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 Ректорам 
вищих навчальних закладів 
Директорам коледжів 

 
 

Від імені оргкомітету Міжнародної студентської олімпіади з інформаційних 
технологій «ІТ–Universe» повідомляємо, що з 1 лютого 2018 року розпочалась 
Міжнародна олімпіада з інформаційних технологій «IT-Universe-2018» (далі - IT-
Universe). До участі в цьому заході запрошені студенти вищих навчальних закладів 
України, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та 
інші. Організацію олімпіади здійснює Всеукраїнська громадська організація 
"Співтовариство директорів з інформаційних технологій України". 

Основна мета IT-Universe – сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців з 
інформаційних технологій у вищих навчальних закладах, встановлення та розширення 
зв’язків роботодавців з навчальними закладами та провідними виробниками ІТ, 
виявлення талановитих молодих ІТ-фахівців і сприяння їх подальшому 
працевлаштуванню. 

IT-Universe пройде у три етапи: 
• І етап (заочний) – у лютому-березні 2018 року, на веб-сайті www.it-universe.org;  
• ІІ етап (регіональний) – у квітні 2018 року, на веб-сайті IT-Universe, або у вищих 

навчальних закладах, визначених як базові за конкурсами (у залежності від формату 
конкурсу); 

• ІІІ етап (фінал) – з 1 по 10 червня 2018 року.  
   У конкурсній програмі IT-Universe передбачено 10 номінацій: Програмування, 

Адміністрування, Використання ПЗ, Телеком, Творчі конкурси, Мобільні платформи, 
Проекти і стартапи, Хмарні технології, Інформаційна безпека, Роботи та IoT.  

    На Фінал планується залучити не менше 200 студентів з понад 60 вищих 
навчальних закладів. 

    Для участі в IT-Universe і організації роботи зі студентами ВНЗ просимо Вас 
призначити відповідального і забезпечити реєстрацію ним вашого навчального закладу 
і подальшу роботу зі студентами. Реєстрація ВНЗ проводиться на Офіційному сайті. 

    З більш детальною інформацією про терміни проведення, правила IT-Universe і 
реєстрації вузів і студентів також можна ознайомитися на офіційному сайті www.it-
universe.org. 

Контакти Міжнародного оргкомітету IT-Universe - mok@it-universe.org: 
• Україна, Київ, Володимир Бузмаков, тел. (+38050) 330-23-11, skype - buzmakov67 
• Баку, Азербайджан, Фуад Гаджиєв, тел. (+99455) 846-88-01, skype - fuadhaci 
• Мінськ, Білорусь, Олексій Лєщов, тел. (+37517) 293 22 85, skype - alexey.leschou 
 
Голова Міжнародного оргкомітету Міжнародної студентської  ІТ-Олімпіади «IT-

Universe» 
 
Голова Активу 
ВГО "Співтовариство ІТ-директорів України"                           Володимир Бузмаков 
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