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За спонсорської підтримки: 

  

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ-ЕЛЕКТРОНЩИКИ! 
 

Чернігівський національний технологічний 

університет запрошує студентів, що навчаються за 

галуззю знань “Електроніка” прийняти участь в 

фаховій олімпіаді, яка збере найкращих студентів-

електронників зі всієї України! Цей захід 

проводитиметься з 18 по 21 квітня 2016 року в 

Чернігівському національному технологічному 

університеті. 

Тематика завдань олімпіади 

В олімпіаді можуть приймати участь студенти 3-5 

курсів, які навчаються за напрямом підготовки 

"Електронні пристрої та системи" або іншими 

галузями знань та напрямками, де вивчаються 

питання роботи та розрахунку електронних кіл 

різноманітного призначення. Завдання олімпіади 

будуть базуватись на основних нормативних 

дисциплінах навчального плану галузі знань 

“Електроніка”: «Теорія електричних кіл», «Твердотільна 

електроніка», «пристрої аналогової та цифрової 

електроніки», «Енергетична електроніка». Студенти 

матимуть змогу показати свої знання та вміння 

розрахунку електронних кіл, схемотехніки, 

використання сучасної елементної бази, вирішення 

нестандартних задач. 

Разом зі студентами на олімпіаду можуть бути 

надіслані і супроводжуючі особи, які будуть залучені 

до журі олімпіади та апеляційної комісії. Крім того, ви 

можете запропонувати власні цікаві й нестандартні 

задачі, які теж можуть бути долучені до конкурсних 

завдань. 

Зручний трансфер до м. Чернігова 

Зручне розташування міста Чернігів в двох 

годинах їзди на північ від столиці України зробить 

ваш маршрут до місця проведення олімпіади 

нескладним та з мінімумом пересадок. Рух 

маршрутних мікроавтобусів, що відправляються з м. 

Київ кожної півгодини,  суттєво спрощує ваш 

маршрут зі столиці. Прямі потяги зі Львова, Харкова 

та інших міст України можуть зробити вашу подорож 

взагалі без пересадок! 

 

В’їзд в Чернігів – Катерининська церква. 

Чернігів – місто легенд 

Під час проведення олімпіади для студентів та 

супроводжуючих осіб буде запропоновано цікаву 

екскурсійну програму по університету та місту. А в 

Чернігові є на що подивитись! В’їжджаючи в місто ви 

відразу потрапляєте “під приціл” старовинних гармат, 

які розміщені на древньому укріпленому Валу. 12 

гармат часів ХVII-XVIII сторіч зустрічають кожного, хто 

в'їжджає до столиці Сіверщини – м. Чернігова.  

 

Гармати на Валу 

В Чернігові зосереджено більшість вцілілих 

християнських храмів України домонгольської доби, 

саме тут ви зможете доторкнутись до творінь наших 

пращурів, зведених ще в часи Київської Русі. 



 

Спасо-преображенський собор – 1034 р. 

В Чернігові розташоване одне з чудес України - 

стародавні Антонієві печери, які почав створювати 

ще в ХІ сторіччі преподобний Антоній Печерський – 

засновник Києво-Печерської лаври. Під землею 

розташовані навіть чотири храми, один з яких 

висотою майже 9 метрів, а в галереях печер, як 

кажуть, можна зустріти привид монаха! 

 

Антонієві печери – ХІ ст. 

Кожен бажаючий зможе забрати з собою на 

згадку про місто сувенір, зроблений руками 

чернігівських майстрів - різьблені вироби, кераміку, 

вишиванки, не кажучи вже про традиційні магніти. 

«Родзинкою» міста є Чернігівський звір – Семаргл, 

який зустрічається лише в нашому місті – на 

оздобленні храмів, кованих огорожах, кераміці. 

 

Чернігівський звір – Семаргл. 

Умови проживання. 

Участь в олімпіаді не потребуватиме значних 

фінансових витрат, що особливо важливо в наш час. 

Для проживання кожен зможе знайти для себе 

найбільш оптимальний варіант. Студенти-учасники 

олімпіади під час її проведення зможуть оселитись в 

гуртожитках Чернігівського національного 

технологічного університету, вартість проживання в 

яких (20-30 грн. на добу) буде найбільш прийнятною 

для них. Для супроводжуючих осіб можна замовити 

проживання в студентському гуртожитку (для 

економії коштів), або ж, за бажанням, в одному з 

декількох готелів, які нададуть більш комфортні 

умови проживання, і які  розташовані зовсім поруч 

біля головного корпусу університету - в 5 хвилинах 

пішої ходи. Вартість проживання в готелі є теж 

невеликою, і складає 180-200 грн. на добу в 

двомістному номері, чи 230-350 грн. в одномісному. 

 

Одномісний номер в готелі вартістю 300 грн. 

Олімпіада з електроніки в ЧНТУ стане незабутнім 

враженням для ваших студентів та викладачів, які 

будуть супроводжувати їх та прийматимуть участь в 

роботі журі, а також зможе виявити нові таланти, які 

стануть відомі всім завдяки розміщенню інформації 

в Інтернет на сайті університету та сайті олімпіади, 

який планується відкрити напередодні її проведення. 

 

Детальну інформацію щодо олімпіади Ви можете  

отримати телефоном або електронною поштою: 
 

тел.:  (0462) 3-16-96, (067) 46-00-881 

e-mail:  olympiad@inel.stu.cn.ua  

web: http://inel.stu.cn.ua/olympiad  

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 
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