
ВІДГУКИ ВІД ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ ІСТ (2008-2020) 

"Вступила до магістратури на заочну форму навчання із скептичним 
настроєм. Думала, що наука пройде повз "заочника". Але я приємно 
вражена навчанням в Національному Транспортному Університеті - 
знання здобуті на кафедрі Інформаційних систем та технологій дуже 
допомогли мені в подальшому працевлаштуванні. На 5 курсі я змогла ще 
раз відкрити для себе уже відомі предмети. Я приємно вражена досвідом 
та знаннями, які були здобуті у НТУ" 

Сокол Олена, Junior Game Tester в «Ubisoft», випуск 2019 

 

"Хоча я й прийшов на нашу кафедру з іншого університету, я в 
повній мірі зміг оцінити унікальну екосистему кафедри, де об'єдналися 
молоді викладачі з сучасними підходами і навчені часом професори з 
неоціненним досвідом, який вони вкладають в своїх студентів." 

Сисоєв Ілля, Middle Software Engineer at EPAM Systems, випуск 2019 

 

"КІСТ дав мені зрозуміти, яким саме спеціалістом я хочу бути в 
майбутньому, відкрив нові горизонти в сфері ІТ. Викладачі кафедри 
добре та старанно навчали потрібним та важливим речам, які мені 
знадобилися в пошуку роботи. Закінчивши навчання на кафедрі КІСТ я 
здобув необхідні мені знання та навички. Завдяки ним я отримав роботу 
в ІТ-компанії NetFix і повністю задоволений своїм вибором професії."   

Гульшін Олександр, IT-компанія NetFix, випуск 2019 

 

"Мій досвід роботи на кафедрі був досить позитивним. Мені дуже 
подобалася відкрита атмосфера на кафедрі, багато доброзичливих і 
професійних викладачів. Вони допомагали з будь-якими питаннями, які 
могли у нас виникнути, і знаходили час, щоб переконатися, що ми добре 
засвоїли матеріал." 

Бодня Артем, IT-компанія Zoolatech, випуск 2019 

  

"Для мене НТУ став новим університетом, так як я прийшов з 
іншого. Але це не завадило мені, побачити роботу викладачів кафедри, 
які мають і передають безцінний досвід та знання. Сучасний підхід та 



новітні знання створюють комфортні та дружелюбні умови для навчання 
студентів, ось що можна сказати про викладачів."   

Кудін Антон, АТ "ПроКредит Банк", адміністратор банківських платіжних систем, 
випуск 2019 

 

"Мені пощастило продовжити своє навчання та підвищення рівня 
освіти на кафедрі інформаційних систем і технологій, де був приємно 
вражений сучасними підходами фахівців даної галузі, висвітлення тем 
при подачі матеріалів та сучасну позицію їх донесення до студентів. 
Викладачі кафедри – професіонали своєї справи, готові ледь не 
індивідуально допомогти засвоїти поданий матеріал чи з виконанням 
лабораторних робіт, без проблем допоможуть і дадуть поради щодо 
написання дипломної роботи. Дуже вдячний їм за їхню відданість своїй 
справі, та лояльне, ледь не дружнє, відношення до студентів." 

Улітін Дмитро, DevOps в VITES, випуск 2019 

 

"Після завершення бакалавріату чітко знав, де хочу продовжити 
навчання, адже кафедра інформаційних систем і технологій (ІСТ) дала 
мені саме ті навички, які я бажав отримати, а процес навчання на 
кафедрі ІСТ був саме таким, як я собі і уявляв." 

Федоренко Марк, System Administrator at appflame, випуск 2019 

 

"Кафедра інформаційних систем і технологій (КІСТ) дала мені 
необхідні знання, які стають у нагоді у моєму робочому процесі. Були 
актуальні предмети і теми, такі як: дискретна математика, ООП, 
структури даних, мережі, та багато інших. До того ж є і більш 
спеціалізовані дисципліни як «Нейромережеві технології». Дійсно, можна 
сказати, що КІСТ дає знання, котрих потребує сучасна IT-сфера." 

