
1100  ІСТОРІЙ УСПІХУ

100
історій успіху



100  ІСТОРІЙ УСПІХУ2 3100  ІСТОРІЙ УСПІХУ

Привіт!
Якщо ти це читаєш, то ти ближче до ІТ ще на крок. Разом з 

випускниками GoIT хочемо надихнути тебе і показати, що нова 
професія — не так страшно, як про це розказують. Головне — вір 
у себе. А з іншим допоможуть ментори, викладачі та твої нові 
друзі на курсі.

У цьому журналі ми зібрали 100 захопливих історій. Як кухар 
Діма приходив з роботи й вечорами писав сайт. Як бухгалтерка 
Віка вчила програмування попри робочі завали. Чи як Тарас був 
шокований, коли йому запропонували релокейт до Таїланду. І 
ще багато інших…

Зараз усі герої цих текстів працюють в IT-компаніях, 
продовжують розвиватись і готові допомогти тобі. Тому можеш 
написати їм, запитати про нову компанію та роботу.

Ми щасливі, що дотичні до цих історій! Нумо писати твою?!

Антон 
Чорний
СЕО & Co-Founder

Цей журнал історій успіху — лише поча-
ток! Адже ті, хто навчається зараз, завтра 
будуть створювати власні історії та, ми 
сподіваємось, розповідати їх нам і вам. 

Усі ці натхненні історії про тих, хто хоче 
перемагати, про їхню сміливість і ризи-
кованість, шлях вперед і вдосконалення. 
Вони максимально залучені в те, що ро-
блять, налаштовані на нові знання, і ми 
дивуємось тому, як вони результативно 
поєднують розвиток, сім’ю і знаходять 
час на відпочинок. Ці люди — приклад 
того, як змінити себе і навіть стати цен-
тром зовнішніх трансформацій. Вони за-
ряджають своєю енергією на розвиток, 
постійно беруть нові вершини та драйв-
лять величезну кількість людей.

Ці історії не лише мотивують, але і по 
пунктах показують, що робити новачку: 
як наважитись вивчати ІТ, як правиль-
но організувати свій час, щоб навчатись 
ефективніше, коли та з яких кроків роз-
починати пошук роботи, як морально і 
технічно підготуватись до співбесід та як 
їх проходити. Звичайно, не існує універ-
сальних рішень, які гарантують успіх. Але 
є поради, які повторюються багато разів, 
а отже — вони перевірені багатьма людь-
ми на власному досвіді. Спойлер — вчити 
англійську, любити вчитись і прокачува-
ти soft skills. Але це точно не все.

Залізна дисципліна, бажання ставати 
кращими за самих себе — це і про ви-
вчення нових технологій, і про інші сфери 
життя — основні риси людей, у спільноті 
яких я щасливий бути. Я радий зустріча-
ти таких особистостей і пишаюсь кожним 
працевлаштованим випускником: усіма, 
хто зміг здобути складну професію, яка 
має шалений попит, щоб створити свою 
історію успіху. Ми з командою захоплює-
мось і надихаємось цими людьми. 

Часто зустрічаю випускників, які дяку-
ють нам за свої здобутки. Але я впевне-
ний, що вони досягли успіху завдяки сво-
їй праці й особистим рисам, а ми лише 
допомогли їм у цьому. Я вдячний усім ви-
пускникам за їхню старанність та відда-
ність, і що вони пройшли цей шлях разом 
з нами!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008371487878
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Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова. Інженер
Київський національний 
університет   технологій та 
дизайну. Економіка

Банківська

Нульовий

Шукав роботу паралельно з 
навчанням, перші заробітки 
на фрилансі були наприкінці 
навчання

EPAM Systems

FRONTEND 
OFFLINE

41 рік

Раніше я працював у банківській сфері. У мене було 
багато друзів-айтівців, мені було цікаво, чим вони за-
ймаються. Я хотів в ІТ ще 10 років тому. 

 
Уже понад 3 роки працюю в компанії ЕРАМ Systems, 

моя посада — Team Lead, керівник внутрішніх та зов-
нішніх освітніх програм у центральному регіоні Украї-
ни.

Коли я потрапив в ІТ, зрозумів, за що платять гроші 
програмістам. Постійно потрібно вчитись і розбира-
тися. А коли виходить вигадати щось нове, то від цьо-
го відчуваєш драйв. З одного боку складно, а з іншого 
— отримуєш задоволення від того, що дотягнувся до 
планки, яку собі поставив. Тоді відчуваєш заряд енергії, 
щоб рухатись далі.

Багатьом здається, що є величезна прірва між ними й 
програмістами, але насправді кожен може стати про-
грамістом. Найскладніше в переході у сферу — залиши-
ти осторонь бажання, що забирають час. Важливо пи-
сати код щодня. Навіть якщо у вас день народження чи 
ви пізно повернулись додому — однаково витратьте 15 
хвилин і напишіть хоча б декілька функцій. 

Рекомендую прочитати книжку — «Learning how to learn» про те, як навчатися і як 
фізіологічно ми запам’ятовуємо нову інформацію. Ідеально поєднувати фізичне та 
розумове навантаження, щоб покращити роботу пам’яті.

Перспективи ІТ
Коли життя перейшло в онлайн, в ІТ-бізнесі все кардинально змінилось. На ринку 

України на 2021 рік запит на нових ІТ-фахівців склав 50+ тисяч людей, а університе-
ти в середньому випускають 20 – 25 тисяч фахівців. Цього року цифра фахівців, яких 
потребуватиме ринок, може збільшитись у 2 рази. Щоб задовольнити запит бізнесу, 
імовірно, потрібно буде 100 тисяч нових джуніорів. Університети не зможуть швидко 
забезпечити це, тому буде популярною неформальна освіта. Багато компаній вже 
запускають програми донавчання: приходить людина з базовими знаннями, а ком-
панія додатково навчає її до своїх стандартів. 

ІТ ускладнюється. Що стосується фронтенду, то в 2011 – 2012 роках здебільшого ви-
користовували технології HTML, CSS і зовсім небагато JavaScript. Зараз список тех-
нологій величезний і знати їх потрібно більш глибоко. 

Завдяки сьогоднішнім змінам за 2 – 5 років до нас зайдуть світові гіганти ІТ. Тоді 
буде ще більше зростання ринку, а ІТ матиме ще вищий попит.

Олег 
Кустов
Team Lead, керівник освітніх програм 
у центральному регіоні України

Коли я потрапив 
в IT, зрозумів, за 

що платять гроші 
програмістам

На ринку України 
на 2021 рік запит на 

нових IT-фахівців 
склав 50+ тисяч людей, 

а університети в 
середньому випускають 

20 – 25 тисяч фахівців

https://www.linkedin.com/in/oleh-kustov-b9309531/
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Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана.                
Менеджмент

Бортпровідниця в МАУ

Нульовий

1,5 - 2 місяці

Parimatch Tech

BOOTCAMP 
OFFLINE

29 років

Мені багато допомагають, дають завдання вище моєї планки, щоб я дотягувалась, і 
це працює. В ІТ буде складно, бо це сфера, де постійно потрібно думати, вчитись та 
комунікувати. Від цього залежить успіх і розвиток. Буде непросто — це 200%, але так 
само 200%, що буде цікаво. Баланс збережеться.

Ірина 
Василенко
Middle Frontend Developer

Викладачі казали 
нам, що треба просто 

продовжувати, не 
зупинятись, і потім 

усе складеться

П’ять років мого життя минули в небі. Я була старшою 
бортпровідницею в українських авіалініях. Це дуже 
круто, але далі розвиватись в авіаційній сфері я не пла-
нувала. Мені хотілось «повернутись на землю» і знайти 
себе. 

На курсі найскладнішим моментом для мене було, 
коли розпочався JavaScript. До цього я ніколи не про-
грамувала. Мій мозок був шокований! Вечорами я пла-
кала, бо нічого не розуміла. Але викладачі казали нам, 
що треба просто продовжувати, не зупинятись, і по-
тім усе складеться. Так і сталось — згодом усе стало на 
свої місця. Я почала розуміти матеріал і подолала свій 
бар’єр.

Період, коли я закінчила курс, був найбільш стресо-
вим у моєму житті. Я розуміла, що потрібно діяти, шука-
ти роботу. Тому приблизно місяць у мене був такий ре-
жим дня: я прокидалась, щоранку розсилала резюме, 
потім спілкувалась з рекрутерами, проходила співбесі-
ди, виконувала тестові завдання. 

Я працевлаштувалась в Parimatch Tech Frontend-роз-
робницею. Закохана у свою роботу, компанію і команду. 

В IT буде складно, 
бо це сфера, де 

постійно потрібно 
думати, вчитись та 

комунікувати

https://www.linkedin.com/in/iryna-vasylenko-55564492/
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Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка. Право

Організація івентів

Нульовий

Знайшла ще до завершення 
курсу з першої спроби

SoftServe

QA 
ONLINE

26 років

Минуло 3 тижні й, коли я ще жила в Грузії, мені написав той самий рекрутер і за-
пропонував роботу в іншому проєкті. Наступного дня ми поспілкувались онлайн: 
запитання були такі ж цікаві, як минулого разу. Були технічні завдання на логіку, а 
не просто теорія. Мені подобається, коли на співбесіді можна показати хід своїх ду-
мок у певній ситуації.

Поради для студентів
●лПочніть. Не бійтесь, і все вдасться. А якщо не вдасться, ви точно знатимете, що 

це не ваше.
●лРобіть домашні завдання і вчіть англійську. З’ясовуйте, що вам незрозуміло, шу-

кайте шляхи, як розвиватись у цій сфері. У майбутньому вам доведеться постійно 
вчитись новому. 

●лЗнайдіть собі підтримку. У рідних, близьких чи просто в людях, які вже пройшли 
цей шлях. Напишіть їм у соцмережах, напишіть мені. Запитайте, про що цікаво, і поді-
літься своїми переживаннями, адже їх важливо проговорювати, а не накопичувати.

QC Engineer

Знайдіть собі 
підтримку. У 

рідних, близьких 
чи просто в людях, 

які вже пройшли 
цей шлях. Напишіть 

їм у соцмережах, 
напишіть мені. 
Запитайте, про 

що цікаво, і 
поділіться своїми 
переживаннями, 
адже їх важливо 

проговорювати, а не 
накопичувати

Я закінчила юридичний факультет, але швидко зро-
зуміла, що це не моя справа життя. Останні 4 роки я 
працювала в креативній сфері: організація івентів, ре-
клама, була копірайтеркою і артдиректоркою. Але коли 
стався карантин, івентний бізнес постраждав, і я поча-
ла шукати себе в інших сферах. На ІТ мою увагу звер-
нув мій хлопець. Для нього програмування — це при-
страсть, хобі та улюблена справа. 

Спочатку я боялась того, що в ІТ потрібна математика. 
Це видавалось мені страшним, адже я креативна, лю-
блю писати, творити. Але найскладніше — просто на-
важитись на ІТ, а далі вже все пішло гладенько. Усі мої 
креативні навички знадобились в ІТ, бо це також твор-
ча сфера.

Перед співбесідами я хвилювалась, бо думала, що 
в мене недостатній рівень англійської, та й технічних 
знань теж. Але якось мені зателефонував куратор і 
запропонував пройти стажування в компанії, куди я 
давно хотіла. Інтерв’ю пройшло чудово, запитували 
все, що було на курсі, й одразу запропонували робо-
ту. Але я тоді не пішла, бо запланувала місяць пожити 
в Грузії.

Мої креативні 
навички 

знадобились в 
IT, бо це також 
творча сфера

Вероніка 
Дятленко
Вероніка 
Дятленко

https://www.linkedin.com/in/veronika-diatlenko-63b373b9/
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Освіта

Час пошуку роботи

Національний медичний 
університет імені                           
О. О. Богомольця. Лікувальна 
справа (незавершена вища)

Студент медичного 
університету

Верстав, використовував 
JQuery

Під час курсу вже працював на 
фрилансі

Alteryx

FULLSTACK 
ONLINE

27 років

Software Engineer

Процес вивчення 
програмування можна 
порівняти з навчанням 

грі на гітарі

До ІТ я 6 років навчався в медичному університеті на 
бюджеті. За 2 місяці до випуску вирішив спробувати 
себе в іншій сфері. Зрозумів, що в ІТ буде краще, ніж в 
медицині.

Я працюю в американській компанії Alteryx, що розро-
бляє продукт у популярній сфері — Data Science. Ство-
рюю графічний інтерфейс. Паралельно працюю парт-
тайм, допомагаю розробляти новий продукт — LMS 
(Learning Management System), щоб покращити систе-
му роботи зі студентами. 

На те, щоб перейти в ІТ мене спонукали друзі. Тоді де-
кілька моїх знайомих вже працювали в цій сфері, од-
ним з них був Ваня Лапа, він найбільше вплинув на моє 
рішення.

На початку в ІТ буде складно. Процес вивчення про-
грамування можна порівняти з навчанням грі на гі-
тарі. Коли ви вперше берете до рук гітару — перші 
місяць-два — вам буде важко: болітимуть пальці, не ви-
ходитиме, буде незрозуміло, як налаштовувати струни. 
Кожні десять хвилин чи година практики будуть болю-
чими. Саме тому більшість людей швидко це кидають. 

Євгеній 
Гуринець

Але якщо пережити цей період адаптації, стане легше, наростуть мозолі на пальцях, 
уже не буде такого дискомфорту, і ви зможете грати навіть 2 – 5 годин на день. 

Так само з навчанням ІТ. Перші 4 місяці було складно. Я здавав домашні завдання, 
але не розумів, як працює те, що я робив. А потім конспекти та відео стали в голові 
на свої полиці, і я почав розуміти, як користуватись своїми знаннями.

https://www.linkedin.com/in/yevhenii-hurynets/
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Час пошуку роботи

Ніжинський державний 
університет імені Миколи 
Гоголя. Історія

Охоронець, SEO-фахівець, 
інтернет-маркетолог, директор 
компанії

Кодив на фрилансі

Отримав job offer — релокейт 
до Таїланду до завершення 
курсу

ІТ-компанія в Таїланді

BOOTCAMP 
OFFLINE

33 роки

Frontend Engineer, Таїланд

Навчатись у GoIT я пішов, щоб структурувати знання. 
Пройшов курс Bootcamp і отримав пропозицію — ре-
локейт до Таїланду. Паралельно з іншими роботами я 
ще з 2007 року займаюсь ІТ-проєктами. Пробував про-
ходити співбесіди у великі компанії, але через неструк-
турованість знань мені постійно відмовляли. Після де-
кількох провальних співбесід я довго не проходив їх, 
а продовжував працювати на фрилансі. Коли я усві-
домив, що розробка мені більше подобається і вище 
оплачується, почав шукати курси. Обрав найскладніші: 
6 місяців, 24/7.

Наприкінці курсу я виклав резюме, адже треба напра-
цьовувати навичку, як проходити співбесіди. У резюме 
акцентував на своїх сильних сторонах, але на швидкий 
успіх не розраховував. Це була перша після курсу спів-
бесіда. Я був майже впевнений, що мені відмовлять, 
але на пошту прийшов job offer — релокейт до Таїлан-
ду! Пам’ятаю, тоді дружині сказав: «Вибач, але ми пере-
їжджаємо до Таїланду наступного місяця».

Коли в GoIT на початку курсу нас попросили вказати 
свої цілі, я написав — працювати з Таїланду. Ми з дру-
жиною давно цього хотіли: пляж, сонце… Але свої цілі 

Тарас 
Степанов

Навчатись у GOIT 
я пішов, щоб 

структурувати 
знання

треба формулювати чітко! Працювати з Таїланду і працювати з Бангкока — між цим 
є велика різниця. Я не лежу під пальмою з ноутбуком, а працюю у великому місті в 
офісній будівлі. Але це однаково класна країна, люди та досвід.

Дякую GoIT, що навчаєте цій професії. Студентам раджу цікавитись новинами сфе-
ри, усвідомлювати, що йдете в професію не лише заради грошей, і не забувати про 
девіз — ЄБШ, адже досягнення часто полягає в бажанні.

Свої цілі треба формулювати чітко! 
Працювати з Таїланду і працювати з 

Бангкока — між цим є велика різниця

https://www.linkedin.com/in/tysaniuk-ruslan/
https://www.facebook.com/StepanovTV


100  ІСТОРІЙ УСПІХУ14 15100  ІСТОРІЙ УСПІХУ

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Східноукраїнський 
національний університет імені 
Володимира Даля. Інженер-
технолог з фармацевтичного 
виробництва

Фармацевтика, фармацевтичні 
компанії «Дарниця» та 
«Артеріум»

Нульовий, цікавився на рівні 
хобі

Почав шукати, коли проходили 
Node.js, працевлаштувався 
через  5 тижнів

TrustSourcing

BOOTCAMP 
ONLINE

39 років

одразу, вже на курсі GoIT, я почав зустрічати прекрасних людей, з якими приєм-
но спілкуватись. Для мене це важливо, я відкритий до всього нового, до нових 
знайомств. Прагну знаходити людей, до яких я буду тягнутись, і спілкування з 
якими підштовхуватиме мене на новий рівень.

Поради для студентів
●лСтавте собі цілі та досягайте їх, не звертайте з цього шляху. Якщо ви наважи-

лись на кардинальні зміни, побудуйте покроковий план реалізації цього.
●лНе просто вчіть те, що вам дають на курсі, а намагайтесь розуміти. Ставте за-

питання, перепитуйте, якщо не зрозуміли, перечитуйте, гугліть. 
●лВчіть англійську. Якщо боїтесь, що не можете спілкуватись англійською, — 

вчіть її. Страхи потрібні лише для того, щоб підштовхувати нас. 

Frontend Developer

Якщо боїтесь, що не 
можете спілкуватись 
англійською, — вчіть 
її. Страхи потрібні 
лише для того, щоб 
підштовхувати нас

Довго я працював в одній фармацевтичній компанії, 
потім перейшов в іншу. Там не минуло навіть 3 міся-
ці, і я вирішив: якщо змінювати, то треба це робити 
кардинально, адже я вже зробив перший крок — пі-
шов з компанії, де працював 16 років. На ІТ поглядав 
вже давно і трохи вивчав верстку та JavaScript. Потім 
закинув, але згодом повернувся до цього. Програму-
вання — це те, до чого я прагнув і що хотів робити.

Під час навчання я з ранку до вечора в будні та ви-
хідні сидів за комп’ютером: готувався до лекцій, вико-
нував домашні завдання. Дружина і діти мене підтри-
мували, у мене була можливість весь час протягом 
Bootcamp вчитись з дому. Спочатку було складно 
влитись у темп навчання, адже Bootcamp — це сер-
йозне навантаження, до якого ще треба звикнути. 
Але коли завершив курс і влаштувався на роботу — 
стало легше, перший тиждень на вихідних я відпочи-
вав, а на курсі такого не було.

До переходу в цю сферу я багато про неї чув та чи-
тав, мої здогадки й сподівання підтвердились — це 
зовсім інше ставлення до людей, ніж на більшості 
виробничих підприємств України. Коли я пішов в ІТ, 

Олександр
Лавренко

Програмування — це те, до чого я прагнув 
і що хотів робити

https://www.linkedin.com/in/oleksandr-lavrenko/
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Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Працювала в Університеті 
банківської справи Національ-
ного банку України в Центрі 
інформаційних технологій і 
очолювала відділ автоматизації 
управлінської та внутрішньо-
господарської діяльності

Доводилось розбиратись у 
коді колег та за необхідності 
корегувати

Освіта

Час пошуку роботи

Львівський інститут 
банківського справи 
Національного банку України. 
Економічна кібернетика

1 місяць

Skynix

FRONTEND 
ONLINE

Ніколи 
не пізно 
пробувати 
себе в ІТ

Під час навчання іноді було відчуття, що я не впораюсь, але, завдяки підтримці 
моєї сім’ї, все вийшло. Список моїх цілей постійно поповнюється, і щодня я йду 
до того, щоб їх реалізувати. Важливим у цьому є віра в себе, свій успіх і підтримка 
близьких. Коли я почала проходити співбесіди, це підтвердило моє відчуття, що я на 
правильному шляху і що все вдасться. 

Наші очікування – це результат наших бажань, головне виставити їх в правиль-
ному порядку і у зростанні, бо якщо одразу поставити ціль «золоті гори», то можна 
зламатись у підніжжя гори.

Поради для студентів
●лВірте в себе, ви можете більше, ніж здається.
●лБудьте ініціативними, а не лише виконуйте вказівки. Робота в ІТ — це також про 

здатність імпровізувати. Інформаційні технології недарма зараховують до креативної 
індустрії. 

●лПробуйте проходити співбесіди навіть якщо вважаєте, що ще не готові. Усе нав-
чання та кожна співбесіда — це підготовка: те, чого не знаєте на одному інтерв’ю, зна-
тимете на іншому. Бувають випадки, коли проста розмова щодо спільних інтересів 
перетворюється у співбесіду, і тоді це експромт, а він завжди краще виходить, коли 
підготовлений.Frontend Developer

Ми відчуваємо, 
коли нам потрібні 
зміни. Важливо 
почути себе, бути 
чесними з власними 
бажаннями, вірити у 
свій успіх і зробити 
перший крок

Перед переходом в ІТ я була мамою в декреті, яка хо-
тіла залишатись самореалізованою і розвиватись, а не 
ставити життя на паузу. Саме тому під час декретної 
відпустки — завжди дивувалась, чому це називають від-
пусткою — пішла на навчання в GoIT. 

Інформаційні технології не були далекими від мене. Моя 
попередня спеціальність — економічна кібернетика. Я 
займалась автоматизацією, трохи програмувала і розби-
ралась у коді колег. Коли я починала навчання в GoIT, не 
була впевнена, що буду шукати нову роботу, не виключа-
ла, що повернуть на попередню. Але в процесі навчання 
я зрозуміла, що хочу бачити конкретний результат і маю 
технічні знання — це трансформувалось у Frontend.

Нині я працюю з колегами, з якими ми раніше разом 
навчались на курсі в GoIT. В ІТ мені подобається постій-
ний рух, відчуття власної реалізованості, потік задач, 
що треба вирішувати, та гнучкість робочого графіку.

Ми відчуваємо, коли нам потрібні зміни. Важливо по-
чути себе, бути чесними з власними бажаннями, вірити 
у свій успіх і зробити перший крок.

Наші очікування – це результат наших 
бажань, головне виставити їх в 

правильному порядку і у зростанні, бо 
якщо одразу поставити ціль «золоті гори», 

то можна зламатись у підніжжя гори

Марічка 
Гушулей

https://www.linkedin.com/in/mariia-gushuley/
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Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Державний університет 
інтелектуальних технологій і 
зв’язку. Кібербезпека

Кіберспорт, менеджер-аналітик

Нульовий

Працевлаштувався в 
GlobalLogic ще під час курсу, 
3-я співбесіда

GlobalLogic

BOOTCAMP 
ONLINE

24 роки

Software Engineer

Мені 23 роки, 
і я працюю 
в компанії 
GLOBALLOGIC

Мені 23 роки, і я працюю в компанії GlobalLogic на 
позиції Software Engineer. Я заробляв кіберспортом, 
але шукав щось інше: стабільніше з точки зору дохо-
дів і більш перспективну справу для майбутнього. Ви-
рішив спробувати себе в ІТ, передивився різні варі-
анти курсів, але зупинився на курсах GoIT.

На час навчання я прибрав усі несприятливі факто-
ри: змінив коло спілкування, поставив на паузу хобі 
до того часу, поки почав стабільно добре розуміти 
матеріал. Думаю, що роботу вже можна шукати після 
модуля з JavaScript. Є багато фриланс-замовлень, де 
потрібно робити лендинги на невеликі сайти, а для 
цього не потрібно знати фреймворки.

Я знайшов роботу під час навчання і потім по-
єднував. Як у багатьох інших великих компаній, у 
GlobalLogic є розділ з вакансіями. Я надіслав їм ре-
зюме, за декілька днів мені зателефонували й сказа-
ли, коли в мене буде технічна співбесіда. На співбесі-
ді я добре показав себе, у техліда швидко закінчились 
запитання до мене, і ми з цього навіть посміялись. Я 
знав матеріал курсу, і цього було достатньо.

На співбесіді я добре показав себе, у 
техліда швидко закінчились запитання 
до мене, і ми з цього навіть посміялисьБогдан 

Теодорович

Поради для студентів
●лБудьте впевненими у собі. Знайдіть внутрішню мотивацію для того, що ви ро-

битимете, і вірте у свої сили.
●лПравильно розподіліть час між навчанням та особистим життям / хобі.
●лЕкспериментуйте. Пробуйте самостійно реалізувати те, що вчите. Так ви зро-

зумієте, як воно працює.

https://www.linkedin.com/in/bteodorovych/
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На першу співбесіду 
взагалі йдуть, щоб 

зрозуміти, що це 
таке, а не щоб 
знайти роботу

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Вінницький національний 
медичний університет ім. М. І. 
Пирогова. Медицина

Медицина, фармакологія, 
власний бізнес

Нульовий

1,5 місяця

SoftRyzen

FULLSTACK 
ONLINE

37 років

нічних співбесід. Результат цього — отримав 4 офери з 5 співбесід. Роботу почи-
нав зі 100 доларів в інтернатурі й за 4 місяці подолав планку в 1000+ доларів на 
позиції Middle, хоча таким себе не вважав. У компанії стартував медичний про-
єкт, а в мене був релевантний̆ досвід, тому вдалось потрапити одразу на мідла.

Пам’ятайте, що перші 2 – 3 співбесіди можуть бути провальними, і це нормаль-
но. На першу співбесіду взагалі йдуть, щоб зрозуміти, що це таке, а не щоб знайти 
роботу. На невдалих співбесідах найцінніша інформація — це запитання, на які 
ви не змогли відповісти. Запитання повторюються, і відповіді на більшість із них 
ви знатимете, якщо опрацюєте попередні спроби.

Нині я очолюю студію SoftRyzen. Застосовую тут свій 10-річний менеджмент-
ський досвід. Масштабуємось, шукаємо нові проєкти та клієнтів — розвиваємо 
студію.

Браян Трейсі сказав: «Робіть те, що вам подобається робити та всім серцем 
прагніть досягти в цьому досконалості». Якщо робити аби як, то нічого не вдасть-
ся. Якщо ви хочете бути хорошим фахівцем, ви маєте вкласти в це максимум зу-
силь і прагнути того, щоб бути кращим серед усіх.

Head of

Медичний університет та хірургічна практика — це 
цікаво для студента й молодого фахівця. Але коли 
з’являється сім’я та діти — зарплатні такого молодого 
лікаря замало. Я працював у медицині, у страхуванні 
та мав власну справу. Один з бізнесів — робив інфо-
сайти, але це не пов’язано з розробкою, це про на-
повнення контентом та монетизацію трафіку. 

Цікавився автоматизацією в Excel і розбирався, як 
Python може спростити роботу. Потім познайомився 
з GoIT, вступив на курс Fullstack у 21 групу — це не-
скінченний потік нових знань, знайомств та можли-
востей. Ми починали шлях з нуля, з різних професій 
та різного віку. А зараз майже всі працюємо в ІТ. Бага-
то кого лякає невідомість і що буде надто важко, але 
лише власними діями можна змінювати та створюва-
ти майбутнє.   

Спочатку не міг влаштуватись в ІТ-компанію, бо мав 
недостатньо навичок з англійської мови. Планував, 
що розпочну вдосконалювати їх уже на роботі, але 
більшість компаній на першій співбесіді вимагали 
знання нарівні В1+. Тому майже місяць довелось ви-
тратити на англійську і паралельно готуватись до тех-

Максим 
Козлов

На першу співбесіду 
взагалі йдуть, щоб 
зрозуміти, що це 
таке, а не щоб 
знайти роботу

https://www.linkedin.com/in/maxim-kozlov/
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Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний транспортний 
університет. Інженер з 
будівництва доріг

Менеджмент

Нульовий

2 місяці

Genesis

FULLSTACK 
OFFLINE

32 роки

Frontend Developer 

Якщо маєте 
можливість пройти 
пробні співбесіди, 
то однозначно 
потрібно це 
зробити

Ще донедавна я була мамою в декреті, але мені дуже 
хотілось розвиватись. Два роки тому я закінчила кур-
си GoIT, і тепер працюю у великій українській компанії 
Genesis. Я хотіла почати з тестування, але мені не спо-
добалось, хоча воно вважається найлегшим шляхом в 
ІТ. А наступна сходинка — це Frontend. Я знайшла урок 
з курсів GoIT Олександра Репети «Сайт за 2 дні». І зав-
дяки Сашиному таланту викладача мене одразу заче-
пило. Періодично було важко. Бракувало часу, щоб усе 
вивчити, а вчити потрібно було багато і постійно. Часто 
навідували думки: я не зможу, це надто складно, у мене 
не ті мізки, щоб з таким працювати. У таких випадках 
потрібно було годинку-дві погуляти, подихати свіжим 
повітрям, повернутись і далі вчитись. Це єдиний вихід.

Щоб підготуватись до співбесіди на роботу, я прохо-
дила тестову співбесіду з фахівцем кар’єрного сервісу 
GoIT. Він зателефонував мені, ми поспілкувались теле-
фоном, а потім у нас була співбесіда в школі GoIT. Це 
була найстрашніша співбесіда в моєму житті! 

Після цього всі інтерв’ю — у мене їх було 3 — були 
дуже лайтові, а всі рекрутери здавались лапочками, 

Аня 
Єфімова

якщо порівняти з тією людиною. І я йому дуже вдячна! Якщо маєте можливість про-
йти пробні співбесіди, то однозначно потрібно це зробити. В ІТ варто йти, але спо-
чатку треба подумати, чи готові ви вкласти в це багато зусиль і часу.

Поради для студентів
●лВчіть теорію.
●лБеріть участь у всіх проєктах GoIT та, за можливості, в інших.
●лВміло шукайте інформацію та читайте її англійською мовою.

https://www.linkedin.com/in/anna-efimova881/
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Час пошуку роботи

Національний авіаційний 
університет. Інженер 
телекомунікаційних 
систем і приладів.                                            
Бухгалтер

Приватне підприємництво

Нульовий

1 місяць

SoftServe

FULLSTACK 
OFFLINE

36 років

Software Engineer

На курсі я завжди 
готувалась до 
занять, тому знала 
заздалегідь, що в 
мене не виходить 
і що запитувати у 
викладача

Я зараз працюю в компанії SoftServe на позиції React 
Developer, а до цього розвивала свій бізнес. Я пере-
йшла в ІТ, бо бізнес вже був поставлений на рейки, 
у мене звільнилось багато часу, щоб опанувати нову 
сферу діяльності.

