
 30 березня 2021 року відбулася в онлайн-форматі зустріч студентів освітньої 

програми Комп'ютерні науки Хмельницького національного університету з 

представником компанії АМC Bridge, Мариною Айсіною .  

Темою зустрічі були можливості, які надає компанія  на початку професійного 

шляху.  

Завдяки спілкуванню, учасники  отримали розгорнуті відповіді на свої питання  

щодо підготовки, можливостей для розвитку і набуття досвіду, роботи на проектах та в 

цілому про компанію. Кожна така зустріч 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 призів з логотипами 

компанії.  

 Щиро дякуємо за зустріч!  Було дуже цікаво та корисно  .  

 

 Алексейко Віталій, студент групи КН-18-1 

Дякую організаторам за зустріч. Адже знайти своє покликання - важливе завдання. Але далеко не 

така складне і відповідальне як отримати знання, щоб опанувати професію і бути успішним. 

Зустріч проходила досить жваво, в хорошому темпі, час пролетів непомітно. В цьому велика 

заслуга спікера Марини Айсіної, так як манера викладання інформації не нудна, цікава . Марина 

розповіла про компанію AMC Bridge, її становлення та досвід на ринку ІТ. А також особливості 

роботи, специфіку послуг та основні експертні області в яких працює компанія. Було розкрито 

можливості початківців в сфері ІТ. Я отримав багато корисної інформації. 

 

 Гринько І., студентка групи КН-19-1.  

Мені сподобалося. Дуже інформативно. Думаю подати своє резюме 
 

 Домбровський Назар, студент групи КН-18-1 
Відвідав зустріч від AMC Bridge, на якому спікер стисло та чітко розповіла про можливості 
стажування, роботи та розвитку в їх компанії, а також відповіла на актуальні питання. 
Зустріччю залишився задоволений, вдячний спікеру Марині та компанії AMC Bridge 
 

 Олексій Прус, КН-20-2 

Зустріч була дуже цікавою. Я дізнався багато чого нового в сфері IT. 
 

 Овчарук Олександр, студент групи КН-17-1 

На проведеній презентації була надана інформація про компанію AMC Bridge, а саме: напрямки та 
сфери роботи компанії, приблизна заробітна плата працівників, можливості кар 'єрного росту, а 
також було наведено перелік знань та навичок необхідних для початку роботи в компанії. Також в 
фірмі AMC Bridge: є спеціальний відділ (Campus) який проводить навчання студентів технологіям, 
що активно використовуються в компанії під час розробки комерційних проектів.    
 

 Запорожець Максим, студент групи КН-18-1 

Отже… Що я можу сказати. В принципі як і очікувалось, нам розказали багато інформації про 

свою компанію, над якими проектами вона працює, також хвастались своїми найкращими 

проектами і виділили саме 1 в якого назва починалась вроді на “Cat….” І що його закачали більше 

80 тис разів)))). Також велика увага була сконцентрована на тому, як саме до них попасти в 

компанію і через який “легкий” шлях потрібно пройти. В принципі корисна зустріч для тих, хто 

вже хоче подавати резюме до них на стажировку. І також розказували про те, як вони проводять 

корпоративи. Ну і так все вроді!) 

А НУ І САМЕ ГОЛОВНЕ – Я НІЧОГО НЕ ВИГРАВ І БУВ В  ОСТАНІХ РЯДАХ В 

СПИСКУ. АЛЕ ЦЕ ІНША ІСТОРІЯ!!!!  

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


 Богдан Шпорт, КН-20-2 
Дякую організаторам за можливість побувати на зустрічі з представницею AMC Bridge . Отримав 
для себе багато корисної інформації щодо підготовки до справжньої роботи програміста, роботи в 
команді та підготовка до співбесіди! Дякую за чудові поради. 
 

