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Компанія Lenovo - Призовий спонсор 

Дванадцятої відкритої міжнародної студентської олімпіади з програмування  

імені С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова KPI-OPEN 2017 

 

Компанія Lenovo – лідер IT-індустрії по 

динаміці розвитку, виступає Призовим 

спонсором Дванадцятої відкритої 

міжнародної студентської олімпіади з 

програмування імені С.О. Лебедєва та В.М. 

Глушкова KPI-OPEN 2017, яка відбудеться 

в Києві з 3 по 8 липня 2017 року. З 2006 

року Олімпіада проводиться НТУУ КПІ ім. 

Ігоря Сікорського та Vanopl Development 

Group, за підтримки Міністерства освіти і 

науки України, а також Кібернетичного 

центру Національної академії наук України. 

 

За 11 років існування, в Олімпіаді взяли участь 851 команда, 3235 студентів з 14 країн, 69 міст та 162 

вищих навчальних закладів. За сукупністю наведених показників, за роки існування Олімпіади, KPI-

OPEN – найбільша в Україні та одна з найбільших в світі очних студентських олімпіад з 

програмування, що проводяться на одному майданчику. 

 

 

Компанія Lenovo підтримує молодих активних людей 

 

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) - технологічна компанія з капіталізацією 

46 млрд. доларів США, що входить до списку найбільших міжнародних 

компаній Fortune Global 500, і лідер в розробці і виробництві інноваційних 

технологічних рішень для дому та бізнесу. 

 

Компанія Lenovo – лідер у розробці й виробництві інноваційних технологічних рішень для дому та 

бізнесу. Lenovo – це стартовий майданчик багатьох відкриттів для кожного.  

 

Lenovo - найбільший виробник персональних комп'ютерів у світі, продукція якої представлена в 

більш ніж 160 країнах. Бізнес-модель Lenovo базується на інноваціях, операційній ефективності та 

глибокому стратегічному плануванні. Lenovo є лідером IT-індустрії по динаміці розвитку. 

 

Компанія, утворена в 1984 році, в 2003 році отримала ім'я Lenovo, в 2005 році придбала підрозділ з 

виробництва персональних комп'ютерів ThinkPad у IBM. У 2014 відбулося придбання серверного 

бізнесу IBM х86, а також купівля Motorola Mobility. 

 

Втримуючи лідерські позиції протягом багатьох років, Lenovo надає в усьому світі надійні, 

високоякісні, безпечні продукти і послуги, серед яких ПК (включаючи ігрову лінійку Legion і 
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знамениті бренди Think і Yoga), робочі станції, сервери, системи зберігання даних, системи SmartTV, 

а також родина мобільних продуктів, включаючи смартфони, в тому числі бренд Motorola, планшети і 

додатки. 

Основні дослідницькі центри розташовані в Ямато, Японія; в Пекіні, Шанхаї і Шеньжені, Китай; а 

також в Рейлі, Північна Кароліна. Штаб-квартира компанії розташована в США. 

 

Lenovo - один із найбільш упізнаваних брендів в Україні на ринку IT. Більш детальну інформацію 

шукайте на сайті http://www.lenovo.com/ua/ua  

 

Для отримання новин та іншої актуальної інформації від Lenovo, стежте за компанією в Facebook, 

YouTube, Instagram. 
 

 

Компанія Lenovo надає в призовой фонд олімпіади: 

1 місце: Планшети Tab 3 8 Plus 

(4 шт.) 

2 місце: Ігрові мишки Lenovo 

серії Y Gaming Mouse (8 шт.) 

3 місце: Ігрові стерео-

гарнітури Lenovo серії Y  

Stereo Headset-ROW (12 шт.) 

 
  

Примітка:  Регламент Олімпіади передбачає 1 абсолютного переможця, 2 других місця і 3 третіх. Водночас, в межах 2 та 3 

місць, команди розташовуються відповідно до підсумкового рейтингу.  

 
 

 

Олімпіада  KPI-OPEN – найбільша в Україні та одна з найбільших в світі очних студентських 

олімпіад з програмування, що проводяться на одному майданчику 

 

За десять років впевненого розвитку, Олімпіада KPI-OPEN стала ключовою 

подією не тільки для молодих програмістів з України, країн СНД і Європи, а 

й для численних IT-компаній, що працюють в Україні. Основна мета 

проведення Олімпіади – це звернення уваги суспільства на інтелектуальні 

змагання серед студентів, популяризація інтелектуального розвитку та 

роботи в складі команди, підвищення професійного рівня молодих фахівців, 

розвиток міжвузівських зв'язків, а також налагодження особистих контактів 

між студентами різних міст і країн. У той же час, IT-компанії, які приєднуються до проведення 

http://www.lenovo.com/ua/ua
https://www.facebook.com/LenovoUkraine?fref=ts
https://www.youtube.com/user/LenovoUkr
http://instagram.com/lenovo.ua
http://kpi-open.org/
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Олімпіади, отримують прекрасну можливість знайти нових співробітників серед найкращих молодих 

кандидатів. 

 

Також закріпилася практика проведення в рамках Олімпіади презентацій, семінарів і лекцій, на яких 

фахівці IT-компаній діляться своїм практичним досвідом і знаннями, а також знайомлять молодих 

програмістів із завданнями, які стоять перед індустрією на даному етапі. Крім того, компанії-партнери 

Олімпіади проводять конкурси проектів. 

 

Інтерес до олімпіади KPI-OPEN підтверджується постійним збільшенням кількості учасників, 

розширенням географії турніру, щорічним нарощуванням спонсорської та інформаційної підтримки. 

Фотогалерея 

 

 
 (натисніть на мініатюру, щоб завантажити фото у повному розмірі) 

 

Всі фото з Олімпіади KPI-OPEN можна переглянути за посиланням:  http://kpi-open.org/photo 

Підсумкове відео KPI-OPEN 2016: https://youtu.be/h1ADJzdtCtY  

 

Додаткова інформація: 

Офіційний сайт Олімпіади KPI-OPEN: http://kpi-open.org 

Сторінка KPI-OPEN на Facebook:  https://www.facebook.com/KPIopen  

  

Дати проведення KPI-OPEN 2017: з 03 липня по 08 липня 2017 року 

Місце проведення: Україна, м. Київ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Контактна  інформація: 

Іван  Плотніков,  ip@vanopl.com,  Група  розвитку Vanopl, 

+38-050-937-77-75, +38-063-237-99-95 
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