
❗❗❗27 травня 2021 року в рамках дисциплін навчального плану для студентів  

спеціальності  Комп'ютерні науки Хмельницького національного університету,  

відбулась надзвичайно цікава  лекція від Володимира ГРИБА, нашого випускника, 

розробника програмних продуктів  із багаторічним досвідом . 

Темою MeetUp була "Масштабована архітектура проекту".  Спікер Володимир 

розповів про сучасні підходи до розробки та розширення наявного функціоналу 

програмного забезпечення. Основну увагу було приділено доступності, 

управлінню ризиками, сервісам і мікросервісам, масштабуванню та хмарним 

сервісам .  

Також Володимир  поділився зі слухачами своїм досвідом роботи в ІТ - сфері, що є 

надзвичайно цінним для студентів нашої кафедри.  

Студентам освітньої програми «Комп’ютерні науки» дуже подобається слухати лекції 

від представників ІТ-еліти міста Хмельницького, тому ми сподіваємось на подальшу 

співпрацю .  

Найактивніші студенти поділилися своїми враженнями від зустрічі : 

 Олександр ОВЧАРУК 

В ході лекції були розглянуті питання стосовно розробки архітектур великих проектів; 

наведенні приклади несправностей, які можуть виникнути в результаті неправильно 

розробленої структури проекту та запропоновані їх можливі вирішення. Також на 

лекції розглядалася велика кількість хмарних сервісів з виділенням їх особливостей. 

Лектор наводив багато практичних прикладів, що спонукало до кращого сприйняття 

інформації. 

 

 Віталій МЕЛЬНИК  

Дуже сподобалось, все цікаво і без лишнього, все як має бути! Неймовірно! Чекаю 

наступні конференції! 

 

 Микола ЯКОВЧУК  

Було доволі цікаво послухати. Дізнався багато нового про організацію сервісів. 

 

 Іван ЯЦУНЬ 

https://kn.khnu.km.ua/page.aspx
http://khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0


Відвідав вебінар по Масштабуванні архітектури проекту, дізнався багато нового про 

внутрішню роботу і підтримку великих проектів.  Було цікаво послухати про деталі та 

специфіку типічних проблем та задач при розробці та їх вирішення  

 

 Тарас ЛЕВЧЕНКО 

Загалом класно, але слайди англійською, тому трошки це тяжко, бо хочеться 

прочитати щоб розуміти зразу про що йде мова. 

 

 Дар’я АРТЮХОВА 

Було цікаво послухати про масштабування проектів, управління ризиками, сервіси та 

хмари. Для себе розібралась в деяких незрозумілих мені питаннях, ознайомилася з 

новим, захотілося більше взнавати про це. Спікер розповідав все зрозуміло і чітко. 

 

 Дмитро БОРОВИК 

Мітап був досить інформативним та корисним, оскільки проблема, що піднімалиась 

на мітапі, є дуже поширеною. Тому кожному необхідно проектувати архітектуру свого 

програмного продукту завчасно. Спікер досить доступно пояснював матеріал. 

 

 Микола ВЛАСЮК 

Мітап був цікавий багато чого прояснив по архітектурі проєкта, завдяки цій 

інформації в майбутньому можна буде уникнути проблем, які обговорювались на 

даному мітапі . 

 

 Ольга ЗАЛУЦЬКА  

Відвідала мітап «Масштабована архітектура проєкту». Розглянута тема є актуальною 

та цікавою. Дізналась нове про хмарні сервіси. Буду рада, якщо будуть проводитись і 

нові конференції за цією тематикою. Спікер, Володимир Гриб, доступно подав 

інформацію, за що варто подякувати.  

 Максим ЗАПОРОЖЕЦЬ 

Якщо говорити коротко, то мітап був доволі цікавий. Спікер показав як саме краще 

розробляти програмний продукт щоб потім у нас була можливість його розширювати. 

Воно хоть і трохи скучне,але потрібно. Тому мітапом більш-менш задоволений). 

 

 Едуард МУЛЯР 

Сьогодні мною було відвідано MeetUp. Темою MeetUp була "Масштабована 

архітектура проекту". MeetUp сподобався, ментор розповідав цікаво, конструктивно.  



Ментор Володимир розповів про сучасні підходи до розробки та розширення 

наявного функціоналу програмного забезпечення. Основну уваги було приділено 

таки речам як доступність, управління ризиками, сервіси і мікросервіси, 

масштабування, хмарні сервіси. Дані підходи (елементи) розробки архітектури 

необхідно розглядати для того, щоб швидко, ефективно та безпечно розширити 

поточний функціонал системи або створити новий. 

Для себе взяв до уваги таку річ як Game Days, тобто це дні коли спеціально 

“ламають” систему для того, щоб подивитися наскільки швидко, ефективно та 

безпечно команда розробників та менеджерів буде вирішувати наявні проблеми 

системи. 

За лекцію ставлю 4/5, хотілось побачити практичні приклади використання підходів 

до розробки та розширення функціоналу системи. 

 

 Сергій ОНІКІЄНКО 

На мітапі розповідалося про те, з якими проблемами можна зіштовхнутися при 

створенні та підтримці проектів, та як їх вирішувати. В цілому було цікаво, можливо в 

майбутньому ці знання знадобляться. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


