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ПОЛОЖЕНИЯ
про конкурс «Кращий молодий nporpaMicx СНУ iMeHi Jleci Укра'шки»

I. Загальш положения
1.1. Загальноушверситетський конкурс «Кращий молодий програмют 

СНУ iMeHi Jleci У кратки» (дагй -  Конкурс) проводиться з метою 
стимулювання активно!' творчо!* пращ студелтв, acnipaHTiB та молодих 
науковщв у процеЫ навчання, науково'1 та громадсько-оргашзацшно1 
д1яльност1, пошуку обдарованих програмю'пв i створення умов для Тх 
творчого зростання.

1.2. Головним завданням конкурсу е сприяння утвердженню npiopHTeTy 
науковоУ творчо‘1 роботи в ranysi розробки програмних продукпв, 
конструкторських щей в напрямку шформацшних технологий, визначення 
прюригет1в у розробщ програмних засоб1в, демонстрант технолопчних i 
шновацшних pinieHb у ranysi шформацшних технолопй.

II. Порядок проведения конкурсу
2.1. Обов’язков1 умови для ynacTi в Конкурса

-  в1к претендента на момент подання матер!ал1в на Конкурс не повинен 
перевищувати 35 роюв;

-  основним мюцем роботи або навчання претендента повинен бути 
Схщноевропейський нацюнальний утверситег iMeHi Jleci УкраТнки.

2.2. Конкурс проводиться у два етапи:
I  етап. На кожному факультет! вчена рада обирае не бшыпе трьох кращих 
молодих програм1ст1в шляхом обробки та обговорення поданих MaTepianiB 
ycix претенденпв.
II етап. Визначення конкурсною KOMicieio ушверситету найкращого 
молодого програмюта з числа ycix кандидатур, рекомендованих вченими 
радами факультет1в.

2.3. Конкурс оголошуеться на початку другого семестру навчального 
року. Пщсумки Конкурсу пщводяться у травш.

III. Вимоги до оформления документе 
3.1. Для ynacTi в конкурс! претендентам необхщно подати:

-  анкету учасника (Додаток 1);
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-  авторську розробку, програмний продукт на магнггному або оптичному 
носи;

-  розширений опис программ вщповщно до вимог програмно!' документацп;
-  характеристику-рекомендащю провщного спещалюта в данш галузц
-  список публшацш пщписаний претендентом та зав1рений вченим 

секретарем ушверситету;
-  ксерокопп нагородних докуменйв за наукову д1яльнють, особлив1 

здобутки та iH. (при i'x наявносп);
-  витяг з протоколу засщання вченоУ ради факультету про рекомендацию 

претендента до учасй в Конкурс!.

III. Вимоги до поданих програмних продуктов
3.1. Програмн1 продукта та апаратш засоби повинш бути: авторськими, 

функцюнально завершеними, практично незалежними вщ середовища, в 
якому вони розроблялись (систем програмування), а також здатними 
штегруватись в освггянську, наукову або mini ranysi народного господарства.

3.2. Допускаються програмш продукти, створеш р1зними мовами 
програмування: Basic, Visual Basic, Pascal, Turbo Pascal, Delphi, C++, HTML 
тощо, як1 виконуються в середовипц MS-DOS, Windows або Linux.

3.3. Програми групуються за такими напрямами:
-  системш (середовища, програми-додатки, утилгги);
-  спешального призначення (шструментального характеру);
-  прикладного призначення (для вирпнення конкретних прикладних 

проблем);
-  навчальш (р1зного характеру, створеш з навчальною метою);
-  ашмацшш (3D графша, кодеки, вщео файли, irp O B i програми);
-  ВЕБ-розробки (сайта, шформацшш ресурси, ВЕБ-дизайн).

3.4. Розробки подаються учасниками особисто. Текстов! описи та 
техшчна документация подаеться в друкованому виглядь

IV. Шдведення гпдсумшв Конкурсу
4.1. Визначення переможщв конкурсу здшснюеться конкурсною 

KOMicieK) ушверситету на шдстав1 отриманих MaTepianiB та вщкритого 
обговорення досягнень кожного учасника конкурсу. При р1внш кшъкоси 
голос1в голос голови KOMicii' е вир1шальним.

4.2. Критер1ями оцшювання е:
- ступ1нь професшност1 створення продукту загалом та окремих його 

компоненпв, довершеносп розробки;
- стушнь надшност1 та безпомилковосп роботи;
- стушнь функцюнальносй продукту та ефективносп отримання 

споживачем корисного результату при практичному використанш 
розробки;

- стушнь ергоном1чност1штерфейсу;
- ступ1нь суспшьно'1 корисност1;
- оригшальнють 1де*1 i яюсть виконання.



4.3. Ршення Конкурсно!' KOMicii’ фшсуеться та оформляеться 
протоколом, який затверджуеться проректором з науково!' роботи та 
шновацш.

V. Порядок нагородження переможщв
5.1. На основ1 ршення конкурсно!' KO M icii ушверситету переможщ та 

лауреаты конкурсу вщзначаються наказом ректора по ушверситету i 
нагороджуються дипломами «Кращий молодий програмют СНУ iMeHi Jleci 
У кратки» I, II та III ступешв за номшащями:

- за високу загальнодержавну або сусшльно-корисну спрямованють 
(науковють, сощальна спрямованють, державницький шдхщ, 
просв1тницький, виховний, осв1тянський, духовний характер, виршення 
гострих державних i сощальних проблем, допомога сощально незахищеним 
верствам населения);

- за максимальне досягнення функцюнапьно1 мети продукту 
(найбшына ефектившсть отримання споживачем корисного результату, 
досягнення якого ставилось за мету створеиня розробки; ефектна прив'язка 
до конкретного предмету, дисциплши в шкшьному, вуз1вському Kypci, до 
галузей сусшльноТ життед1яльносгп, науковоТ та економ1чно1 сфери, 
виробництва);

- за високий р1вень професшност1 створення продукту (професшшсть 
техшки виконання, точнють програмних piuieHb);

- за високий стиль оформления та яюсний штерфейс (мультимедшний 
супровщ, вдале використання маншулятор1в, лепасгь в користуванш);

- за неординарну творчу розробку (щкавий шновацшний шдхщ, власна 
сюжетна лш1я, оригшальна щея).

5.2. Переможщ конкурсу мають право на отримання рекомендацш 
конкурсноУ KOMicii та вчено'1 ради СНУ iMeni Jleci Укра'шки щодо висунення 
IX на iMeHHi стипендп, отримання рекомендацш для подальшого навчання у 
MaricTpaTypi та acnipaHTypi, стажування у ировщних наукових та oceiTHix 
центрах Украши i за кордоном.
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