На курсі я завжди готувалась до занять, тому знала 
заздалегідь, що в мене не виходить і що запитувати у 
викладача. Головне — не запускати навчання, бо ін-
формації багато, вона накопичується, і тоді ви в ній 
губитесь. Коли все йде за планом, і у вас є час в запа-
сі, щоб навчатись, а не наздоганяти, тоді все чітко та 
злагоджено. 

Складний момент, коли закінчуєш навчання, а ніхто 
не поспішає брати тебе на роботу. Тому важливо не 
здаватись, продовжувати пошук роботи, повторюва-
ти матеріал, бо він швидко забувається, і обов’язково 
багато кодити. Не соромтесь розсилати резюме в усі 
компанії, писати в Linkedin усім HR-ам, відгукуватись 
на вакансії без 100%-го збігу. До першого оферу мені 
відмовили десятки компаній, але я не засмучувалась 
і шукала далі. 

До першого оферу 
мені відмовили 
десятки компаній, але 
я не засмучувалась і 
шукала даліОлександра 

Ткачук

Щоб досягнути успіху в ІТ, треба якісно вчитись. Важливо декілька разів прочи-
тати конспект і розібратись у коді. Дуже важливо мати практичні навички кодин-
гу, тому намагайтесь кодити якомога більше, розв’язувати задачі на Codewars.

Коли ви зневіряєтесь і хочеться здатись, озирніться і згадайте, скільки ви вже 
пройшли й подолали, які цілі перед собою ставили та чого вже досягли. А потім 
просто сідайте і робіть, з кожним разом у вас виходитиме краще, і це мотивува-
тиме вас рухатись вперед.

https://www.linkedin.com/in/aleksandra-tkachuk/
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Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана. Економіка

Банківська

Нульовий

Робота знайшла мене сама

Techery

FULLSTACK 
OFFLINE

29 років

Software Engineer

Цікавість і складність 
йдуть поряд, адже 
кожна складність 
підштовхує 
вивчати питання, 
щоб перетворити 
складність у простоту

Я спробував багато сфер: від роботи офіціантом до 
експорту/імпорту деревини та альтернативної енер-
гетики. У деяких сферах досяг успіху, але не відчував 
задоволення від того, що робив. У стандартних ком-
паніях мене вимотувала бюрократія.

ІТ мені цікаво. Вважаю, що цікавість — головне для 
тих, хто хоче програмувати. Саме це відчуття штовхає 
на те, щоб знаходити відповіді на всі запитання. Ці-
кавість і складність йдуть поряд, адже кожна склад-
ність підштовхує вивчати питання, щоб перетворити 
складність у простоту. Так ми розвиваємось.

Щоб не звернути на пів шляху і продовжувати пра-
цювати в ІТ, раджу студентам ретельно вивчати ма-
теріал, запитувати, якщо незрозуміло, не соромитись 
звернутись до викладачів чи колег за допомогою. 
Повторюйте матеріал, пройдіть незрозумілий для вас 
рівень курсу заново. Копайте допоки не отримаєте 
свою відповідь. Якщо будете відкладати запитання 
без відповідей, то потонете в них.

Копайте допоки не 
отримаєте свою відповідь. 

Якщо будете відкладати 
запитання без відповідей, 

то потонете в них

Михайло 
Клипальський

https://www.linkedin.com/in/mike-klypalskyi-3a21b017b/
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Національний авіаційний 
університет. Організація 
авіаційних робіт і послуг  
Національної академії 
державного управління 
при Президентові України. 
Державне управління у сфері 
національної безпеки

Продажі

Перший досвід кодингу був на 
марафоні 

Знайшла одразу після 
завершення курсу 

NDA

QA 
ONLINE

32 роки

QA Engineer

Я працюю в 
професійній та 
мотивованій 
команді над крутим 
продуктом — LMS 

До IT я працювала в продажах, вигоріла, пішла в де-
крет і вже не хотіла повертатись до попередньої про-
фесії. Потім ризикнула: пройшла марафон з HTML, 
марафон з QA та двотижневий курс з JS. Так я зрозу-
міла, що мені в QA. Я люблю навчатись, тому 4 місяці 
занять минули на одному диханні. Єдине було склад-
но — боротись з нападами песимізму, коли в голову 
лізли думки, що нічого не вдасться і що це погана 
ідея. У таких випадках я повторювала собі, що маю 
зробити максимум того, що залежить від мене.

Спочатку я боялась, що довго шукатиму роботу, але 
мені пощастило — через 2 дні після того, як я отрима-
ла сертифікат про завершення курсу, мені запропо-
нували офер. Мені подобається моя робота настільки, 
що навіть за 2 вихідних починаю за нею сумувати! Я 
працюю в професійній та мотивованій команді над 
крутим продуктом — LMS (Learning Management 
System).

З переходом в ІТ-сферу в мене з’явилась можливість 
професійного зростання, я можу працювати з дому, 
навчатись і розраховувати на підвищення заробітної 
плати. Також мене приваблює в ІТ, що тут немає пози-

Людмила 
Твердоступ

ції «я — начальник, ти — дурень», навпаки — думку кожного почують. Навіть якщо 
ви новачок та ідея, яку ви пропонуєте, не дуже життєздатна, її все одно обгово-
рять і пояснять, чому так зробити не вийде.

Це сфера, де потрібно постійно активно працювати головою, усе швидко зміню-
ється і треба бути гнучким. До цього треба звикнути, якщо переходити зі сфери, 
де обмежене коло обов’язків і ви виконували їх «на автоматі». Ви повинні са-
мостійно розв’язувати питання, а не чекати постійних вказівок, що вам робити. 
Мені подобається орієнтованість на результат роботи команди та залученість у 
процеси, що відбуваються в компанії.

Навіть якщо ви 
новачок та ідея, яку 
ви пропонуєте, не 
дуже життєздатна, її 
все одно обговорять 
і пояснять, чому так 
зробити не вийде

https://www.linkedin.com/in/liudmyla-tverdostup/
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Національний авіаційний 
університет. Технічне 
обслуговування і ремонт 
повітряних суден та двигунів

Технічне обслуговування 
повітряних суден

Самостійно вивчав JS

Знайшов під час курсу, на рівні 
Node.js

EPAM Systems

BOOTCAMP 
OFFLINE

30 років

Software Engineer

Перше, чому я 
навчився в ІТ, — 
треба звертатись 
за допомогою, не 
боятись цього

Я довго працював в авіації. Потім відчув застій у сво-
їй роботі та вирішив її змінити. Самостійно почав ви-
вчати JavaScript і зрозумів, що це зовсім не нудно. Я 
вирішив працювати з цим професійно. Знайшов кур-
си GoIT, закінчив і тепер працюю Software Engineer в 
компанії EPAM Systems. Я пішов в ІТ, бо ця сфера по-
стійно розвивається. Багато перспектив, є куди рости 
в напрямах, які вже є, і з’являються нові. Впевнений 
у тому, що найближчим часом так триватиме. А ще 
мені подобається ІТ, бо в цій сфері працюють адек-
ватні люди.

Перше, чому я навчився в ІТ, — треба звертатись 
за допомогою, не боятись цього. У момент, коли ви 
просите допомоги, виникає думка, що ви покажете 
свою слабкість. Але це не так. Це прискорює роботу, 
і в плюсі буде вся команда. Така ж історія з критикою. 
Потрібно шукати колектив, де її правильно сприй-
мають. Коли вам кажуть, що ви щось робите непра-
вильно, використовуйте цю можливість, щоб покра-
щитись, а не ображайтесь і не закривайтесь. Айтівці 
щодня навчаються, якщо хочуть втриматись на плаву. 
У цій сфері треба багато знати. Люди, які думають, що 
якщо вони вивчать одну технологію, зможуть добре 
заробляти, помиляються.

Олексій 
Грушко

Якщо ви йдете в ІТ і починаєте вчитись, поставтесь до цього серйозно і тоді ви 
максимально будете засвоювати інформацію. Визначте собі мету — лише в тако-
му разі її можна досягнути. Умовно, якщо ви не знаєте, куди хочете доїхати, то не 
дивуйтесь, якщо потрапили не туди.

Якщо ви не знаєте, 
куди хочете 

доїхати, то не 
дивуйтесь, якщо 

потрапили не туди

https://www.linkedin.com/in/oleksiihrushko/
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Національний авіаційний 
університет. Управління зов-   
нішньоекономічною діяльністю
Київський інститут інвести-
ційного менеджменту. Фінан-
совий менеджмент: бухгал-              
терський облік, фінанси, 
інвестиції

Банківська, менеджмент

Нульовий

2 тижні

SoftServe 

GO-QA             
GO-FRONTEND 
GO-PM

Senior Project Manager

Якщо вас не драйвить 
те, що ви робите, ви 
загубитесь між тими, 
кого драйвить, а 
таких багато

Люблю цитату: «Ліні не існує. Є заняття, що не по-
добаються, брак енергії та відсутність масштабного 
бачення, щоб перехоплювало подих від перспектив». 
Я — людина, яка захоплюється, й іншим раджу. Якщо 
вам цікаво, ви будете намагатись у цьому глибоко та 
широко розібратись. Якщо вас не драйвить те, що ви 
робите, ви загубитесь між тими, кого драйвить, а та-
ких багато. 

Я була співробітницею з обслуговування корпора-
тивних клієнтів у міжнародному банку. У мене була 
чудова команда і керівник, але прийшло розуміння, 
що настав час щось змінювати. А в 2017-му році дум-
ки сформувались в конкретні бажання. Тоді я брала 
участь у тренінгу Dream Year, де ми озвучували свої 
мрії так, ніби ми їх вже здійснили. Цікаві були відчут-
тя.

У GoIT я навчалась одразу на 3 курсах: QA, Frontend 
і PM. Кожен новий курс допомагав перейти на нову 
сходинку. Так курс з фронтенду і проєктна робота з 
командами познайомили мене з AGILE, і я стала одні-
єю з лідерок Agile-трансформації у компанії, де пра-
цювала. Курс Project Management дав знання щодо 

Оксана 
Леснік

запуску проєктів та продуктового напряму. Цей досвід допоміг мені піти на пози-
цію Partner Lead в Innovation Lab у Лондоні. І вже в Лондоні ми запустили в GoIT 
один з перших продуктів з Product Owner-ом Славою Москаленком. З ним ми по-
знайомились на сертифікації Scrum Master, у нього була чудова ідея — розробити 
застосунок, який би вимірював запровадження Scrum командами. А в мене була 
команда, якій потрібен був проєкт. Win-Win. За пів року ми успішно випустили 
першу версію. Пишаюсь цим досвідом і вдячна GoIT за знання, практичний дос-
від і людей, які з’явились у моєму житті!

На старті було складно, коли не було знайомих в ІТ. Дуже вдячна чоловіку, він 
підтримав мене в навчанні та проєктах. Були ситуації, коли ми вдвох не розуміли, 
про які фільми та розваги говорять люди навколо, бо були повністю занурені в 
навчання, віддалились від «світського» життя на декілька років.

В ІТ мені подобається чесність і ROI на вкладені зусилля. Результат видно май-
же одразу, отримуєш віддачу від зусиль — класну команду, зростання, цікаві про-
єкти та винагородження. Я люблю розв’язувати складні задачі в команді одно-
думців. Радію успіхам своєї команди, радію своїм успіхам в їхніх успіхах. Під моїм 
керівництвом в SoftServe зараз 2 команди, загалом це близько 50 людей. Але я 
не одна, у мене є чудові менеджери, які мені допомагають.

У моїй роботі для мене важливі люди та цінності, яких дотримується менедж-
мент компанії. Якщо цінності менеджменту написані лише на вивісці, а вчинки їм 
суперечать, складно створити щось значуще. 

Мені подобається спілкуватись і працювати з людьми, які заходять з запитан-
ням «що я можу дати сфері». А в ІТ потрібні ініціативні, енергійні, розумні люди. 
Тому — welcome! Можливостей зараз багато, зокрема SoftServe інвестує в нав-
чання фахівців без досвіду роботи — є розроблені програми та проєкти для но-
вачків у різних напрямах.

В ІТ потрібні 
ініціативні, 
енергійні, розумні 
люди. Тому — 
welcome!

https://www.linkedin.com/in/Oksana-lesnik/
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Київський національний 
університет культури і 
мистецтв. Маркетинг, 
менеджмент

Mаркетинг, працював у відділі 
маркетингу невеликого 
стартапу

Bерстав лендинги

Знайшов за місяць до 
завершення курсу

DataRobot

FRONTEND 
ONLINE

27 років

Team Lead, Senior Developer

Я роблю улюблену 
справу і за це 
отримую гроші — 
ідеальний злочин

Ще в студентські роки ми з товаришем верстали 
лендинги, але хотілось знайти серйознішу роботу. Я 
розумів, що для цього мені бракує досвіду і знань з 
JavaScript, і пішов на курс Frontend Online в GoIT. Під 
час навчання на курсі у мене була основна робота, 
щоб годувати себе, сім’ю та навчатись в університе-
ті. За деякий час я почав брати перші замовлення на 
невеликі сайти, а наприкінці курсу — знайшов першу 
роботу в серйозній компанії SoftServe.

Коли ви намагаєтесь вивчити Frontend, не потріб-
но вчити все підряд. Сконцентруйтесь на конкретній 
темі. Не намагайтесь осягнути весь JavaScript одра-
зу. Розбирайте тему за темою, намагайтесь зрозуміти 
основи. Це як вивчати алфавіт перед тим, як почати 
читати. Ваша кінцева мета — пройти співбесіду і, зви-
чайно, краще розуміти код, який пишете. Візьміть пе-
релік питань для співбесід і поступово їх розбирайте 
тема за темою, на цьому побудована програма нав-
чання Frontend у GoIT. Намагайтесь вивчити тему так, 
щоб ви могли пояснити її іншій людині. Таким чином 
ви розберетесь з питаннями самі й точно зможете 
відповісти на них на співбесіді. Можна провести ана-
логію з запитаннями від дітей: чому світить сонце чи 
чому йде дощ? Можливо, ви розумієте, але ніколи не 

Іван 
Лапа

пробували пояснити, тому будете плутатись. Після першої ж спроби пояснити це 
іншій людині у вас одразу все структурується. Коли ви пояснюєте матеріал, самі 
розбираєтесь у ньому глибше. 

Я роблю улюблену справу і за це отримую гроші — ідеальний злочин. Але на-
віть якщо ви визначились зі справою, яка вам подобається, не факт, що за 2 – 3 
роки ваша зацікавленість залишатиметься на тому ж рівні. Старайтесь не виго-
ріти на роботі, зберігайте баланс. Для цього, наприклад, можна перемикатись 
з однієї діяльності на іншу. Робота плюс плавання, скелелазіння, мотоспорт, в 
крайньому разі — спортзал чи хоча б прогулянки на свіжому повітрі. Досягнення 
цілей у хобі чи спорті допоможе вам бути у формі на роботі. На фізичних трену-
ваннях відпочиває ваш мозок, а на роботі — тіло. Це потрібно, щоб не вигоріти та 
бути продуктивним. Бажаю вам постійно пробувати нові активності та любити те, 
що робите. А також — вдалих вам технічних співбесід!

Старайтесь не вигоріти 
на роботі, зберігайте 

баланс. Для цього, 
наприклад, можна 

перемикатись з однієї 
діяльності на іншу. 

Досягнення цілей у хобі 
чи спорті допоможе вам 

бути в формі на роботі

https://www.linkedin.com/in/ivan-lapa-66903ab7/
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Кам’янець-Подільський 
національний університет 
імені Івана Огієнка. Економіка 
підприємства

Продажі

Пробував кодити, але не 
сподобалось — не ту мову 
обрав

1 місяць

AutoBidMaster

FRONTEND 
ONLINE

32 роки

Frontend Developer

Процес розробки 
схожий на роботу 
оркестру, де кожен 
грає свою партію і 
виходить красива 
музика — робочий 
продукт

Я жив у маленькому місті та мріяв подорожувати. 
Був букмекером, грав у групі, працював продавцем в 
«Епіцентрі» та хотів переїхати у велике місто. Мені на-
бридла стара робота, відсутність розвитку й однако-
ві задачі, які щоразу повторювались. Час ішов, а пер-
спектив не було. Але я вирішив все змінити. Ви також 
хочете, але не знаєте, як? Просто взяти й зробити. На 
початку буде страшно і дискомфортно, але уявіть, що 
ви не наважились на це, минуло 10 років, а життя так і 
не змінилось. Така картина ще страшніша, і це одразу 
підштовхує до змін. Спочатку мені просто було цікаво 
спробувати ІТ — порозбирався з Java, хоча тоді мені 
не зайшло. Потім почув про фронтенд — сподоба-
лось, адже тут одразу видно результат роботи. Знай-
шов курси GoIT, і вони за руку привели мене в ІТ.

Коли я починав проходити співбесіди, перше, що я 
зробив, — проглянув усі запрошення на співбесіди та 
розкидав їх за ступенем цікавості. Спочатку пішов на 
найнецікавіші вакансії, щоб послухати, що запитують 
і звикнути до співбесід. Коли вже почувався впевне-
но, пішов на 2 – 3 співбесіди в цікаві компанії. Обрав 
такий підхід, бо проходження співбесід — це навичка, 
яку треба тренувати.

Володимир 
Мельник

Коли я потрапив в ІТ, у мене більше не виникало думки «блін, знову йти на цю 
роботу». Якщо ви ставитесь до роботи більше як до захоплення, яке приносить 
гроші, все змінюється. У такому разі ви не будете рахувати хвилини, щоб вибігти 
з офісу і забути про все до наступного ранку, а отримуватимете задоволення від 
виконаної роботи, закритої задачі, відповідно — відчуватимете більше позитив-
них емоцій. 

В ІТ цікаво і немає монотонної роботи. Щось зламалось у коді та треба фіксити, 
а незрозуміло, як. І такі квести щодня. Але коли пофіксили, то в цей момент від-
чуваєте, що можете все. Для мене процес розробки схожий на роботу оркестру, 
де кожен грає свою партію і виходить красива музика — робочий продукт.

Круто, коли кандидат / співробітник проактивний, не боїться пропонувати ідеї 
та доводить роботу до кінця. Щоб потрапити в хорошу компанію, потрібно роз-
вивати soft skills, адже розробка продукту — це не стільки про написання коду, 
скільки про взаємодію між людьми.

Проходження 
співбесід — це 

навичка, яку треба 
тренувати

https://www.linkedin.com/in/vova-melnyk/
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Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана. Міжнародна 
економіка та менеджмент

Фриланс, ведення соцмереж

Починав вивчати Python

1 місяць, працевлаштувався до 
завершення курсу

SoftServe

BOOTCAMP 
ONLINE

31 рік

Software Engineer

Спочатку думав, 
що IT для більш 
прошарених, тому 
боявся туди йти

Цікавитись ІТ я почав 2 роки тому, але спочатку думав, 
що ІТ для більш прошарених, тому боявся туди йти. 
Працював кур’єром, на фрилансі вів соцмережі. Потім 
пройшов курс у GoIT і тепер працюю React-розробни-
ком у SoftServe. Коли я йшов на курс, поставив собі за 
мету — обов’язково знайти роботу в ІТ. 

Було складно виділяти багато часу на навчання і зро-
бити це пріоритетом. Мені складно давався React, я 
навіть ходив на додаткові заняття з викладачами GoIT. 
Але ближче до підсумкового проєкту почав готуватись 
до технічних співбесід, і картинка стала зрозумілішою.

Коли я шукав роботу, SoftServe була однією з пріори-
тетних компаній для мене, і я дуже радий, що потрапив 
сюди. У SoftServe мені сказали, що мою кандидатуру 
рекомендували GoIT, і я вдячний за участь у моєму пра-
цевлаштуванні. Зараз я продовжую опановувати React, 
на черзі — React Native. Планую більше розібратись у 
мобільних застосунках і найближчі 2 роки сконцентру-
ватись на фронтенді.

Студентам раджу не здаватись, якщо не виходить. 
Ніхто не може опанувати якусь навичку одразу ж. Не 

Остап 
Плужник

хвилюйтесь, якщо вам потрібно більше часу, ніж іншим. І не замикайтесь у собі, 
розказуйте про свої проблеми викладачам, щоб вони це бачили та допомогли з 
рішенням.

Поради для студентів
●лНе забивайте. Намагайтесь розібратись, запитуйте, гугліть.
●лСпілкуйтесь між собою. Дивіться код одне одного, шукайте помилки і запам’я-

товуйте. Далі на проєктах треба буде вміти розбиратись у коді інших розробників. 
●лНе забувайте відпочивати. Щоб не вигоріти, хоча б раз на тиждень розвантажуй-

тесь.

Коли я йшов на 
курс, поставив 

собі за мету 
— обов’язково 

знайти роботу в ІТ

https://www.linkedin.com/in/plostvik/
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Національний університет 
«Одеська морська академія». 
Судноводій

Був моряком, ходив у рейси. 
Остання посада — третій 
помічник капітана (3rd Officer)

Починав розбиратись 
з HTML/CSS

Отримав офер під час курсу

HYS Enterprise

FULLSTACK 
ONLINE

26 років

Frontend Developer

Олександр Репета 
— людина, яка 
допомагає впустити 
JavaScript в серця!

Я був моряком і ненавидів свою професію. У бік ІТ 
поглядував давно, але сумнівався, чи вдасться. Потім 
мене знайшла агресивна реклама GoIT у соцмережі. За-
раз я працюю Frontend-розробником і щасливий. Шість 
років я вчився на судноводія і пішов далі за професією. 
На суші я сіпався від телефонних дзвінків, бо щоразу це 
міг бути виклик у рейс. Коли це були дзвінки з крюїн-
гової компанії, я відчував тремтіння у всьому тілі — на-
стільки мені не подобалась моя робота. Але це тривало 
недовго. Реклама GoIT нагадала, що є Frontend. Я вже 
починав самостійно вивчати HTML/CSS, але коли поди-
вився відео GoIT, зрозумів, що багато з того не знав, і 
мене це зацікавило. Не встиг отямитись, як вже зали-
шав заявку на курс.

Складно повірити, що за 1 рік можна опанувати нову, 
з першого погляду здається, що складну, професію. Я 
сподівався, і з’ясувалось, що це можливо. Особливо 
коли знання в голову вкладає Олександр Репета — лю-
дина, яка допомагає впустити JavaScript в серця! Я був 
закоханий в JS, але це не додавало віри в те, що я знай-
ду роботу. Що більше я вивчав JS, то менше мені здава-
лось, що вдасться вкотитись в ІТ.

Олександр 
Гашков

Я склав резюме і за порадою викладачів GoIT вирішив провалити співбесіду. Я заз-
далегідь знав, що не пройду, але хотів побачити свої слабкі місця, щоб попрацювати 
над ними та усунути. Тоді я зрозумів, що вже зовсім близько до того, щоб увійти в 
ІТ. Дійсно, через 2 місяці це сталось! Ще до співбесіди в себе в блокноті я написав, 
що буду працювати в HYS Enterprise з 31 березня 2021 року. Але не вгадав, офер мені 
зробили наступного дня — 1 квітня. Перший робочий день в офісі я не міг прибрати 
усмішку з обличчя.

Тепер замість фрази в моїй голові «Я не зможу», з’явилась така — «Якщо інші змог-
ли, то і для мене це під силу». Бар’єри в моїй голові зруйновані, і це дало простір для 
моїх амбіцій.

Перший робочий 
день в офісі я 

не міг прибрати 
усмішку з обличчя

Enterprise

https://www.linkedin.com/in/hashkov/
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Тернопільський національний 
економічний університет. 
Фінанси і кредит

Mенеджмент, ритейл

Код не писав, але був у 
контексті сфери ІТ

Ще під час навчання знайшов 
стажування, а коли після курсу 
почав активно шукати роботу, 
знайшов за 1 місяць

NDA

FULLSTACK 
ONLINE

32 роки

Technical Product Owner

Диджиталізацію 
можна порівняти 
з тим, як люди 
пересідали з коней 
на автомобілі, 
назад вони вже не 
пересядуть

В університеті я навчався на фінансиста, але моєю 
сильною стороною завжди були софт скіли. Після уні-
верситету 10 років я був менеджером у компанії, де 
відповідав за ритейл та є-комерс. Спеціально цьому не 
навчався, але вже тоді вмів «читати людей», швидко ро-
зуміти, що їм потрібно, та управляти командами. Після 
довгого періоду роботи в одній компанії я зрозумів, що 
треба йти далі, бо світ не стоїть на місці. ІТ, бо компʼюте-
рами та компʼютерними іграми я цікавився з дитинства, 
а також багато моїх друзів працювали в ІТ. Вони постій-
но розповідали про сферу, тому на курс я прийшов з 
бекграундом: розумів термінологію та як все працює, 
але не вмів кодити. 

З усіх курсів найпривабливішими мені здались курси 
GoIT, бо там була насичена програма, хардкор — як я 
люблю. Мені було мало завантаженості в будні, і напри-
кінці курсу я брав участь у студентському проєкті, щоб 
завантажити собі ще й вихідні. Це був мій перший про-
єктний досвід як інженера. Після випуску я продовжив 
дружити з GoIT.

Андрій
Слободянюк

Нині я Technical Product Owner — займаюсь розвитком та управлінням продуктів. 
Мені згодились 10 років менеджерського досвіду та 5 років технічного бекграунду, 
який дає мені розуміння, як все працює з технічного боку. Завдяки цьому мені легко 
спілкуватись з технарями, а їм зі мною.

Головна причина, чому декілька років тому люди почали переходити в ІТ: корона-
вірус та тотальна диджиталізація населення, яку прискорила пандемія. Цей процес 
можна порівняти з тим, як люди пересідали з коней на автомобілі, назад вони вже 
не пересядуть. Я переконаний, що будь-який бізнес, у якого не розвинена айтішна 
інфраструктура — не виживе.

Одна зі значних переваг ІТ — віддалена робота. Я ще з 2017 року казав, що не 
обовʼязково ходити до офісу. Але треба розуміти, що для інженерів віддалена робо-
та ідеально підходить, а топменеджменту частіше за все краще комунікувати в офісі. 
Віддалена робота — це гарна можливість подорожувати та працювати з будь-якого 
місця, взяли ноутбук — і поїхали. Це явище навіть має вже окрему назву — вор-
кейшн. Я так подорожував Європою: Хорватія, Польща, Чехія. Також працював з Бу-
ковеля, Львова, Києва, Одеси.

Бізнес, у якого 
не розвинена 

айтішна 
інфраструктура —  

не виживе

https://www.linkedin.com/in/andrewslobodianiuk/
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Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Чорноморський національний 
університет імені Петра 
Могили. Економіка 
підприємства

Власне турагентство

Робив лендинги на 
шаблонізаторі, розбирався з 
HTML та CSS

1 місяць

EPAM Systems

BOOTCAMP 
ONLINE

28 років

Fullstack Developer

Моє ІТ почалось 
з великої мрії — 
переїхати

Я починав працювати з роздачі листівок, потім розви-
вав два напрями власного бізнесу: пересувний лялько-
вий театр для дітей та турагентство. Але стався корона-
вірус, і це стало нерентабельним. Я думав, що робити 
далі, і у мене було 2 варіанти: або працювати таксистом, 
або вчитись ІТ. На карантині я почав дивитись блогера, 
це був мій знайомий, який самостійно перевчився на 
тестувальника та за допомогою Epam переїхав до США. 
Тоді я подумав, що теж так зможу, почав шукати курси 
та знайшов GoIT. Ми з дружиною завжди хотіли пере-
їхати за кордон, а ІТ — це чудова можливість релокейту, 
тож моє ІТ почалось з великої мрії — переїхати. Зараз я 
працюю в EPAM Канада.

ІТ мене затягнуло одразу навіть попри те, що спочат-
ку майже нічого не виходило. Бувало таке, що здавав 
домашні завдання з верстки з третього разу. Потім JS 
— зовсім  незрозумілий, навіть зараз лишається одна 
тема, в якій я плаваю. На кожному блоці здавалось, що 
нічого не розумію, але потім після спільних проєктів 
прояснювалось. Щоразу попри всі складнощі я йшов 
вперед, бо там попереду — можливості, краще життя, а 
позаду прірва.

Андрій 
Заболотний

Після GoIT я пішов працювати в маленьку харківську компанію, де швидко зміг 
прокачатись — за 1 рік і 2 місяці. Це хороший поінт — напрацювати скіли та набра-
тись досвіду в невеликій компанії, а потім йти в більшу вже з кращими умовами 
роботи, зокрема вищою заробітною платою. 

Коли я ще працював в харківській компанії, у LinkedIn мені написав рекрутер з 
Epam та запропонував вакансію. Одразу я відмовився, бо вважав, що мідлом можна 
стати лише за 2 або навіть 3 роки роботи, а з’ясувалось, що все залежить від самої 
людини, проєкту та команди. Та й не хотів лишати хлопців з компанії, де працював, 
адже ми з ними дуже здружились. Але я вирішив пробувати — йти на роботу в ве-
лику компанію, щоб переїхати. Я написав Юлі Олійник, і ми швидко знайшли канди-
дата на заміну мені в компанію, де я на той момент працював. Мій керівник звідти, 
а ми часто зідзвонюємось, казав мені, що вони задоволені роботою хлопця, якого я 
привів з GoIT.

До релокейту в ІТ у мене зайняло: 8 місяців навчання (місяць до GoIT я вчився са-
мостійно, 6 місяців — на BootCamp та ще місяць донавчався сам та проходив співбе-
сіди) і 1 рік та 2 місяці працював у маленькій компанії, потім декілька місяців у Epam 
Україна.

