
 
We are the champions, my friends!
  
[Підготував І. Гаєвий] 
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Фінішувала VIII Міжнародна студентська олімпіада в галузі інформаційних технологій «IT –
Planet 2014/15».

На дошці пошани офіційного сайту олімпіади (http://world-it-planet.org) вміщено підсумкові
результати, згідно з якими серед закладів вищої освіти переможцем в статусі чемпіона
України став НТУ «ХПІ». Цю перемогу забезпечили своїми успішними виступами студенти
нашого університету, які брали участь у відбіркових етапах змагань олімпіади.
Гідно представили Харківський політехнічний студенти факультету «Комп’ютерні та
інформаційні технології» (декан професор М. Й. Заполовський).
Ольга Яковенко (КІТ-40м) – кафедра «Системи інформації» (завідувач професор О. А.
Сєрков) виборола 2 місце по Україні в Конкурсі компанії Cisco «Технології передавання
даних у локальних та глобальних мережах».
Особливо треба відзначити також успішний виступ на олімпіаді студентів кафедри
«Обчислювальна техніка та програмування» (завідувач д. т. н. С. Г. Семенов).
Олексій Мельников (КІТ-12) посів 3 місце по Україні в Конкурсі «Розробка мобільних
застосувань», Артур Москаленко (КІТ-31) – 2 місце по Україні в Конкурсі компанії D-Link
«Протоколи, сервіси та обладнання», а Геннадій Лейбенко (КІТ-29м) виборов 2 місце по
Україні в Конкурсі компанії Oracle по програмуванню: Java та був запрошений на
Міжнародний фінал олімпіади.
Разом створимо IT-Всесвіт!
Високий рівень підготовки в НТУ «ХПІ» підтвердили й результати II Міжнародної
студентської олімпіади в галузі інформаційних технологій «IT – Universe 2014/15», яка в
нашій країні була підтримана Міністерством освіти і науки України.
Офіційний сайт олімпіади (http://it-universe.org) серед переможців Національного фіналу
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називає і наших студентів КІТ факультету кафедри «Обчислювальна техніка та
програмування». Віктор Челак (КІТ-23б) нагороджений дипломом ІІІ ступеня в Конкурсі
«Кращий диплом з інформаційної безпеки» по Україні. Денис Волошин (КІТ-22а) здобув 3
місце по Україні в Конкурсі «Керування ІТ – проектами» та нагороджений дипломом ІІ
ступеня. Віктор Бондарчук (КІТ-21б) виборов 3 місце по Україні в Конкурсі компанії D-Link
«Протоколи, сервіси та обладнання» та нагороджений дипломом ІІ ступеня.
Рішенням Міжнародного організаційного комітету олімпіади ці наші студенти були також
визнані переможцями Міжнародного фіналу олімпіади.
18 вересня на урочистому засіданні Вченої ради університету ректор Є. І. Сокол та голова
ради Л. Л. Товажнянський в присутності поважних членів ради вручили дипломи
переможцям, подякували їм за гідні здобутки та побажали успіхів у наступних студентських
олімпіадних змаганнях для подальшого підвищення рейтингу нашого університету в
вітчизняному та світовому освітянському просторі.
Офіційним представником університету, відповідальним за організацію участі студентів в
обох олімпіадах був старший викладач кафедри «Обчислювальна техніка та
програмування» С. Г. Межерицький.
Денис Волошин (КІТ-22а): «Раніше я брав участь у олімпіаді з системного програмування,
яка щорічно проходить у нашому університеті, а також у Міжнародній ACM олімпіаді, перший
етап якої теж відбувся в ХПІ. Другий тур цих змагань проходив у київському університеті
«КРОК». Я з великим задоволенням поспілкувався зі своїми колегами з інших міст країни,
походив вулицями нашої столиці. Я вдячний викладачам Харківського політехнічного, які
навчають нас системному підходу до вирішення завдань. Не можу не відзначити роботу
мого тренера зі спортивного програмування – старшого викладача кафедри обчислювальної
техніки та програмування Сергія Геннадійовича Межерицького. Беріть участь у олімпіадах –
це дуже цікаво!»
Віктор Бондарчук (КІТ-21б): «В інтернет-олімпіадах я беру участь вже не перший рік,
оскільки, по-перше, вони дозволяють перевірити в нестандартних умовах знання та навички,
отримані в університеті, а, по-друге, саме в інтернет-олімпіадах завдання найчастіше
ставляться фахівцями в даній предметній області. Олімпіада IT-Universe не стала винятком і
дозволила проявити свої знання в побудові та функціонуванні комп’ютерних мереж, а також
на регіональному та всеукраїнському етапах придбати нові знайомства з фахівцями, які
організовували дану олімпіаду, та з її учасниками.
Велику подяку хочеться висловити моєму керівнику Сергію Геннадійовичу Межерицькому та
викладачам кафедри ОТП за підготовку, а також університету, який за ті п’ять років, що я
навчаюсь, зробив великі кроки з покращення навчання інформаційним технологіям та в
майбутньому має всі можливості стати одним з найкращих IT-університетів України!»


