
Тиждень інформатики – це традиційний 

щорічний комплекс заходів, що проводяться 

кафедрою інформатики з метою активізації 

інтересу студентів університету до набуття 

знань з інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Тиждень інформатики – це командні 

змагання з креативності, інформатичної ерудиції 

та досконалості володіння комп'ютером. 

Тиждень інформатики – це органічне 

поєднання заходів наукового спрямування з 

розважально-пізнавальною програмою. 

Тиждень інформатики – це прояв творчої 

активності й ініціативності студентів і 

викладачів. 

Тиждень інформатики – це масовий 

виступ, у якому приймають участь студенти всіх 

курсів фізико-математичного факультету – від 

першого до випускного – і викладацький 

колектив кафедри інформатики.  

Тиждень інформатики – це велике свято 

на фізико-математичному факультеті, незабутня 

подія, вибух весняних емоцій і молодої енергії, 

сплеск фантазії і вигадки. 

Тиждень інформатики – це 

найвідвідуваніша сторінка сайту кафедри 

інформатики, де розміщена вся інформація про 

проведені заходи тижня інформатики в нашому 

університеті, фото та відеоматеріали. Ми 

радіємо, що наш досвід є цікавим і корисним для 

освітян.  

 

 

Запрошуємо всіх шанувальників 

новітніх інформаційних технологій  

прийняти участь 

у ТИЖНІ ІНФОРМАТИКИ 

на фізико-математичному 

факультеті 

 

Заходи  

відбудуться в період 

з 23 по 27 березня 2015 року 

 
 

 

НАША АДРЕСА: 
 

              61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2,  

  Фізико-математичний факультет 

  Кафедра інформатики 

 

              (057) 68-38-20 
   

Е-mail: kafinfo@kafinfo.org.ua 

web-сайт: http://kafinfo.org.ua 

  

Харківський національний  

педагогічний університет  

імені Г.С. Сковороди 

 

Фізико-математичний факультет 

 

Кафедра інформатики 

 
 

ТИЖДЕНЬ ІНФОРМАТИКИ 
 

 

«ІНФОРМАТИКА 

ЄДНАЄ!» 
 

 

 

23-27 березня 2015 року 



  

       

                                                                                    

09.30                                              ауд.214-Б 

Засідання дискусійного англомовного 

клубу «Come together…»  
У програмі – віртуальні екскурсії духовними 

скарбницями світу, інтерактивна гра  

"Дані мандрують мережею" 

11.20                                              ауд.213-Б 

Виставка-лекція «Час закладок»  
Дізнаємося про закладки як феномен часу, носій 

інформації, елемент культури, мистецтва, 

інтер’єру…  

 

 

 

9.30                                                 ауд.213-Б 

Брейн-ринг  

«Інформатичні смаколики для 

студентів» 
Ерудиція, командний дух, азарт – і ваша команда 

стане переможцем в інтелектуальній грі 

14.00                                               ауд.213-Б 

Брейн-ринг  

«Інформатичні смаколики для учнів» 
Команди з кмітливих і найрозумніших учнів 

знайдуть відповідь на будь-яке запитання 

 

   09.30                                                  ауд.213-Б 

Майстер-клас з безпеки в Інтернеті 
В Інтернет-галактику – автостопом  

без небажаних пригод 

 10.50                                                     2 поверх 

 Інтерактивний захід «Щасливий квиток» 
Неймовірна подорож інформатичним трамваєм. 

Є вільні місця для всіх бажаючих! 
   11.20                                    аудиторії кафедри 

WEB-квест 
«Під патронатом  Ісідора  Севільского» 
Маєте шанс провести прискіпливе розслідування 

таємниць кафедри інформатики й досягти успіху. 

 

 

  10.50                                2 поверх 

Відкриття тижня інформатики 
Пориньте у феєрію яскравих емоцій, жартів, 

артистичності та веселощів 

  11.20                                                ауд.213-Б 

Студентська конференція 

«Інформатика та життя» 
Свої перші наукові розвідки представляють учні 

фізико-математичного ліцею № 27 і наші 

першокурсники 

 

 

 

 

09.30                                            ауд.212-Б  

Конкурс авторських комп’ютерних ігор 
Оригінальні розробки ігор пропонують учні та 

студенти: граємо та вибираємо найкращу 

09.30                                                 ауд. 213-Б  

Конкурс авторських закладок 
Оцінюємо креативність, майстерність і фантазію 

наших студентів, втілені в авторських виробах  

11.00                                                  ауд.218-А 

Зустріч з випускниками факультету 

12.45            2 поверх 

Підведення підсумків тижня інформатики 

 

 

 

 

 

 