Я постійно запитував рекрутерів Epam про релокейт, так горів цією ідеєю, що від-
крив робочу візу Cuaet на 3 роки до Канади. Хоча мідлів не перевозять, але компа-
нія погодилась на це, якщо буде проєкт в Канаді, і я пройшов співбесіди на канад-
ський проєкт та в офіс Epam Канада. Співбесіди не відрізнялись від тих, що я вже 
проходив в Україні, і мені навіть вистачило рівня англійської В1+. Будь-хто так само 
може відкрити візу, завершити навчання, влаштуватись у компанію, яка перевезе, 
також можете одразу дивитись вакансії у тому регіоні, який цікавить. Звичайно, кра-
ще переїздити, коли у вас вже є робота. Я мріяв про це, але не міг собі уявити, що у 
28 років опинюсь у Канаді.

Я мріяв про це, але 
не міг собі уявити, 
що у 28 років 
опинюсь у Канаді

https://www.linkedin.com/in/andrew-zabolotniy-1557a5122/
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Перша моя робота після 
навчання в технікумі була 
в технічній підтримці од-
ного з інтернет-провай-
дерів, потім я працював 
системним адміністрато-
ром. 

Мені подобалось те, що 
я робив, але сильно бен-
тежили перспективи роз-
витку і зарплата. Було ту-
манне уявлення, наскільки 
сильно вона може зміни-
тись у майбутньому. Це 
мене засмучувало.  
 

Курс з програмування — 
це було найкраще рішен-
ня в моєму житті. На по-
чатку було складно, іноді 
навіть здавалось, що це 
не моє, особливо на бло-
ці з JavaScript. Періодами 
було важко змусити себе 
систематично навчатись 
і виконувати завдання. 
Я вирішив, що неділя — 
це буде день домашніх 
завдань і дотримувався 
цього. Коли я полюбив 
сам процес навчання, все 

стало зрозуміліше і про-
стіше.

Одразу перша ж заро-
бітна плата в ІТ була біль-
шою, ніж на попередніх 
роботах. А за 7 – 8 місяців 
можна її збільшити вдві-
чі та мати перегляди що-
півроку чи щороку. І мені 
постійно цікаво працюва-
ти — я б робив це навіть у 
вільний час, навіть якщо б 
за це не отримував гроші, 
а тут ще й платять добре. 
Я кайфую від того, що ро-
блю, а постійне зростання 
заробітної плати надихає 
мене досягати кращих ре-
зультатів та поглиблюва-
тись у нові напрями.

Коли вчитесь на курсі, 
дивіться всі відеоуроки, 
читайте всю теорію і ро-
біть всі домашні завдан-
ня. Впевнений, що кожен 
може стати програмістом з 
нуля — головне потрапити 
в потрібне місце і доклас-
ти зусиль, щоб змінити 
своє життя.

Team Lead Frontend Developer, 
React Native Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський технікум 
електронних приладів. 
Конструювання 
та виготовлення 
радіоелектричних схем

Працював системним 
адміністратором

Нульовий

1 тиждень

Finik.Pro

FULLSTACK 
OFFLINE

26 років

Кожен може стати програмістом 
з нуля — головне потрапити в 

потрібне місце і докласти зусиль, 
щоб змінити своє життя

Це зараз я Scrum Master 
у компанії 90 percent of 
everything. Я задоволена 
тим, яка я, своєю роботою 
та рівнем життя. Але ще 
5 років тому я працюва-
ла в державному закла-
ді, і робота мені зовсім не 
подобалась. Ми з чолові-
ком жили в орендованому 
житлі без ремонту і чекали, 
коли нам побудують нашу 
однокімнатну квартиру. 

Але одного ранку все змі-
нилось. Я зрозуміла, що 
нашу квартиру не добудують 
(так і сталось). А за цим усві-
домленням прийшло інше 
— якщо я нічого не зміню у 
своєму житті, наступна спро-
ба отримати власне житло 
буде десь у 60 років. І я вирі-
шила спробувати себе в ІТ. 

Спочатку в GoIT я вивчала 
Frontend, але на курсі про-
ходив факультатив з soft 
skills, де я познайомилась 
із Scrum та Agile і пропала. 

Завдяки навчанню змі-
нилось все: ставлення до 

роботи — тепер це не при-
мусова рутина, а важлива 
і улюблена частина мого 
життя та простір для роз-
витку; ставлення до себе 
— якщо я змогла змінити 
своє життя, отже не така 
вже безпорадна; ставлен-
ня до того, що́ за своє жит-
тя можна встигнути і яких 
цілей досягнути. 

В ІТ завжди будуть нові ви-
клики і постійні зміни. Якщо 
застосовувати завжди одну 
й ту саму відповідь для всіх 
випадків, то буде великий 
провал. Мені це і подоба-
ється, і не подобається.

ІТ-компанії цінують про-
активність своїх співробіт-
ників. Людина, яка може 
розібратись у чомусь са-
мостійно і не чекає вказі-
вок, а ставить запитання і 
пропонує, на вагу золота. 
Вона змінює все навколо 
на краще. Дуже цінують-
ся люди, які ставляться до 
продукту так, наче це їхній 
власний.

Софія 
Матченко
Scrum Master 

Людина, яка може 
розібратись у чомусь 

самостійно, на вагу золота

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний університет 
«Києво-Могилянська академія». 
Культурологія

Державний науково-технічний 
центр з ядерної та радіаційної 
безпеки,  молодший спеціаліст 
у відділі міжнародних проєктів

Нульовий

2 тижні

Ninety Percent Of Everything

FULLSTACK 
OFFLINE

33 роки

Олексій 
Потапов

https://www.linkedin.com/in/aleksey-potapov-0855ba192/
https://www.linkedin.com/in/sofia-matchenko-804309157/
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На попередній роботі я 
працювала майже 3 роки, 
але мені важливо було її 
змінити, бо від постійного 
стресу я була втомлена та 
незадоволена. Я працю-
вала інженером-конструк-
тором в рекламній фірмі, 
створювала величезні ре-
кламні конструкції. Зараз я 
Frontend Developer в освіт-
ній платформі Classtime. 
Ми розробляємо і покра-
щуємо платформи для 
навчання: для вчителів, 
класів, шкіл. Мені подоба-
ється створювати можли-
вість, щоб люди могли на-
вчатись зручніше, швидше 
і якісніше.

На останньому блоці 
навчання в GoIT я зареє-
струвалась на Djinni, вка-
зала там чесний досвід 
і низький рівень англій-
ської мови, на той момент 
— Pre-Intermediate. Потім 
я створила резюме: дос-
від, ім’я, прізвище і як зі 
мною зв’язатись. Інфор-

мації було мало, але мені 
відповіли. Навіть з таким 
резюме прийшли 4 запро-
шення. Мене покликали 
на співбесіду в Classtime, 
де я говорила дуже лама-
ною англійською, потім 
була ще одна співбесіда, 
і мене взяли на роботу. 
Я не вірила, що працюю, 
аж поки отримала першу 
зарплатню. 

Щоб потрапити в ІТ після 
навчання, потрібно про-
сто хотіти знайти роботу. 
Якщо щось незрозуміло чи 
маю сумніви, в нас на ро-
боті заведено запитувати, 
і всі одні одним допомага-
ють. Підказують не лише 
джунам, але і сеньйори 
радяться між собою — це 
нормальна практика. У нас 
усі чуйні й немає тиску, 
тепер я не стресую, нор-
мально сплю, правильно 
харчуюсь, у кінці робочого 
дня задоволена й вільна 
після роботи.

Євгенія 
Бондаренко
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського».  Інженерна 
механіка, лазерна техніка

Реклама, інженер-
конструктор

Pascal, HTML

Створила профіль на сайті 
пошуку роботи ще до 
завершення курсу. За тиждень 
були перші реакції

Classtime

FULLSTACK 
ONLINE

27 років

Я не вірила, що працюю, аж поки 
отримала першу зарплатню

Гліб 
Коваль
React Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Запорізький національний 
технічний університет. 
Енергетичний менеджмент

Приватне підприємство — 
виробництво та реалізація 
металоконструкцій, 
бухгалтерія, робота з 
клієнтами, створення та 
обробка фото за допомогою 
Photoshop, наповнення сайтів 
контентом; зварювання

Нульовий

Шукав 1 місяць після 
завершення модулю з React.js

Blues Brackets

BOOTCAMP 
ONLINE

34 роки

Досягає успіху                                    
не найрозумніший, а той, хто 

більше за всіх докладає зусиль

До ІТ у мене була своя 
фірма — маленьке вироб-
ництво в Україні, а потім я 
переїхав до Польщі. Після 
того як працював зварю-
вальником у Польщі, вирі-
шив, що треба змінювати 
своє життя.

Спочатку я проходив ма-
рафон, там дуже правиль-
но та доступно подавався 
матеріал, щоб у людей не 
виникало труднощів і щоб 
це було цікаво. Я задово-
лений організацією і мате-
ріалами.

Коли я лише розпочинав 
свій шлях в ІТ, було багато 
страхів і сумнівів. Я довго 
думав і зважував рішення 
про те, щоб змінити сфе-
ру на ІТ. Ставив собі запи-
тання: «Чи вдасться?». Але 
завдяки тому, як побудо-
вана програма в GoIT, сум-
нівів меншало з кожним 
новим модулем. На почат-
ку навчання нам давали 
рекомендації мотивацій-
них книжок, ми дивились 
відео історій успіху випус-

кників, які закінчили кур-
си та працевлаштувались. 
Після таких «процедур» 
з’являється впевненість, 
що все вдасться. Це нади-
хає та підтримує. А тепер 
вже я в ролі порадника 
для студентів, які так само 
бояться та сумніваються, 
як було в багатьох на по-
чатку шляху. 

Раджу студентам не роз-
слаблятись і старатись дій-
ти до кінця, якщо вже поча-
ли. Наведу аналогію, як ми 
навчаємось їздити на вело-
сипеді: спочатку складно 
навіть тримати рівновагу 
та повертати, але коли вже 
вмієш їздити — відчуваєш 
задоволення. Так і тут. Спо-
чатку може не виходити й 
можуть бути провали, але 
досягає успіху не найро-
зумніший, а той, хто біль-
ше за всіх докладає зусиль. 
Якщо взяти собі за мету, 
що хочете працювати в цій 
сфері, то необхідно дотри-
муватись свого слова. Не 
відступайте, виконайте те, 
що задумали.

https://www.linkedin.com/in/yevhenia-bondarenko-250aa4158/
https://www.linkedin.com/in/gleb-koval-970812211/
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Сергій 
Андреєв
Провідний програміст (Frontend 
Team Lead), ТОВ «Споживчий центр»

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний медичний 
університет імені                          
О. О. Богомольця. Медицина

Стоматологія, лікар-
стоматолог

Нульовий

2 місяці, почав шукати за 
місяць до завершення курсу 

ТОВ «Споживчий центр»

BOOTCAMP 
OFFLINE

31 рік

Якщо ви любите пізнавати нове, 
навчатись та аналізувати — для вас 

світ ІТ завжди буде alma mater

  Часто буває, що люди по-
чинають навчатись та роби-
ти перші кроки в ІТ, бо в цій 
сфері високі зарплати. Це 
гарна мотивація, але не в 
моєму випадку. До та під час 
навчання я працював ліка-
рем-стоматологом, і справа 
ніколи не була в грошах.

Перейти в ІТ — було не-
легким рішенням, бо 10 
років навчався і працював 
у медицині. Але я вирішив 
зробити це заради своєї 
мрії створювати щось нове. 
Нове для себе самого і, 
можливо, для світу також.

Під час навчання було 
важко через велике на-
вантаження. Особливо 
складно було починати 
вчити JS — нова сфера, з 
якою я раніше не стикав-
ся. Було таке, що довго не 
вдавалось розібратись, 
але головне — не здава-
тись і не боятись звер-
нутись за допомогою.
Усі матеріали, які дають у 
GoIT, стиснені, конкретні 
та чіткі. Знань, які дають 

в GoIT, на 100% достатньо 
для працевлаштування. 
Вони дають навіть більше  
— програму навчання по-
стійно актуалізовують та 
вдосконалюють.

Під час навчання дуже 
допомогла підтримка од-
ногрупників у GoIT. Став-
тесь до них, як до колег, 
а не як до конкурентів. 
Взаємодія з іншими сту-
дентами (майбутніми про-
грамістами) — це вже 50% 
успіху. Так ви швидше бу-
дете опановувати про-
фесійні навички та ще й 
знайдете нових друзів. І 
вони не раз допоможуть 
вам у майбутньому.

Коли в мене запитують, 
чи я не шкодую про 10 ро-
ків у медицині та як я зміг 
перейти в настільки про-
тилежну сферу, я відпові-
даю, що медицина та ІТ не 
дуже відрізняються. Якщо 
ви любите пізнавати нове, 
навчатись та аналізувати 
— для вас світ ІТ завжди 
буде alma mater. 

Я — світчер по життю, раз 
на 5 – 7 років змінюю про-
фесію. Мені подобається 
досліджувати та вивчати 
щось нове, ставити собі 
цілі та досягати їх.

До ІТ 5 років я працюва-
ла в громадському секторі. 
З останнього — координа-
торкою грантової програ-
ми з розвитку критичного 
мислення та медіаграмот-
ності в Україні для вищої 
школи. Та мені захотілося 
нових викликів. Мене ціка-
вили технології, особливо 
штучний інтелект, і я обра-
ла напрям ІТ.

Спочатку було страшно з 
двох причин: вік, адже що-
разу складніше починати з 
нуля, а також у мене було 
упередження, що ІТ — це 
суцільна вища математика, 
а вона мені не надто подо-
балась. Але це були лише 
упередження. 

Я пішла на курс із 
Frontend — вирішила під-

корити ІТ наповну. Але на 
середині курсу відчула, що 
мої скіли будуть корисні-
шими в іншому. І тоді GoIT 
запропонували мені курс 
з PM. Чудово, коли мене-
джери допомагають ско-
регувати ваш професій-
ний розвиток, враховуючи 
власний досвід.

До того як побудувати 
особистий план розвитку, 
щоб перейти в ІТ, я про-
йшла немало співбесід. 
Зробила це для того, щоб 
зрозуміти, на чому по-
трібно сфокусуватись, що 
включити в навчальний 
план, аби підготуватись до 
серйозних штурмів ІТ-ком-
паній.  

Мій попередній профе-
сійний шлях постійно був 
пов’язаний з налагоджен-
ням процесів. Я відчуваю 
задоволення від побудо-
ви процесів, їх вдоскона-
лення, супорту команди та 
спільної роботи. Це те, від 
чого сяють очі й той век-
тор, за яким я розвиваюсь.

Олександра 
Проценко
Project Administrator

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Академія муніципального 
управління. Правознавство 
Київський національний уні-
верситет театру, кіно і телеба-
чення імені І. К. Карпенка-Ка-
рого. Режисура телебачення

Громадський сектор — 
проєкти в зоні АТО та освітній 
сфері; кіно та телебачення — 
режисура та сценаристика; 
PR; управління Call Center 
Panasonic

Нульовий

1 місяць

EPAM Systems

FULLSTACK 
OFFLINE,        
PM ONLINE

39 років

У мене було упередження, що ІТ  — 
це суцільна вища математика

https://www.linkedin.com/in/tysaniuk-ruslan/
https://www.linkedin.com/in/oleksandra-protsenko-485b9b52/
https://www.linkedin.com/in/sergeii-andreiev-4260681a3/
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Крістіна 
Малітовська
Fullstack Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна». Психологія

Директорка ресторану

Нульовий

Знайшла під час курсу, на 
блоці Node.js

Replyco

BOOTCAMP 
OFFLINE

29 років

Іноді мені здавалось, що 
я не зрозуміла матеріал, а 

з’ясовувалось, що просто потрібно 
було трохи часу

У  мене був список того, 
що я хочу спробувати 
за життя. Програмуван-
ня було в кінці: «Може, 
коли-небудь у старості, 
коли буде дуже скучно, я 
цим займусь», — думала 
я. Зараз працюю Fullstack 
Developer в компанії 
Replyco. 

Усе розпочалось випад-
ково. Я знайшла в інтер-
неті маленький урок: «Як 
написати HTML-сторінку». 
Спочатку не вірила, що це 
можливо, але спробувала 
— і вдалось!

Тоді я почала шукати 
курси. Обрала GoIT, коли 
почитала відгуки випус-
кників. Знаходила фото-
графії з випускного, диви-
лась, хто лайкав, і писала 
людям, розпитувала про 
курси.

Вчитись було складно, 
бо був шалений ритм. Я 
постійно боялась, що не 
розумітиму наступні теми, 
адже вони з кожною на-
ступною були складніши-
ми. Ще під час курсу я по-
чала розсилати резюме, 
проходити співбесіди та 
тестові завдання. Знайшла 
роботу, коли навіть ще не 
довчилась на Node.js. По-
тім на роботі мені було 
легше, ніж на курсі.

Іноді мені здавалось, що 
я не зрозуміла матеріал, а 
з’ясовувалось, що просто 
потрібно було трохи часу. 
Буває, зробиш домашку, 
але не розумієш, як воно 
працює. А з часом все чу-
дово доходить та засво-
юється. Тому студентам 
бажаю не боятись та йти 
до кінця. Але відпочива-
ти хоча б раз на тиждень, 
щоб не зірватись.

Ольга 
Гримчак
Fullstack Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Академія праці, соціальних 
відносин і туризму. 
Маркетинг

Помічник директора з 
маркетингу

Нульовий

2 місяці

PREA Group

BOOTCAMP 
OFFLINE

23 роки

За моїми спостереженнями 
багато маркетологів переходять 

в IT, я — одна з них

За моїми спостережен-
нями багато маркетологів 
переходять в ІТ, я — одна 
з них. Зараз працюю Full 
Stack Developer в німець-
кій компанії PREA Group.

Мені багато разів ком-
панії відмовляли, бо був 
невисокий рівень англій-
ської, на той момент — 
Pre-Intermediate. Але мені 
пощастило, і я потрапила 
в компанію, де зараз пра-
цюю, навіть з таким рів-
нем англійської мови. Наш 
Team Lead говорить анг-
лійською, я щаслива, що 
можу щодня спілкуватись 
англійською і розвиватись. 
Я мріяла про це!

Школа GoIT підготувала 
нас до реального життя — 
до співбесід у компаніях. 
Окрім навчання, ми про-
працювали всі етапи спів-
бесід. Нам дали список 
запитань, які часто трапля-
ються на співбесідах, 90% 

з них дійсно були на моїх 
наступних інтерв’ю.

Спочатку після навчання 
мене нікуди не брали на ро-
боту, але одного разу в один 
день у мене було 5 техніч-
них співбесід, а наступного 
дня я отримала 4 офери. Я 
навіть могла обирати!

Раджу студентам не зда-
ватись, хапатись за мож-
ливості та не панікувати, 
якщо чогось не знаєте. Ро-
зуміння прийде з часом. 
Не думайте, що вам треба 
повторювати та поверта-
тись на попередній рівень 
у навчанні навіть якщо не 
розумієте. Це 2 кроки на-
зад. Я побачила це на при-
кладі тих студентів, які не 
відкотились, а почали шу-
кати роботу і зараз успіш-
но працевлаштувались. З 
часом ви настільки прока-
чаєте мозок, що будете ди-
вуватись, як раніше могли 
не розуміти якісь теми. 

https://www.linkedin.com/in/kristina-malitovska-39052b1a4/
https://www.linkedin.com/in/olhagrim/
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Юрій 
Мельник
Software Engineer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Вінницький національний 
аграрний університет. 
Інженер харчових процесів та 
технологій

Працював на державному 
підприємстві економістом 
з матеріально-технічного 
забезпечення

Нульовий

1 місяць

Onseo

FULLSTACK 
OFFLINE

29 років

Мені хотілось спробувати, 
вдасться чи ні. Вдалось

Коли вперся у стелю і не 
розвиваєшся, то хочеть-
ся це змінити. Я працю-
вав спочатку водієм, потім 
економістом, а коли поба-
чив рекламу GoIT, заціка-
вився, пройшов пробне 
заняття та одразу записав-
ся на курс. Мені хотілось 
спробувати, вдасться чи ні. 
Вдалось. Зараз я — Junior 
Software Engineer у компа-
нії Onseo. Ми розробляємо 
Web Application для закор-
донного замовника.

Як і багато інших сту-
дентів, роботу в ІТ я почав 
шукати, коли завершився 
блок з JavaScript. Я ство-
рив резюме з основним 
стеком технологій, які знав 
на той момент. 

Почав кидати їх в різні 
фірми, навіть не дивився, 
які в них вимоги. Загалом 
на Djinni розіслав близь-
ко 80 резюме. Я погоджу-
вався на всі співбесіди. Це 
корисний досвід. Навіть 

якщо не пройдете, можете 
визначити для себе слабкі 
місця і попрацювати над 
ними. На співбесіді, якщо 
не знав відповідь на за-
питання, чесно про це го-
ворив, але також додавав, 
що почитаю і все з’ясую. 
Так само було на співбе-
сіді в Onseo. Коли вони 
мені перетелефонували та 
запропонували роботу, я 
спочатку не міг повірити, 
потім стрибав на дивані до 
стелі — так радів! Перед 
цим я пройшов 8 співбесід 
і нарешті вдалось. 

Студентам бажаю тер-
піння і раджу налаштува-
ти свій тайм-менеджмент. 
Збалансуйте час на робо-
ту і сім’ю та не забувайте 
відпочивати. Чітко розпо-
діліть час, дотримуйтесь 
дедлайнів, вчасно здавай-
те завдання і, якщо є така 
можливість, робіть їх заз-
далегідь, тоді буде набага-
то легше навчатись.

Олександр 
Осауленко
Fullstack Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Вінницький національний 
технічний університет. 
Технології та засоби 
телекомунікації

Сімейний бізнес — 
виробництво та продаж 
лакофарбової продукції. 
Співвласник, менеджер

Писав у школі на Turbo Pascal, 
в університеті 1 рік вивчав С

2 місяці, працевлаштувався 
після 3-го інтерв’ю

EXDST

FULLSTACK 
OFFLINE

34 роки

Раніше я працював з людьми й 
перенаситився цим. Тепер я з 

комп’ютером сам на сам

Раніше я працював з 
людьми й перенаситився 
цим. Тепер я з комп’юте-
ром сам на сам. Ще зі 
школи я з комп’ютерами 
на «ти», і вирішив зміни-
ти сферу на ІТ. Пройшов 
курс і працюю Fullstack 
Developer у вінницькій 
компанії EXDST – Sitecore 
Development Agency.

Я — співвласник сімей-
ного бізнесу. Працював з 
бізнес-процесами, але з 
часом це вже не було мені 
цікаво. У сферу ІТ я йшов 
не тому, що високі зарпла-
ти, а тому, що мені просто 
завжди подобалось про-
грамування. Потрапив на 
онлайн-презентацію GoIT, 
там мені розповіли про 
переваги курсу, і я підпи-
сав контракт.

У навчанні немає нічо-
го складного, якщо воно в 
кайф. Головне — щоб були 
конкретні задачі, а на кур-
сі вони були. Постійно тре-

ба було робити домашні 
завдання. Ми в групі з од-
ногрупником влаштували 
неофіційні змагання, хто 
швидше виконає домашку. 
Іноді я навіть продивлявся 
матеріали наперед, тому 
на лекції вже знав основу 
і ставив викладачам кон-
кретні запитання, а не ди-
вився здивованими очима 
на слайди. 

Раджу студентам вчити 
англійську, бо проблеми 
з цим почнуться з першої 
співбесіди. Англійська 
мова — частина ІТ. Міні-
мум потрібен рівень В1 
— Intermediate. Якщо до 
того, як ви переходили в 
ІТ, ви не заглиблювались 
в англійську, то одразу, па-
ралельно з програмуван-
ням починайте її вчити. 
Спочатку натренуйте роз-
мовну англійську, а потім 
поступово вдосконалюй-
тесь далі.

https://www.linkedin.com/in/yurii-melnyk-388a361b0/
https://www.linkedin.com/in/osaulenkoUa/
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Дмитро 
Ткачук
Node.js Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний медичний 
університет імені                           
О. О. Богомольця. Лікар-
неонатолог

Медицина, педіатрія

Нульовий

Не шукав активно, бо мав 
складнощі зі звільненням 
з попередньої роботи. 
Влаштувався через 3 місяці 
після завершення курсу, 
запропонували роботу

First Sport Group

FULLSTACK 
OFFLINE

26 років

Гугліть англійською

До IT я був лікарем, але 
не був готовий пов’язати 
своє життя з медициною і 
за пів року інтернатури за-
думався про зміну профе-
сії. Для мене головне, щоб 
зусилля мали віддачу — 
професійне зростання та 
матеріально. Зробив біль-
ше — отримав більше. А в 
медицині такого не було і 
динаміки виходу з ситуації 
я не бачив. 

Коли я потрапив на пер-
шу роботу в ІТ, мені дали 
першу таску, і я брався за 
голову: «Що з цим роби-
ти?». Такими були перші 2 
тижні, і я думав, що краще 
б нічого не змінював і далі 
заробляв свою мінімалку в 
медицині. Але потім я по-
чав ставити тімліду якісні 
запитання: що конкретно 
не розумію, які в мене є 
пропозиції та що, як мені 
здається, я роблю не так. 
Після цього стало краще, 
і зараз я згадую той час з 
усмішкою.

Поради      
для студентів

●лГугліть виключно ан-
глійською. Краще адап-
туватись до цього під час 
навчання. Коли ви вже 
працюєте, доводиться шу-
кати інформацію, яку рідко 
запитують, і вона доступна 
лише англійською. 

●лНе попадайтесь на 
«ілюзію компетентності». 
Коли ви дивитесь на зада-
чу, яку вже хтось вирішив, 
ви думаєте, що зробили б 
це так само. Але це само- 
обман. Потрібно самостій-
но знайти рішення, щоб 
висновки відклались у вас 
у голові та ви могли засто-
сувати їх у майбутньому.

●лРозділяйте час між 
роботою та відпочинком. 
Спочатку здається, що 
програмування — це хобі 
й можна робити це в ро-
бочий та вільний час. Але 
треба відпочивати, щоб не 
перегоріти.

Роман 
Підлісничий
Software Engineer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Вінницький коледж 
будівництва і архітектури 
КНУБА. Будівництво та 
експлуатація міських шляхів 
сполучення

Комірник

Нульовий

4 місяці. Коли підтягнув теорію, 
отримав одразу 2 офери 

Five Systems Development

FULLSTACK 
OFFLINE

33 роки

Якщо людина хоче залишатись в 
Україні та розвиватись, IT — одне 

з найкращих рішень

Якщо людина хоче зали-
шатись в Україні та роз-
виватись, ІТ — одне з най-
кращих рішень. Раніше я 
заробляв фізичною пра-
цею, але для більших пер-
спектив вирішив, що тре-
ба зайнятись розумовою 
діяльністю, тому спробу-
вав себе в ІТ. Зараз я пра-
цюю Fullstack Developer 
у компанії Five Systems 
Development.

Коли не подобається ро-
бота, це сильний поштовх, 
щоб змінити сферу. З цією 
мотивацією я прокидався 
щоранку, щоб до роботи 
вчитись протягом години. 
Я прагнув влаштуватись 
на роботу в ІТ після кур-
су, докладав до цього ба-
гато зусиль, і GoIT у цьому 
дуже допомогли. Я навчав-
ся 15 годин на тиждень, як 
рекомендують викладачі 
GoIT. Вечорами я викону-
вав завдання навіть у про-
міжках, коли було вільних 
20 – 30 хвилин.

Hard working та fast 
learning — головні вмін-
ня, на які звертають увагу 
компанії. Якщо ви працю-
єте з високою віддачею 
та швидко вчитесь, то вам 
буде нескладно знайти ро-
боту в ІТ. Я почав активно 
шукати роботу ближче до 
завершення курсу. Най-
перше — створив профіль 
на LinkedIn, потім склав ре-
зюме і відправляв його на 
різні вакансії, бо вважав, 
що вже готовий працюва-
ти в ІТ, але отримував від-
мови. Я швидко зрозумів, 
що більшість з них були 
тому, що я недостатньо 
добре знав теорію. Я знав, 
як програмувати, але не 
завжди розумів, як це пра-
цює. А для співбесід джу-
нам важливо знати теорію, 
бо її перевіряють найпер-
ше. Потім я пройшов курс 
«Cracking JS» і отримав 
одразу 2 офери. Рекомен-
дую студентам цей курс — 
він допоможе якісно підго-
туватись до співбесід.

https://www.linkedin.com/in/dmytrotkachuk-dev/
https://www.linkedin.com/in/roman-pidlisnychyi/
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Євгеній 
Сильвестр
Flutter Engineer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний 
авіаційний університет.                        
Біомедична інженерія

Стартап,  медичний інженер

Нульовий

1 місяць, під час курсу 

Hiveon

FULLSTACK 
OFFLINE

24 роки

Якщо ви самі собі або хтось вам 
поставив терміни виконання 

задачі, той молодець, хто їх не 
порушив

Я хотів бути інженером 
медичної техніки, навчався 
за цим фахом в університе-
ті та брав собі за мету роз-
вивати медицину в Укра-
їні. Але змінив напрям, бо 
в Україні є складнощі з ме-
дичними стартапами та ін-
вестиціями в цю сферу. В 
ІТ у мене є добрі знайомі, 
які порадили спробувати 
себе в цьому.

ІT мені 
подобається                    
з декількох 
причин

●лЯ можу постійно вивча-
ти нове.

●лМожу працювати відда-
лено.

●лСпілкуюсь з класними,                                     
розумними людьми.

●лМене влаштовує зарп-
лата.

На першу роботу я по-
трапив швидко — це була 

моя 3-я співбесіда. Рік по 
тому я знайшов нову ро-
боту завдяки LinkedIn. Це 
компанія Hiveon, де я зараз 
працюю. Спочатку був там 
Frontend-розробником, а 
через рік перекваліфіку-
вався на Flutter Engineer. 

Обожнюю свою компанію 
і не хочу нікуди йти. 

Для кандидата в ІТ-ком-
панію soft skills важливіші, 
ніж техскіли. Вміння кому-
нікувати — важливе. Як би 
це не було дивно, але ба-
гато людей цього не вмі-
ють. Також компанії ціну-
ють надійність і готовність 
взяти на себе нудні задачі. 
Потрібно бути корисним 
та показувати свою заці-
кавленість у проєкті. Також 
цінно, коли людина може 
розрахувати час і не пору-
шувати дедлайни. Якщо ви 
самі собі або хтось вам по-
ставив терміни виконання 
задачі, той молодець, хто їх 
не порушив.