 Мороз Олександр, студент групи КН-17-1 

Зустріч була приємна, дізнався як працює фірма в умовах карантину. Розповіли чим займається 
фірма та як потрапити на неї, що потрібно робити, аби покликали на співбес іду. Взагалі дали 
зрозуміти в якому векторі потрібно працювати студентам, аби потрапити до одної з кращих фірм 
Хмельницького. Умови роботи як завжди привабливі, але дають зрозуміти, що шукають дійсно 
цінних людей. 

 

 Залуцька Ольга, студентка групи КН-18-1 

Дякую AMCBridge за проведення цікавої зустрічі. Це була чудова можливість дізнатись про 
роботу над проектами та стажування в Кампусі. Особливе враження справив перелік компаній, з 
якими працює AMCBridge: це Microsoft, Autocad, SolidWorks та багато інших українських та 
іноземних замовників. Провела час з користю, за що ще раз дякую!  
 

 Юлія Козаченко, КН-20-2 

Зустріч мені сподобалася. Спікера було приємно слухати. Вона надала доволі цікаву інформацію, 
яка, я впевнена, знадобиться у майбутньому. Також чудово, що був проведений розіграш призів ,  
що зробило зустріч бадьорою та веселою. 
 

 Муляр Едуард, студент групи КН-18-1 
Сьогодні мною було відвідано зустріч, яку проводила представник компанії AMC Bridge. Загалом 
мені сподобалося. Розповідала весело і цікаво, розгорнуто відповідала на задані питання.  
Основною тематикою зустріччі був AMC Bridge Campus. Розповіли як можна потрапити в даний 
кампус, як приклад навели, що для початку необхідно буде зробити певні технічні завдання, які 
вони нададуть. Далі якщо завдання були виконанні вірно (мінімум на 90 %), тебе запрошують на 
другий етап – співбесіду. Пройшовши співбесіду ви потрапляєте до AMC Bridge Campus. Також 
було виділено стек технологій з якими працюють в каспусі і взагалом в компанії.   
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 лекцію ставлю 4.5/5, хотілось трохи більше програмних прикладів, які виконують trainee в AMC 
Bridge Campus.  
 

 Яцунь Іван, студент групи КН-17-2 

Зустріч дуже сподобалась, все було зрозуміло і цікаво. Я і раніше дивився інформацію про Кампус 
від АМС, але тепер зрозумів все набагато краще.  Думаю спробую взяти в цьому участь 
 

 Роман Голяж, КН-20-2 

Все було зрозуміло.. Сподобалось сама презентація і розповідь про організацію , зацікавили 
проекти AMC bridge. 
 

 Онікієнко Сергій, студент групи КН-18-1 

На зустрічі  представник ІТ-компанії AMC Bridge розказала нам про саму компанію і як можна до 
них потрапити. Потрібно спочатку скласти і відправити резюме, виконати пробне завдання, після 
успішного проходження завдання проводиться інтерв’ю. Якщо все добре то приймають на посаду 
trainee на період від 3 до 9 місяців. Після цього приймають в основний колектив на посаду junior із 
зарплатою. 
 В цілому зустріччю  задоволений, дізнався щось нове для себе, взяв на замітку собі цю 
компанію. Можливо, в майбутньому, саме з цією компанії почну свій шлях в ІТ-сфері. 
 

 Шпичко Анастасія, студентка групи КН-17-2 

Цікава та інформативна зустріч, яка допомогла дізнатись про компанію AMC Bridge ще більше 
цікавої інформації, зокрема ту що стосується працевлаштування та роботи компанії.  



 

 Купрійчук Владислав, студент КНм-20-1 

Сподобалась подача інформації та її зміст. Все зрозуміло і сприяє прихильному ставленню до 
компанії в цілому. 
 

 Блажук В., студент групи КН-19-1 

Було дуже цікаво послухати про таку велику компанію та дізнатись, як можна туди потрапити. 
Інформація досить корисна. Спікер чудово розповіла про те як надсилати своє резюме і що 
чекатиме далі. Також, дізналась який рівень знань потрібен для того щоб успішно влаштуватись в 
IT-компанію. Рада що відвідала захід) 
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


