
 

 
«Альтанка» на Покровській площі 

 
м.Суми знаходяться у північно-східній 
частині України, на берегах річки Псел. 
Під час проведення олімпіади для 
студентів та супроводжуючих осіб буде 
запропоновано цікаву екскурсійну 
програму по університету та місту. 
Архітектурним символом Сум є 
«Альтанка» на Покровській площі. 
Символами міста також є: Спасо-
Преображенський собор, Троїцький 
собор, Воскресенська церква та Іллінська 
церква.  

 
Воскресенська церква 

Графік проведення II етапу 
всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

«Електроніка» 

Детальну інформацію щодо олімпіади 
Ви можете отримати за телефонами 

або електронною поштою: 
 

066 432 31 03 - Опанасюк Надія Миколаївна 
096 158 08 36 - Скордіна Олена Михайлівна 
 

e-mail: 
olimp.electronika@elit.sumdu.edu.ua 

за посиланнями: 
http://ekt.elit.sumdu.edu.ua/uk/olimpiada/

olimpiada-2018 
http://ezpf.elit.sumdu.edu.ua/olimpiada 
 

17.
04 

З 900 Реєстрація учасників 
олімпіади (Хол центрального 
корпусу (Ц) СумДУ, вул. 
Р.Корсакова, 2) 

18.
04 

1000 – 
1030 

Відкриття олімпіади (ауд. Ц-
219) 

1030 – 
1430 

Виконання конкурсних 
завдань (ауд. Ц-219) 

1530 – 
1800 

Перевірка робіт і підведення 
попередніх підсумків (ауд. Ц-
219) 

19.
04 

900 – 
930 

Оголошення попередніх 
підсумків олімпіади (ауд. Ц-
219) 

930 – 
1200 

Робота апеляційної комісії 
(ауд. ЕТ-99) 

1300 –  
1500 

Підведення загальних 
підсумків. Нагородження 
учасників. Закриття олімпіади 
(ауд. Ц-219) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

 
 

Сумський державний університет 
Факультет електроніки та інформаційних 

технологій 

 
Кафедра електроніки і комп’ютерної 

техніки 
 

Кафедра електроніки, загальної та 
прикладної фізики 

 
II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

 
 

 
Суми 2018 

 
 

ЕЗПФ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%97%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8)
http://ekt.elit.sumdu.edu.ua/uk/olimpiada/olimpiada-2018
http://ekt.elit.sumdu.edu.ua/uk/olimpiada/olimpiada-2018
http://ezpf.elit.sumdu.edu.ua/olimpiada


 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Сумський державний університет 
запрошує студентів, що навчаються за 
спеціальністю “Електроніка” прийняти 
участь у фаховій олімпіаді, яка запрошує до 
участі найкращих студентів електроніків зі 
всієї України! 

Цей захід буде проведено з 17 по 19 
квітня 2018 року в Сумському державному 
університеті (м.Суми, вул.Р.-Корсакова, 2). 

Умови проведення олімпіади 

В олімпіаді можуть приймати участь 
студенти 3-6 курсів, які навчаються за 
напрямом підготовки 171 “Електроніка”. 
Завдання олімпіади будуть базуватись на 
основних нормативних дисциплінах 
навчального плану галузі знань 
“Електроніка”: «Пристрої цифрової 
електроніки», «Твердотільна електроніка», 
«Пристрої аналогової електроніки», «Фізичні 
основи електроніки», «Мікропроцесорна 
техніка», «Пристрої перетворювальної 
техніки», «Технологічні основи електроніки», 
«Основи мікроелектроніки», «Функціональна 
електроніка», «Матеріали мікро- та 
наноелектроніки». 

Оргкомітет 

Голова - Карпуша Василь Данилович – 
перший проректор СумДУ, к. ф.-м.н., 
доцент. 

Відповідальний секретар – Опанасюк 
Надія Миколаївна, доцент кафедри 
електроніки, загальної та прикладної 
фізики СумДУ, к. ф.-м.н., доцент. 

Склад журі 
Голова: 

Опанасюк Анатолій Сергійович – завідувач 
кафедри електроніки і комп’ютерної техніки 
СумДУ, д.ф.-м.н., професор 

Відповідальний секретар: 
Д’яченко Олексій Вікторович – м.н.с. кафедри 
електроніки і комп’ютерної техніки СумДУ 

Члени журі: 
• Проценко Іван Юхимович - завідувач 
кафедри електроніки, загальної та прикладної 
фізики СумДУ, д.ф.-м.н., професор 
• Однодворець Лариса Валентинівна – 
заступник завідувача кафедри електроніки, 
загальної та прикладної фізики СумДУ, д.ф.-м.н., 
професор 
• Кулик Ігор Анатолійович - заступник 
завідувача кафедри електроніки і комп’ютерної 
техніки СумДУ, к.т.н., доцент 
• Ямненко Юлія Сергіївна - завідувач кафедри 
промислової електроніки НТУ «КПІ 
ім.І.Сікорського», м.Київ, д.т.н., професор 
• Іванець Сергій Анатолійович – декан 
факультету електроніки та інформаційних 
технологій Чернігівського національного 
технологічного університету, к.ф.-м.н., доцент. 
• Кривошеєв Сергій Юрійович – професор 
кафедри промислової та біомедичної 
електроніки НТУ «ХПІ», м.Харків, к.т.н., професор 
• Білічук Сергій Васильович – доцент кафедри 
електроніки та енергетики Чернівецького 
національного університету ім. Ю.Федьковича, 
к.ф.-м.н., доцент 

            Проживання та поселення 

Студенти-учасники олімпіади під час її 
проведення зможуть оселитись в гуртожитку-
готелі «Олімпійський» Сумського державного 
університету, який поєднує комфортне 
проживання, доступний сервіс та зручне 
розташування в центральній частині міста Суми 
з мальовничими краєвидами на річку Псел біля 
міського центрального парку. 
Від залізничного вокзалу до готелю 
«Олімпійський» можна доїхати маршрутами 
(зупинка - Легкоатлетичний манеж): 
Тролейбуси – 15, 15А 
Маршрутне таксі – 21, 2 
Від готелю до СумДУ: 
Маршрутне таксі  – 17а (до зупинки СумДУ) 
Від залізничного вокзалу до СумДУ: 
Маршрутне таксі  – 61 (до зупинки СумДУ) 
Від автовокзалу до СумДУ: 
Маршрутне таксі  –  56, 54, 61 (до зупинки СумДУ) 
(Відстежити рух транспорту по маршруту можна за 
посиланням http://avtobus.sumy.ua/) 

 
З детальною інформацією про номери та 
вартість проживання можна ознайомитися за 
посиланням:  
http://sumdu.edu.ua/ukr/social/hotel.html 
 

 

http://sumdu.edu.ua/ukr/social/hotel.html

