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Змінюються часи, змінюється мода на професії. Якщо раніше всі хотіли стати
бізнесменами в малинових піджаках, то тепер більшість прагне бути програмістами.
Через те, що кількість розумних людей в ІТ перевищує усі розумні межі, саме тут
з'являються самі інноваційні продукти, кращі освітні програми, застосовуються
найпередовіші підходи до роботи, мотивації і організації часу.
Програміст - професія майбутнього. Сфери автоматизації процесів нашого життя з
кожним роком тільки розширяються. За будь-яким
пристроєм стоїть праця
програмістів. Значить, без роботи ІТ-шник не залишиться.
Бути програмістом - це не просто робота, це - спосіб життя. Якщо ти готовий
присвятити себе, своє життя роботі і розвитку ІТ-світ дасть тобі гідну віддачу.
Познайомитися з усіма секретами програмування допоможе вам навчання на
факультеті математики та інформатики Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича. Досвідчені викладачі допоможуть швидко і ефективно освоїти цю
перспективну професію навчаючись на спеціальностях "Комп'ютерні науки"
(спеціалізація "Інформаційні технології та управління ІТ проектами"), "Прикладна
математика", "Системний аналіз"
Серед наших партнерів, що забезпечують бази практики для студентів-програмістів з
подальшим працевлаштуванням:SoftServe; Дісайд ЛТД; Yukon Software; eBizAutos; Sharp
Minds; Mobi Dev, AMC Bridge та інші ІТ компанії.
2013 рік
Всеукраїнська студентська
Команда
олімпіади
ChNU_APM_
з пр
І етап (1/8 Першості світу), м. Чернівці ( 1 місце)
ІІ етап (1/4 Першості світу), м. Львів (3 місце)
ІІІ етап, м.Харків(3 абсолютне місце)
2014 рік
Всеукраїнська студентська олімпіади з програму
І етап команда ChNU_APM_Gymn1 (О.Сорочан,
Д.Лимаренко, М.Гожда) 1 місце,
команда ChNU_APM_Vlanis(О.Герасимчук, В.Лакуста, А. Патрабой) - 2 місце
ІІ етап команди ChNU_APM, ChNU_APM_Vlanis -лауреати
ІІІ етап команда ChNU_APM_Gymn1(3 абсолютне місце)
команда ChNU_APM_Vlanis- лауреат
2015 рік
Всеукраїнська студентська олімпіади з програму
І етап команда ChNU_APM_Gymn1 (О.Сорочан,
Д.Лимаренко, М.Гожда) 1 місце,
команда ChNU_APM_Vlanis(О.Герасимчук, В.Лакуста, А. Патрабой) - 2 місце
команда CHNU-APM-FULL-NULL ( С. Махов, М. Смерека, В.Ткачук) ÃÃÂ¢ 3 місце
ІІ етап команди ChNU_APM, ChNU_APM_Vlanis, CHNU-APM- FULL-NULL -лауреати
Ш етап (1/2 Першості світу), м. Вінниця команди учасниці ChNU_APM_Gymn1, ChNU_APM
ІІІ етап м. Харків, команда CHNU-APM-FULL-NULL
2016 рік
Всеукраїнська студентська олімпіади з програму
І етап команда ChNU_APM_Gymn1 (О.Сорочан,
Д.Лимаренко, М.Гожда) 1 місце,
команда ChNU_APM_Vlanis(О.Герасимчук, В.Лакуста,
А. Патрабой) - 2 місце
команда CHNU-APM-FULL-NULL (С. Махов, О. Бежан, В.Ткачук) ÃÃÂ¢ 3 місце
команда CHNU_APM_ThisIsFine (А.Коцюруба,О. Маник, М. Смерека)ÃÃÂ¢ 3 місц
ІІ етап команда ChNU_APM 2 місце
командиCHNU-APM-FULL-NULL,CHNU_APM_ThisIsFine - лауреати
Ш етап (1/2 Першості світу), м. Вінниця команда учасниця ChNU_APM_Gymn1
Всеукраїнська командна олімпіада з програмування м. Одеса (Патрабой А., Лакуста В., Г
2017 рік
Всеукраїнська студентська олімпіади з програму
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І етап команда CHNU_APM_ThisIsFine (А.Василик,О. Маник,
М. Смерека)- 1 місце,
команда CHNU_APM_chemical_shrews (В.Корнійчук,
К.Опаєць,В. Капанюк) - 2 місц
команда CHNU_APM_ExplodingKittens (О.Герасимчук, В.Жуфяк, А. Патрабой) ÃÃÂ¢
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