Тетяна 
Мельник
Frontend Developer          

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Одеський державний 
економічний університет. 
Міжнародна економіка

Адміністратор готелю

Нульовий

2 тижні. Влаштувалась 
на роботу за 2 тижні до 
завершення курсу

Bitmedia Labs         

FULLSTACK 
OFFLINE

36 років

Розпочався новий період у моєму 
житті — майже рік інтенсивного 

занурення у web development

Ще студенткою я почала 
працювати адміністратор-
кою готелю в Одесі. Моя 
робота у сфері туризму 
тривала близько 10 років, 
а потім я переїхала до чо-
ловіка в невелике місто, 
де ця сфера не була роз-
винена. Там я намагалась 
знайти собі нову справу до 
душі, але нічого не подо-
балось. А потім мій чоловік 
запропонував спробувати 
себе в програмуванні.

Спочатку мені ця ідея 
здалась невдалою, бо я 
думала, що це нудно. Але 
коли я почала розбира-
тись, як створювати сай-
ти, то зрозуміла, що це ці-
каво. Ще я усвідомила, що 
складно навчатись само-
стійно, бо незрозуміло, які 
саме технології вчити та в 
якій послідовності. Тому 
почала шукати курси, об-
рала GoIT і жодного разу 
про це не пошкодувала.

Розпочався новий період 
у моєму житті — майже рік 
інтенсивного занурення 
у Web Development. Коли 
я ще не завершила остан-
ній блок навчання, поча-
ла шукати роботу. Після 
того, як я виконала тестове 
завдання, мене запроси-
ли на співбесіду, і я одра-
зу отримала офер. Перша 
робота — Junior Fullstack 
Developer. Я відчувала себе 
дуже щасливою! Хоч на по-
чатку легко не було, але я 
швидко влилась у сферу.

Потім була ще одна робо-
та в іншій компанії вже на 
позиції Middle. А коли по-
чалась пандемія, і ми всі 
перейшли в онлайн, я ви-
рішила піти на фриланс. 
Паралельно розвивалась 
як менторка, і згодом як 
викладачка. Поряд з роз-
робкою тепер це також 
важлива частина мого про-
фесійного шляху.

https://www.linkedin.com/in/yevhenii-sylvestr/
https://www.linkedin.com/in/tanya-melnyk-4462a7171/


100  ІСТОРІЙ УСПІХУ60 61100  ІСТОРІЙ УСПІХУ

Георгій 
Тонкий
Backend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
університет культури 
і мистецтв. Менеджер 
культурно-дозвіллєвої 
діяльності

Продаж нерухомості

У дитинстві вчив Delphi, 
пізніше — С/С++, С#, .NET, 
HTML/CSS/JS, SQL, але не 
працював у цих напрямах

3 тижні

Incode

BOOTCAMP 
ONLINE

34 роки

Відповідайте на повідомлення 
HR-ів, можливо, у майбутньому 

співпрацюватимете з  компаніями, 
де вони працюють

До ІТ я працював у різних 
сферах, остання — про-
даж квартир від забудов-
ника, але мені набридла 
та робота. Тематикою ІТ я 
цікавився давно — і в ди-
тинстві, і коли став стар-
шим, тому вирішив про-
довжити. Зараз працюю 
Backend-розробником в 
компанії Incode.

Коли ви будете навча-
тись на курсі в GoIT або 
якщо вже навчаєтесь, ре-
комендую дивитися лекції. 
Це мені допомогло, коли я 
пропустив декілька занять, 
потім надолужив і почав ро-
бити випускний проєкт. Ба-
жано дивитись відео перед 
лекцією, тоді ви заздалегідь 
вже знатимете відповіді на 
питання, що виникнуть на 
самій лекції. Або запитаєте 
у викладача, якщо все одно 
незрозуміло.

Роботу я знайшов у 
LinkedIn. Мені написав HR 
з компанії, де я зараз пра-
цюю, ми поспілкувались, 
потім я виконав тестове 
завдання, пішов на спів-
бесіду з техлідом та от-

римав офер. Раджу вести 
LinkedIn та додавати всіх у 
друзі. У вас буде ком’юніті 
з вашої професійної сфе-
ри, зокрема HR-и. Постій-
но приходитимуть про-
позиції щодо роботи. Не 
ігноруйте, відповідайте на 
повідомлення HR-ів, мож-
ливо, у майбутньому спів-           
працюватимете з  компа-
ніями, де вони працюють. 
Ще один гарний ресурс 
для пошуку роботи — 
Djinni. Починайте шукати 
роботу після блоку з React. 
Одразу намагайтесь про-
ходити співбесіди. Це ко-
рисний досвід, бо спочат-
ку багато людей нервують 
на співбесідах. Треба про-
бувати та не здаватись.

Поради      
для студентів

●лДивіться відеоматеріа-
ли курсу перед лекціями.

●лВедіть LinkedIn. 
●лПроходьте співбесіди, 

потрібно напрацьовувати 
цей досвід.

Роман 
Приймак
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
університет імені 
Тараса Шевченка.                                                     
Медична радіофізика

Обслуговування 
медичного обладнання

Нульовий

3-4 місяці

Smart Business 

FULLSTACK 
OFFLINE

27 років

Це дуже круто — працювати з будь-
якого місця в Україні чи у світі

Я працював у сфері об-
слуговування медично-
го обладнання близько 2 
років. Це було цікаво, але 
я відчув, що мені потріб-
ні зміни в житті. Хотілось 
розвиватись далі, а не сто-
яти на місці. Я дійшов вис-
новку, що мені це може 
дати ІТ.

У GoIT я прийшов новач-
ком без бекграунду в про-
грамуванні. Безсонні ночі 
— це про мене, про таких 
новачків, як я. Спочатку 
все незрозуміло, а потім 
втягуєшся, і що далі, то ці-
кавіше. Навіть не шкода 
безсонних ночей, бо розу-
мієш, що воно того варте.

У кожного буває такий 
момент, що опускаються 
руки. Але якщо повірите, 
що зможете, і докладете до 
цього зусиль, то потім бу-
дете вдячні самі собі за те, 
що не здались. Потрібно 
вірити в себе, і винагорода 
буде!

Після завершення курсу 
я намагався знайти робо-
ту самостійно. Потім у GoIT 
мені підказали, що Smart 
Business набирає у свою 
Академію Frontend-роз-
робників. Був серйозний 
відбір, багато кандидатів, 
але я пройшов і тепер пра-
цюю Junior Frontend-роз-
робником.

Переваги 
IT                                    

●лСфера, де постійно 
розвиваєшся. Тут не буває 
професійного застою та 
відчуття, що тупцюєшся на 
місці. А для амбітної люди-
ни це важливо.

●лГідна фінансова вина-
города. 

●лМожливість працювати 
віддалено. Це дуже круто 
— працювати з будь-якого 
місця в Україні чи у світі.

https://www.linkedin.com/in/georgiy-tonkiy/
https://www.linkedin.com/in/roman-pryymak/
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Після курсу Fullstack 
Online в GoIT працюю 
Fullstack-розробником в 
стартапі Expane. Розро-
бляємо CRM-системи.

Спершу на курсі згаду-
вав, як взагалі навчатись, 
бо моя попередня осві-
та була давно. Потрібно 
було поєднувати роботу 
та навчання, ще паралель-
но вивчав англійську. За 3 
– 4 місяці втягнувся, і ста-
ло простіше. Добре, що 
на початку курсу був час 
на адаптацію, коли вивча-
ли HTML/CSS. А далі був 
JavaScript, а це вже склад-
ніше.

Допомагало навчатись 
те, що ми в групі постійно 
спілкувались у чатах. З ба-
гатьма потім писали про-
єкти. На всі технічні питан-
ня, що виникали в чатах, 
я намагався відповідати. 
Якщо не знав, то старав-
ся розібратись. Це корис-
но, бо те саме запитання 

може виникнути пізніше, 
але вже у мене на проєкті. 

Мені пощастило, що 
знайшов хорошу роботу. 
Це цікавий проєкт, де ча-
сто змінюються задачі та 
немає такого, щоб дово-
дилось робити одне і те ж. 
Коли проходив співбесі-
ду на цю роботу, був май-
же тиждень на підготов-
ку. Спочатку я готувався 
серйозно, а потім за день 
до співбесіди подумав: 
як буде, так і буде. Якщо 
співбесіда проходить у 
нормальному дружньому 
тоні і я, умовно, пів години 
розповідаю про попередні 
проєкти, то заспокоююсь і 
далі вже спілкуюсь роз-
слаблено. А якщо одразу 
починають засипати запи-
таннями, то це збиває.

Студентам раджу, якщо 
з’являються думки щодо 
того, щоб йти в ІТ, не бій-
тесь і пробуйте.

Сергій 
Демченко
Fullstack Developer                        

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут». 
Системне програмування

Системний 
адміністратор

Намагався вивчати 
програмування

1 місяць

Expane

FULLSTACK 
OFFLINE

32 роки

Допомагало навчатись те, що 
ми в групі постійно спілкувались            

у чатах

Якщо компанія обирає 
вас за віком, а не за знан-
нями, проходьте повз. На-
віть якби ви були такого 
віку, який їй потрібен. Я 
перейшов в ІТ у 36. Разом 
з GoIT ми зробили це за 
пів року.

До ІТ 5 років я робив ві-
деоролики, а раніше був 
логістом. В ІТ хотів уже ро-
ків 10, але весь час не до-
водив це до кінця. Це моя 
третя спроба потрапити в 
ІТ. Цього разу я серйозно 
поставив це за мету, і все 
вдалось.

До курсу останні 5 років 
у мене не було чіткого гра-
фіка, а тут довелось його 
напрацювати. Прокинути-
сь о 9 і вчитись цілий день: 
перекликання, лекція, 
обід, практика… На практи-
ці нам постійно придуму-
вали нові активності, як от 

па́ рне програмування. А 
проєкт, який ми робили по 
реакту, мені знадобився: 
схожий у мене на роботі.

Усіх, хто збирається в ІТ, 
потішу: за пів року мож-
на навчитись програму-
вати на початковому рів-
ні. А потім розвиватись 
далі. Важливо не опускати 
руки, продовжувати про-
ходити співбесіди навіть 
якщо футболять. Я пра-
цевлаштувався одним з 
перших у групі, а потім 
підтримував та мотивував 
одногрупників. З нашої 
групи працюють в ІТ май-
же всі. 

Мені було комфортно з 
групою та викладачами, 
було сумно, коли курс за-
вершився. Але ми продов-
жуємо спілкуватись, зали-
шились чати, де ми досі 
переписуємось.

Іван        
Хайло
Фахівець з програмного забезпечення

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Харківський національний 
автомобільно-дорожній 
університет. Логіст

Останні 5 років — 
відеопродакшн, до цього 10 
років працював логістом

5 років тому ходив на вечірні 
курси з JS

1 місяць / 2 співбесіди

AI Solutions

BOOTCAMP 
ONLINE

36 років

За пів року можна навчитись 
програмувати на початковому 
рівні. А потім розвиватись далі

al solutions

https://www.linkedin.com/in/serhii-demchenko-9386161b5/
https://www.linkedin.com/in/ivan-khailo-6060a3133/
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Майже 7 років я працю-
вала в банку менеджер-
кою з обслуговування клі-
єнтів. Паралельно з цим 
розуміла, що хочу розви-
ватись в іншому напрямі, 
але тоді ще не знала, що 
в ІТ. Потім я прийшла на 
презентацію GoIT і вирі-
шила спробувати. Тепер 
працюю Frontend-розроб-
ницею в компанії Viseven. 
Щаслива, що опанувала 
нову професію і знайшла 
роботу. 

Найскладніше на курсі 
— організувати себе, пе-
релаштувати свій графік 
і встигати робити все, що 
запланувала. Особливо, 
коли доводиться поєдну-
вати навчання та роботу: 
приходити ввечері з робо-
ти та виділяти час на нав-
чання. Але кінцевий ре-
зультат того вартий.

З першою співбесідою я 
затягнула: боялась відмов 
і думала, що потрібно ще 
щось довчити. Студентам 

рекомендую проходити 
співбесіди якнайраніше, 
щоб отримувати досвід. Я 
не ставила собі конкрет-
них цілей з приводу по-
шуку роботи, але потім 
зрозуміла, що це допома-
гає тримати себе в тонусі, 
особливо якщо визначити 
часові обмеження. 

Зараз із впевненістю 
кажу, що виправдались 
усі очікування від сфери. 
Я одразу розуміла, що для 
розвитку треба постійно 
працювати та навчатись, 
не буває все й одразу. GoIT 
теж казали нам правду, 
тому я була готова до ре-
алій роботи. Тим паче, що 
мені подобається постійно 
розвиватись. В ІТ не так, що 
знаєш одну мову програ-
мування, фреймворк і далі 
робиш однотипну роботу. 
Технології швидко зміню-
ються, постійно потрібно 
вивчати нові, і це затягує. 
У поєднанні з командною 
роботою — це надихає, бо 
всі зацікавлені в результа-
ті роботі кожного.

Яна 
Дерев’янко
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Вінницький національний 
технічний університет. 
Менеджмент організацій

Банківська

Нульовий

2 місяці

Viseven

FULLSTACK 
OFFLINE

30 років

Щаслива, що опанувала нову 
професію і знайшла роботу

Моєю сферою була тор-
гівля, але ІТ — це мрія з 
дитинства. До програму-
вання справа не доходи-
ла через роботи та постій-
ну гонитву за грошима. А 
коли з’явилось трохи віль-
ного часу, я здійснив свою 
мрію. Я закінчив курс і те-
пер працюю Fullstack-роз-
робником в Labs Neural. 
Основний напрям роботи 
компанії — розпізнавання 
документів (OCR).

Період на курсі — один 
з найкращих за останній 
час, я отримав велике за-
доволення від навчання. 
Дуже чекав завершення 
курсу, щоб вже нарешті 
знати все, що ми мали ви-
вчити. Дякую GoIT за те, що 
навчаєте цього фаху. Дуже 
вдячний викладачам, осо-
бливо Олександру Репеті 
за те, як він подає інфор-
мацію. Мені здається, він 
мою покійну бабусю зміг 
би навчити програмувати.

За порадою GoIT на по-
чатку курсу я зареєстру-
вався в LinkedIn і протя-
гом навчання вів профіль. 

Наприкінці навчання мені 
посипались гори пропо-
зицій. Я обрав декілька 
компаній і пройшов, як 
я кажу, півтори співбесі-
ди. На одну пропозицію я 
пройшов попередню спів-
бесіду, а на іншу — повну. 
Labs Neural зробили офер, 
і я погодився. Я почав пра-
цювати в цій компанії, 
коли ми з одногрупника-
ми завершували проєкт. 
Вони також паралельно 
працювали, і ми писали 
наш проєкт вечорами та 
на вихідних. 

Поради       
для студентів

●лУважно читайте мате-
ріал і, якщо незрозуміло, 
перечитуйте, щоб розібра-
тись. І не соромтесь запи-
тувати однокурсників та 
менторів.

●лБудьте цілеспрямова-
ними та посидючими.

●лІдіть вперед, не бійтесь 
і не опускайте руки. Осо-
бливо коли після верстки 
починається JavaScript.

Вадим 
Євланов
Fullstack Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Час пошуку роботи

Власник магазинів, 
торгівля

Нульовий

Знайшов до завершення курсу

Labs Neural

FULLSTACK 
ONLINE

40 років

ІТ — це мрія з дитинства

https://www.linkedin.com/in/yana-derevianko-a1687b1bb/
https://www.linkedin.com/in/vadym-yevlanov/
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Ще після випуску зі шко-
ли я хотів в ІТ, щоб розро-
бляти ігри та підтримувати 
на хорошому рівні анг-  
лійську мову. Але одразу 
в ІТ я не пішов, мав бізнес 
в оздоровчій сфері та па-
ралельно працював у ло-
гістиці. 

Мій товариш, який само-
стійно вивчав ІТ, порадив, 
що краще шукати курси, 
а не вчити самому. Само- 
укові потрібно пропустити 
через себе багато неструк-
турованої та навіть заста-
рілої інформації, а на кур-
сах вона впорядкована та 
актуальна. Я шукав курси 
протягом 3 місяців, і най-
більше звертав увагу на 
манеру викладу матеріалу 
викладачами. Потім мені 
порадили одного з викла-
дачів GoIT, я подивився на 
те, як він пояснює, і зрозу-
мів — треба брати.

З перших днів ми з гру-
пою та командою GoIT 
потоваришували, а з де-
кількома людьми про-
довжуємо спілкуватись 
дотепер. Після першої 
верстки, коли ми потра-
пили на JS, я вже точно 
знав, з ким хочу спільно 
працювати, з ким одна-
ково думаємо та маємо 
схоже бачення щодо про-
єкту. Протягом року я ви-
вчав фронтенд, а бекенд 
декілька місяців, але коли 
мені зателефонував друг 
і запитав, чи хотів би я 
працювати з бекендом, я 
погодився. Why not? На-
вчатись та поєднувати це 
з роботою буде до біса 
складно, але якщо ви дій-
дете до кінця, побачите 
— воно того вартувало. У 
вас зміниться спосіб мис-
лення: наче кубик Рубіка 
зібрався в іншу конструк-
цію.

Вадим 
Мельник
Fullstack Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка. Українська мова та 
література, англійська мова
Київський інститут 
інвестиційного менеджменту. 
Фінанси

Оздоровча та логістика

Нульовий

Працевлаштувався за день до 
завершення курсу

LotemX

FULLSTACK 
OFFLINE

35 років

Протягом року я вивчав фронтенд, 
а бекенд декілька місяців, але коли 
мені зателефонував друг і запитав, 

чи хотів би я працювати з бекендом, 
я погодився. Why not?

ІТ завжди було мені 
близьким, але я не знав, 
з чого почати. Тому затя-
гував з переходом в цю 
сферу. Працював на де-
ревообробному заводі 
начальником зміни, потім 
побачив рекламу GoIT і ви-
рішив спробувати. Зараз 
працюю Frontend-розроб-
ником у вінницькій компа-
нії FlySoft.

Коли я вже вирішив пра-
цевлаштовуватись, після 
перших 8 співбесід мені 
казали: «Ми вам перетеле-
фонуємо. Дякуємо». Спо-
чатку було таке, що відпо-
відав або поверхово, або 
неправильно. Бувало, що 
ставили запитання, на які 
раніше не звертав уваги та 
не заглиблювався в деталі. 
Пізніше я натренувався і 
згодом проходив співбесі-
ди краще. А після 8-ої спів-
бесіди пропозиції посипа-
лись одна за іншою. Я вже 
обирав серед них, дивив-

ся на заробітну плату та ці-
кавість проєкту.

Поради       
для студентів

●лНе зупиняйтесь на пів 
шляху. Були студенти, які 
брали відпустку та йшли в 
іншу групу, марнували час. 
Але я вважаю, що потрібно 
сконцентруватись на нав-
чанні та докласти до цього 
зусиль, якщо вже почали. 

●лЧітко плануйте графік. 
Не відкладайте завдання 
на вихідні. Робіть домашні 
завдання протягом тиж-
ня, залишайте собі хоча б 
один вихідний. Якщо ви 
зсунете завдання на вихід-
ний, то можете не встигну-
ти їх виконати або витра-
тите на це всі вихідні.

●лВірте в себе. Ви здолає-
те перешкоди, пройдете че-
рез усі складнощі. Це лише 
сходинка, яку потрібно під-
корити, для кращого життя.

Денис 
Петухов
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Вінницький національний 
технічний університет. Інженер 
у сфері технологій та засобів 
комунікації

Деревообробна

Нульовий

1 місяць

FlySoft

FULLSTACK 
OFFLINE

31 рік

ІТ завжди було мені близьким, 
але я не знав, з чого почати

https://www.linkedin.com/in/vadim-melnik-7a7b4a121/
https://www.linkedin.com/in/denis-petyhov-396b49209/


100  ІСТОРІЙ УСПІХУ68 69100  ІСТОРІЙ УСПІХУ

Не боятись виходити із 
зони комфорту — дотри-
муюсь цього принципу і 
постійно займаюсь само-
розвитком. 10 років я пра-
цював інженером АСУ ТП 
(автоматизована система 
управління технологічним 
процесом). Це пов’язано 
з програмуванням у про-
мисловості. Але з часом 
мені це стало нецікаво, і 
я змінив сферу. Після ви-
пуску працевлаштував-
ся Frontend Developer у 
компанію Valor Software і 
працював там рік,  а зараз 
працюю в AgileEngine.

Про ІТ я замислювався 
давно, але довго затри-
мався на попередній ро-
боті. 10 років тому навіть 
закінчив відповідну спеці-
альність, але ті знання вже 
давно застаріли, і я почав 
знову самостійно вивча-
ти програмування. Потім 
потрапив на презентацію 
GoIT, яку проводив Антон 
Чорний, і я зрозумів: це те, 
що мені потрібно. Я послу-

хав про програму, почитав 
відгуки, і з того моменту 
розпочався мій шлях пе-
реходу в ІТ.

GoIT візьмуть вас за руку 
і за рік зроблять з вас про-
граміста. Але щоб був ре-
зультат, треба приділяти 
час програмуванню. Про-
читали теорію — зробіть 
на практиці. І так повто-
рюйте допоки почне вихо-
дити. Можливо, я трохи пе-
рестарався, але приділяв 
навчанню протягом року 
8 годин на день — як ро-
бочий день. Графік на по-
передній роботі дозволяв 
мені так робити.

Програма курсу вибуду-
вана розумно, залишаєть-
ся слухати поради менто-
рів та викладачів, а також 
практикуватись. Матеріал 
курсу можна подужати, 
особливо завдяки таким 
викладачам, як Саша Ре-
пета. Він так пояснює, що 
навіть мій 5-річний син 
щось зрозуміє. Олександр 
Репета — козир GoIT.

Станіслав 
Юрченко
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Криворізький національний 
університет. Електропривід 
та електромеханічні 
системи автоматизації та 
Програмне забезпечення 
автоматизованих систем

Промисловість, інженер 
АСУ ТП

Нульовий

Працевлаштувався ще під час 
курсу, активний пошук — 2 
тижні (повторення матеріалів 
курсу, ресерчінг та розсилка 
резюме)

AgileEngine

FULLSTACK 
ONLINE

40 років

GoIT візьмуть вас за руку і за рік 
зроблять з вас програміста

Ми з чоловіком разом 
переходили в ІТ. Визна-
чились, що спочатку буде 
навчатись Стас, а потім я. 
Він пішов на розробника, 
а я закінчила курс з QA. Те-
пер працюю QA Engineer в 
компанії Smile.

До ІТ я 10 років працюва-
ла в продажах: спочатку 
менеджеркою, потім ке-
рувала відділом. Але коли 
стало рутинно та нецікаво, 
вирішила змінити сферу. 
Деякий час ми з чолові-
ком жили за кордоном, і 
я шукала таку сферу, де 
буде зручно працювати з 
будь-якого куточка світу і 
не заважатиме різниця в 
часі. ІТ для цього підходить 
ідеально.

Я обрала курс GoIT за ре-
комендацією друзів, які тут 
вже навчались. Головна 
перевага — студент отри-
мує основну інформацію, 
яка відповідає очікуванням 
ІТ-ринку, і водночас нічого 
зайвого. Інформація пода-
ється дозовано і лише та, 
яка необхідна для старту.

Поради для тих, 
хто хоче перейти 
в ІТ сім’єю

●лНалаштуйте грамотний 
тайм-менеджмент. Роз-
поділіть, скільки часу ви 
будете інвестувати в нав-
чання, а скільки на сім’ю та 
відпочинок. Моя улюблена 
книжка з тайм-менедж-
менту — Річард Брен-
сон «До біса все! Бери й 
роби!». Ця фраза добре 
описує мету та шлях, щоб 
перейти в іншу сферу.

●лПідтримуйте одне од-
ного. І я, і чоловік стави-
мося з розумінням до того, 
якщо треба більше часу 
посидіти за комп’ютером. 
Раніше ми працювали в 
різних сферах, тепер у нас 
більше спільних тем і про-
стіше порозумітись. Це до-
помагає і мотивує.

●лДомовляйтесь із ди-
тиною. Якщо у вас є діти, 
то потрібно пояснити, що 
певний проміжок часу 
мамі чи татові потрібно на-
вчатись.

Юлія 
Рослікова
QA Engineer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Кам’янець-Подільський 
національний університет 
імені Івана Огієнка.            
Викладач англійської мови та 
зарубіжної літератури

Торгівля

Нульовий

Почала працювати ще на 
останньому етапі навчання на 
курсі

Smile

QA ONLINE 40 років

Коли стало рутинно та нецікаво, 
вирішила змінити сферу

https://www.linkedin.com/in/stanislav-yurchenko/
https://www.linkedin.com/in/yuliya-roslikova/
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Раніше я працював на 
державній службі, але там 
багато не залежить від 
працівника. Людина під-
лаштовується під систему, 
її свобода дій обмежена і, 
незалежно від обсягу ро-
боти, отримує фіксовану 
ставку. В ІТ-сфері все не 
так. В ІТ є куди рухатись, 
вчити нові технології та 
перегляди заробітної пла-
ти щопівроку — це нор-
ма. Я закінчив курс GoIT 
і тепер працюю Frontend 
Developer в компанії Smile. 

Зараз усвідомлюю, що 
потрібно було йти в ІТ ще 
10 років тому. Але тоді ще 
не було такого розуміння, 
та й будь-який досвід по-
трібен, адже потім мож-
на від нього відштовхува-
тись, щоб рухатись далі. 
Дехто думає, що в ІТ на-
дають значення віку, але 
я жодного разу відкрито 
з цим не зіткнувся. Про-
йшов близько 10 співбесід 
і перше, на що звертають 

увагу — це знання та нави-
чки. На жодній зі співбесід 
мене не запитали про вік. 
Припускаю, що це може 
впливати на рішення, коли 
беруть на роботу, але не 
аж так критично, порівню-
ючи зі знаннями.   

Перші запитання ре-
крутерів — досвід та рі-
вень англійської. Від анг-
лійської ІТ-фахівцю нікуди 
не подітись. До переходу в 
ІТ я з англійською не сти-
кався, але зараз розумію, 
що треба готувати себе 
до цього якомога раніше: 
вчити в застосунках, чита-
ти, ходити на мовні курси. 
Уже на курсі GoIT я пішов 
у школу англійської мови 
та розпочав вчити його з 
рівня Elementary. Знання 
англійської збільшує коло 
компаній для працевлаш-
тування. У великі компанії 
межова лінія — рівень В1, 
тому вчіть англійську, щоб 
працевлаштуватись, куди 
хочете.

Андрій 
Кричківський
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Хмельницький національний 
університет. Компʼютерні 
системи та мережі

Працював системним 
адміністратором у 
Хмельницькому апеляційному 
суді

Нульовий

2 тижні після завершення 
курсу

Smile

FULLSTACK 
OFFLINE

39 років

В ІТ є куди рухатись, вчити нові 
технології та перегляди заробітної 

плати щопівроку — це норма

Я працював у сфері по-
слуг — прокат автомобілів, 
але мене не все влашто-
вувало, тому вирішив змі-
нити своє життя. Зараз я 
— Fullstack Developer у ком-
панії Astound Commerce. 
Мої очікування цілком 
справдились: ставлення 
колективу та керівництва 
до мене, атмосфера в офісі 
— це ні з чим не зрівняти. 
 

Коли навчаєтесь на кур-
сі, резюме вже можете 
складати, коли завершує-
те блок з JavaScript, потім 
поступово доповнюйте 
його новими технологіями. 
Співбесіди можна почи-
нати проходити з початку 
блоку React — ви вже поч-
нете отримувати дорого-
цінний досвід. Памʼятайте 
також, що негативний дос-
від після перших декількох 
співбесід — це нормально.

ІТ-фахівцями не народжу-
ються, потрібно боротись 
із собою та йти до цього. 

До теперішньої роботи 
я пройшов 3 співбесіди, 
2 з них в одну і ту ж ком-
панію: спочатку не прой-
шов, а вдруге — вже я їм 
відмовив. Третя співбесі-
да — це коли я потрапив 
до Astound. Після першої 
співбесіди я отримав від-
мову, обʼєктивно оцінив 
свої відповіді, зрозумів, 
що мені треба краще під-
готуватись. На 4 – 5 міся-
ців я припинив проходити 
співбесіди, готувався. І піс-
ля цього було 2 успішних 
співбесіди поспіль.

Я натрапив на оголо-
шення, що в Astound 
Commerce проводитимуть 
Bootcamp. Подав заявку і 
після декількох співбесід 
мене запросили до участі. 
Загалом на Bootcamp з 730 
– 740 людей відібрали 29. 
Він тривав 2 місяці й далі 
пройшло 8 людей. На фі-
нальній співбесіді нам ска-
зали, що ми вже можемо 
братись за роботу.

Артем  
Рисіч
Web Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Вінницький технічний коледж. 
Оператор компʼютерних 
систем та мереж

Прокат автомобілів

Нульовий

Близько 2 місяців

Astound Commerce

FULLSTACK 
OFFLINE

26 років

ІТ-фахівцями не народжуються, 
потрібно боротись із собою та йти 

до цього

https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-b027171b2/
https://www.linkedin.com/in/artemrysich/
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Від початку я хотів пра-
цювати з React Native — 
розробляти мобільні за-
стосунки. І так сталось, що 
перша робота, яку я знай-
шов, була — розробка на 
React Native.

Раніше я працював мене-
джером у компанії з про-
дажу техніки, потім у нас з 
напарником була мініком-
панія з оренди автомобілів, 
був також період без робо-
ти, а потім — у сфері послуг, 
де доводилось працювати 
12 – 14 годин на день.

До GoIT я дивився різ-
ні мінікурси та туторіали 
про мобільну розробку, бо 
мене це цікавило. Захотів 
спробувати і почав шукати, 
де навчатись. Потрапив на 
семінар, де були зокрема 
GoIT. Це було першим кро-
ком: я знав, що хочу в ІТ, але 
гадки не мав, який напрям 
обрати. На семінарі мені 
все чітко пояснили: що мені 
може бути цікаво та що 
перспективно, полайвко-
дили — подивились, як ви-

глядатиме робочий процес 
в ІТ. Потім я пройшов мара-
фон і побачив, що мені це 
цікаво та виходить.

