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Анотацiя
Обговорюються питання мiсiї, результатiв, задач та шляхiв розвитку спортивного програмування в

Українi.

Вступ
Розвиток iнформацiйних технологiй в Українi на законодавчому рiвнi визначено одним з прiоритетних

напрямiв розвитку науки i технiки [1]. Це вимагає пiдготовки висококвалiфiкованих кадрiв, однiєю з
вирiшальних умов якої є система мотивацiї молодi до навчання. Важливою складовою мотивацiї обдаро-
ваної молодi в школах i унiверситетах вважається органiзацiя предметних олiмпiад. Але мiсiя олiмпiад з
програмування може бути значно ширшою, розповсюджуючись на задачi:

- органiзацiї самостiйної роботи студентiв у навчальному процесi;
- надання студентам навичок роботи в командi, як необхiдної складової професiї програмiста;
- залучення до пiдвищення свого професiйного рiвня працiвникiв софтверних компанiй;
- створення передумов безперервної пiдготовки програмiстiв „протягом усього життя” (Lifelong Learni-
ng): школа – унiверситет – пiдприємство.

- розвитку iнформацiйного суспiльства країни в цiлому.

Основнi етапи розвитку Всеукраїнської студентської олiмпiади з програмування
У 2000 р. спiвробiтниками Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету (ВНТУ) було розроблено

програму розвитку спортивного програмування в Українi, яка отримала всебiчну пiдтримку Мiнiстерства
освiти i науки України i передбачала три основнi етапи:

1. Створення Всеукраїнської студентської олiмпiади з програмування (далi Олiмпiади) [2-4] на прин-
ципах першостi свiту АСМ-ICPC [5]та бази пiдготовки команд до першостi свiту у формi лiтньої [6]
та зимової [7] шкiл з програмування.

2. Суттєвого розширення кола учасникiв Олiмпiади шляхом залучення до неї студентiв непрофiльних
ВНЗ та школярiв i впровадження досвiду органiзацiї олiмпiади у навчальний процес.

3. Залучення до участi в Олiмпiадi працiвникiв комп’ютерних (та iнших) компанiй. Перетворення спор-
тивного програмування на „народний” вид спорту в iнформацiйному суспiльствi.

Кiнцевою цiллю проекту є створення ланцюга стимулювання безперервної пiдготовки програмiстiв
„через усе життя” та популяризацiї спортивного програмування серед широких верств населення.

Результати I етапу проекту розвитку спортивного програмування в Українi
Основними задачами першого етапу програми (2001 – 2010 рр.) було створення:

- системи мотивацiї студентiв для участi в олiмпiадах з програмування;
- конкурентного середовища спортивних програмiстiв у масштабах країни;
- бази пiдготовки студентiв до участi у змаганнях першостi свiту АСМ-IСРС.

Кiнцевою метою було створення в Українi спiльноти спортивних програмiстiв, їх вихiд вищi позицiї
свiтовiй першостi з програмування та набуття Олiмпiадою статусу пiвфiналу першостi свiту АСМ-IСРС.

Про успiшну реалiзацiю першого етапу свiдчать такi результати:

- кiлькiсть учасникiв Олiмпiади зросла з 68 команд у 2001 р, до 618 у 2011 р.
- якщо до 2001 р. українськi команди лише тричi пробивались до кращої шестiрцi у свiтовому пiвфi-
налi, то з 2008 по 2010 р. вони не поступились жодним з мiсць у першiй шiстцi пiвфiналу командам
iнших країн, двiчi виборовши у свiтовому фiналi золотi медалi та по одному разу срiбнi i бронзовi,
i вийшли на п’яте мiсце у свiтовому рейтингу Торкодера [8];

- спонсорська пiдтримка олiмпiади зросла за цi роки бiльш нiж на два порядки за рахунок участi в
неї усiх провiдних компанiй не лише України, але й свiту, постiйними спiворганiзаторами Олiмпiади
стали виробнича компанiя ТОВ «Арт-Мастер» та спецiально створений для пiдтримки Олiмпiади
Всеукраїнський благодiйний фонд «Асоцiацiя пiдтримки та розвитку iнформацiйних технологiй»;