Себастіян Михайло, Senior Software Engineer at N-iX, випуск 2019 

 

"Згадуючи події минулих років навчання, розумієш весь таємний 
зміст слів «відкриття дороги в світ». Хлопці, з якими пліч-о-пліч долали 
труднощі, викладачі, які стали дорогими людьми, стіни, в які з трепетом 
повертаєшся. Це наша кафедра, і в той же час для кожного з нас вона 
своя. Ми вчимося, подорожуємо, вдивляємося в ті дороги, які перед 
нами відкриваються. Дякуємо викладачам, які завжди будуть в нашій 



пам'яті, тому що вони допомогли усвідомити речі, які ми не розуміли. 
Викладачі дали не тільки знання, необхідні для нашої професії, але 
знання, які будуть супроводжувати нас все життя, адже вони містять в 
собі поняття сумлінності, чесності, працьовитості, відповідальності, 
взаємопідтримки. Незважаючи ні на які труднощі і сумніви, ми повинні 
радіти тому, що маємо, і докладати всіх зусиль, щоб відповідати цьому 
краще. Низький уклін нашим викладачам!"  

Балагура Артем,  COO at Yume Agency, випуск 2018 

 

"З теплом у серці згадую нашу кафедру, та заочно дякую всім 
викладачам кафедри. Завдяки їх тяжкій праці, я полюбив інформаційні 
технології, і зараз маю змогу працювати там, де мені дійсно цікаво."  

Марчук Максим, Middle SEO Specialist at Evoplay, випуск 2017 

 

"В 2017 році я стала випускницею НТУ і отримала диплом за 
спеціальністю "Комп’ютерні науки". Рівнем викладання залишилась 
задоволена, досвідчені доброзичливі викладачі, які спонукають до 
навчання. Знання здобуті під час навчання в НТУ знадобилися мені і в 
подальшій роботі, допомогли краще підготуватися до різноманітних 
співбесід з роботодавцями, склали гарний фундамент для нових знань. 
На даний момент працюю в IT відділі автомобільної компанії, де стали у 
нагоді отримані знання з операційних систем, об’єктно-орієнтованого 
програмування, патернів, системного аналізу та економічних обчислень. 
Здобуттю цих знань я завдячую саме навчанню на кафедрі за обраною 
спеціальністю." 

Волга Юлія, Process Integration Engineer, Daimler AG, випуск 2017 

 
"Згадуючи роки навчання в Національному транспортному 

університеті та, зокрема, викладацький склад кафедри інформаційних 
систем і технологій не можу не відмітити те, що викладачі, які тут 
працюють мають окрім ґрунтовних професійних знань, здібностей, 
навичок та багажу набутого досвіду безмежне терпіння і напрочуд гарне 
почуття гумору. Завдяки доброзичливості колективу процес навчання 
легкий та невимушений для всіх студентів однаково, а для тих, хто 
дійсно хоче вчитися кафедра завжди піде назустріч та допоможе 
розвинути внутрішній потенціал і спрямувати зусилля студента в 
правильному руслі для досягнення цілей в майбутньому." 

Гладченко Евген, ТОВ Айронтрейд, випуск 2017 



 

"З перших навчальних днів стало зрозуміло що кафедра не пасе 
задніх у підготовці ІТ спеціалістів високого рівня в місті Києві. Багато 
викладачів з різним викладацьким і життєвим досвідом, які надихали на 
навчання і прогрес. Вони завжди робили більше ніж просто читання 
лекцій, щоб зацікавити студентів. У будь-якій ситуації допомагали, 
радили правильний підхід, навіть запрошували знайомих спеціалістів із 
провідних ІТ компаній для більш детального пояснення якоїсь 
специфічної теми."  

Ткач Олексій, Java Software Engineer at Axon Development Group, випуск 2016 

 

  "Пощастило працювати на кафедрі лаборантом. Перш за все, це 
науковий досвід, який отримуєш в дружньому колективі молодих та 
талановитих людей. Викладачі кафедри допомагають розвинути 
індивідуальні якості кожного студента, що надає сил та сміливості 
пізнавати нове та робити внесок у майбутнє." 

Цвєтков Владилен, Software Engineer, OneDome Limited, випуск 2015 

 

"Кафедра змінюється з кожним роком. І колектив, і студенти, і 
методи навчання – все стрімко адаптується під сучасний світ ІТ-
технологій. Я мала змогу бачити ці зміни з часу, коли була студенткою, і 
тепер, коли стала співробітником КІСТ. Очевидно, що не всі випускники 
стають програмістами, але ті знання та досвід, що ти отримуєш при 
навчанні на кафедрі стають у нагоді і в інших напрямках сфери ІТ. 

Головне, що треба пам’ятати – студентські роки найкрутіші й 
найвеселіші роки вашого життя, і провести ці роки на кафедрі 
інформаційних систем і технологій одне задоволення." 

