ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Студентський конкурс IT – проектів
«IT – ДУІТ»
2020
Студентський конкурс IT – проектів «IT – ДУІТ» (далі – Конкурс)
проводить Державний університет інфраструктури та технологій (далі –
ДУІТ) з метою виявлення інноваційних проектів (ідей або рішень) у сфері
інформаційних технологій та комп’ютерних наук, розбудови системної
взаємодії між українськими студентами, науковцями та фахівцями в ІТгалузі, задля поглиблення їх творчого потенціалу.
Проведення Конкурсу регламентується відповідно до Положення про
Студентський конкурс IT-проектів «IT – ДУІТ» Державного університету
інфраструктури та технологій.
Студенти, які стали Переможцями Конкурсу або були його учасниками,
мають право брати участь у Конкурсах у наступних роках на загальних
засадах.
НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ:

Мобільні додатки. Хмарні технології.

Комп’ютерна графіка. Комп'ютерні ігри.

Прикладні програмні продукти. Соціальні програмні продукти.

Системи управління в економіці.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «IT – ДУІТ» 2020

І етап (підготовчий):
до 08 березня 2020 року необхідно заповнити ЗАЯВКУ
(реєстраційну форму).

до 15 березня 2020 року необхідно надіслати ОПИС своєї роботи.

ІІ етап (відбірковий):
до 29 березня 2020 року Експертна комісія ознайомиться з
поданими проектами та визначить кращі роботи для участі у фінальному
етапі Конкурсу.
Автору(ам) проектів, які при підведенні підсумків ІІ (відбіркового)
етапу Конкурсу отримали найвищу за рейтингом оцінку Експертної комісії,
направляються персональні запрошення щодо участі у ІІІ (фінальному) етапі.

ІІІ етап (фінальний):
з 14 по 17 квітня 2020 року здійснюється оцінювання захисту
проектів Експертною комісією, підведення підсумків Конкурсу, визначення
Переможців.
Фінальний етап передбачає безпосередню участь авторів проектів, які
особисто:
− презентують свої роботи членам журі та присутнім (презентація
проекту (ідеї або рішення) здійснюється у форматі .ppt, .pptx або .pdf);
− демонструють функціонування проекту (прототип, симуляцію,
демоверсію тощо);
− захищають свої роботи.
Регламент виступів:
− презентація та захист проекту − до 15 хвилин;
− обговорення презентації − до 15 хвилин.
Фінальний етап проводиться в приміщенні Державного університету
інфраструктури та технологій за адресою: м. Київ, вул. Івана Огієнка, 19.
Особиста інформація про Фіналістів та Переможців Конкурсу та опис
їх конкурсних проектів розміщуються на сайті Конкурсу.
Переможці Конкурсу отримають від спонсорів Конкурсу грошові
винагороди, цінні подарунки, можливість працевлаштування у провідних ІТкомпаніях України та світу.

Контактна особа: Ткаченко Ольга Іванівна
тел.: 0632824360
e-mail: it_duit@ukr.net
КОНТАКТИ ДУІТ:
04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9
тел.: (044) 463-74-70
www.duit.edu.ua/
duit@duit.edu.ua

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ В СТУДЕНТСЬКОМУ КОНКУРСІ ІТ-ПРОЕКТІВ

«ІТ-ДУІТ» 2020
Прізвище, ім’я, по-батькові
(українською мовою)

Прізвище, ім’я, по-батькові
(англійською мовою)

Назва закладу вищої освіти,
його адреса, в тому числі й
електронна

Для авторів: факультет,
кафедра, курс
Для наукового керівника:
вчене звання, науковий
ступінь, посада, кафедра,
факультет
Е-mail-адреси всіх авторів та
наукового керівника

Контактні номери телефонів
всіх авторів та наукового
керівника

Контактна e-mail-адреса для
листування
Контактний номер телефону
для спілкування
Назва проекту
Номінація Конкурсу
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ОПИС ПРОЕКТУ
Опис повинен містити:
− мету роботи (проекту);
− актуальність проблеми;
− новизну роботи (проекту);
− практичну цінність;
− методи, технології та засоби реалізації проекту.
Обсяг Опису роботи не повинен перевищувати 5 сторінок (або 10 000
знаків з пробілами). Опис здійснюється у текстовому редакторі Microsoft
Word 2000 і вище, файл з розширенням .doc, шрифтом Times New Roman, 14
пунктів, міжрядковий інтервал 1,5.
Вказаний обсяг включає: титульну сторінку (на якій має бути вказано
підпорідкування закладу вищої освіти, назву закладу вищої освіти, назву
роботи (проекту), ПІБ автора(ів) роботи (проекту), ПІБ наукового керівника,
місто, де знаходиться заклад вищої освіти) графічні зображення – таблиці,
графіки, малюнки, посилання; screen shorts, що демонструють роботу
програмного продукту; список використаних джерел тощо.
Додатки (за наявності) розміщуються в кінці файлу після тексту Опису
роботи (проекту) і списку використаних джерел. Загальний обсяг додатків до
2-х сторінок.

