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На адресу ректора нашого університету нещодавно надійшло привітання Міністра освіти і
науки України І.О. Вакарчука: «Щиро вітаю Вас з перемогою команди студентів
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у складі
Джулгакова Дмитра, Полосухіна Іллі та Бондарєва Даніїла, яка зайняла призове четверте
місце у півфіналі Чемпіонату світу з програмування у Румунії (м. Бухарест) серед команд
країн Південно-Східної Європейської зони.
Приємно відзначити, що міжнародні командні змагання з програмування продемонстрували
творчі здобутки університету, його внесок у підготовку сучасних фахівців з програмування за
найкращими світовими стандартами.
Бажаю Вам і вашому колективу плідної праці, творчої наснаги та подальших перемог на
Чемпіонаті світу з програмування».
Міжнародна студентська олімпіада АСМ (Internetional Collegate Programming Contest)
проводиться щорічно, в ній беруть участь більш ніж 2000 університетів зі всього світу.
Черговий півфінал 2008 року відбувся у жовтні в Бухаресті (Румунія). У ньому брали участь
44 команди загальною чисельністю 132 студенти з 27 університетів країн-учасників. До
збірної команди України увійшли студенти-переможці ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з
програмування. Це представники Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка,
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут», Донецького національного університету.
За підсумками цих змагань шість українських команд увійшли до першої десятки
найсильніших команд Південно-Східного Європейського регіону, а команда ХПІ у складі
Дмитра Джулгакова (ІФ-56а) та Даніїла Бондарєва (ІФ-58а) посіла 4 місце. Ілля Полосухін
(ІФ-57а) у складі цієї ж команди успішно захищав честь нашого вузу на Всеукраїнській
студентський олімпіаді з програмування у Вінниці та на Міжнародній олімпіаді з
програмування ім. С.O. Лебедева – В.М. Глушкова «KPI-OPEN». До цих змагань студентів
підготував викладач кафедрі комп’ютерної математики та математичного моделювання,
доцент О.А. Галуза.
Загалом же ці перемоги – результат діяльності створеної на кафедрі школи з олімпіадного
програмування. Специфікою її роботи, яка проводиться спільно з Молодіжним науковим
товариством Q-bit, є об’єднання зусиль наших викладачів та вчителів інформатики ряду шкіл
нашого міста у підготовці учнів старших класів та студентів молодших курсів до участі у
змаганнях з програмування міжнародного рівня. Відзначимо, що наші хлопці і до цього
перемагали у престижних олімпіадах з інформатики та програмування.
Я вітаю хлопців із цією перемогою і бажаю не зупинятися на досягнутому!
Професор Л. Любчик, завідувач кафедри комп’ютерної математики та математичного
моделювання
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