Коли я проходив курс, я 
не працював, а повністю 
занурився у світ навчання. 
6 місяців — це період, який 
можна викроїти, щоб змі-
нити своє життя. Я навчав-
ся 6 – 7 днів на тиждень 12 
– 14 годин на день, але це 
не було монотонно в болю 
та стражданнях, а навпаки 
— все відбувалось на пози-
тивній ноті. 

Поради       
для студентів

●лВикроїть час на нав-
чання, тренуйте посидю-
чість і концентрацію.

●лЗнання накопичуваль-
ні, тому декілька годин 
щодня намагайтесь розі- 
братись, і праця буде не 
марною.

●лНе здавайтесь, якщо точ-
но знаєте, що це ваша мрія.

Ізмаїл 
Гаджібейлі
React Native Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Бейкентський університет. 
Менеджмент

Менеджер у компанії 
гуртових продажів

Нульовий

4-5 місяців

Code&Care

BOOTCAMP 
OFFLINE

29 років

</Code&Care>

Я працював у ресторан-
ній сфері, але почав дума-
ти про те, куди йти далі. 
Потім побачив рекламу 
GoIT, пройшов 7-денний 
марафон і далі — курс.

Коли я обирав нову сфе-
ру, критерієм для мене 
було — не бути привʼяза-
ним до місця та залежним 
від зовнішніх обставин. 
Умовно — зламав ногу, але 
заробіток не втратив. Був 
карантин, я купив новий 
ноутбук. Шукав, чим зайня-
ти себе, і вирішив пройти 
марафон GoIT. Мені було 
цікаво, я одразу виконував 
завдання та чекав на кож-
ний наступний день мара-
фону. Мені навіть зробили 
знижку за те, що я викону-
вав все вчасно.

На курсі дуже важлива 
дисципліна та щоденне 
навчання. Треба змусити 
себе максимально можли-
ву кількість часу приділяти 
навчанню. Викладачі да-
ють багато інформації, але 
також потрібно вчитись 

шукати її самому та роз- 
вʼязувати нові задачі. Це 
вміння знадобиться потім 
на роботі. Потрібно 3 – 4 
години постійної практики 
навіть якщо в цей день ви 
працюєте.

Поради       
для студентів

●лВикористовуйте метод 
Pomodoro. Розбивайте ро-
боту на 25-хвилинні інтер-
вали. 

●лЩодня шукайте нову 
інформацію, пробуйте нові 
інструменти та підходи, та-
ким чином розширюйте 
кругозір знань та вмінь. 
Вирішуйте задачки на 
Codewars.  

●лРозвивайте комʼюніті. 
У мене на курсі був період, 
коли одногрупники допо-
могли мені підтягнути хво-
сти. І взагалі це дуже круто, 
коли є люди, з якими мож-
на поділитись своїм успі-
хом та дізнатись про їхні 
успіхи.

Ярослав 
Хазівалієв
Software Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Вінницький торговельно-
економічний інститут 
Київського національного 
торговельно-економічного 
університету. Маркетинг

Ресторанна

Курс тестування

3 тижні

Kanini Software Solutions Ukraine

FULLSTACK 
OFFLINE

30 років

6 місяців — це період, який можна 
викроїти, щоб змінити своє життя

Використовуйте метод 
Pomodoro

https://www.linkedin.com/in/ismayil-hajibayli/
https://www.linkedin.com/in/yaroslav-khazivaliev/?originalSubdomain=ua
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Раніше я працював ку-
харем і дійшов до висо-
кої сходинки шеф-кухаря. 
Змінив сферу, бо не було 
розвитку кухні, а я хотів 
нових знань, захоплю-
вався випічкою та хлібом, 
самостійно вивчав інші 
культури. Я побачив, що в 
Україні такі знання не по-
трібні. А мені важливо ро-
бити улюблену справу, яку 
я розумію і можу в ній роз-
виватись, де мене цінують 
за те, що я вмію. Тоді в ній 
хочеться залишатись.

Зараз працюю в аутсор-
синговій фірмі IT-Door, що 
розробляє маркетингові, 
бізнес-аналітичні засто-
сунки та CRM-системи.

До того як працевлашту-
ватись, у мене протягом 3 
місяців було багато спів-
бесід. Я погоджувався на 
все, що пропонували. З 
кожною наступною спів-
бесідою я впевненіше 
відповідав на запитання, 
і потім співбесіди звучали 
вже, як звичайна розмо-
ва, а не допит на іспиті.

Поради        
для студентів

●лНе здавайтесь. Навіть 
якщо не знаєте, як роз-
вʼязати задачу, витратьте 
на це час, і ви знайдете 
рішення. Доробляйте на-
віть тестові завдання до 
кінця, щоб розуміти, як їх 
розвʼязувати.  

●лБагато практикуйтесь. 
Намагайтесь кодити, 
розвʼязувати проблеми 
різного рівня — від зви-
чайного фільтрування до 
використання патернів. 
Що більше будете практи-
куватись, то впевненіше 
писатимете код.

●лЗнайдіть ментора на 
ресурсі DOU. Він допо-
може джуну після кур-
сів швидше освоїтись в 
ІТ-сфері та зрозуміти, чого 
очікувати на роботі. Щоб 
досягти успіху в ІТ, потріб-
но виділити багато часу 
на програмування та пра-
цювати над собою.

Дмитро 
Олійник
Frontend Developer  

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
університет технологій 
та дизайну. Фахівець з 
програмного забезпечення

Працював старшим 
кухарем зміни в ресторані

Писав на Delphi, пробував JS, 
HTML, C++, Visual Basic

3 місяці

IT-Door

FULLSTACK 
OFFLINE

33 роки

Раніше в моєму житті 
було багато метушні, і я не 
знала, яку справу для жит-
тя обрати та яке моє по-
кликання. Потім випадко-
во наткнулась на 7-денний 
безплатний марафон GoIT. 
І ця діяльність одразу мені 
відгукнулась. А оскільки 
я залишилась одна з ди-
тиною, і розуміла, що те-
пер відповідаю не лише за 
себе, у мене не було іншо-
го вибору, як йти до кінця. 
Зараз я працюю Frontend 
React Developer у компанії 
Dual Education Ukraine. Це 
IT-компанія з більше ніж 50 
однодумцями, які займа-
ються дуальною освітою в 
Україні.

Перша співбесіда в мене 
була максимально про-
вальною. Мені було страш-
но, а через це я нервувала 
і губилась. Але я виділила 
блоки, які треба надолу-
жити, і на другій співбесіді 
вже почувалась впевне-
ніше. А на третій — коліна 
вже майже не тремтіли. Не 
бійтесь ходити на співбесі-
ди, ця практика вам допо-

може. Також повторіть ма-
теріал за рік, адже з часом 
він забувається. Якщо ди-
витись лекції та читати кон-
спекти на курсі, то будьте 
впевнені — цих знань до-
статньо, щоб пройти спів-
бесіду і знайти роботу.

На співбесіду краще йти 
з позитивним настроєм і 
не думати, що вас там ка-
ратимуть. Думаю, на це теж 
звертають увагу. З цього 
приводу я дотримуюсь та-
кої думки: «Люди так само 
зацікавлені у вас, як і ви в 
них».

На початку курсу в GoIT 
нам казали, що будемо 
плакати крокодилячими 
слізьми, але щоб ми три-
мались та йшли до кінця. 
Були й сльози, і ми падали, 
але ми йшли. На роботі в 
DEU я почала отримувати 
фідбек і зрозуміла, що не 
даремно вклала в це час. 
Приємно усвідомлювати, 
що я працюю в ІТ і мені 
вдалось. Це лише трохи 
часу минуло, а років за 5 
буду думати: «Як круто, що 
все ж дійшла до кінця».

Юлія 
Горгодзе
Frontend React Developer  

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Житомирське вище 
професійне училище сервісу 
та дизайну. Перукар, візажист, 
майстер манікюру

Працювала в салонах краси та 
асистенткою стоматолога

Нульовий

Знайшла наприкінці курсу, 
в останній день навчання 
отримала 2 офери

Dual Education Ukraine

FULLSTACK 
OFFLINE

23 роки

Люди так само зацікавлені у вас, 
як і ви в них

Знайдіть ментора на ресурсі DOU

https://www.linkedin.com/in/dmytro-oliinyk-176a09200/
https://www.linkedin.com/in/yuliia-gorgozka-9b0451200/
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Я стала розробницею і 
тепер відчуваю себе на 
своєму місці, як ніколи в 
житті. Раніше 8 років пра-
цювала Project Manager у 
мережі інтернет-магази-
нів. Я була дотична до ІТ. 
Найцікавіше в моїй роботі 
для мене було — разом з 
розробниками продумува-
ти алгоритми. Я зазирала в 
чорний монітор з різноко-
льоровими символами, і 
це було для мене магією.

Зараз я — Frontend-розроб-
ниця, і працюю з різними 
іноземними замовниками 
над проєктами під NDA.

На курсі бувало таке, що 
мозок був переповнений 
інформацією та вже не 
сприймав нову. Але кож-
ному студенту я раджу 
дійти до кінця, скільки 
зусиль не довелося б до-

класти. Якщо сходити на 
половині шляху, то й за-
ходити на нього було не 
варто. Вірте в те, що вам 
усе вдасться. Впевненість 
у собі сприяє реалізації ці-
лей. І, звичайно, вчіться та 
практикуйтесь. Скільки б 
співбесід ви не проходили 
— 2 чи 60 — робіть кожне 
технічне завдання та гли-
боко його розбирайте. Це 
розвиває ваші скіли.

На минулій роботі у мене 
був досвід проведення 
співбесід. Їх легко прово-
дити, але складно прохо-
дити. Моя перша співбе-
сіда була неуспішною, але 
це був цінний досвід. Я по-
бачила свої прогалини та 
швидко надолужила. По-
тім після другої співбесіди 
мені запропонували робо-
ту навіть без досвіду, про-
сто після курсів.

Ольга 
Дячек
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Таврійський державний 
університет. Економіка 
підприємства

Project Manager у мережі 
інтернет-магазинів

Працювала в ІТ, але не писала 
код

2 тижні

LITSLINK

BOOTCAMP 
OFFLINE

39 років

Я зазирала в чорний монітор з 
різнокольоровими символами, і 

це було для мене магією

Якби я міг повернути час, 
то пішов би в ІТ раніше, і 
без сумнівів покинув би 
все, що робив до цього. ІТ 
— це мрія, що здійснилась 
лише зараз. Мені подоба-
ється розвʼязувати задачі 
на логіку. Я навіть не помі-
чаю, як проходить робочий 
час. Це те, з чим усе життя 
я хотів працювати. 

Моя робота завжди сто-
сувалась ІТ. Я працював 
в «Укртелекомі» в техпід-
тримці абонентів мере-
жі інтернет. Ще до GoIT 
я спробував себе в ролі 
програміста. Чотири роки 
тому ми з донькою вирі-
шили написати гру про 
голуба. Мене це дуже за-
хопило. Потім я вступив 
до IT Academy в SoftServe, 
але щоб знайти роботу, 
знань було недостатньо. І 
я вирішив зайнятись само- 
освітою. У GoIT я прийшов 
уже з базою: знав HTML, 
CSS, основи JS. У навчан-
ні не було складнощів, і 
для мене був цікавий сам 

процес. Я подумав, якщо 
зможу дійти до кінця, це 
означає, що зможу потім 
працевлаштуватись у цій 
сфері. 

Щоб піти в ІТ, потрібно 
лише бажання. Склад ро-
зуму та минулий бекгра-
унд — не так важливо. Я 
зустрічав людей, які з гу-
манітарною освітою стали 
високоякісними програмі-
стами. Лише потрібно бути 
цілеспрямованими, мати 
бажання розвиватись у цій 
сфері, бути на позитиві, не 
нахабніти та не грубити.

Точно можу сказати, що 
вік не важливий, Мені 36, 
і я лише нещодавно вла-
штувався на свою першу 
роботу в ІТ. Знаю й стар-
ших людей, які перехо-
дили в цю сферу. Немає 
причин боятись. Але якщо 
люди починають сумніва-
тись на початку шляху в 
ІТ, то, боюсь, їм нічого не 
допоможе. Треба вірити в 
себе та своє бажання.

Олег 
Шаблій
Software Engineer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Дніпровський національний 
університет залізничного 
транспорту імені академіка                          
В. Лазаряна. Компʼютерні 
мережі та системи, інженер-
системотехнік

Інженер електрозвʼязку

Знав HTML, CSS, основи JS

Шукав під час курсу, знайшов 
за місяць до останнього 
проєкту

SoftServe

BOOTCAMP 
ONLINE

36 років

ІТ — це мрія, що здійснилась 
лише зараз

https://www.linkedin.com/in/olha-diachek/
https://www.linkedin.com/in/oleg-shablii-160ba21ab/
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Я навчаюсь на архітек-
тора. А пройти курс — це 
було спонтанне рішення. 
У дитинстві я захоплював-
ся вебдизайном і подумав, 
що можна спробувати за-
писатись на курси. Навіть 
не планував, щоб це пе-
реросло в роботу. Але на-
прикінці курсу почав про 
це думати, бо сподобалась 
ІТ-сфера. Мені цікавий під-
хід, коли треба вивчати 
щось нове, а тут я це ро-
блю щодня.

Мені подобалось на курсі 
та добре виходило. Особли-
во задоволений першим 
викладачем — Дімою Жито-
мирським, який вів HTML/ 
CSS. Все, що він розказував, 
було цікаво. Видно, що він 
насолоджується роботою, і 
це надихає.

Коли ми ще вивчали JS, я 
почав шукати роботу, вва-
жав, що вже багато знаю. 
Тоді в мене ще було бага-
то прогалин у знаннях, але 
навіть просто досвід спів-

бесід багато дає. Після тех-
нічних співбесід, якщо за-
питати, техфахівці можуть 
дати ревʼю. І я вважаю, що 
це нормально — не з пер-
шого разу знайти роботу, 
особливо коли ще немає 
досвіду. Спочатку я надси-
лав одне резюме і чекав, 
поки мені дадуть відпо-
відь. Але згодом зрозумів, 
що потрібно надсилати 
більше і вже потім обирати 
поміж компаній, що відгук-
нуться. Коли я так зробив, 
отримав 2 офери одночас-
но, обирав за умовами, що 
вони пропонували.

Студентам раджу — вчас-
но робити всі домашні 
завдання. Якщо вже вирі-
шили йти на курс, потрібно 
поставитись до цього сер-
йозно, не пропускати занят-
тя і брати максимум кори-
сті. Вчити все, що дає школа 
й дізнаватись ще більше у 
викладачів. Також краще 
якнайраніше визначитись, 
що вам подобається роби-
ти найбільше: спробуйте і 
фронт, і бек, і мобілку.

Владислав 
Шиндер
React Native Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури. Архітектура

Студент

Захоплювався вебдизайном

Знайшов під час курсу

SoftServe

FULLSTACK 
OFFLINE

22 роки

Якнайраніше визначтесь, що вам 
подобається робити найбільше: 

спробуйте і фронт, і бек, і мобілку

Якось товариш сказав 
мені: «Прикинь, зараз на-
вчишся програмувати та пі-
деш працювати в Ubisoft». Я 
не міг собі таке уявити.

Я ще вчився на юридич-
ному і паралельно пішов 
на курс у GoIT, де мене по-
хилило в бік тестування. 
Минув місяць після слів 
друга, я йшов вулицею і 
наступив на флаєр з лого-
типом Ubisoft. Потім ще за 
місяць-два наштовхнувся 
на рекламу в Instagram, що 
Ubisoft шукає працівників. 
Пішов, пройшов і почува-
юсь шикарно.

Не бійтесь ризикувати та 
йдіть туди, куди хочете. На-
віть якщо відмовлять — це 
досвід, що можна викори-
стати, щоб таки потрапити, 
куди мрієте. 

ІТ не так складно, як зда-
ється, якщо людині це ціка-
во і вона цим горить. Голов-
не — teamwork, потрапити 

в правильну команду, де 
люди розуміють одні одних 
і довіряють. А технічні знан-
ня завжди можна підтягну-
ти.

Я люблю робити те, що 
роблю. З дитинства я захо-
плювався іграми, а тепер 
потрапив до компанії, яка 
їх розробляє. Для мене ко-
жен день, як свято. Усі ас-
пекти роботи надзвичайно 
подобаються: спілкування 
з командою та з іншими ко-
мандами, проєкти, презен-
тації, мітинги. Ще хочу роз-
виватись в управлінні та 
координуванні команд та 
проєктів. В Ubisoft є слоган 
«Creator of Worlds». Теж хо-
четься створювати світи.

Не бійтесь щось зробити 
та не зупиняйтесь навіть 
якщо не вдається. Якщо 
довго стукати в одні й ті ж 
двері, то вони або відчи-
няться, або зламаються, 
або, в крайньому разі, від-
чиняться сусідні.

Артур 
Кудря
Game Tester, Team Coordinator

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський інститут 
інтелектуальної власності 
та права Національного 
університету «Одеська 
юридична академія». Право

Працював у сервісному центрі 
— проводив контроль якості 
вагів, сканерів та іншого

Нульовий

1 місяць

Ubisoft

FULLSTACK 
OFFLINE

21 рік

Якщо довго стукати в одні й ті ж 
двері, то вони або відчиняться, або 
зламаються, або, в крайньому разі, 

відчиняться сусідні

https://www.linkedin.com/in/vladyslav-shynder-3a43a41a2/
https://www.linkedin.com/in/arthur-kudria-562068166/
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Мені завжди подобались 
компʼютерні ігри, і я на-
магався створити гру на 
Unity і С# за роликами в 
YouTube. Це був перший 
досвід програмування, 
хоча мов я не знав. З того 
моменту вирішив: хочу 
спробувати ІТ. Визначив-
ся, що почну з веброзроб-
ки, дізнався про GoIT та 
пішов на курс. Зараз пра-
цюю в компанії MijnDev 
Frontend-розробником. 

За освітою я інженер-про-
єктувальник систем опа-
лення та водопостачання. 
Після університету 4 роки 
працював в цій сфері. Усе 
йшло непогано і виходи-
ло, але я зрозумів, що це 
не моє. Вирішив щось змі-
нювати. Так у моєму житті 
зʼявилось програмування. 

Найскладніше в навчанні 
на курсі — знайти вільний 
час. Великий обсяг інфор-
мації треба встигати опра-
цьовувати, запхати в мозок 
і не забути за 2 тижні, якщо 
не використовуєш. Коли 
потрібно комбінувати ро-
боту, навчання та сімʼю, 

рідним теж складно. Але 
завдяки підтримці дружи-
ни та її сталевим нервам 
нам все вдалось. 

На курсі я вчив React, але 
в роботі різко перейшов 
на Vue. Співробітники ком-
панії, де я зараз працюю, 
дали мені тестове завдан-
ня, тиждень часу і сказа-
ли, якщо я його виконаю, 
то розглядатимуть мою 
кандидатуру. Довелось за 
тиждень вивчити Vue. Ви-
конав завдання, і мені зро-
били офер.

Хвилинка мотивації від 
мене для студентів — не 
здавайтесь, якщо розумі-
єте, що це дійсно ваше. 
Бувають моменти, коли 
складно і не знаєш, як йти 
далі — відкладіть, а потім 
спробуйте знову, коли від-
новите сили. Якщо програ-
мування — це не ваше, то 
краще не витрачати час і 
розвиватись в чомусь ін-
шому. Але якщо відчуває-
те, що ваше, то що більше 
будете докладати зусиль, 
то швидшим та якіснішим 
буде результат.

Владислав 
Багрій
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Вінницький національний 
технічний університет. 
Інженер-проєктувальник 
систем опалення та 
водопостачання

Інженер-теплотехнік

Створював ігри на C#

2 місяці під час навчання

MijnDev

FULLSTACK 
OFFLINE

26 років

Після навчання в університеті 4 роки 
працював за фахом, але вирішив 

щось змінювати. Так у моєму житті 
зʼявилось програмування

Половина  моїх друзів 
авіатори, інша половина — 
айтівці, тому мені дорога 
або в небо, або в ІТ. До ІТ 
я працювала бортпровід-
ницею, але мені хотілось 
чогось нового — обрати 
іншу сферу і розвиватись 
у ній. На курсі в GoIT була 
маса інформації, дедлайни, 
завдання, здачі… Спочатку 
для мене було багато нез-
розумілого, а люди навко-
ло, здавалось, знають все 
від А до Я. Таке враження, 
що їм все легко давалось і 
все виходило. Але з часом 
я почала засвоювати мате-
ріал і виходити з астралу 
нерозуміння. 

Якщо потрібно знайти 
відповіді, щоб зробити 
завдання, то гугл — най-
кращий товариш. Але не 
треба боятись запитува-
ти. Якщо ви звернетесь за 
допомогою, вам пояснять 
і ви вже самі зможете далі 
розібратись. Але вчіться на 
своїх помилках, не повто-
рюйте їх і, як мені часто ка-
жуть, будьте самостійними.

На першу роботу в ІТ я 
потрапила ще під час нав-
чання. Мені запропонував 
її випускник GoIT, у них 
у компанії була вакансія 
HTML coder, і мене це заці-
кавило. Мені пощастило з 
першої співбесіди влашту-
ватись на роботу. 

В ІТ точно знадобиться 
знання англійської. У моє-
му випадку це був приєм-
ний бонус після навчання 
на перекладача та з мину-
лої роботи. Якщо ви має-
те намір йти в ІТ, потрібно 
вчити англійську, оскільки 
значна частина корисної 
інформації саме англій-
ською.

Для сфери ІТ важлива 
робота в команді. Можна 
бути хорошим розробни-
ком, але не вміти працю-
вати в команді. Якщо в ко-
манді роблять зауваження 
з приводу вашої роботи, не 
варто ображатись, а треба 
діяти так, як буде краще 
для проєкту загалом.

Ольга 
Мельник
HTML coder

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Донецький національний 
технічний університет. 
Інженерне матеріалознавство
Київський інститут 
перекладачів при НАН 
України. Перекладач 
англійської та німецької мов

Бортпровідниця в МАУ

Нульовий

Влаштувалась під час 
навчання

Simbioz Holding

BOOTCAMP 
OFFLINE

31 рік

Якщо ви маєте намір йти в IT, 
потрібно вчити англійську, оскільки 
значна частина корисної інформації 

саме англійською

https://www.linkedin.com/in/vlad-bahrii-8364221a6/
https://www.facebook.com/olya.melnik.336
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До IT я був пекарем та 
тренером з бойових мис-
тецтв. Але мені більше 
хотілось працювати голо-
вою, а не руками. Тому я 
пройшов курс GoIT і тепер 
працюю Middle Frontend 
Developer.

Робота на кухні мені не 
подобалась: немає фіксо-
ваних вихідних, соцпакету 
і доводилось працювати 
12 – 15 годин на день. Тому 
вирішив змінити роботу 
та пішов на курси. Спо-
чатку поєднував, а потім 
на карантині не працю-
вав,  лише навчався. Були 
з цим повʼязані фінансові 
труднощі, але так було до-
статньо часу, щоб якісно 
навчатись. Звичайно, кра-
ще перед курсом сформу-
вати фінансову подушку та 
піти у відпустку чи взагалі 
звільнитись, щоб макси-
мально заглибитись у про-
грамування.

Роботу в ІТ вже можна 
шукати, коли закінчуєть-
ся навчання на курсі за 
блоком JavaScript. Цих 
знань достатньо, щоб пи-
сати повноцінні вебза-
стосунки. Хоча я почав 
розсилати резюме трохи 
пізніше — під час блоку 
React.js, і до кінця блоку 
знайшов першу роботу 
джуніором у компанії, що 
працює з криптопроєкта-
ми. А якщо заглибитись 
і вивчати весь матеріал 
курсу, то цього достат-
ньо, щоб одразу стати 
Middle-розробником.

Робота в ІТ цікава та 
творча. Це не просто пи-
сати код за шаблоном, а 
продумувати, як це зро-
бити найкращим чином. 
За шаблоном теж працю-
ватиме, але тоді код не 
буде максимально опти-
мізований.

В’ячеслав 
Ягорлицький
Middle Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Вінницький національний 
технічний університет. 
Електромеханіка

Працював пекарем і тренером 
з бойових мистецтв

Знав основи HTML, CSS, JS

Працевлаштувався під час 
курсу після першої співбесіди

Peiko

FULLSTACK 
OFFLINE

25 років

Якщо заглибитись і вивчати 
весь матеріал курсу, то цього 

достатньо, щоб одразу стати Middle-
розробником

В IT мене привела любов 
до математики з ранніх 
років. Мій шлях в ІТ роз-
почався, коли я пішов із 
технічної спеціальності на 
бюджетній основі. Це було 
складне рішення, адже 
для вступу я витратив ба-
гато часу і сил. Але впев-
нено можу сказати, що мої 
очікування більше ніж ви-
правдались. 

Ще до завершення 
курсу GoIT мені запро-
понували роботу. Моє 
працевлаштування про-
ходило паралельно з за-
кінченням інтенсивного 
курсу Bootcamp. Тепер я 
розробляю софт для тисяч 
студентів та стажерів.

Чому мені 
подобається ІТ

●лЯ можу розвʼязувати ко-
мерційні логічні задачі та 
писати софт для інструмен-
тів, якими користуються 
реальні люди.

●лУмови: зручний графік, 
віддалена робота, зарплата.

●лПерспективність сфе-
ри завдяки нашому аут-
сорсу та оцифруванню 
всього навколо. 

Кожен, хто йде в ІТ, пови-
нен спочатку почути себе, 
подумати, який з напря-
мів цікавить. Якщо вже 
вирішили, проаналізуйте 
ринок, подивіться, де і які 
вміння потрібні, що вам до 
душі. Наприклад, ви може-
те думати, що хочете ро-
бити ігри, але не знати, що 
часто для їх розробки по-
трібна математика та знан-
ня алгоритмів. Дізнайтесь 
про тонкощі кожного на-
пряму, запитайте людей 
про це, почитайте статті за 
темою. Коли визначитесь і 
почнете свій шлях в ІТ, ак-
тивно беріть участь у роз-
робці продукту, беріть на 
себе складні задачі, про-
понуйте рішення, допома-
гайте колегам — не туп-
цюйтесь на місці.

Данило 
Цвіркун
Java Developer / DevOps

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського». Інженерія 
програмного забезпечення         
(1 семестр)

Студент

Некомерційний

Запропонували роботу ще під 
час навчання

NDA

BOOTCAMP 
OFFLINE

20 років

Беріть на себе складні задачі, 
пропонуйте рішення, допомагайте 
колегам — не тупцюйтесь на місці

https://www.linkedin.com/in/viacheslav-yagorlytskiy-833b11195/
https://www.linkedin.com/in/daniel-tsvirkun/
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Я була банківським пра-
цівником на посаді ве-
рифікатора роздрібних 
кредитів. Працювала з ша-
храйством та ухвалювала 
рішення про видачу кре-
дитів населенню. Але, як 
це зазвичай буває, пішла 
в декрет. Потім ми з сімʼєю 
переїхали до Києва, і я ви-
рішила змінити професію. 
Розглядала різні варіанти, 
а подумати щодо ІТ мені 
підказав мій чоловік. ІТ — 
прогресивна, зручна і до-
бре оплачувана сфера. 

Спочатку я говорила, що 
мені куди завгодно, ок-
рім ІТ. Мені здавалось, що 
це складно, але я уявляла 
собі ІТ як розробку. Потім 
подумала, що спробую, 
адже всі, хто навчались, 
починали з малого і дохо-
дили до більшого. Лекції 
у нас проходили ввече-
рі, але я дивилась записи 
вдень, коли дитина була в 
дитячому садку. Це роби-

ло задачу трохи складні-
шою, бо я не могла ставити 
запитання «наживо» одра-
зу, коли вони виникали. 
Але загалом я вважаю, що 
мій шлях не був складним: 
мені вдалось працевлаш-
туватись після другої спів-
бесіди. Мене запитали все 
те, що було на курсі. Крім 
теоретичної бази, великим 
плюсом буде знання анг-
лійської мови.

Поради       
для студентів

●лПостійно вдоскона-
люйте свою англійську. 

●лПробуйте працевлаш-
туватись, коли вже розу-
мієте загальні принципи 
вашої роботи. Не намагай-
тесь вивчити все доско-
нало — на це піде багато 
часу. 

●лБудьте наполегливими 
та не вірте тим, хто не ві-
рить у вас.

Юлія 
Глушко
QA

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Чернігівський державний 
технологічний університет. 
Фінанси і кредит

Банківська

Нульовий

2 місяці

DataArt

QA            
OFFLINE

31 рік

Усі, хто навчались, починали з малого 
і доходили до більшого

Коли я працював на стан-
ції технічного обслугову-
вання і ремонтував авто-
мобілі, окрім цього у мене 
був невеликий власний 
бізнес — виготовлення 
противідгінних пристро-
їв. З того часу я вже про-
фесійно був пов’язаний з 
програмами та алгоритма-
ми. Я постійно думав про 
те, щоб піти в ІТ, але ро-
зумів, що в мене не було 
достатньо бекграунду. По-
тім я працював у компанії 
BOSCH, де проводив нав-
чання з ремонту автомобі-
лів для співробітників СТО. 

Коли обирав курси, я 
аналізував ринок, розгля-
дав варіанти та зупинив-
ся на GoIT за рекоменда-
цією знайомих. Спочатку 
хвилювався, як будь-який 
новачок: що я буду роби-
ти після курсу і як працев-

лаштуватись. Але щодалі 
ви вчитесь, якщо робите 
це відповідально, ці запи-
тання відпадають. Процес 
навчання був насичений 
та цікавий, лиш треба було 
встигати опрацьовувати 
таку велику кількість ін-
формації та засвоювати 
її. Я радий, що в мене був 
такий захопливий період 
життя і мені пощастило 
відчути ці емоції.

Поради       
для студентів

●лВіднайдіть внутрішню 
мотивацію, навіщо вам по-
трібне навчання.

●лНе намагайтесь одразу 
засвоїти весь обсяг інфор-
мації. Визначтесь зі стеком 
технологій, вивчайте, а по-
тім розширюйте його.

●лЗвикайте гортати доки.

