
 
 31 березня 2021 року студенти освітньої програми Комп'ютерні науки 

Хмельницького національного університету  прийняли участь у  цікавому  

онлайн-мітапі "Under the Hood of TypeScript". 

 

 Спікер Олексій Антоненко — Software Development Engineer, Team leader, Tech 
Expert в AMC Bridge, який працює у програмуванні довше, ніж ця мова взагалі 

існує . 

 

Учасники мітапу дізнались: 

 Що таке TypeScript і як ця мова пов’язана з JavaScript?  
 Які переваги статичної типізацiї?  
 Як працює компілятор TypeScript під капотом?  

 Чи є причини не використовувати TypeScript?  
 Яке місце TypeScript посідає з-поміж С# та JavaScript тощо. 

 

 Було цікаво та корисно  .  
 

Хочемо відзначити високу активність всіх учасників . Найбільш активні  учасники 
мітапу поділилися своїми враженнями: 
 

 

 Залуцька Ольга, студентка групи КН-18-1 

Чи не найкращий мітап від АМСBridge!  Дізналась про перспективний напрямок розвитку для ІТ -
спеціаліста – мову TypeScritp, її переваги та сфери застосування. Також не оминули Q&A сесію, де 
торкнулись не лише мови TS, а й інших сфер роботи програміста.   
Дякую команді AMC Bridge за актуальні, цікаві та корисні мітапи – можливість не нудьгувати та 
розвиватись!   
 

 Яковчук Микола, студент групи КНм-20-1 

Дуже сподобалась конференція. Дізнався про деякі нюанси тайп скрипта. Переконався що для 
великих проектів підходить комбінування ангуляр + тайп скрипт. 

 

 Домбровський Н.С., студент групи КН-18-1 

Відвідав мітап від AMC Bridge, у якому цілком детально розбирався Type Script.  
Спікер розповів про переваги, недоліки та власний досвід, а також відповів на низку цікавих 
запитань від учасників. 
Мітапом залишився задоволений. 
 

 Запорожець Максим, студент групи КН-18-1 

Ну що сказати. Мітап був досить цікавим і непоганим. Спікером був Олексій Антоненко. 
Розказував про TypeScript. А саме про те, коли він виник, його історію та переваги і недоліки. 
Також про те, що він набуває популярності і скоро буде обов’язковим в кожному проекті. Ну і на 
останок відповідав на кучу питань. Тому мітапом в цілому задоволений!!!!  
 

 Андрушко Владислав, студент групи КНм-20-1 

Доволі цікава була зустріч, все було дуже навіть добре 
 

 Власюк Микола, студент групи КН-18-1 

Розповідали про суть та недоліки TypeScript, чому він зараз є дуже популярним і чому його 
потрібно вивчати саме зараз.  
В загалому мітап пройшов на 5\5, особисто я дізнався багато нового про цю мову програмування і 
те що для гарної майбутньої перспективи потрібна придивитися до цієї мови програмування.  
 

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


 Гримак Роман, студент групи КНм-20-1 
В целом конференция прошла достаточно информативно. У новичков IT направления, сумевших 
выразить заинтересованность в отношении такого программного инструмента, как TypeScript, 
сформируются условия, чтобы превратиться в хороших специалистов на рынке веб-приложений. 
Автором презентации было правильно подмечено, что TypeScript на уровне других языков 
программирования продолжает набирать технический спрос. Потребность в технологии 
заключается в ее расширенной функциональности по сравнению с JS. 
 

 Муляр Едуард, студент групи КН-18-1 

Сьогодні мною було відвідано MeetUp, який проводила компанія AMC Bridge. MeetUp 
сподобався, ментор розповідав цікаво, конструктивно, розгорнуто відповідав на задані питання.  
Основною тематикою MeetUp була мова програмування Typescript. Ментор Олексій розповів 
коротку історію про виникнення Typescript, також виділив основні “фічі” даної мови: типізація, 
крос-платформеність, об’єктно-орієнтований стиль написання. Особливу увагу було звернено на 
компілятор даної мови: в деталях розповіли про будову компілятора, також були виділені переваги 
та недоліки. 
Також в ході конференції велась розмова про порівняння Javascript і Typescript. Особливу уваг у 
було звернено на те, що Typescript є надбудовою над Javascript. Так як Javascript є нетипізованою 
мовою, Typescript дозволяє покрити це.  
Для себе взяв до уваги, що Typescript є перспективною мовою для вивчення, особливо якщо 
працювати у веб-середовищі, так, як дана мова дозволяє виховувати у програміста вміння писати 
чистий код за рахунок типізації і також дозволяє швидко та гнучко створювати додатки будь-якої 
складності. 
Також виділив для себе вміння працювати у команді (в AMC Bridge це вміння знаходиться на 
першому місці), не боятися вивчати нові технології і завжди вірити в себе. 
За лекцію ставлю 4/5, хотілось побачити  більше програмних прикладів. 
 

 Мельник Віталій, студент групи КНм-20-1 

Дуже сподобалось, неймовірний спікер, дуже щира та відкрита людина, все швидко і по справі, а 
головне цікаво, балдьож) 
 

 Онікієнко Сергій, студент групи КН-18-1 
На мітапі представник ІТ компанії AMC Bridge Олексій Антоненко розповідав про таку мову 
програмування як TypeScript. Розповідав про особливості мови програмування, галузі де вона 
застосовується і за яким принципом працює компілятор і як спрацьовує код. 
Я дізнався: 

• Що таке TypeScript і як ця мова пов’язана з JavaScript. 

• Які переваги статичної типізацiї. 

• Як працює компілятор TypeScript під капотом. 

• Чи є причини не використовувати TypeScript. 

• Яке місце TypeScript посідає з-поміж С# та JavaScript тощо. 
Загалом було цікаво почути про нову для себе мову програмування. 5/5 

 

 Алексейко Віталій, студент групи КН-18-1 

Велика подяка організаторам AMC Bridge за мітап. Спікер Олексій 
Антоненко, Software Development Engineer, Team leader, Tech Expert, AMC Bridge докладно 
розповів про мову програмування TypeScript, причини популярності, її переваги, недоліки, 
відмінність від JavaScript. Було розглянуто синтаксис та семантику мови, особливості компіляції 
коду, а також конкретні приклади, що безумовно є дуже важливим етапом при знайомстві з новою 
мовою програмування. Спікер доступно і зрозуміло подає інформацію, слухати дуже цікаво. 
Відповіді на питання докладні та по суті. Дякую спікеру Олексію Антоненко та модератору 
Роксолані Харузіній за цікавий мітап. Я отримав багато корисної інформації та позитивних емоцій. 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 


