
В межах співпраці  кафедри Комп‘ютерних наук та інформаційних технологій  
Хмельницького національного університету  з фірмою Stfalcon  10 лютого 2021 року 

студенти  спеціальності “Комп’ютерні науки» відвідали  онлайн-лекцію  курсу 

"Програмування Front End".  
 
Мітап був цікавий усім, хто зацікавлений у вивченні Front End.  

 Відбулося: 

—  знайомство з викладачем Ден Скоров  (Den Skorov)  ; 
— дізналися про ІТ та місце Front End в цій сфері, напрямки веб-програмування, 

приклади цікавих сайтів ; 
— дізналися про мотивацію програмістів (умови роботи, зарплати та ін.) ; 

— отримали відповіді на запитання  

 Було дуже цікаво та корисно  .  

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

 

 Алексейко Віталій,  студент групи КН-18-1 

Висловлюю слова вдячності організатору Денису Скорову за отримані позитивні враження від 

мітапу “Програмування Front End”. Лекція сподобалася, виступ доповідача – актуальний і 

корисний для професійної діяльності в сфері ІТ.  Дізнався про роботу front-end розробника, 

актуальні напрямки в розробці веб-сайтів. Ознайомився з основними обов’язками програмістів 

у даній сфері. На лекції було окреслено основні знання та навички, необхідні початківцям у веб -

програмуванні та веб-дизайні для успішного працевлаштування та подальшого кар’єрного 

зростання. 

Багато пізнавальної інформації. Дякую за організацію корисного мітапу! 

 

 Овчарук Олександр, студент групи КН-17-1 

Презентація була спрямована на заохочення розвиватися в сфері IT. Були дані загальні 

відомості про початок шляху в IT. Презентація проводилася достатньо жваво, спікер багато 

розказував про власний досвід роботи в сфері IT, що було достатньо пізнавально. Враження від 

прослуханої інформації позитивні.  

 

 Муляр Едуард, студент групи КН-18-1 

Загалом даний MeetUp по курсу програмування Front End був цікавий. Ментор розповідав весело 

і цікаво, розгорнуто відповідав на задані питання.  

Щодо Front End, то щоб працювати в цій сфері необхідно мати навички по HTML,CSS.JS – це must 

have, для подальшого розвитку в цій сфері і отримання більшої зарплатні необхідно вивчати 

фреймворки, як приклад VUE.js. 

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

технології і завжди вірити в себе. 

За лекцію ставлю 4.5/5, хотілось трохи більше візуальних прикладів по даній сфері.  

 

 Яковчук Микола,  студент групи КНм-20-1 

Дуже інформативно, була дана точна інформація про порядок вивчення матеріалу. Сказано про 

основні напрямки фронт енд розробки.  Описано використання JS в сучасному Web просторі.  

 

 Власюк Микола, студент групи КН-18-1 

Лекція була дуже пізнавальна, та агітаційна, для початку саме те щоб піти навчитися чогось 

нового, та покращити свої навички. 

https://kn.khnu.km.ua/
http://www.khnu.km.ua/
https://www.facebook.com/it.academy.stfalcon/


 

 Артюхова Дар'я, студентка групи КН-18-1 

Було цікаво послухати про шлях, який пройшов Денис, щоб стати розробником, актуальність 

фронтенду, зарплати розробників та відповіді на різні питання. Також Денис дуже змотивував 

і дав зрозуміти, що почати кар'єру в It зовсім не важко. 

Онлайн-лекція сподобалась, дякую Денису. 

 

 Запорожець Максим, студент групи КН-18-1 

Загалом ця лекція як на мою думку більше потрібна  для тих, хто тільки починає свій шлях в IT. 

Але і для тих, хто вже не 1 рік це вчить і можливо десь утратив бажання вчитись ( маленький 

стимул дає заробітна плата ). Ну і ще для того, щоб запросити на навчання до себе. Але для 

мене було трохи цікаво. Все-таки треба собі нагадувати які плюси тебе чекають після того, як 

ти це осилиш. Тому моя оцінка 9/10  

 

 Войчишин Олександр, студент групи КНм-20-1 

Викладач поділився своїм справжнім опитом. Як він досяг такого рівня, що він зробив для цього, 

та що можна опанувати під час навчання на даному курсі. Було дуже цікаво, для 1-3 курсів 

інституту підійшло б на всі 100% 

 

 Похитун Андрій, студент групи КН-19-2 

Лекція хороша, детально розповідається про старт в Front-end, зарплатню та стаж роботи 

самого викладача курсу. Було цікаво послухати. 

 

 Блажук Вікторія, студентка групи КН-19-1 

Відвідала сьогоднішню лекцію по Front-end програмуванню. Було цікаво послухати спікера 

Дізналася про нову та корисну інформацію. Досить цікавий та мотивуючий захід . 

 

 Хитрюк Анастасія, студентка групи КН-19-2 

Було цікаво послухати про сферу, з якою я не була знайома, про можливості та розгалуження 

самого поняття айті. Організатор цікаво розповідав,  з його відповідей я багато зрозуміла і для 

себе. Розробка фронт енду не зовсім те, що мене цікавить. Загалом була щаслива послухати 

та відвідати! 

 

 Одуха Владислав, студент групи КН-19-1 

Непогана лекція і викладач класний, пояснює сам матеріал досить цікаво. Проте лекція мене не 

дуже зацікавила, тому що це інший напрямок порівняно з тим, що ми вчимо. Усі матеріали 

можна знайти у вільному доступі, якщо мати бажання. Хоча можливо для когось курси це шлях 

в IT. 

 

 Ціцьвіра Імір, студент групи КН-19-2 

Було цікаво послухати про особливості працевлаштування / працевлаштування в 

Хмельницькому, про особистий досвід . Також було багато корисних порад. 

 

 Яницький Олег, студент групи КН-17 

Був на вступній лекції по "Програмування Front End" було дуже цікаво та пізнавально для мене, 

так як планую працювати в цій сфері. Багато дізнався про реалії цієї професії від ментора, та 

про те як працюється front end розробнику в Хмельницькому.  

 



 Мороз Олександр, студент групи КН-17 

Цікава вступна лекція, розповідав не скучно, відчувався зв'язок з студентами. Давав відповідь на 

питання які задавали в чаті. Видно, що розповідає не просто завчену фразу і пройшов шлях від 

електромонтажника в ВОЛЯ, до викладача курсів по програмуванню. Розповів, що лише на 7-мій 

фірмі він знайшов те, що хотів. Розповів про плюси курсу працювати в команді. Я думаю, що я 

міг би для знайомим порекомендувати даний курс. 

 

 Мукомела Кирило, студент групи КН-20-2 

Був сьогодні на ввідній лекції з курсу "Програмування Front End" від IT Академії stfalcon. 

Особисто для мене вона була корисною, адже на ній детально розписали план всього курсу та 

розповіли про вихід в IT сферу. Дуже задоволений.  

 

 Пасічник Олександр, студент групи КН-20-2 

Лекція пройшла чудово: у ній правдиво розповідали про шлях до своєї мрії, з усіма 

підводними каменями, без ілюзорних надій. 

Також охоче відповідали на запитання присутніх, що свідчить про доброзичливе 

ставлення до студентів. 

 

 Ми раді, що завдяки спікеру Денису Скорову  наші студенти зацікавилися  
програмуванням Front End та отримали позитивні враження від мітапу .  

 

До зустрічі!  
 

 

















 