Дмитро 
Лисенко
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського». Інженер 
електроенерготехнік

Ремонт та обслуговування 
автомобілів

Вчив JS, працював з 
асемблером

1 місяць

Empeek

FULLSTACK 
OFFLINE

39 років

Процес навчання був насиченим та 
цікавим, лиш треба було встигати 

опрацьовувати таку велику кількість 
інформації та засвоювати її

https://www.linkedin.com/in/%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE-863776211/
https://www.linkedin.com/in/lysenkodmytro/
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Після завершення курсу 
я хотіла влаштуватись в 
IT-компанію в Польщі. До 
цього 2 роки я вже жила 
та працювала там, і ми з 
чоловіком хотіли туди по-
вернутись. Але коли я від-
правляла резюме, я отри-
мала, напевне, близько 
300 відмов. Зранку про-
кидалась і бачила купу 
повідомлень «ні-ні-ні». 
Польські компанії не хоті-
ли мати справу з джуном 
з іншої країни, якому по-
трібно робити документи 
та чекати. 

Потім у GoIT мені призна-
чили зустріч з кар’єрною 
консультанткою, і вона по-
радила спочатку шукати 
роботу в Україні, отримати 
досвід, а потім знову на-
магатись влаштуватися в 
Польщу.

В Україні я пройшла де-
кілька співбесід, але ро-
боту знайшла за допо-
могою компанії GoIT. На 

останній презентації про-
єкту з Node.js були присут-
ні представники компанії 
Voypost та їхній CEO. За 
декілька днів після пре-
зентації мені написала HR 
компанії, попросила CV 
та запропонувала пройти 
тестове завдання. Я його 
пройшла, після цього був 
міт з CEO, його я теж про-
йшла, і мене взяли на ро-
боту. Працювала там 10 мі-
сяців, і залишились лише 
позитивні емоції. У ком-
панії прекрасне керівниц-
тво та чудово налагоджені 
процеси.

Людям, які йдуть в ІТ, 
потрібно вміти постійно 
вчитись, бути впевнени-
ми в собі та наполегливи-
ми. Без амбіцій навряд чи 
вийде. Потрібно поставити 
мету та йти до неї, робити 
трішки більше, ніж інші. 
І пам’ятати, що легко не 
буде. Складно в будь-якій 
сфері, а особливо почина-
ти. 

Катерина 
Копчук
Fullstack Developer 

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Донецький національний 
університет імені Василя Стуса. 
Комп’ютерні науки

Викладала дітям Python, потім 
працювала в Польщі на заводі 
з виробництва систем дротів 
для потягів та паралельно                      
на фрилансі

Профільна освіта в університеті

На презентації проєктів 
з Node.js були присутні  
представники та CEO компанії 
Voypost і мені запропонували 
роботу

Lanp

BOOTCAMP 
ONLINE

28 років

Потрібно поставити мету та йти до 
неї, робити трішки більше, ніж інші

Мене по життю веде в 
ІТ. Я вчилась на маркето-
лога і на четвертому курсі 
вже почала працювати за 
фахом в ІТ-компанії. Але 
зрозуміла, що мені чогось 
бракує і вирішила зміню-
вати своє життя. Оскільки 
працювала в ІТ, бачила, 
що роблять інші відділи, 
зокрема програмісти. І 
я вирішила спробувати 
себе в розробці.

Перейти в ІТ мене спону-
кало бажання реалізувати 
себе та знайти те своє, від 
чого я отримуватиму задо-
волення. Коли я працюва-
ла за фахом, я усвідомила, 
що мені бракує того, щоб я 
чітко бачила результат ро-
боти. Людина, яка розро-
бляє продукт, бачить цей 
результат. Це саме те, що 
мені потрібно. Я розуміла 
сама і нас попереджали 

в GoIT, що не буде легко. 
Але ті, хто хоче результа-
ту, не повинні орієнтува-
тись на «легко». Головне 
— бажання, мотивація і те, 
скільки зусиль ви готові 
докласти, щоб досягну-
ти результату. Своє місце 
в ІТ може знайти кожен. 
Питання в тому, наскільки 
буде комфортно на цьому 
місці. 

Мене сильно зачепи-
ла фраза Антона Чорного 
на першій лекції, і я з ним 
дуже солідарна: перший 
критерій того, що ІТ підхо-
дить людині, це зацікав-
леність світом технологій, 
новинами сфери та тех-
нологічним прогресом, 
прагненням бути «в темі». 
А також якщо людина орі-
єнтується не на гроші, а на 
результат.

Єлизавета 
Домашева
Dev Team Lead

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського».                                                                                   
Кафедра промислового 
маркетингу

Маркетинг, рекрутинг в IT

Нульовий

2 місяці

Helpware

BOOTCAMP 
OFFLINE

26 років

Своє місце в IT може знайти кожен. 
Питання в тому, наскільки буде 

комфортно на цьому місці

https://www.linkedin.com/in/kateryna-kopchuk-1421821b8/
https://www.linkedin.com/in/yelyzaveta-domasheva/
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Мій чоловік та всі наші 
друзі в ІТ, а я працювала в 
іншій сфері — в бухгалтер-
ській справі. Але мені захо-
тілось кардинальних змін. 
Я довго вивчала це питан-
ня та проходила курси, що 
допомагають зрозуміти, в 
яких напрямах можна роз-
виватись в ІТ. Цей крок був 
для мене важким, бо за 
роки роботи в попередній 
сфері я напрацювала дос-
від і мене влаштовувала 
навіть заробітна плата. Але 
було вигорання та бажання 
щось змінити. 

Спочатку я хотіла бути ме-
неджеркою проєктів в ІТ. 
Але потім проаналізувала 
і зрозуміла, що це не так 
потрібно ринкові, як роз-
робка. Так визначилась, що 
буду вивчати JavaScript.

В GoIT, окрім навчання, 
допомогли підготуватись 
до співбесід. На тренуваль-
них технічних співбесідах 
було складно, бо вчиш-
ся-вчишся, все знаєш на 
100%, а потім провалюєш 
купу запитань. З цим було 
складно змиритись, але так 

ми заздалегідь побачили, 
що запитуватимуть на ре-
альних співбесідах.

Поради        
для студентів

●лРобіть всі домашні 
завдання, дослухайтесь 
до зауважень менторів та 
виправляйте неточності 
у своїх роботах. Вчіть тео-
рію та заглиблюйтесь, щоб 
максимально її зрозуміти. 

●лПідтягуйте англійську 
мову.

●лСтавте запитання, але 
зберігайте «золоту середи-
ну» між тим, щоб запитува-
ти та розбиратись самому. 
Є люди, які бояться ставити 
запитання, мовчать та не 
розуміють. Цим людям тре-
ба не боятись запитувати. 
Але є інший тип людей — 
які запитують завжди. Якщо 
ви помітили за собою, що 
лінуєтесь подумати та часто 
запитуєте, постарайтесь са-
мостійно розібратись з ва-
шим питанням, змушуйте 
мозок працювати.

Олена 
Шевченко
NDA

Курс Вік

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Східноукраїнський 
національний університет 
імені Володимира Даля. 
Управління персоналом

Бухгалтерія

Нульовий

2 – 3 тижні під час курсу

BOOTCAMP 
OFFLINE

34 роки

Ставте запитання, але зберігайте 
«золоту середину» між тим, щоб 

запитувати та розбиратись самому

Довго я був музикантом, 
потім основною сферою 
стала торгівля — оптимі-
зація інтернет-магазинів. 
Але ІТ мені було цікаво 
завжди, і однієї миті я кар-
динально змінив підхід до 
всього та свою сферу. 

На курс у GoIT я потрапив 
випадково. Я привів пле-
мінника на презентацію 
GoIT, але зачепило мене, і 
я спонтанно вирішив запи-
сатись. Я працював з кон-
тентом і думав, що вже ба-
гато знаю і буде легко — я 
так помилявся.

Я працював у різних 
компаніях: на аутсорсі, в 
продуктових рішеннях, у 
невеликих фірмах та веб-
студіях. Спробував бага-
то всього й зрозумів, що 
найбільше мені подоба-
ється ідея продуктових 
компаній.

Ігор 
Неровний
JS Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національна музична 
академія України імені                                                   
П. І. Чайковського. 
Оркестровий факультет 

Музика, торгівля, контент, 
SEO-просування

Нульовий

2 місяці

Newfold Digital

FULLSTACK 
OFFLINE

41 рік

Без англійської ви відсікайте від себе 
понад 80% пропозицій

Поради        
для студентів

●лВчіть весь матеріал, 
який дають на курсі. Іно-
ді я вважав, що вчити по-
трібно не все чи можна це 
зробити пізніше, але ні! 
Коли я прийшов на робо-
ту, ще рік повертався до 
матеріалів курсу й вони 
були для мене актуальни-
ми. Я постійно їх передив-
лявся і багато брав з лек-
цій. 

●лВчіть англійську. Це 
обовʼязково, тому що в ІТ 
англійська мова дуже по-
трібна. Без англійської ви 
відсікайте від себе понад 
80% пропозицій.

●лБудьте позитивними та 
ніколи не здавайтесь, якщо 
хочете працювати в ІТ.

https://www.linkedin.com/in/olena-aksyon/
https://www.linkedin.com/in/igor-nerovnyi-front-end-developer/
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Я обрав професію еконо-
міста, бо не розумів, ким 
хочу бути. Спочатку пра-
цював інженером земле-
впорядником, потім літав 
бортпровідником. Але з 
часом я зрозумів, що до-
сяг всього, чого хотів від 
професії бортпровідника: 
подорожі, враження від 
краси природи, історичні 
місця в різних країнах, спіл-
кування з різними людьми 
та знайомство з їхнім мен-
талітетом. Я усвідомив, що 
не готовий все життя літа-
ти бортпровідником і саме 
час змінити сферу діяльно-
сті. Я сформував фінансову 
подушку, пішов з авіації та 
зосередився на ІТ. 

Коли я шукав курси, я мі-
сяць аналізував ринок: гуг-
лив інформацію, телефо-
нував у різні школи, ставив 
купу запитань. Особливо 
звертав увагу на програму 

курсів. У GoIT вона сучасна 
і перевірена на практиці, і 
я обрав GoIT. Тепер я пра-
цюю розробником у веб-
студії SoftRyzen

Щоб сайт відвідували та 
він приносив прибуток, по-
трібно розбиратись у веб-
проєктуванні, вебдизайні, 
програмуванні, копірай-
тингу, контенті, SMM та ін-
ших додаткових напрямах. 
Для цього існують вебсту-
дії з такими фахівцями. Ми 
допомагаємо бізнесу пре-
зентувати себе в інтернеті 
— створюємо та супрово-
джуємо онлайн-ресурси.

Памʼятайте — кодити 
може кожен. Якщо ви бачи-
те мету, ви не повинні ба-
чити перешкод. Пройшли 
часи, коли на самоуків чи 
випускників курсів компа-
нії дивились з подивом.

Ярослав 
Косиця
Frontend Developer                     

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Полтавський державний 
аграрний університет. 
Економіст

Бортпровідник, 
землевпорядник

Нульовий

4-5 місяців

SoftRyzen

BOOTCAMP 
OFFLINE

31 рік

Кодити може кожен

До IT  я був студентом 
університету, навчався 
за складною спеціальніс-
тю, повʼязаною з атомни-
ми станціями. Я старанно 
вчився, прагнув розвива-
тись за своїм фахом і па-
ралельно підпрацьовував. 
Але коли задумався про ІТ, 
зрозумів, що така інтелек-
туальна праця цінується 
вище і це цікавіше. 

Я вивчав основи про-
грамування самостійно. 
Бувало, що все закидав 
на деякий час, а потім по-
вертався знову. Так було 
до того, як я пішов у GoIT. 
Відтоді зʼявилась регуляр-
ність, я поєднував навчан-
ня ІТ, навчання в універси-
теті та роботу.

Що робити, щоб 
працювати в ІТ 
після курсів

●лВкладайтесь у дедлай-
ни, які вам ставлять. Навіть 

для людей, які працюють, 
а потім ввечері навчають-
ся, для кожної теми, щоб 
зробити домашнє завдан-
ня, є вихідні. До того ж 
за допомогою вебінарів 
це можна зробити швид-
ко. Навіть якщо ви не все 
зрозуміли, можете поди-
витись вебінар. Дивитись 
повністю не обовʼязково, 
можна просто знайти кон-
кретний момент і дізна-
тись, як це зробити, знай-
ти приклад.

●лВчіть англійську мову. 
Потрібну для роботи ін-
формацію краще шукати 
виключно англійською мо-
вою. Її приблизно в 5 разів 
більше та вона актуальні-
ша. Велике комʼюніті ай-
тівців з різних країн спіл-
куються та обмінюються 
інформацією англійською 
мовою.

●лВизначтесь, чого ви хо-
чете досягти. Це буде ме-
тою і мотиватором, щоб не 
зупинятись.

Володимир 
Алексейчук
Middle Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського». 
Електротехніка

Студент

Намагався самостійно вивчити 
фронтенд

3 тижні  під час курсу

CML Team LTD

FULLSTACK 
OFFLINE

23 роки

Я вивчав основи програмування 
самостійно. Бувало, що все закидав на 

деякий час, а потім повертався знову. 
Так було до того, як я пішов у GоIT

https://www.linkedin.com/in/yaroslav-kosytsia/
https://www.linkedin.com/in/vladimir-alekseychuk-208a4a176/
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Довго я професійно за-
ймався музикою. Але си-
туація у світі, повʼязана з 
коронавірусом, спонукала 
мене опанувати ще одну 
професію. Я гортав стріч-
ку фейсбуку та натрапив 
на рекламу марафону 
GoIT, пройшов марафон і 
без сумніву пішов на курс. 

На марафоні я поба-
чив, що програмування 
— творча професія. Напи-
сання коду мені дуже на-
гадує створення музики. 
Програмісти творять, хоча 
багато хто думає, що це 
строга та рутинна робота.

ІТ — це саме та цікава 
для мене професія, яку я 
хотів здобути. Для мене 
це дуже важливо — про-
кидатись зранку з бажан-
ням сісти за компʼютер, 
увімкнути його, відкрити 
код і робити щось цікаве. 

Під час навчання я проки-
дався о 5 – 6 ранку і прак-
тикувався до початку за-
нять на Bootcamp.

Після навчання в GoIT я 
ще декілька місяців само-
стійно вивчав нові техно-
логії, додаткові матеріа-
ли для цього давали GoIT. 
Так у мене сформувався 
широкий стек техноло-
гій: HTML/CSS, JavaScript, 
React, Node.js, UX, які ви-
вчив на Bootcamp, і пі-
зніше — React Native, 
TypeScript, SQL, GraphQL 
та Amazon Web Services.

На початку навчання 
було складно сприйма-
ти інформацію, але потім 
мозок адаптувався, звик 
постійно вивчати нові 
технології та стало легше. 
Навіть якщо не виходить 
спочатку і складно, про-
сто продовжуйте, не зупи-
няйтесь.

Олег 
Драмарецький
React Native Engineer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
університет культури 
і мистецтв. Менеджер 
шоубізнесу

Музикант

Нульовий

1 місяць

MintyMint

BOOTCAMP 
OFFLINE

36 років

Програмування — творча 
професія. Написання коду мені 

дуже нагадує створення музики

За освітою я — викладач 
математики та інформа-
тики, стартував з роботи 
у фінансовому секторі — в 
банку. Працював керівни-
ком відділення великого 
міжнародного банку. Усе 
подобалось, але до пев-
ного моменту. Мені на-
бридла рутина. Робота в 
банку — це рух по колу мі-
сяць за місяцем: виконан-
ня планів, робота з папе-
рами.

Я дещо розумів в ІТ 
завдяки математичній 
освіті. Мені хотілось роз-
виватись і створювати 
цінність, а ІТ для цього 
підходить найкраще. Кур-
си GoIT я обрав за пора-
дою знайомої, плюс це 
одні з найкращих курсів в 
Україні.

Я почав шукати роботу 
ще під час курсу. Першу 
співбесіду я провалив за 
всіма канонами, як це має 
бути. До неї майже не го-
тувався, думав, що візьму 

нахрапом. Перед другою 
співбесідою, вже з досві-
дом першої, я продивляв-
ся відео різних співбесід, 
також у GoIT нам давали 
запитання, що часто тра-
пляються — чітко та за 
пунктами. З другої спроби 
я не працевлаштувався, 
бо за цією пропозицією 
потрібно було переїж-
джати до Харкова, а тре-
тя співбесіда вже була 
успішною.

На роботі, де я зараз 
працюю, англійська не 
була потрібна, бо це укра-
їнська компанія і ми пра-
цюємо з внутрішнім рин-
ком. Мені пощастило, я 
зайшов в ІТ без нормаль-
ного знання англійської, 
але зараз покращую цей 
скіл. Тож до того як роз-
почати роботу в ІТ — ви-
вчіть англійську. Особли-
во для роботи в команді 
на великому проєкті без 
англійської складно, адже 
постійно потрібно працю-
вати з чужим кодом.

Роман 
Синенко
Інженер ПЗ, Fullstack Developer 

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Ніжинський державний 
університет  імені                   
Миколи Гоголя. Викладач 
математики та інформатики

Банківська

В університеті

1 місяць під час курсу

Alliance Solutions

FULLSTACK 
OFFLINE

29 років

До того як розпочати роботу в ІТ — 
вивчіть англійську

https://www.linkedin.com/in/dramarec/
https://www.linkedin.com/in/roman-synenko-562485178/
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З дитинства, років з 10, я 
за компʼютером. Часто за-
думувався над тим, щоб 
стати програмістом. Хоча 
в університеті навчався на 
фінансиста й далі пішов 
працювати за спеціальніс-
тю — фінансовим мене-
джером в агрохолдингу. 
Але продовжував вчити 
програмування. 

Жив в місті Олександрія 
Кіровоградської області, 
а коли переїхав до Киє-
ва, одразу пішов на курс у 
GoIT, навчався і паралель-
но працював. Я дійшов до 
межі карʼєрного зростання 
на попередній роботі, тому 
вирішив повернутись до 
своєї дитячої мрії — про-
грамування та кардиналь-
но переглянути плани на 
життя.

На курсі мені подобався 
офлайн-формат, оскільки 
можна було вчитись в офі-
сі, а там була чудова атмос-

фера. На минулій роботі 
в мене був чіткий графік, 
тому після 18:00 я йшов 
до офісу GoIT чи додому 
і старанно вчився. Після 
завершення навчання по-
чав ретельно готуватись 
до співбесід: читав кон-
спекти з JS та React, пе-
редивлявся відео з курсу. 
Продивлявся також різні 
статті на кшталт «50 запи-
тань на співбесіді React 
Developer».

Поради        
для студентів

●лВчіть англійську.
●лНа старті визначте 

свою мотивацію — чи по-
трібно вам навчання і чи 
готові ви йти до кінця.

●лПамʼятайте, що soft 
skills важливі. Визначте, що 
ви в собі несете, і від цього 
відштовхуйтесь. Будьте со-
бою на співбесідах, які ви є 
в житті.

Віталій 
Дерда
JavaScript Engineer (ReactJS Developer)

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна». Фінанси, банківська 
справа та страхування

Фінанси

Кодив на початковому рівні: 
Visual Basic, Delphi, Java

2 місяці

S-PRO

FULLSTACK 
OFFLINE

32 роки

Я дійшов до межі кар’єрного 
зростання на попередній роботі, 

тому вирішив повернутись до своєї 
дитячої мрії — програмування

З дитинства я знайомий 
з ІТ: спочатку брав участь 
в олімпіадах, далі здобув 
профільну освіту. Потім по-
їхав до ОАЕ на 1,5 року, але 
не випадав зі сфери. Після 
роботи я приходив додо-
му та опановував ІТ: вчив 
Java, дивився відеобло-
ги. Коли я повернувся до 
України, перший досвід в 
ІТ у мене був на фрилансі. 
Але це були невеликі про-
єкти, правки готових рі-
шень. Потім я вирішив, що 
потрібно змінювати своє 
життя і серйозно взятись 
за програмування.

Коли я йшов на курси, 
ставив собі за мету — за-
повнити прогалини в 
знаннях. Після завершен-
ням Bootcamp перед пра-
цевлаштуванням я виділив 
місяць для самонавчання.

Коли я готувався до спів-
бесід, моя кімната вигля-
дала так: всюди я розклеїв 
папірці А4 зі стислою тео-
рією. Прокидався і повто-
рював, потім вдень прак-
тикувався, ввечері знову 
продивлявся теорію.

Коли я почав розсилати 
резюме, створив екселів-
ську таблицю з фідбеком 
від різних компаній: який, 
протягом якого часу та чи 
дали компанії зворотний 
зв’язок. Загалом я відправив 
близько 100 резюме. Писав 
не лише HR-ам, але і CEO, 
шукав співробітників ком-
паній і писав їм, розпитував 
про роботу в компанії. Окрім 
технічних знань, перед спів-
бесідою треба продумати, 
що за чим ви розповідати-
мете, грамотно підготувати 
та представити своє порт-
фоліо. Важливо, яке ви спра-
вите перше враження. Якщо 
ви не знаєте відповідь, тре-
ба хоча б показати, в якому 
напрямі ви думаєте, де буде-
те шукати рішення.

Якщо ви будете готува-
тись до співбесід, прохо-
дити пробні співбесіди (в 
GoIT таке є), виписувати 
основні питання та відпо-
віді на них, практикувати 
ваші знання, то ви пройде-
те будь-яку співбесіду. Мі-
сяць практики, по годині 
вранці та ввечері теорії це 
гарантують.

Владислав 
Абрамов
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Державний університет 
телекомунікацій. 
Телекомунікаційна інженерія

IT-support, актор, офіціант

Зі шкільних років

2 місяці

SMART Business

BOOTCAMP 
OFFLINE

28 років

Коли я готувався до співбесід, 
моя кімната виглядала так: 

всюди я розклеїв папірці А4 зі 
стислою теорією

https://www.linkedin.com/in/vitaliy-derda/
https://www.linkedin.com/in/vladyslav-abramov/
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До IT я працювала в кази-
но й жодного стосунку до 
програмування не мала. 
Спочатку думала, що з еко-
номічною освітою в ІТ йти 
не варто, хоча аналітичне 
мислення тут допомагає, 
але потім вирішила спро-
бувати свої сили в тесту-
ванні. Майже закінчила 
курс, але ми з чоловіком 
поїхали за кордон. А коли 
повернулись, я вирішила, 
що треба пробувати ще. 
На тестувальника йти вже 
не хотіла, а пішла на без-
платний марафон  GoIT 
спробувати себе в ролі 
розробника. Зʼясувалось, 
що розробка — це не так 
страшно. Складно лише 
перебудувати своє мис-
лення на ІТ-мислення, 
адже у звичайному житті 
ми думаємо інакше.

На першу роботу я вла-
штувалась завдяки GoIT. 
Коли в нас завершувався 
кожний етап навчання з 
певного предмета, прохо-
див внутрішній захист про-
єкту, а потім — зовнішній, 
перед потенційним робо-
тодавцем. На випускному 

проєкті після Node.js був 
такий зовнішній захист. 
CEO компанії був на захисті 
й усім, хто хотів, він запро-
понував надіслати резюме, 
і потім ця компанія відби-
рала собі співробітників. 
Так я потрапила в молоду 
компанію, що розвиваєть-
ся, працювала на невели-
ких проєктах, але їх було 
багато. Я використовувала 
різні технології, і доводи-
лось інтенсивно вчитись. 
Це дало можливість, з де-
яким стресом, але дуже 
швидко розвиватись, тому 
за рік роботи вийшло до-
рости до мідла і влаштува-
тись уже у велику компа-
нію, на глобальний проєкт. 
Тепер я у тому ІТ, про яке 
стільки чула. Аж не вірить-
ся, що мені так пощастило! 
Це чудова компанія, проєк-
ти та колектив. Мені подо-
бається перебувати в ат-
мосфері, де люди щасливі.

ІТ — це сфера, що відкри-
ває великі можливості. Але 
будьте готовими до того, 
що доведеться постійно 
вчитись та думати, а це 
точно не нудно.

Наталія 
Смірнова
Middle Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана. Банківська 
справа

Працювала крупʼє в казино

Нульовий

На зовнішньому захисті 
випускного проєкту був мій 
майбутній роботодавець, після 
захисту одразу покликав на 
тестовий тиждень

Innovecs 

BOOTCAMP 
ONLINE

34 роки

Розробка — це не так страшно. 
Складно лише перебудувати своє 
мислення на IT-мислення, адже у 

звичайному житті ми думаємо інакше

Коли я пішов працювати 
на телебачення режисе-
ром монтажу, це здавалось 
дуже цікавим. Але потім 
набридло одне і те ж, і я 
не відчував персонально-
го розвитку. Така ситуація 
мене пригнічувала, і я ви-
рішив змінити своє життя. 

Під час навчання, коли 
щось не вдавалось, мене 
відвідувала думка: «Що 
ж цим робити? Треба ки-
дати це, повертатись до 
монтажу — там я все знаю 
і розумію». Коли в мене не 
виходило, я все одно роз-
бирався далі. Але зараз на-
магаюсь у таких ситуаціях 
ненадовго залишити це та 
відпочити, а потім продов-
жити — так рішення при-
ходить швидше.

В ІТ буде складно, і до 
цього треба бути готовим. 
І не буде такого моменту, 

коли ви все будете знати. У 
цій сфері ви постійно буде-
те слідкувати за нововве-
деннями та безперервно 
розвиватись. Але якщо до 
цього звикнути, то вже не 
буде складно.

Поради       
для студентів

●лНавчіться правильно 
гуглити.

●лНе бійтесь запитувати, 
якщо не розумієте. На кур-
сі у вас є можливість ста-
вити запитання виклада-
чам і менторам.

●лВчіться працювати в 
команді. Від вашої робо-
ти залежить робота інших. 
І беріть на себе відпові-
дальність за свої помил-
ки. Якщо ви перекладаєте 
відповідальність на інших 
людей, ви не бачите своїх 
недоліків, щоб їх усувати.

Олександр 
Бабенко
Software Engineer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Харківський національний 
університет радіоелектроніки. 
Захист інформації в 
компʼютерних системах
Київський національний 
університет театру, кіно і 
телебачення імені Івана 
Карпенка-Карого. Режисура 
телебачення

Режисер на телебаченні

Працював системним 
адміністратором

1 тиждень

Solvd

BOOTCAMP 
OFFLINE

35 років

Беріть на себе відповідальність 
за свої помилки

https://www.linkedin.com/in/natalie-smirnova/
https://www.linkedin.com/in/alexander-babenko-87897a176/
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Спочатку в мене не було 
мети йти в ІТ. Коли я закін-
чив навчання в універси-
теті, одразу поїхав до Поль-
щі. Там пішов працювати в 
гастрономію і протримав-
ся десь рік. Але мені це на-
бридло, і я вирішив карди-
нально змінити життя.

Усе, що я робив, було 
не те, чого я хотів, і та-
ким можна займатись у 
будь-якому віці. А зараз є 
можливість, час, молодість, 
і краще робити щось ціка-
віше.

Я спробував і фронтенд, і 
бекенд. У фронтенді бага-
то всього потрібно знати, 
памʼятати та вміти. Задачі 
там нескладні, але їх завж-
ди багато. Треба просто 
набити руку і розуміти ню-
анси, підводні камені, щоб 
не помилятись.

А в бекенді потрібно до-
бре розуміти систему ро-
боти сервера, як одразу 
зробити так, щоб не доро-

бляти потім. І продумати 
наперед, щоб застосунок 
не ламався, а можна було 
зручно імплементувати 
функції та щоб код завжди 
був зрозумілий.

Поради       
для студентів

●лВчіть англійську.
●лВизначтесь з тим, чого 

ви хочете і яким шляхом 
вам іти. Не витрачайте 
сили та час на вивчення 
великої кількості техно-
логій. Краще знати одне 
добре, ніж багато, але не 
дуже. У цьому полягає цін-
ність фахівця.

●лМайте терпець. Розу-
міння не приходить одра-
зу. Часто воно є результа-
том досвіду та суперечок.

●лБудьте комунікабель-
ними та ініціативними. 
Розвивайтесь в проєкті та 
пропонуйте, таким чином 
покращуйте продукт, що 
вийде в продаж.

Юрій 
Олешко
Team Lead Mobile DE

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Таврійський національний 
університет імені                           
В. І. Вернадського. 
Автоматизація та компʼютерно-
інтегровані технології 
Університет менеджменту 
у Варшаві. Управління 
підприємствами в Обʼєднаній 
Європі

Кухар в ресторані в Польщі

Самостійно вивчав С

2,5 місяці

INC4

BOOTCAMP 
OFFLINE

26 років

Краще знати одне добре, ніж 
багато, але не дуже. У цьому 

полягає цінність фахівця

Я працював помічником 
нотаріуса, але ця робота 
мені дуже не подобалась. 
Я вирішив перейти в ІТ і 
спочатку вчився самостій-
но. Але зрозумів, що само-
освіта не дуже ефективна 
і почав шукати курси. Так 
прийшов у GoIT і зараз 
працюю в EPAM Systems у 
Львові.

На співбесідах, якщо ви 
зрозумієте список питань, 
які найчастіше ставлять, 
відповісте на 9 – 10 запи-
тань з 10, то ви, скоріше за 
все, потрапите на роботу. 
Якщо вас не забракують 
на етапі співбесіди з HR-
ом через soft skills чи не-
достатньо високий рівень 
англійської. Я пройшов 
уже понад 10 співбесід, але 
для людей, які не вміють їх 
проходити, 10 провалених 
— це не показник.

Часто буває, що проваль-
ні співбесіди не ваша про-
вина, але вам про це, ско-
ріше за все, не скажуть. 
Іноді інтервʼюери просто 

мають поганий настрій — 
особисто з таким стикався. 
Або, окрім вас, на вакансію 
претендує людина зі знач-
ним досвідом, і в такому 
разі перевага буде на боці 
цієї кандидатури. 

Поради       
для студентів

●лНе кидайте. Якщо хоче-
те здаватись або вам бра-
кує внутрішніх сил, щоб 
продовжувати, відпочинь-
те декілька тижнів, переза-
вантажтесь, а потім повер-
тайтесь. 

