформації. На завершення нам зробили невеличку екскурсію по приміщеннях їхнього офісу. Нам 

показали робочі місця, зону для відпочинку і багато цікавого. Приємно здивувало те що в них є столик для 

тенісу, де вони в будь який момент можуть зіграти в гру і відволіктись від роботи. А ще у компанії є чудова 

традиція. Кожному новому працівнику вони дарують вазончик. Тому на усіх робочих місцях стоять милі 

горщики з рослинками.  

 Я рада, що змогла відвідати цей захід. Було дуже цікаво послухати спікерів та побачити р обочу 

атмосферу компанії Web Systems. Це дало мені мотивацію знову спробувати вивчати веб розробку і не 

закидати почате, навіть якщо не виходитиме.  

 А ось фотографії, які вдалось зробити під час заходу. 

 

✓ Онікієнко Сергій, студент групи КН-18-1 

Якщо в двох словах, то  представники ІТ компанії Web System Solution розказували про роботу у компанії, 

провели екскурсію по офісу. Розказували з якими фірмами і замовниками мали справу, які проекти 

виконували. Також було згадано із якими технологіями мають справу ро бітники. Один із представників 

розказав свою тру-сторі, як він почав свій шлях в ІТ і в компанії загалом. 

Отже захід мені сподобався, було досить цікаво послухати людей, які працюють в ІТ сфері, почути їхні 

думки, побачити в яких умовах вони працюють. 

 

✓ Медведчук Віталій, студент групи КН-19-1 

Відвідування мітапу було дуже корисним та цікавим. Нам розповіли про компанію Web-Systems їхню 

історію, про те як створювалась компанія, розвиток компанії з роками, над типами замовлень які вони 

виконують та можливості компанії. Також ми дізнались про відділи компанії, які працюють над реалізацією 

різних типів замовлень за допомогою різних мов програмування і поділяються на Front end та Back end 

розробників. 

Пізніше нам розповіли про те, як влаштована фірма зсередини, їхні плюси, місця відпочинку, можливості 

роботи з офісу чи з дому, якості людей які вони цінують та що саме вони цінують один в одному. Також 

було цікаво дізнатись про те як проходить співбесіда, які завдання можеш отримати для перевірки твоїх 

знань та можливі вакансії для працевлаштування. 

Також було цікаво послухати про розробку веб-сайтів та інших проектів, про різні мови програмування такі 

як PHP, Python, Java та інші і фреймворки. Один з працівників компанії розповів свою історію про те як він 

попав у компанію та інші цікаві деталі. Під кінець мітапу нам провели екскурсію по офісу та показали як 

працюють їхні працівники, їх робочі місця та місце для розгрузки-відпочинку між роботою над проектами. 



В загальному я дуже задоволений тим, що відвідав день відкритих дверей фірми Web-Systems та дізнався 

багато нового, що стане корисним в майбутньому. 

 

✓ Запорожець Максим, студент групи КН-18-1 

На початку нам трохи розповіли про саму фірму і її коротеньку історію. Про те, як вони починали з 3 людей 

і зараз вже 90))) (а можливо і більше). Далі коротко розказали про те, як проект розбивається на окремі 

відділи. Тобто хтось пише логіку, хто візуальне оформлення, хтось з клієнтом займається і так далі. Далі 

розповіли про те, як початківцю розпочати свою кар’єру в IT, наголосили про необхідність англійського 

язика. Також розповіли про всі нюанси резюме та співбесіди і дали поради як краще пройти це все. А потім 

відповіли на всі питання, які задавали…. Але трохи стало шкода того, хто прийшов розказувати про 

“backend”, а йому навіть не визвали на сцену, щоб він щось розказав xDxDxD (правда потім згадали і 

попросили задати декілька питань). І на кінець поводили по місцям, де вони працюють. 

І тепер висновок !!!! 

 Скажу по правді – мені сподобалось. Найголовніше що там було для мене – це відкритість та 

простота.  

 

✓ Самолюк Микола, студент групи КН-19-2 

Розказували де здобути перший досвід, як скласти резюме, як поводити себе на співбесіді. Потім 

виступив один з їхніх працівників і розказав як він попав до них. І в самому кінці нас поводили по 

їхньому офісу. В планах довчитися до кінця року освоїти JavaScript і практикуватися на заказах в 

інтернеті, а на наступне літо пробувати піти по спеціальності. 

 

✓ Жук Дмитро, студент групи КН-18-1 

На цьому заході розповідали про будову компанії, відділи, які посади є у цих відділах. Розказували про 

історію компанії. Заснована вона була в 2009 році 3 ентузіастами, які розпочали свій рух у ІТ. Перші 

замовлення вони взяли на Фрілансі і так по трохи компанія розросталась, на да ний момент у компанії 

працює біля 90 чоловік. 

Другим етапом розповідали як можна потрапити у компанію, тонкощі співбесіди, поради до її проходження. 

Потім розповідали про технології які вони використорують такі як :Shopify, wordpress,nodeJS. 

Після цього один з процівників розповів свою тру сторі,як він потрапив у компанію,  його тернистий шлях 

так сказать. 

Далі був формат Q&A. 

 

✓ Похитун Андрій, студент групи КН-19-2 

Доволі цікавий вийшов мітап. Побувавши в офісі web -systems нас познайомили з  працівниками різних 

направлень у програмуванні.Особливо цікаво було послухати про історію Андрія(Front end) розробника. 

 Також були задані актуальні на сьогодні питання в галузі front , back end розробки. Цікаво було послухати 

про різні фреймворки. Хочу відмітити дружність та позитивність колективу, взагалі не було відчутно 

робочої атмосфери.  

Окремо хочу виділити роботу HR менеджерів. Дуже приємно було слухати , та сприймалось все доволі 

просто. 

Офіс в них доволі затишний, та приємний з комфортною зоною відпочинку.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