Донець Вероніка, старший викладач, випуск 2014 

 

"Кафедра, при правильному підході, надає дуже корисну 
інформацію, місцями сучасну, місцями не дуже. Багато предметів, на 
жаль, не дають необхідних знань у сучасному світі інформаційних 
технологій, а також хотілося б бачити більше предметів, пов'язаних 
конкретно з комп'ютерними науками. Як би то не було, але завдяки їй я 
став програмістом, як і написано в дипломі, і вдячний цьому саме 
кафедрі ІСТ." 

Угрімов Артем, програміст, Playtika, випуск 2013 



 

"Рада, що мала можливість проходити навчання в НТУ на нашій 
улюбленій кафедрі університету. Велика подяка викладачам, які 
допомагали, навчали і дали хорошу теоретичну та практичну базу, 
приділяли багато часу і зусиль для навчання студентів. Хоча за 
спеціальністю я не працюю, але ці знання знадобилися мені в роботі. 
Якщо виникає необхідність, я з легкістю можу написати програму для 
автоматизації окремих задач моєї професійної діяльності." 

Смачек Тетяна, керівник менеджерів вихідних комунікацій онлайн школи Skyeng, 
випуск 2011 

 

"За час навчання на кафедрі я отримала багато рiзноманітних 
знань, що дало мені змогу обрати цікаву для мене професію - особливо в 
нагоді стали навики з програмування та мат. моделювання. З 
викладачами складалися гарні відносини, можу с упевненістю сказати, 
що весь викладацький склад максимально був прихильним нашим 
успіхам, це дуже надихало! Я з усією відповідальністю можу 
рекомендувати навчання на даній кафедрі!" 

Острова (Окнова) Катерина, COO of Marketing Agency «MAD74», випуск 2011 

 

"Високий рівень технічних знань і вміння думати та структурувати, 
які напрацьовуються в процесі навчання, будуть корисними в будь-якій 
сфері і не раз виручали мене на знімальному майданчику і за його 
межами. А коли нудно, то можна написати програму по обчисленню 
ймовірності випадання "щасливого квитка" в тролейбусі." 

Дворнікова Вікторія, режисер монтажу, випуск 2010 

 

"Не дивлячись на те, що ми були фактично першими, хто навчався 
за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» 
можна з упевненістю сказати, що рівень знань, який ми отримали – були 
достатніми для того, щоб знайти хорошу роботу за спеціальністю. В 
цілому, навчальний процес був організований так, щоб зацікавити 
студентів та дати їм максимально можливу кількість знань. Окремо хочу 
відмітити професійність та доброзичливість викладачів кафедри. Вдячна 
за можливість бути причетним до цієї кафедри та університету." 

Котлярова (Кощій) Світлана, Аналітик комп'ютерних систем, ТОВ "Лаймнет", 
випуск 2008 



 

"Навчання на кафедрі ІСТ було нескладним, проте рівень 
отриманих знань відповідав рівню вимог роботодавців. 
Працевлаштуватись на роботу по закінченню навчання в університеті 
було не складно. Окрім необхідних знань, ми отримували підтримку та 
розуміння з боку працівників кафедри, за що їм велика вдячність." 

Вишневський Євген, Senior Full Stack Developer, Cex.io labs, випуск 2008 

 

"Виклик, який стояв перед студентами першого року навчання 
спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» та 
викладачами новоствореної кафедри ІСТ був непростим. Проте зараз 
можна з упевненістю сказати, що ми разом пройшли його успішно. Нові 
дисципліни, нові викладачі, розвиток інформаційних технологій лише на 
початковому етапі - все це виклики того періоду навчання. Лише після 
отримання диплому та працевлаштування можна повною мірою оцінити 
рівень професійних знань та практичних навичок, які ми отримали під час 
навчання. На сьогоднішній день, як керівник відділу з розробки та 
впровадження програмного забезпечення, можу з упевненістю сказати, 
що випускники нашої кафедри користуються попитом на ринку праці та 
навряд чи поступаються випускникам інших більш іменитих ВУЗів. За час 
своєї роботи ми працевлаштували на своєму підприємстві більше 15 
випускників НТУ спеціальності ІУСТ та і надалі плануємо продовжувати 
співпрацю. Кафедрі хочеться побажати успіхів та процвітання, а 
випускникам бути фаховими, цілеспрямованими та успішними." 

Сватко Віталій, начальник відділу розробки та впровадження, Landgut, випуск 2008 

 
 