●лЯкщо ви не розумієте, 
кажіть про це викладачам. 
Намагайтесь наприкінці 
дня скласти список пи-
тань, а потім запитати все у 
викладачів. 

●лВчіть англійську. Під-
тягуйте, якщо знаєте, або, 
якщо не знаєте, починай-
те вчити прямо зараз, коли 
дочитали цей текст.

Станіслав 
Кондратюк
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Коледж Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка  та 
Національна академія 
внутрішніх справ. Право

Помічник нотаріуса

Нульовий

2 – 3 тижні після повторного 
проходження курсу

EPAM Systems

BOOTCAMP 
ONLINE

31 рік

Якщо ви зрозумієте список питань, 
які найчастіше ставлять, відповісте 

на 9 – 10 запитань з 10, то ви, скоріше 
за все, потрапите на роботу

https://www.linkedin.com/in/yurii-oleshko-93301b17a/
https://www.linkedin.com/in/slava-kondratyuk-1878b3130/
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Непросто знайти, що хо-
четься робити по життю. 
Я не розуміла та шукала, 
яку професію обрати. Піс-
ля навчання в університе-
ті я була репетиторкою з 
математики. Завжди було 
цікаво, що там в ІТ, але я 
боялась туди йти. Мені 
здавалось, що це трохи 
нудно і занадто складно. 
Я наважилась і не шко-
дую.

До того як йти в цю сферу, 
вам потрібно зважити такі 
фактори: свої можливості 
та схильності, цікавість до 
цієї сфери та бажання в ній 
розвиватись. Бути айтів-
цем модно, люди думають, 
що там багато грошей і ні-
чого не потрібно робити, 
а просто сидіти за компʼ-
ютером. Одні думають, що 
в ІТ просто, інші — що це 
надто складно. А є люди, 
яким легко цьому навча-
тись, але їм нецікаво. Тому 

найперше — треба дослу-
хатись до себе. 

Спочатку, коли я вивчала 
програмування, було багато 
ентузіазму та здавалось, що 
все легко. Але пізніше, коли 
ставало складніше, були пе-
реламні моменти, я задуму-
валась, чи це мені потрібно 
та чи те я обрала, що хочу 
робити. Якщо ви знаєте, що 
це ваше, не бійтесь склад-
нощів та йдіть далі.

Ставте перед собою цілі, 
вони допоможуть вам не 
зупинятись на половині 
шляху та не загубитись. 
Будуть страхи, падіння, 
сумніви. Коли щось не вда-
ється, ми зневіряємось, і 
думаємо, що все пропало. 
Тоді цілі допомагають як 
мотивація. Але найголовні-
ше — це любити те, що ро-
бите. Бо робота — це біль-
ша частина життя людини.

Ольга 
Антипенко
Frontend / Wordpress Engineer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний університет 
«Чернігівська політехніка». 
Фінанси та кредит

Репетиторка з математики

Нульовий

1 місяць під час навчання

Magnific Soft

FULLSTACK 
OFFLINE

27 років

Найголовніше — це любити те, що 
робите. Бо робота — це більша 

частина життя людини

MAGNIFIC
SOFT

Карантин допоміг вирі-
шити, що треба йти в ІТ. Я 
давно хотіла спробувати, 
але не вдавалось це втис-
нути в щільний графік на 
минулій роботі. А коли в 
березні 2020 року почався 
карантин, я зрозуміла, що 
це мій шанс, треба скори-
статись цим часом.

За освітою я фармацевт, 
працювала координатор-
кою клінічних досліджень. 
Можна вважати, що я пра-
цювала за спеціальністю, 
але ще потрібно було бра-
ти на себе організаційні 
питання. У той час як мені 
хотілось щось створюва-
ти своїми руками та мати 
можливість працювати 
віддалено. Зараз я розро-
бляю сайти для муніципа-
літетів, політичних партій 
та комунальних організа-
цій у Швеції.

Поради       
для студентів

●лНе залишайте на потім 

домашні завдання. Робіть 
домашки протягом робо-
чого тижня, а не відкла-
дайте на вихідні. Краще 
почніть розбиратись одра-
зу після лекції. Мені було 
зручно робити все в будні, 
часто до ночі, але на вихід-
них я відчувала свободу.

●лЗнайдіть однодумців. 
Визначтесь із колом лю-
дей з групи, з ким вам 
комфортно. У маленькій 
компанії ви побудуєте тіс-
ні взаємозвʼязки та швид-
ше отримуватимете якіс-
ну інформацію. До того ж 
так ви сформуєте коман-
ду для проєкту на курсі та 
знайдете друзів, з якими 
продовжите спілкування 
навіть після завершення 
курсу. 

●лВиділяйте час для 
сімʼї. Я намагаюсь зроби-
ти завдання курсу в буд-
ні, щоб на вихідних від-
почити з сімʼєю. Навіть у 
період інтенсивного нав-
чання, рідним теж потріб-
но приділяти увагу, під-
тримувати сприятливий 
мікроклімат.

Руслана 
Логоша
Fullstack Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний 
фармацевтичний університет. 
Провізор

Клінічні дослідження

Нульовий

1,5 місяця під час курсу

Whitespace AB

FULLSTACK 
ONLINE

29 років

Визначтесь із колом людей з 
групи, з ким вам комфортно. У 

маленькій компанії ви побудуєте 
тісні взаємозвʼязки та швидше 

отримуватимете якісну інформацію

https://www.linkedin.com/in/rlogosha/
https://www.instagram.com/kvitka.edelweiss/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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Я пробувала себе в різ-
них сферах. Завжди від-
чувала, що чогось бракує, 
але не могла зрозуміти, 
чого саме. На кожній ро-
боті з часом мені ставало 
нудно. А коли я прийшла 
в ІТ, зрозуміла, що це моє 
місце. Тут мені подобаєть-
ся все. 

У мене тепер набага-
то більше часу на сімʼю, 
якщо порівняти з попе-
редньою роботою, де я 
часто затримувалась і не 
бачила рідних вечорами. 
На Bootcamp теж вільного 
часу було мало: зранку до 
вечора проходило навчан-
ня, а потім до ночі я роби-
ла завдання. Але на курсі 
я отримала знання, щоб 
досягти мети, і це було ви-
правдано. А зараз я пра-
цюю здебільшого віддале-

но, лише іноді приїжджаю 
в офіс, щоб побачитись з 
командою.

У моєму житті завдяки ІТ 
багато що змінилось. Рі-
вень доходу зріс у 2 рази 
з самого початку та зʼяви-
лось відчуття самореаліза-
ції. І моє коло спілкування 
— це люди, які мені подо-
баються. У сфері ІТ я зу-
стрічаю неймовірних лю-
дей!

Раджу всім, хто хоче пра-
цювати в ІТ, вигадати собі 
мотивашку та визначити 
мету, щоб до неї йти. І усві-
домити, що немає зворот-
ного шляху. Ви повинні 
дійти до кінця і точно ма-
єте досягти успіху. Якщо 
не вдається, повторюйте 
матеріал і хай там що йдіть 
далі.

Олена 
Абрамова
Web Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського». 
Менеджмент

Логістика

Нульовий

Знайшла роботу під час                       
курсу на другому тижні блоку з 
Node.js 

Onseo

BOOTCAMP 
ONLINE

37 років

У моєму житті завдяки IT багато що 
змінилось. Рівень доходу зріс у 2 рази 

з самого початку та з’явилось відчуття 
самореалізації

Раніше я 11 років працю-
вав бізнес-аналітиком у 
комерційному банку. Ця 
робота по-своєму цікава, 
але я хотів щось створюва-
ти. У мене батько інженер, 
і бажання робити щось     
своїми руками, напевне, 
передалось і мені. До кур-
су в GoIT я писав макро-
си в Excel, а потім створив 
гру. Побачив, що це мене 
драйвить, і вирішив піти 
в ІТ. Зараз працюю Senior 
Fullstack Software Engineer 
у компанії SoftServe, а до 
цього 1,5 року працював в 
ЕРАМ Systems. 

Коли я йшов на курс у 
GoIT, я не був повним ну-
лем, трохи писав на Google 
Apps Script (близько до 
JavaScript). Але саме зав-
дяки знанням, які я отри-
мав у GoIT, я потрапив на 
зовнішній курс компанії 
ЕРАМ Systems. Це було 
одночасно з курсом GoIT, 
доводилось поєднувати. Я 
пройшов в ЕРАМ — най-
більшу на той момент ком-
панію, одну з найкращих 
для джуна.

Поради      
для    
студентів

●лСтавте перед собою 
цілі за SMART. Наприклад, 
вчити англійську не тому, 
що зараз без неї нікуди, 
а щоб вступити до уні-
верситету чи говорити з 
native speaker. На курсі я 
собі поставив за мету: до 
кінця року потрапити до 
однієї з найбільших ком-
паній в Україні, і це вда-
лось.

●лПробуйте. Що більше 
ви пробуєте, то краще ро-
зумієте, що саме вам ці-
каво і виходить. Якщо ці 2 
відчуття сходяться, це оз-
нака того, що треба копати 
далі. 

●лКористуйтесь будь-яки-
ми можливостями, щоб 
вчитись. Запитуйте менто-
рів, дивіться лінки, які вам 
скидають, беріть участь у 
воркшопах та дискусіях.

Сергій 
Головко
Senior Fullstack Software Engineer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана. 
Міжнародний менеджмент

Банківська

Фрагментарно кодив

5 – 6 місяців, шукав непостійно

SoftServe

FULLSTACK 
ONLINE

36 років

Саме завдяки знанням, які я отримав 
у GoIT, я потрапив на зовнішній курс 

компанії EPAM Systems 

https://www.linkedin.com/in/olena-abramova/
https://www.linkedin.com/in/serhiiholovko/
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Коли я майнив — багато 
заробляв, але потім ціна на 
криптовалюту впала. Май-
нінг був вже неактуальний, 
і я рік сидів без роботи. 
Але я розумів, що фінан-
сова подушка колись скін-
читься, і вирішив, що треба 
йти далі. Поки я маю час і 
можливість, то треба вчи-
тись, бо завжди хотів стати 
розробником.

Мені було цікаво навча-
тись, і я відчував задово-
лення від того, що роблю. 
Кожен день в програму-
ванні — це нові задачі та 
проблеми, які, можливо, 
ви вчора самі собі ство-
рили, а сьогодні вирішу-
єте. Це як гра в судоку 
— тренуєшся, стаєш ро-
зумнішим, кращим і тіши-
шся від маленьких пере-
мог.

Не треба боятись, що в ІТ 
буде складно. Це так і буде, 
але ви будете навчатись, 
розуміти, розбиратись, 
плакати, перемагати — так 
по колу. Це безперервний 
процес, в якому головне 
— не зупинятись. І гугли-
ти. У гуглі є все, що ви не 
розумієте та багато що вже 
написано за вас — копіює-
те код і клеїте його. На кур-
сах ви отримуєте великий 
обсяг інформації та вже 
можете його використову-
вати. Ви навіть можете на 
цьому зупинитись, але для 
того, щоб бути в темі, тре-
ба вчитись завжди. Навіть 
якщо ви почали вчитись 
зараз, а завершили за пів 
року, за цей час з’явилось 
багато всього нового. Ви 
постійно будете наздога-
няти.

Павло 
Пастушенко
Fullstack Engineer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Час пошуку роботи

Офіціант, ютубер, майнер

Нульовий

Не шукав роботу. Після курсу 
приблизно 2 місяці допомагав 
писати студентські проєкти. 
Потім знайомі запропонували 
роботу, з того часу там працюю

Bitexbit

BOOTCAMP 
OFFLINE

30 років

Ви будете навчатись, розуміти, 
розбиратись, плакати, перемагати — 

так по колу

У мене вища музична 
освіта. Я був саксофоні-
стом, заробляв музикою, 
але пандемія внесла свої 
корективи. Коли всіх за-
крили на карантин, фінан-
сове питання стало руба. 
Роботи майже не було, а 
яка була — скасувалась. 
Навіть не було можливості 
викладати. Тоді я чітко ви-
рішив змінювати своє жит-
тя і пішов в ІТ.

У мене навіть не було 
думки звертати з намі-
ченого шляху. Я знав, що 
лише ІТ дасть мені мож-
ливість реалізувати себе 
та почуватись комфортно. 
ІТ — це єдина сфера, де 
можна за короткий період 
(скажімо, рік) вивчитись та 
почати працювати.

Перед співбесідою я дов-
го готувався, адже це шанс, 
і я не хотів його втратити. Я 
налаштовував себе на те, 
що повинен вже на першій 
співбесіді все відповісти. 

Не треба розглядати ва-
ріанти, що не складеться, 
що це не ваше, що бракує 
мізків чи чогось ще. Усьо-
го достатньо, а залежить 
все здебільшого від пра-
целюбності та бажання. 
Не має бути запасних варі-
антів, шляхів для відступу. 
Змиріться, що доведеться 
присвячувати увесь віль-
ний час на навчання, адже 
щоб прийти до бажаного 
результату, потрібно що-
денно працювати. І знай-
діть баланс, щоб навчатись 
і приділяти час рідним.

Олександр 
Балашов
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національна музична академія 
України імені П.І. Чайковського. 
Саксофоніст, педагог, артист 
оркестру

Музикант

Нульовий

1 тиждень під час курсу

Azsoft.rocks

FULLSTACK 
OFFLINE

33 роки

Співбесіда — це шанс, і я не хотів 
його втратити

https://www.linkedin.com/in/pavel-pastushenko/
https://www.facebook.com/alexandr.balashov.sax
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Я пішов з посади фі-
нансового директора та 
почав вивчати програ-
мування. На попередній 
роботі я заробляв більше, 
ніж новачок в ІТ. Але я не 
зупиняюсь і сподіваюсь, 
що швидко зможу досягти 
того рівня заробітної пла-
ти, що в мене був.

Під час навчання у мене 
були зони темряви, де я 
нічого не розумів і де по-
трібно було просто ретель-
но розбирати навчальні 
матеріали. Але була й інша 
частина інформації, яка по-
лягала в уже відомих мені 
речах.

Мені 50 років, і коли я по-
чав шукати роботу в ІТ, я 
відчув, що тут все ж важ-
ливий вік. Результативною 
була моя 5-а співбесіда. Я 
відчував, що окрім хоро-
ших скілів, потрібна лю-
дина, яка відповідатиме 
офісному клімату. На жаль, 

мені важко вписатись у 
молодий колектив. Але 
є велике поле діяльності 
для того, щоб знайти собі 
сферу застосування не 
фултайм-співробітником в 
офісі. Наприклад, на фри-
лансі.

Мені надзвичайно по-
добається те, що я роблю. 
Ловлю себе на думці, що 
треба більше відпочивати. 
Навіть з тієї точки зору, що 
це сприяє досягненню ці-
лей. Іноді потрібно зроби-
ти крок назад, щоб потім 
зробити 2 кроки вперед.

ІТ — це сфера, де я хотів 
би плідно працювати про-
тягом усього свого продук-
тивного віку. Відчуваю, що 
в мене попереду як міні-
мум 15 таких продуктив-
них років, і я хотів би при-
святити їх вдосконаленню 
себе у справі, яка подоба-
ється.

Володимир 
Потапенко
Software Developer, NDA

Курс Вік

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана. Економічна 
інформатика та автоматизовані 
системи управління

Фінанси, фінансовий директор

Нульовий

1,5 місяця

BOOTCAMP 
OFFLINE

50 років

Відпочинок сприяє досягненню цілей. 
Іноді потрібно зробити крок назад, щоб 

потім зробити 2 кроки вперед

Після університету я 
рік працював за спеці-
альністю в банку, а потім 
пішов у рекламний біз-
нес — був менеджером 
з продажу реклами. Але 
давно мріяв про ІТ — ця 
сфера завжди була мені 
цікавою.

З ІТ мене познайомив 
друг, який вчився на тес-
тувальника. Він підкидав 
матеріали — так я вивчив 
HTML, CSS і трохи Python. А 
потім прийшов у GoIT.

Я надсилав багато ре-
зюме: 7 – 10 на день, бувало 
навіть 15, але відкликались 
рідко. Потім мені відпові-
ли з державної ІТ-компанії. 
Спочатку я сумнівався, йти 
туди чи ні, бо не уявляв, 
як ІТ-компанія може бути 
державною. Але на власні 
очі побачив, що це можли-
во, і вона чудово працює. 
Поки не помітив недоліків, 
окрім довгого оформлення 

документів на роботу. Усе 
інше — як приватна.

У цій компанії мені дали 
тестове завдання і не об-
межували в часі, коли я 
його маю виконати. Я зро-
бив за день, і пішов на 
співбесіду. В інших компа-
ніях на техспівбесідах зде-
більшого запитують те, що 
в майбутньому не знадо-
биться, а тут було інакше. 
Цікавились, що вивчав, які 
проєкти робив, чи працю-
вав з чужим кодом, запи-
тували про командні про-
єкти та поставили декілька 
технічних питань.

Мені подобається, що 
ІТ-компаніям не потріб-
но, щоб ви працювали 8 
годин. Вони зацікавлені 
в ефективності. Також не 
важливо, скільки вам зна-
добиться часу на завдання 
— 2 чи 5 годин, з офісу чи 
з дому. Головне, щоб ви це 
зробили.

Владислав 
Новаленко
Фахівець з розробки комп’ютерних програм

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана. Фінанси і 
кредит

Менеджер з продажу реклами

Частково знав HTML/CSS

2 місяці під час курсу,          
активно — 2 тижні

ІНФОТЕХ

FULLSTACK 
OFFLINE

28 років

ІТ-компаніям не потрібно, щоб ви 
працювали 8 годин. Вони зацікавлені 

в ефективності

https://www.linkedin.com/in/vladislav-novalenko/
https://www.linkedin.com/in/volodymyrpotapenko/
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До того як я вирішив змі-
нити своє життя та перей-
ти в ІТ, 12 років я працю-
вав електромеханіком на 
торговому флоті. Я багато 
чого досяг у цій сфері та 
отримував хорошу платню. 
Тому в ІТ переходив не че-
рез гроші.

У мене народилась донь-
ка, і я хотів бути поряд з 
сімʼєю, приділяти їм біль-
ше часу. Тому я шукав таку 
роботу, яка б подобалась, 
як попередня, і щоб я пра-
цював з дому та отримував 
таку ж заробітну плату. 

Друзі порадили спробу-
вати свої сили в ІТ. Я на-
трапив на марафон GoIT 
з верстки. Він мені спо-
добався і проходити його 
було легко.

Спершу я подумав, що в 
ІТ нескладно  буде і далі, 
записався на курси. Але 
коли розпочався блок з 

JavaScript, я зрозумів, що 
буде не так легко, як зда-
валось. Доведеться до-
класти багато зусиль, але в 
ІТ це винагороджується. 

На курсі мені сподоба-
лось усе до деталей. Навіть 
робота в команді, з огляду 
на специфіку моєї попере-
дньої роботи, де я працю-
вав без команди. На курсі 
під час командних проєк-
тів мені довелось навчи-
тись заново спілкуватись, 
співпрацювати з людь-
ми. Я інтроверт: не люблю 
спілкування та великі ком-
панії, але довелось себе 
переборювати, особливо 
коли мене декілька ра-
зів обирали тімлідом. Для 
мене це було найсклад-
ніше в навчанні. Адже 
технічну частину просто 
треба вивчити, зрозуміти, 
розібрати й роботи. Для 
мене найскладніше в на-
шій спеціальності — спіл-
кування з людьми.

Антон 
Завальнюк
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний університет 
«Одеська морська академія». 
Електромеханіка

Електромеханік на торговому 
флоті

Нульовий

2 місяці під час навчання

Malevich Web Development

BOOTCAMP 
ONLINE

33 роки

Я шукав таку роботу, яка б 
подобалась, як попередня, і щоб я 

працював з дому та отримував таку ж 
заробітну плату

https://www.linkedin.com/in/anton-zavalniuk/
https://www.linkedin.com/in/eugene-yaremenko-51b8a3202/
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За освітою я системний 
аналітик, можна сказати 
— програміст. Одразу як 
випустився з університе-
ту, пішов у GoIT на курс Full 
Stack. Університет дає ба-
зові знання, але для робо-
ти цього недостатньо, тому 
я вирішив підтягнути їх на 
курсах. GoIT мені порадив 
знайомий, який проходив 
курс Java в GoIT і працює 
Middle Java Developer в 
SoftServe.

На курсі мені найлегшим 
був JavaScript, я вчив його 
захоплено. Мені подоба-
лось, бо ця мова програму-
вання розвʼязує руки, дає 
інструменти для різних 
рішень. А найскладніше 
було, коли ми проходили 
HTML/CSS. Це стандартна 
робота за правилами, не 
така цікава, як із JavaScript. 

Коли я розсилав резюме, 
спочатку з цього не було 
жодного результату. А коли 
я створив своє резюме у 
вигляді сайту за декілька 
днів мені зателефонува-

ли з JellyWorkz, де я зараз 
працюю, і запросили на 
співбесіду. Годину на спів-
бесіді мене нищили запи-
таннями, але я все відповів 
і пройшов. А зараз працюю 
в компанії GlobalLogic.

Поради       
для студентів

●лНе бійтесь. Навіть якщо 
ви знаєте лиш 5% від того, 
що потрібно, влаштовуй-
тесь на роботу. Вам дадуть 
задачі, і ви будете робити 
їх з болем, але потім схожі 
задачі не будуть для вас 
проблемою.

●лРозвивайтесь. Читайте 
щось нове, адже це поро-
джує інтерес. Якщо цього 
не робити, то ваша залуче-
ність зникне буквально за 
3 місяці монотонної робо-
ти. Застосовуйте нові знан-
ня навіть поза роботою, 
просто для себе — так ви 
будете почуватись впевне-
ніше. 

●лСтарайтесь. Без цього не 
вдасться досягнути успіху.

Роман 
Сірацький
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського». Системний 
аналітик

Сфера обслуговування 
(підробіток)

Писав код в університеті

GlobalLogic

FULLSTACK 
ONLINE

23 роки

Застосовуйте нові знання навіть поза 
роботою, просто для себе — так ви 

будете почуватись впевненіше

1 тиждень у середині курсу

Мені близькі принципи, 
за якими будуються вза-
ємовідносини в ІТ-сфері. 
Подобається розвиток і 
зростання, за невеликий 
проміжок часу вже бачити 
результати зусиль. Тому я 
покинула медицину, хоча 
довго навчалась на лікаря, 
вирішила змінити сферу і 
пішла в програмування.

Я побачила рекламу ма-
рафону GoIT, мені стало ці-
каво і я його пройшла. Піс-
ля марафону в мене вже 
були конспекти, які я знала 
майже напам’ять. Я пішла 
на курс, і він сподобався 
мені навіть більше, ніж ма-
рафон: матеріали, вебіна-
ри, конспекти, за якими я 
робила записи, щоб краще 
розібратись.

Багато людей спочатку 
не розуміли мого рішення. 
Але я продовжувала на-
вчатись, влаштувалась на 
роботу та, як результат, по-
чала отримувати плоди від 

зусиль. Дійти до кінця на 
курсі мені допомогла зав-
зятість, витримка та під-
тримка чоловіка. Він також 
програміст-початківець, 
і складні теми ми розби-
рали разом, особливо з 
JavaScript, він допомагав 
мені з домашніми завдан-
нями.

Мені дійсно подобається 
те, що я зараз роблю. Піс-
ля переходу в ІТ я можу 
працювати віддалено чи 
в офісі — як сама оберу. Я 
маю більше часу на сімʼю 
та хобі, можу подорожува-
ти та втілювати мрії. Я ніко-
ли не зупиняюсь і прагну 
більшого, стараюсь вихо-
дити з зони комфорту, бо 
саме там починається ріст.

Студентам раджу вірити 
в себе та бути наполегли-
вими. Труднощі завжди бу-
дуть, з ними треба справ-
лятись, не зупинятись і йти 
далі, до своєї мрії.

Руслана 
Кравченко
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Дніпровська державна 
медична академія. Загальна 
практика — сімейна медицина 
Ужгородський національний 
університет. Акушерство та 
гінекологія

Медицина, акушер-гінеколог

Нульовий

1 місяць

EPAM Systems

BOOTCAMP 
ONLINE

29 років

Мені близькі принципи, за якими 
будуються взаємовідносини в ІТ-

сфері. Подобається розвиток і 
зростання, за невеликий проміжок 
часу вже бачити результати зусиль

https://www.linkedin.com/in/roman-siratsky-b35329228/
https://www.linkedin.com/in/ruslana-kravchenko/
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Понад 10 років я пра-
цювала в авіації. Була 
там «універсальним сол-
датом»: виконувала біз-
нес-аналітичні задачі, за-
ймалась менеджерством 
і робила все інше, що ще 
було потрібно. Потім піш-
ла в декрет, а коли почав-
ся карантин — це був саме 
той час, коли можна було 
змінювати сферу діяльно-
сті. Мені вже була неціка-
ва попередня робота, на 
тій посаді я дійшла до того 
рівня, що мені вже нікуди 
було розвиватись. І хоті-
лось щось змінювати.

Я побачила рекламу 
марафону в інтернеті та 
зацікавилась. Захотіла 
спробувати, що таке ІТ, і 
перевірити, зможу я чи ні. 
Я все життя думала, що 
програмування — це щось 
таке, куди краще не лізти. 
Але на марафоні мені все 
вдавалось і подобалось. 
Марафон допоміг пра-
вильно вчинити — я про-
довжила свій шлях в ІТ.

Я розуміла, що програ-
мування — це постійне 
навчання. Так і є — навча-
юсь багато. І це добре, не 
буде деменції у старості, 
бо мозок постійно працює. 
Також я хотіла працювати 
віддалено та отримувати 
гарну зарплатню — це та-
кож здійснилось.

Ще один важливий мо-
мент — знання англійської. 
Без нього я б навряд так 
розуміла програмування, 
як я його розумію. І навряд 
би так швидко знайшла 
роботу. Англійська так 
само важлива, як уміння 
писати код.

Єдине, що особисто мені 
заважає — це перфекціо-
нізм. Не буває такого, що 
все вивчила і просто ко-
ристуєшся знаннями. По-
стійно потрібно вдоско-
налюватись, бо ІТ — це 
глибокий океан. Попере-
ду ще багато цікавого та 
незвіданого.

Єлизавета 
Куделя
Software Developer, NDA

Курс Вік

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний авіаційний 
університет. Міжнародна 
економіка

Авіація, понад 10 років роботи 
в авіакомпанії регіональним 
менеджером з продажу

Нульовий

BOOTCAMP 
ONLINE

35 років

Постійно потрібно вдосконалюватись, 
бо ІТ — це глибокий океан. Попереду 

ще багато цікавого та незвіданого

2 тижні під час курсу

14 років я працював в 
маркетингу, але потім зро-
зумів, що мені цікаве про-
грамування. Спочатку ви-
вчав його самостійно, але 
самому це зробити склад-
но, і я пішов на курси в 
GoIT. Закінчив та знайшов 
роботу своєї мрії. Тепер я 
роблю те, що мені подо-
бається, працюю в класній 
компанії — я досягнув сво-
єї мети. 

Курс дуже розумно по-
будований: кожен етап 
триває 3 – 4 місяці та від-
чувається завершеність 
кожного етапу, коли перед 
командним проєктом зби-
раєтесь з силами, відчу-
ваєте ейфорію, цікавість, 
адреналін, щоб виконати 
командний проєкт та щоб 
вийшов готовий продукт. 
Завершення кожного ета-
пу давало можливість пе-
резавантажитись, усвідо-

мити, що ви вже багато 
вивчили, і можна йти далі, 
бо ви вже маєте для цього 
певні знання.

Під час навчання най-
складніше було не споку-
ситись на те, щоб зайвий 
раз відпочити, погуляти 
з друзями чи подивитись 
серіал. Вважаю, що до по-
чатку навчання треба чіт-
ко визначити мету, чого 
ви хочете досягти за рік. І 
розуміти, що ця мета ре-
альна. Це наповнюватиме 
вас силою, щоб ви не зда-
вались, вчились та йшли 
далі. Якщо ви докладаєте 
достатньо зусиль і регу-
лярно навчаєтесь (щодня 
принаймні годину), то вам 
100% все вдасться. Немає 
нічого складного в тому, 
щоб досягти своєї мети, 
якщо вам справді подоба-
ється те, що ви робите.

Андрій 
Мосол
Middle Fullstack Web Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського». Математика

Реклама, маркетинг

Писав код як хобі

Astound Commerce

FULLSTACK 
ONLINE

37 років

Немає нічого складного в тому, щоб 
досягти своєї мети, якщо вам справді 

подобається те, що ви робите

До першого оферу —                        
1,5 тижня, до другого — ще 
тиждень

https://www.linkedin.com/in/yelyzaveta-kudelia/
https://www.linkedin.com/in/andrii-mosol/
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10 років я працювала в 
банківській сфері та ніяк 
не перетиналась з ІТ. Мені 
здавалось, що це складно, 
що я не зможу та що в про-
грамуванні можуть розі-
братись люди лише з пев-
ним складом розуму. Потім 
банк, де я працювала, за-
кривався, і треба було ви-
рішувати, що робити далі. 
Я поставила перед собою 
мету змінити сферу та об-
рала ІТ.

Коли я шукала роботу в 
ІТ, у мене були страхи, що 
щось треба підтягнути, 
доробити, передивитись, 
повторити. Але я зрозумі-
ла, що не треба боятись, бо 
кожна співбесіда — це дос-
від, і треба на них ходити.

Коли я готувалась до спів-
бесід, мені дуже допоміг 
курс Cracking.js, який ми 
самостійно вивчали напри-

кінці блоку з React.js. Також 
шукала в інтернеті запитан-
ня, що можуть поставити 
на співбесідах з JavaScript, 
React.js, Node.js. До того ж 
карʼєрний сервіс прово-
дили багато консультацій, 
і ми разом грамотно скла-
ли резюме. Коли я створи-
ла сторінку в LinkedIn та 
виставила своє резюме, 
одразу почали приходити 
пропозиції, і мені пощасти-
ло з першої співбесіди по-
трапити на роботу.

Зараз я працюю Junior 
Frontend Developer в ком-
панії Affscale. Робота в ІТ 
та в банку дуже відрізня-
ється. У банківській сфе-
рі — білий верх, чорний 
низ, звертатись на імʼя та 
по батькові. На співбесіді 
в ІТ-компанію мене навіть 
запитали, чи не буде для 
мене дивно вдягатись в 
офіс, як я захочу, і спілку-
ватись на «ти».

