
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 24 по 28 березня 2014 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 
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Кафедра інформатики 
 
 

 

ТИЖДЕНЬ 
ІНФОРМАТИКИ 

 
 

24-28 березня 2014 року 
 

 

 



Програма тижня 
інформатики 

 

 

  

   

 

Понеділок       24 березня 

» 10.50-11.20       

Презентація тижня інформатики 

» 10.50  
Відкриття мережного  

конкурсу дудлів 

» 11.20-12.40         ауд.213Б 
Інформатичний брейн-ринг  

для студентів 

Вівторок     25 березня 

» 11.20-12.40  ауд.213 

Студентська конференція  
"У світі алгоритмів" 

» 13.00-14.20         ауд.213Б 

Майстер-клас  
"Створення пластилінових 

мультфільмів" 
 

Середа         26 березня 

Четвер            27 березня 

П’ятниця     28 березня 

» 9.30-10.50       ауд.213Б 
Конкурс авторських 
комп'ютерних ігор 

» 11.20-12.40       ауд.211Б 
Засідання дискусійного 

англомовного клубу  
"Магія звуків" 

» 13.00-14.20       ауд.213Б 
Інформатичний брейн-ринг  

для школярів 
 

» 9.30-12.40  
Конкурс фоторобіт  

"Образ інформаційного світу" 

» 11.00-12.00       ауд.218А 
Зустріч з випускниками  

минулих років 

» 13.00-14.20         ауд.214Б 
Круглий стіл  

"Історія кафедри інформатики" 

» 9.30-10.50            ауд.213Б 

Інтернет-кав’ярня 

  

» 11.20-12.40        ауд.213Б 

Фестиваль анімаційних фільмів  

"Школа – це життя!" 


