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Компанія MacPaw - Золотий Спонсор 

Дванадцятої відкритої міжнародної студентської олімпіади з програмування  

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

 

MacPaw - успішна українська 

компанія, яка розробляє 

першокласні продукти для 

MacOS та iOS, підтримує 

Дванадцяту відкриту 

міжнародну студентську 

олімпіаду 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 MacPaw підтримує молоді IT-таланти 

 

За час існування, команда MacPaw створила низку програм, добре знаних у всьому 

світі: CleanMyMac, Gemini, Hider, CleanMyDrive. В цьому році компанія оголосила 

запуск Setapp - альтернативі магазину Mac App Store. Розробляючі свої продукти, 

MacPaw прагне зробити їх максимально простими, зручними та функціональними, 

завдяки чому здобула прихильність у мільйонів користувачів у всьому світі.  

MacPaw робить все можливе, щоб розвивати умови навчання, як своїх фахівців, так і розвитку IT-

сфери України в цілому. Компанія стає спонсором багатьох навчальних ініціатив для студентів, 

відкриває лабораторії для навчання програмуванню під iOS, підтримує молоді IT-таланти. На базі 

київського офісу, на щорічній основі, проходить стажування MacPaw Summer Internship, де студенти 

можуть перейняти досвід кращих фахівців компанії. 

http://macpaw.com/
https://macpaw.com/internship
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Більш детально про компанію та її команду читайте в інтерв'ю Олександра Косована, засновника 

MacPaw. Повний огляд офісу, де створені найкращі умови праці в Україні, можна подивитися у 

випуску проекту DOU Ревізор. 

Сайт компанії http://macpaw.com  

Сторінка MacPaw на Facebook https://www.facebook.com/macpaw/  

 
 

 

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 

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  

http://ain.ua/2014/10/22/544813
https://dou.ua/lenta/articles/dou-revisor-macpaw/
http://macpaw.com/
https://www.facebook.com/macpaw/
http://kpi-open.org/
http://kpi-open.org/photo/
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2016/07/04/20160704_120555_24.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2016/07/04/20160704_120555_24.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2016/07/05/20160705_162749_40.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2016/07/05/20160705_162749_40.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2016/07/04/20160704_200027_31.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2016/07/04/20160704_200027_31.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2016/07/06/SER_0642.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2016/07/06/SER_0642.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2016/07/08/20160708_120537_156.jpg
http://kpi-open.org/static/stockphoto/2016/07/08/20160708_120537_156.jpg
http://kpi-open.org/photo/
https://youtu.be/h1ADJzdtCtY
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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 

 

http://kpi-open.org/
https://www.facebook.com/KPIopen
mailto:ip@vanopl.com