Ельнара 
Головіна
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна». Банківська справа

Банківська

Нульовий

Affscale

FULLSTACK 
ONLINE

31 рік

Коли я готувалась до співбесід, мені 
дуже допоміг курс Cracking.js 

2-3 тижні

У мене юридична освіта. 
Раніше я працювала в бу-
дівельній фірмі, далі — в 
ІТ-компанії. Потім я пішла 
у декрет і тоді вирішила, 
що не хочу повертатись у 
холодні українські суди. 
До того ж на останньому 
місці роботи юристкою у 
ІТ-компанії я встигла відчу-
ти особливу атмосферу ІТ і 
всі ті зручні фішки, які є в 
офісах для співробітників. 
Це було unbelievable і дуже 
мене спокусило.

Родичі скинули мені по-
силання на марафон у 
GoIT, і я вирішила змінити 
своє життя. Марафон — це 
гарний лакмусовий папі-
рець, щоб зрозуміти, подо-
бається вам ІТ чи ні. Якщо 
ви зацікавились та відчули 
іскру — обовʼязково треба 
йти.

Я дуже вдячна чоловіко-
ві за підтримку. Коли він 
побачив, наскільки мені 
було цікаво проходити ма-
рафон, він сказав йти на 
курс. Було непросто. Я на-
вчалась, після того як об 11 
ночі моя дитина засинала. 
Але воно того варте. 

Зараз працюю в компанії 
Shttle (Саудівська Аравія) 
віддалено, тому в мене не-
має привʼязки до місця ро-
боти, а це дає можливість 
подорожувати та працю-
вати з будь-якого міста чи 
країни. Також у мене не-
має прив’язки до робочо-
го дня, я можу працювати 
скільки треба, щоб вико-
нати задачу, а не повний 
день. У нас немає контр-
олю над тим, скільки ми 
проводимо часу за ком-
пʼютером — для компанії 
важливіший результат.

Іветта 
Дашкова
Fullstack Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого. Інститут прокуратури

Юристка в будівельній 
компанії, адвокатка

Нульовий

Shttle

FULLSTACK 
ONLINE

31 рік

Марафон — це гарний лакмусовий 
папірець, щоб зрозуміти, подобається 

вам ІТ чи ні

Робота мене знайшла сама, 
ще під час навчання на 
етапі  Node.js знайомий 
запропонував мені вивчити 
React Native за тиждень і стати 
частиною його команди

https://www.linkedin.com/in/elnara-golovina/
https://www.linkedin.com/in/ivettadashkova/
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Раніше я працювала бух-
галтеркою, але вирішила, 
що час йти. До цього оста-
точного рішення я давно 
задумувалась, що потріб-
но змінювати своє життя. 
У мене в родині мама і ба-
буся бухгалтерки, тітка — 
юристка, це вплинуло на 
мою професію. Але я по-
стійно намагалась знайти 
іншу сферу діяльності, хо-
дила на різні курси. Потім 
знайшла марафон GoIT та 
вирішила спробувати. По-
думала, що якщо сподо-
бається, то піду на курс. Я 
добігла марафон до кінця, 
адже це було цікаво, і я ні-
коли не лишаю справу на 
половині.

Через свою самокритич-
ність та вимогливість до 
себе спочатку я думала, 
що після курсу довго буду 
шукати роботу. Але під час 
курсу GoIT рекомендували 
мою кандидатуру компанії 
Voypost, і мені запропону-
вали роботу. Я пройшла 
тестовий тиждень і пра-
цевлаштувалась. Велика 

перевага GoIT — вони до-
помагають з працевлашту-
ванням. GoIT дають багато 
матеріалів для навчання, 
викладачі та ментори під-
тримують та відповідають 
на питання. А якщо напи-
сати запитання в чат гру-
пи, то обовʼязково хтось 
з одногрупників на нього  
відповість. 

Щоб натренувати про-
ходити співбесіди, в GoIT 
нам влаштовували тесто-
ві інтервʼю. Мені було до-
статньо пройти тестове 
інтервʼю один раз, почути 
коментарі про мене та ін-
ших студентів, які цього 
дня також проходили гру-
пові тестові співбесіди. Я 
зрозуміла, як мені далі по-
водитись на співбесідах.

Ставте перед собою цілі, 
повільно, але впевнено 
йдіть до них. Зміни не ста-
нуться моментально. Але 
якщо ви будете крок за 
кроком до них рухатись та 
не здаватиметесь на шля-
ху, то ви все зможете.

Вікторія 
Назарук
Software Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Київський національний 
торговельно-економічний 
університет. Облік та аудит

Фінанси

Нульовий

SoftServe

BOOTCAMP 
ONLINE

28 років

Велика перевага GOIT — вони 
допомагають з працевлаштуванням

Під час навчання в GoIT 
рекомендували мене  компанії 
Voypost, я пройшла тестовий 
тиждень, і мене взяли на 
роботу

Ще до курсу я поставив 
перед собою мету — потра-
пити в ІТ, але не знав, який 
напрям у програмуванні об-
рати. Вирішив піти шляхом 
друга, який вже працював 
в ІТ. Обрав найрозповсю-
дженіше, з чого починають 
айтівці, — веброзробку. Не 
мав сумніву, що зможу, бо 
якщо навіть ведмедя мож-
на навчити кататись на ве-
лосипеді, то вивчити про-
грамування людина точно 
здатна. 

Якщо вам цікава ця тема, 
не відтягуйте і йдіть у про-
грамування. Курсу вам 
точно вистачить для пра-
цевлаштування. І далі ви 
вже будете прокачуватись 
і професійно рости.

На курсі я вчився онлайн, 
але ми з одногрупниками 
потоваришували та з дея-
кими продовжуємо спіл-
куватись дотепер. Весь 

час ми з групою пере-
писувались, допомагали 
одні одним та радились. 
Зідзвонювались окремо 
від курсу та просто спілку-
вались. Потім після завер-
шення курсу зустрілись 
наживо в Києві, і було таке 
відчуття, наче ми знайомі 
вже дуже довго.

Важливо спілкуватись 
між собою. Тоді є ефект 
змагань та мотивація, хо-
четься написати код краще 
за інших. Або інша моти-
вація — допомогти другу, 
якщо в нього не виходить. 
А без спілкування людина 
закривається в собі, і тоді 
їй складніше розвиватись. 
Приємно розібратись кра-
ще за інших та допомагати 
товаришам — це мотивує і 
вас, і тих, хто поряд. Потім 
разом ви збираєте знан-
ня, як пазл. Підказуєте одні 
одним, і тоді складається 
цілісна картина в голові у 
кожного.

Олексій 
Григоренко
Fullstack Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Незавершена вища

Водій, менеджер з 
продажу, контент-
менеджер, адміністратор                                                 
проєктів в інтернеті

Нульовий

Shttle

FULLSTACK 
ONLINE

29 років

Якщо навіть ведмедя можна навчити 
кататись на велосипеді, то вивчити 

програмування людина точно здатна

Знайшов під час навчання        
на курсі

https://www.linkedin.com/in/nazaruk-v/
https://www.linkedin.com/in/oleksii-hryhorenko-1358911ba/
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Я вийшла на нову робо-
ту розробницею першо-
го дня після декрету, хоча 
ще 5 років тому навіть не 
думала про ІТ. До цього я 
працювала інженером-тех-
нологом на заводі, але по-
вертатись туди вже не хо-
тіла. Я прагнула чогось 
нового, перспективнішого 
та сучаснішого. 

Спочатку я не бачила 
себе в розробці та думала 
йти в тестування. Але по-
тім потрапила на марафон 
GoIT з верстки та одразу 
вирішила, що йду на курси. 
На марафоні та на першій 
половині курсу мені було 
легко. А на блоці React та 
Redux вже складніше, бо 
це величезний обсяг ін-
формації, який я ледь всти-
гала опрацьовувати.

Поєднувати навчання 
та сімейні обовʼязки важ-
ко, але завдяки підтримці 
рідних я все ж закінчила 
курс. З маленькою дити-
ною, коли вона не спить, 
вчитись майже неможли-
во. Тому в мене був час для 
занять здебільшого лише 
вночі. 

Працевлаштувалась я 
ще під час курсу та до-
сить швидко. Перша спів-
бесіда була невдалою ще 
на перших етапах, після 
другої я виконала тестове 
завдання, але мені відмо-
вили через недостатній 
рівень англійської, а піс-
ля третьої спроби я вже 
отримала роботу. Вірте 
в себе, завжди йдіть до 
кінця та вчіть англійську 
мову.

Ірина 
Конопльова
Fullstack Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національна металургійна 
академія України. Технології 
машинобудування

Інженер-технолог

Нульовий

Соробан

FULLSTACK 
ONLINE

34 роки

З маленькою дитиною, коли вона не 
спить, вчитись майже неможливо. 

Тому в мене був час для занять 
здебільшого лише вночі

3 тижні під час курсу

Майже 10 років я працю-
вав у туризмі, але відчув, 
що вигораю та знаю геть 
усе в цій сфері. Тоді почав 
шукати інші напрями, де 
міг би розвиватись, і зупи-
нив свій вибір на ІТ. 

На початку навчатись 
було важко. Пізніше пан-
демія зіграла мені на ко-
ристь, підкинула більше 
часу. Робота в туризмі май-
же зупинилась, і в мене 
зʼявилась можливість  
більше вивчати ІТ.

Найцікавіше на курсі по-
чалось, коли ми перейшли 
до React, тоді я почав ро-
зуміти що і навіщо роблю. 
Коли на курсі ми почали 
розбирати взаємозвʼязки 
JavaScript з DOM-елемен-
тами, стало цікавіше, адже 
я почав помічати звʼязок 
з реальністю того, що ми 
програмуємо.

Я працюю в компанії з 
великим австралійським 
замовником Atlassian. Ми 
розробляємо нові аддони 
та займаємось підтримкою 
тих, що вже існують, для 
платформи Jira. Здебіль-
шого всі мої задачі стосу-
ються фронтенд-частини 
на JavaScript і React.

Коли ще навчався та оз-
найомлювався з додатко-
вими інструментами, окрім 
редактора, не міг навіть 
уявити, що платформу Jira 
буду не просто використо-
вувати для роботи, а ще й 
писатиму софт для неї.

Працюю віддалено — так 
мені більше подобається 
після багатьох років по-
стійних відряджень. Хоча 
компанія надає вибір між 
комфортним офісом та ро-
ботою з дому.

Богдан 
Андрущенко
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Львівський національний 
університет імені Івана Франка. 
Екологія

Туризм

Лише HTML / CSS, перше 
«hello world» у 32 роки

Haly Software

FULLSTACK 
ONLINE

35 років

Не міг навіть уявити, що платформу 
Jira буду не просто використовувати 

для роботи, а ще й писатиму софт 
для неї

2 місяці під час курсу

https://www.linkedin.com/in/iryna-konoplova-894283209/
https://www.linkedin.com/in/bogdan-andrushchenko/
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Раніше я працювала на 
телебаченні, мені здава-
лось це цікавим, але зго-
дом я почала помічати, що 
зупинилась у професійно-
му розвитку і фінансовому 
зростанні. Я почала про-
бувати себе у ІТ — пода-
валась на вакансії Project 
manager. Після співбесід 
мені відповідали, що з ко-
мунікаціями у мене все до-
бре, але бракує технічного 
бекграунду. За порадою 
знайомих я пішла на курс 
тестування, щоб підтягну-
ти технічну частину та по-
тім продовжувати пошук 
роботи, щоб влаштуватись 
РМ. Але пішла в QA. Тепер 
розвиваю технічні скіли, а в 
менеджерство поки не йду.

Найскладніше, що було в 
навчанні — ставити запи-
тання. У моїй попередній 
практиці вважалось мо-
ветоном ставити запи-
тання, навіть якщо щось 
потрібно уточнити. Якщо 
запитуєш, це означає, що 
не розумієш. Цей досвід 
перетворився на страх 
ставити запитання, а без 
цього складно засвоювати 

матеріал, особливо якщо 
його багато. Але в мене 
була сильна мотивація: на 
телебаченні я працюва-
ти вже не хотіла та іншого 
шляху, окрім ІТ, для себе 
не бачила. Тому не сумні-
валась, що потрібно про-
довжувати та боролась зі 
своїм страхом.

Поради       
для студентів

Вірте в себе. Не давайте 
собі спуску та не опускай-
тесь до відмовок: «мені 
пізно починати», «я не 
можу», «мені буде склад-
но». Докладайте максимум 
зусиль, майте терпець та 
не опускайте руки. Якщо 
вам щось не вдається 
одразу — це нормально, 
потрібен час.

Якщо на співбесіді вам 
відмовили через недостат-
ність знань — не розкисай-
те. Навпаки будьте вдячні, 
що вам дали підказку, в 
якому напрямку рухатись і 
що потрібно підтягнути. 

Наталія 
Огулло
Senior QA

Курс

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Донецький національний 
технічний університет. 
Компʼютерний еколого-
економічний моніторинг

Телебачення, керівник відділу 
координації

Практичного досвіду не було, 
але освіта частково повʼязана 
з ІТ

SoftServe

QA 
OFFLINE

Не давайте собі спуску та не 
опускайтесь до відмовок: «мені пізно 

починати», «я не можу», «мені буде 
складно»

3 місяці

До IT я багато де працю-
вав, з останнього — був 
ливарником пластмас 
та оператором станка з 
ЧПУ (числове програм-
не управління) в дерево-
обробному цеху. На сьо-
годні я займаю позицію 
Middle Frontend Developer 
у великій компанії Smart 
Business, яка є партнером 
Microsoft.

Перш ніж я потрапив у 
Smart Business, я пройшов 
близько 10 співбесід. Ро-
боту мені допомогла знай-
ти менеджерка GoIT Юлія. 
Вона запропонувала про-
йти Академію в компанії 
Smart Business. Спочатку 
було відібрано 400 людей, 
а після співбесіди — 20. 
Перший тиждень пере-
віряли, як ми засвоюємо 
новий матеріал, після цьо-
го в Академії залишилось 
лише 10 людей — «золота 
десятка» (жартували ми). 

Нам надали декілька 
проєктів та розподілили 
на команди. Це був шале-
ний ритм: працювали один 
день на одному проєкті, 
наступний — на іншому. 
Щодня протягом робочо-
го тижня ми приїжджали 
в офіс Smart Business і там 
за стислі терміни — лише 
2 години — потрібно було 
зорієнтуватися в чужому 
коді, доповнити його, по-
відомити про виконану 
роботу та відправити ін-
струкції щодо того, що ще 
необхідно зробити, а вже 
наприкінці двох тижнів 
презентувати напрацю-
вання.

Для мене найбільшими 
плюсами в ІТ є можливість 
віддалено працювати та 
обирати зручний графік, 
взаємодіяти з креативни-
ми командами та постійно 
розвиватись. Тому потріб-
но тримати фокус на цілі та 
не втрачати мотивацію.

Сергій 
Баришніков
Middle Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний авіаційний 
університет. Радіотехніка

Деревообробна галузь, 
оператор станка ЧПУ

Нульовий

Smart Business

BOOTCAMP 
OFFLINE

28 років

Для мене найбільшими плюсами в ІТ 
є можливість віддалено працювати та 
обирати зручний графік, взаємодіяти 

з креативними командами та постійно 
розвиватись

4 місяці

https://www.linkedin.com/in/natalieogullo/
https://www.linkedin.com/in/serhii-baryshnikov-b24b26194/
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Перша моя освіта — НТУУ 
«КПІ», кафедра акустики та 
акустоелектроніки. Майже 
ніхто з однокурсників не 
влаштувався працювати 
за спеціальністю. Це вузь-
ка направленість, і ми от-
римали уривчасті знання 
з акустики та мало знаємо 
того, що потрібно в Україні. 
Тому я працював спочатку 
музикантом без вищої му-
зичної освіти, а потім отри-
мав бакалавра в консер-
ваторії, щоб працювати в 
державних закладах.

Зараз поєдную ІТ та му-
зику: як і раніше, офіційно 
працюю концертмейсте-
ром, а паралельно тепер 
ще в ІТ-компанії. Я мак-
симально проявлений 
як особистість, бо в мене 
завжди було 2 інтереси: 
музика та код.

Bootcamp привчає до 
графіка, бо розклад на 
курсі наближений до ре-
ального фултайму. Я сова 
і раніше часто писав вно-

чі, тому не висипався. А 
на роботі мені кажуть: «Не 
смій кодити в неробочий 
час, бо не зможеш потім 
кодити в робочий».

Я працюю в компанії H&J 
Technology. Ми створюємо 
онлайн-ігри, я роблю ігро-
вий інтерфейс. У цих іграх 
можна робити ставки не 
лише реальними гроши-
ма, а й блокчейнами, це 
виділяє нашу компанію на 
ринку. 

Ще на курсі я працевла-
штувався в компанію, де 
працював мій однокурс-
ник з університету. Техніч-
ну співбесіду я пройшов 
автоматом: я розповів, що 
знаю та вмію, а він — що 
ще потрібно вивчити. По-
тім була співбесіда з ре-
крутерами. Мене запитува-
ли про навички взаємодії з 
людьми та очікування від 
компанії та здебільшого 
ми спілкувались англій-
ською, щоб перевірити мій 
рівень знання мови.

Микита 
Шпанько
Game Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національний технічний 
університет України «Київський 
політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського». Кафедра 
акустики та акустоелектроніки 
Національна музична 
академія України імені                                        
П. І. Чайковського. Кафедра 
композиції  

Музикант (концертмейстер 
ансамблю ударних 
інструментів, клавішник               
2 рок-гуртів). Зараз продовжую 
це ремесло, але в меншому 
обсязі

Основи HTML, Visual Basic, 
Turbo Pascal, Matlab, С++

H&J International Technology

BOOTCAMP 
ONLINE

33 роки

Bootcamp привчає до графіка, бо 
розклад на курсі наближений до 

реального фултайму

Знайшов до завершення курсу

До ІТ я був кадровим офі-
цером, а це постійні відря-
дження. Спочатку це подо-
балось, і була в цьому своя 
романтика, але мене біль-
ше не було вдома, ніж я 
був. А коли хочеш створити 
сімʼю, доводиться обирати. 

Мій ІТ-марафон розпо-
чався з моєї дружини, саме 
вона підбила мене на це, і 
я дуже вдячний їй.

Перед початком навчан-
ня у мене народився син, 
він для мене — маленька 
мотивашка. Я був татом, чо-
ловіком, братом і навчався 
на Bootcamp. Це виглядало 
приблизно так: після обіду 
у нас починалась практи-
ка, в обід я спав хвилин 20, 
ставив будильник на 14:00 і 
знову навчався. Вечорами 
всіх вкладав спати та про-
довжував.

Коли під час блоку з React 
друг з курсу розсилав ре-
зюме, я також з цікавості 
закинув резюме на Djinni, і 
мені прийшла пропозиція. 
У мене була запланована 
тестова співбесіда в GoIT, і 
в цей день мені призначи-

ли співбесіду в компанії. Я 
всюди встиг і пройшов.

Поради       
для студентів

●лСтавте перед собою 
цілі та візуалізовуйте їх. 
Повторюйте їх собі, як ман-
тру, та повірте в те, що вам 
все вдасться.

●лТренуйте посидючість. 
Якщо ви не доробляєте 
справу до кінця, постійно 
відкладаєте чи відкидаєте 
на другий план — нічого 
не вийде.

●лВинагороджуйте себе. 
Хваліть себе за маленькі 
перемоги, щоб старатись 
далі. 

Найближчі 2 – 3 роки я 
хочу стати розробником, 
який міг би ділитись досві-
дом, навчати інших та мо-
тивувати своїм прикладом. 
Це реально зробити. Для 
мене мотивація полягає 
не в зарплаті, а в команді: 
коли є дружний колектив, 
гармонія та спільний век-
тор руху.

Олександр 
Непийвода
Frontend Developer

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Національна академія 
Національної гвардії України. 
Військове управління

Кадровий офіцер, командир 
підрозділу

Нульовий

Five Systems Development

BOOTCAMP 
ONLINE

27 років

Повірте в те, що вам все вдасться

Наприкінці блоку з React на 
Djinni запропонували роботу

https://www.linkedin.com/in/mykyta-shpanko/
https://www.linkedin.com/in/aleksandr-nepiyvoda/
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До ІТ 15 років я робив ком-
пʼютерну графіку та спеце-
фекти для кіно. Але зрозу-
мів, що в цій сфері досяг 
максимуму. У мене було 
2 варіанти: або змінюва-
ти спеціалізацію, або їха-
ти за кордон. Мені більше 
підходив перший і якось 
випадково зі знайомим за-
говорили про зміну про-
фесії, більше жартома, але 
я прийшов додому і поду-
мав, чому б не спробува-
ти. Я вже декілька років 
писав на Python на роботі 
та зрозумів, що мені це по-
добається, і вирішив роз-
виватись далі саме в ІТ. Я 
натрапив на GoIT, скинув 
знайомому Java-розробни-
ку програму курсу з JAVA, 
він сказав, що курс вигля-
дає явно добре, і я вирішив 
спробувати.

Зараз працюю в Cache 
Invest — австралійському 
фінтех проєкті, повʼязаному 
з інвестиціями.

Під час навчання завдя-
ки якісному викладанню 

було нескладно розібра-
тись у матеріалі. Дякую Дімі 
Козаку, який прекрасно 
проводив заняття, і ми от-
римували від нього швид-
кий фідбек. Будь-якої миті 
ми могли йому написати, 
скинути код, і він ніколи не 
шкодував часу, щоб пояс-
нити, чому неправильно та 
як зробити краще.

Поради      
для студентів

● Приділяйте максимум 
часу навчанню. Прокрасти-
нація — наш ворог. Буває 
складно зібратись і змуси-
ти себе щось робити. Але 
я з власного досвіду зрозу-
мів, що саме завдяки тому, 
що я приділяв навчанню 
багато часу — мені вдалось.

● Не бійтесь запитувати. 
Звертайтесь до менторів та 
викладачів. Іноді здається, 
що зрозуміли матеріал, але 
завжди можна розібратись 
краще.

Олександр 
Бєлов
Java Software Developer

Прокрастинація — 
наш ворог

Курс Вік

Місце роботи

Попередня сфера

Досвід в IT до курсу

Освіта

Час пошуку роботи

Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка. Політолог, перекладач, 
працівник дипломатичних і 
консульських служб

Виробництво 
компʼютерної графіки

Писав на Python

Робота знайшла мене сама. 
Друг написав, що в них є 
вакансія 

Cache Invest

JAVA 
ONLINE

38 років

Коли я намагаюсь щось пояснити новачку, я не забуваю поставити себе на його 
місце, адже памʼятаю, як це було, коли я ще нічого не знав. Я вважаю, що ІТ може 
вивчити будь-хто, все залежить від матеріалу, якості викладання та бажання лю-
дини в цьому розібратись. У когось виходить швидше, у когось повільніше. Але ж 
ми всі люди, і нам потрібен час, щоб розібратись. До того ж не проблема вивчити 
технології, набагато складніше — концентрація, увага до деталей, планування часу, 
самостійність та жага до знань. Ще в ІТ важливо вміти правильно гуглити, адже це 
заощаджує багато часу, та вчити англійську мову, щоб правильно писати, розуміти 
код та читати документацію.

Якщо ви хочете досягти успіху, обовʼязково потрібно докласти зусиль та бути від-
даними своїй справі. Буде складно, але памʼятайте — нічого вартісного не дається 
легко. Поставте перед собою мету, спокійно та впевнено йдіть до неї.

Олександр 
Репета
CTO

https://www.linkedin.com/in/alex-repeta/
https://www.linkedin.com/in/alexandr-byelov-7275252b/
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Найбільша цінність — люди! Ми раді ді-
знаватись про шлях випускників до мрії, 
запитуємо поради, щоб допомогти та мо-
тивувати інших. Ми можемо все, на що 
наважимось, і наші випускники змогли, 
бо вірять у свої сили і не здаються. При-
ємно бачити, коли людей драйвить їхня 
робота та вони готові вдосконалюватись. 
Ми продовжуємо спілкуватись з випус-
книками після навчання та створюємо 
велику спільноту айтівців. Я щаслива, що 
дотична до цього та допомагаю людям 
кардинально змінити своє життя.

Юлія 
Олійник

Юлія 
Грищенко

Вікторія 
Клименко

Анастасія 
Саржевська

Надія 
Ільчук

Олександра 
Афанасьєва

Спільнота випускників — одна сімʼя! Від 
першого повідомлення в Slack до техніч-
ної підтримки вже на роботі. Я проходи-
ла шлях зі студентами від «не можу вста-
новити VS Code» до «працюю в одній з 10 
найкращих компаній світу». Ці історії успі-
ху про тих, хто знайшов внутрішню моти-
вацію та йде до своєї мети. Для наших ви-
пускників немає відмовок, вони зʼясували, 
в чому їм потрібна допомога від виклада-
чів та менторів, і ми, GoIT, постарались їм 
у цьому допомогти. Дякую, що ви з нами!

Для когось ІТ — мрія дитинства, хтось 
вже у старшому віці вирішив, що хоче 
програмувати. Усі різні, але є дещо спіль-
не — сміливість. Ці люди наважились змі-
нити звичне життя, зробили крок у не-
відомість та впорались з нею. У багатьох 
були переломні моменти — здавалось, що 
надто складно та опускались руки, але ні-
хто не пошкодував, що змінили сферу. Ми 
бажаємо всім бути сильними та наполег-
ливими на шляху до своєї мрії. Памʼятай 
— слабкі зламаються на пів шляху, а ти за-
лишишся.

Якщо є що сказати — треба говорити, бо 
десь на світі є людина, якій відгукнуться 
саме ваші слова. Кожна з цих розповідей 
не схожа на іншу: хтось говорив з особли-
вою серйозністю, а дехто сипав жартами, 
одні розповідали про перемоги, а інші про 
факапи. Вони різні, але усі про людей, які 
змінили своє життя: від непевної думки про 
іншу професію до роботи в ІТ та відчуття са-
мореалізації. Ці люди мали мрію та дійшли 
до неї, і тут розповіли, як вони це зробили, 
щоб здійснених мрій стало більше.

Я щаслива від того, що дотична до ство-
рення цього журналу. Кожна історія — 
це справжні емоції та часто нелегкий 
шлях. Випускники поділились з нами та 
з вами порадами, які самі хотіли почути, 
коли лиш починали вивчати ІТ. Ці 100 іс-
торій про фанатів своєї справи, які готові 
вкладати свої сили без залишку в те, що         
роблять. Багато з них казали, що буде 
складно, але не треба здаватись, а варто 
йти далі. Все вдасться, хоча й не одразу. 

Я верстаю журнали та обожнюю свою 
роботу, але цього разу мимохіть задума-
лась, чи не спробувати себе в ІТ? Історії 
випускників надихають, люди сповнені рі-
шучості та готовності зробити крок у неві-
домість попри страх. Також мене вразила 
кількість компаній, де працюють випус-
кники GoIT, — отже, в ІТ є багато можливо-
стей для самореалізації. Видно, що люди 
знайшли сферу, де почуваються гармо-
нійно, вони захоплено розповідають, що 
хочуть і люблять постійно вивчати щось 
нове, а ІТ це гарантує. 

Дарія 
Гончарова

Перейти в ІТ непросто — це потрібно ро-
зуміти одразу, але якщо людина чітко ви-
значила свою мету, знайшла близько 15 
годин на тиждень для свого розвитку, від-
кинула всі сумніви, страх невдачі та лінь 
— точно вдасться. Зі свого боку ми підтри-
муємо та допомагаємо — і так приємно ди-
витись на ці історії успіху людей, які мали 
терпіння, посидючість, мотивацію і знайш-
ли силу волі, щоб вивчитись і перейти в ІТ. 
Вони — наша мотивація та привід для гор-
дості. 

Володимир 
Барановський

Працюю у сфері навчання досить дав-
но, але ще ніколи не чув стільки гар-
них відгуків, як про GoIT. Особисто маю 
двох друзів, які закінчили курс QA, і це 
докорінно змінило їхні життя на краще. 
Тож без сумніву рекомендую навчатись 
та працювати в цій компанії — це най-
нетоксичніша з компаній, де я працю-
вав.

https://www.instagram.com/yuliia.oliinyk23/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/yuliia__hryschenko/
https://www.instagram.com/klimviki/
https://www.instagram.com/honcharova_daria/
https://www.instagram.com/sarzhevska.nastia/
https://www.facebook.com/nad.yxa.yaka
https://www.instagram.com/afanasevaalex/
https://www.instagram.com/lostlojic/
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ВИСЛОВЛЮЄМО ПОДЯКУ

Руслана 
Курносова

Тетяна 
Гузєва

Анастасія 
Кулачок

Назар 
Мануляк

Андрій 
Іванов

Вікторія 
Подчерняєва

Альона 
Хворостяна

Алла 
Карпенко

Софія 
Сидоренко

Тетяна 
Кульбаба

Влада 
Марчук

Катерина 
Кравченко

Олександра 
Данилюк

Катерина 
Федченко

Дар’я 
Подмаскова

Тетяна 
Петрухнова

https://www.instagram.com/tatyana.guzeva/?igshid=NzNkNDdiOGI%3D
https://www.instagram.com/vladislava_marchuk/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/kkrav_98/
https://www.instagram.com/tati._.p_/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/aleksandra_danyliuk/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/k__rinaaa/
https://www.instagram.com/iamcalledsofiia/
https://www.instagram.com/tkulbabka/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009343676111
https://www.facebook.com/alona.khvorostyana
https://www.instagram.com/anastasiia_kulachok/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009241656025
https://www.instagram.com/nazar_manuliak/?igshid=NmNmNjAwNzg%3D
https://www.facebook.com/And.Ivanov
https://www.instagram.com/ruslana_kovalchuk_/?igshid=MjkzY2Y1YTY%3D
https://www.instagram.com/aalkarp/?utm_medium=copy_link
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https://www.instagram.com/goitclub/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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https://www.facebook.com/goITclub
https://testdrive.m.goit.global/ua/?utm_source=top100&utm_medium=magazine&utm_campaign=td
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