
 

 

 14 квітня 2021року студенти освітньої програми Комп'ютерні науки 

Хмельницького національного університету  прийняли участь у онлайн-мітапі 

«Управління ІТ-проектами». 

Спікери:  

Олександр Зозуля - CTO компанії - головний технічний директор Stfalcon. Досвід - 8+ 

років, Senior Android Developer 

Олександр Яцюк - Менеджер проектів. Досвід - 1+ років, Junior Project Manager. 

 

Учасники мітапу дізнались: 

➢ Про напрямки роботи компанії; 

➢ Про етапи розробки ІТ-проектів; 

➢ Про цілі, задачі та ресурси для успішної реалізації проекту; 

➢ Про методи, з допомогою яких можна оцінити якість реалізації задач проекту; 

➢ Про підходи досягнення бізнес-цілей. 

 

 Студенти отримали відповіді на питання  від спікерів .  Було цікаво та корисно . 

 

Хочемо відзначити високу активність всіх учасників  .  

Найбільш активні  учасники мітапу поділилися своїми враженнями: 

 

 Артюхова Даша, студентка групи КН-18 

Було цікаво послухати про концепцію управління проектами, я рада була чути відповідь на 

поставлене мною запитання, а також цікаво було ознайомитися з компанією STFALCON 

 Андрушко Владислав, студент групи КНм-20-1 

Досить цікаво було послухати досвідчених людей, говорили все чітко і по темі.  

 Залуцька Ольга, студентка групи КН-18-1 

Цікавий мітап. Дізналась більше про малознайому досі галузь в ІТ – продакт менеджмент. Знати 

базові принципи ПМ важливо, адже без нього не створюється жоден проект.  

Поговорили про роботу менеджера, його мету та процес роботи. В подальшому варто розширити 

знання з цієї області, адже всьому можна знайти використання у навчанні та подальшій роботі.  

Дякую компанії stFalkon за проведену зустріч!  

 Яковчук Микола, студент групи КНм-20-1 

Цікава і змістовна зустріч. Дізнався багато нової інформації 

 Муляр Едуард, студент групи КН-18 

Сьогодні мною було відвідано MeetUp, який проводила компанія Stfalcon. Загалом MeetUp був 

цікавий, ментор розповідав жваво та цікаво, розгорнуто відповідав на задані питання.  

Основною тематикою MeetUp була організація управління it-проектами. Ментори Олександри 

розповіли як ведеться організація управління it-проектами на прикладі компанії Stfalcon. Особливу 

увагу було звернено технології SMART – слугує для постановки та формулювання цілей. Також 

було зачіплено стек технологій, які використовуються для управління проектами. В Stfalcon для 

прикладу використовують Jira і частково Microsoft Project.  

Як висновок, можна відмітити, те що управління проектами є важливою складовою всього 

виробничого процесу. Так як дана складова дозволяє представити, проаналізувати, оцінити, 

ефективно розробити будь-який проект. Тобто, проекти створюються послідовно, з обмеженістю та 

конкретністю в часі, декомпозиційно. 

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


Для себе взяв до уваги важливість уміння працювати у команді, не боятися вивчати нові технології 

і завжди вірити в себе. 

За лекцію ставлю 4/5, хотілось трохи більше реальних прикладів, тобто щоб показали хоча б 

частково як здійснюється управління проектами на базі вже існуючого проекту.  

 Кравчук Яна, студентка групи КНм-20-1 

Цікавий та новий матеріал був почутий на цьому мітапі. Сподобалось що його вели молоді та 

настільки освідченні хлопці. Також приємно здивувало що вони є розробниками таких додатків як 

"Нова пошта" та "Києвстар" 

 Шпичко Анастасія, студентка групи КН-17-2 

Дізналась на зустрічі про найпопулярніші програми в який можна проектувати свою роботу та 

розподіляти час на її виконання. 

 Максим Голяж, студент групи КН-20-2 

Сьогодні був на ІТ конференції. Лекцію вели приємні люди, все було на високому рівні. Багато 

дізнався про керування "ІТ-проектами". Відповідали на всі питання, які задавали. 

 Онікієнко Сергій, студент групи КН-18 

Якщо в двох словах, то два представники ІТ компанії Stfalcon розказували про роботу у компанії. З 

якими фірмами і замовниками мали справу, які проекти виконували. Розказали за яким принципом 

виконують закази і як працюють командою. 

Враження змішані, місцями було нудно слухати. Особливо сподобався коментар учасника 

конференції).  

 Левченко Тарас, студент групи КНм-20-1 

Все по суті впринципі, тільки невпевнено розказував 

Може через те шо прихворів 

Бо я наскільки знаю то там короною хворіють на офісі 

 Мороз Олександр, студент групи КН-17-1 

Тема мітапу в принципі не складна для зрозуміння і її можна розвивати дуже класно в наший час і 

в умова карантину тим більше, доповідачі певною мірою ускладнювали це зрозуміти. Можна було 

звести до більш простих понять. Управління ІТ проектом, це по-перше цікаво, ти з самого початку 

в проекті і бачиш як він розвивається та куди йому потрібно рухатись. Програмісти по ходу роботи 

також вчаться і вдосконалюються. Також сказали про цінність - люди та ціль - розвиток. Але без 

людей не буде розвитку, а для людей потрібна реклама + щоб ваш продукт був цікавим. Робити 

аналог чогось, це мало, треба робити краще, швидше та дешевше, хоча б 2 критерія мають бути, тоді 

ти будеш на коні. 

Не почув майже нічого про рекламу, хороший маркетолог також потрібний в команді проекту. 

Також трішки з оцінкою не зрозумів, менеджер проекту має знати, на що спроможні його 

програмісти і робити приблизні прогнози по затратам часу на проект, або запитати в них та лишити 

час на тестування і вирішення помилок. Мати свою буферну зону. 

Висновок один, проект на то він і проект, що потрібно все продумувати, розбивати на менші задачі 

і вирішувати їх. Та саме головне зацікавленість кожного в своїй роботі!!!! 

 Войчишин Олександр, студент групи КНм-20-1 

Пройшла зустріч в Зумі із STFALCON. 

Розказали про себе, як працюють, що вони зробили з найбільших та популярніших проектів.  

Процес роботи від прийняття роботи до його виконання. 

 Власюк Микола, студент групи КН-18 

Ознайомився з однією з Хмельницьких розробників, та технологіями якими вони користуються, а 

також агітували приходити до них на роботу. 



Враження змішані, але було цікаво, обідка шо на фірмі нема піченюшок((( 

Висновок: Хочеш мати гроші і гарні перспективи іди працюй і не страдай ….  

 Кирило Мукомела, студент групи КН-20-2 

Дуже сподобалася конференція про Управління IT-проектами, було детально описано деякі нюанси 

менеджменту, про які я не знав. Дуже задоволений даним мітапом! 

 Пасічник Олександр, студент групи КН-20-2 

Мені сподобалась розповідь на конференції про головні постановки задач в IT-компаніях, про деталі 

щодо виконання робіт для замовників і т.д. Було досить інформативно і цікаво.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