- загальна кiлькiсть українських ВНЗ, якi пробивались до фiналу першостi свiту з програмування
АСМ-IСРС склала 7, що є другим показником у Європi пiсля Росiйської Федерацiї.
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Хiд виконання завдань II етапу розвитку спортивного програмування в Українi
З 2011р. розпочалось виконання другого етапу проекту, в межах якого мiсiя олiмпiади вже не обме-

жувалась роботою з обдарованою молоддю а поширювалась на створення умов для участi в олiмпiадi
максимальної кiлькостi студентiв як профiльних (де програмування є напрямом навчання), так i не про-
фiльних ВНЗ (де програмування є лише окремою дисциплiною), з метою пiдвищення їх професiйного
рiвня шляхом залучення до поглибленого вивчення теоретичних та практичних засад програмування
шляхом самостiйної роботи. Виконання такої задачi вимагало:

1. Створення умов для залучення до участi в Олiмпiадi всiх бажаючих студентiв будь-якого ВНЗ Укра-
їни в ситуацiї, коли бiльшiсть ВНЗ (особливо непрофiльних) не мають у своєму складi викладачiв
готових проводити роботу з органiзацiї унiверситетських олiмпiад з програмування, шляхом:

- органiзацiї I етапу Олiмпiади не на унiверситетському, а на обласному рiвнi, з визначенням у
кожному обласному та великому районному центрi одного або кiлькох базових ВНЗ, що мають
залучати до участi в Олiмпiади максимальну кiлькiсть студентiв з усiх ВНЗ мiста (областi), якi
можуть самостiйно зареєструватись у базовому ВНЗ для участi в I етапi, навiть, не маючi зацi-
кавленого в цьому викладача, не витрачаючи грошi на проїзд до вiддаленого мiсця проведення
олiмпiади i не пропускаючи заняття, оскiльки перший етап проводився у суботнi днi;

- стимулювання базового ВНЗ до залучення максимальної кiлькостi учасникiв, видiлення областi
квоти у II етапi, пропорцiйної загальної кiлькостi команд i унiверситетiв – учасникув I етапу;

- максимального спрощення органiзацiйного навантаження на базовi ВНЗ I етапу завдяки викори-
станню тестової системи e-judge, що забезпечує можливiсть участi у змаганнях через звичайний
веб-iнтерфейс i не вимагає встановлення будь-якого додаткового програмного забезпечення (за
винятком компiляторiв);

- перекладення технiчного обслуговування серверiв з тестовою системою e-judge з базових ВНЗ
I етапу на п’ять базових ВНЗ II (регiонального) етапу олiмпiади.

2. Вдосконалення системи мотивацiї до участi в Олiмпiадах студентiв середнього рiвня пiдготовки, якi
нi можуть розраховувати на високi рейтинги в масштабах країни завдяки:

- визначенню на I етапi Олiмпiади, з врученням вiдповiдних сертифiкатiв, не тiльки переможцiв
i призерiв обласних змагань, але й переможцiв i призерiв окремо по кожному унiверситету,
представники якого взяли участь у I етапi;

- дозволу на участь у II етапi не тiльки кращим командам областi, але й кращiй командi кожного
унiверситету-учасника, за умов, що вона розв’язала хоча б одну задачу;

- створенню у III етапi двох лiг: першої, що має статус пiвфiналу першостi свiту АСМ-IСРС з
програмування, до якої входять кращi 30 - 40 команд II етапу, i другої – до якої входять наступнi
40 – 50 команд за умов, що загальне представництво унiверситету у I та II лiгах не перевищує
трьох команд:

- нагородження по результатам III етапу кращих команд по шести окремих групах унiверситетiв:
класичних, технiчних, педагогiчних, економiчних, природничих, гуманiтарних.

3. Органiзацiї гнучкої системи пiдбиття пiдсумкiв змагань, яка дозволить компенсувати наслiдки нев-
рахованих наперед факторiв, що утворили нерiвнi можливостi участi в Олiмпiадi рiзних команд.
Це забезпечується введенням, поряд з обласними та регiональними квотами визначення кiлькостi
їх представникiв у наступному етапi змагань, квот оргкомiтету, з яких оргкомiтет видiляє додатко-
вi мiсця у наступному етапi Олiмпiади за прозорими критерiями, якi встановлюються вже пiсля
проведення змагань i враховують виникши пiд час проведення змагань непередбачуванi ситуацiї.

Наведенi заходи дозволили збiльшити кiлькiсть команд-учасниць зi 146 у 2010 р. до 598 у 2011 р.
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