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На № _________ від ____________
Щодо проведення ІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади за
напрямом "Електроніка" зі
спеціальності "Електронні
пристрої та системи"
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.12.2014 року № 1506 "Про
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році" ІІ етап
Всеукраїнської олімпіади за напрямом "Електроніка" зі спеціальності "Електронні пристрої та
системи" відбудеться 27-30 квітня 2015 року за адресою:
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
(корпус 4, кафедра промислової електроніки).
Норма представництва – до 3 - х учасників у одній команді (в командному заліку будуть
враховуватися команди, які мають у своєму складі не менше двох учасників).
Порядок проведення:
27 квітня – день заїзду (реєстрація учасників та поселення);
28 квітня – конкурсний день;
29 квітня – оголошення результатів, апеляція, підведення підсумків олімпіади;
30 квітня – від’їзд учасників.
Для участі в роботі журі пропонуємо відправити до ЧНТУ Ваші пропозиції щодо члена журі
від Вашого навчального закладу.
Просимо до 15.03.2015 року надіслати анкети переможців І етапу для участі в ІІ етапі
олімпіади та відомості на члена журі від Вашого ВНЗ, а також Ваші пропозиції щодо змісту
конкурсних завдань, також повідомити інформацію про учасників електронною поштою.
Розміщення студентів та членів журі передбачається у гуртожитках університету та найближчих
готелях.
Учаснику потрібно мати: паспорт (або військовий квиток), студентський квиток,
посвідчення про відрядження, мікрокалькулятор, заповнену, затверджену і скріплену печаткою
анкету учасника ІІ – го етапу олімпіади.
Наша адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, Чернігівський національний
технологічний університет, кафедра промислової електроніки, оргкомітет олімпіади.
Проїзд до ЧНТУ: проїзд до Чернігова – залізничним транспортом або маршрутним
автобусом "Київ - Чернігів" від метро "Лісова" до кінцевої зупинки "Готель Україна";
проїзд по місту – від залізничного та автовокзалу тролейбусом № 1, маршрутними
автобусами №16, 17, 38 до зупинки "Технологічний університет";
від "Готелю Україна" маршрутним автобусом № 31 до зупинки "Технологічний
університет".
Довідки за телефоном: (04622) 3–16–96, e–mail: olympiad@inel.stu.cn.ua, сайт з докладною
інформацією про олімпіаду: http://inel.stu.cn.ua/olympiad.
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