
Програма олімпіади 
 

 

 
 

 

18 березня 2020 року 

900 – 1000 – заїзд, реєстрація учасників 

Олімпіади; 

1000 – 1030 – урочисте відкриття, ауд. 34М, 

зустріч з представниками 

підприємства «Контінентал 

Фармерз Груп»; 

1030 – 1300 – виконання конкурсних 

завдань Олімпіади,  ауд. 22 П; 

1300 – 1400 – обід; 

1400 – 1500 – екскурсійна програма, 

підведення підсумків Олімпіади 

та нагородження переможців 

представниками підприємства 

«Контінентал Фармерз Груп». 

Наші контакти 

 

 

 

 

80381, м. Дубляни,  

вул. Володимира Великого, 1, 

Жовківський район,  

Львівська область. 
 

 

0982519584 – Крупич Олег 

Михайлович, завідувач кафедри 

сільськогосподарської техніки; 
+38(032)2242904; 0984795480 - 

Ковалишин Степан Йосифович, 
декан факультету механіки та 

енергетики. 

+38(0322)327771; 06767004 – 

Мороз Дмитро Васильович, 
Контінентал Фармерз Груп. 

 

dekanatme@gmail.com 

Dmytro.moroz@cfg.com.ua 

 

До університету можна доїхати: 
 

автобусним маршрутом № 111  

(ринок «Південний», приміський 

вокзал, ТЦ «Скриня» – м. Дубляни); 

автобусним маршрутом № 180А 

(вул. Зернова – м. Дубляни) 
 

 

 

Facebook.com/mechLNAU

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ 

АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

«УКРАГРООСВІТА» 

  

за сприяння 

«Контінентал Фармерз Груп» 

запрошує взяти участь у  
 

РЕГІОНАЛЬНІЙ ОЛІМПІАДІ 

з спеціальності «Агроінженерії» 
 

серед студентів випускових курсів  

коледжів і вищих професійно-технічних 

училищ ОС «Молодший спеціаліст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Дубляни – 2020 

mailto:dekanatme@gmail.com


МЕТА Й ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у 

регіональній олімпіаді з «Агроінженерії», яка 

проходитиме у Львівському національному 

аграрному університеті 18 березня 2020 

року. 

Мета олімпіади – промоція спеціальності 

«Агроінженерія» серед студентів навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації, ознайомлення 

їх з новітніми розробками в галузі 

сільськогосподарської техніки, виявлення 

знань, умінь  та професійних навичок в плані 

підготовки до роботи, експлуатації, 

сервісного обслуговування та ремонту 

сучасних марок сільськогосподарських 

машин і мобільних енергетичних засобів. 

На олімпіаду як гості запрошуються 

студенти молодших курсів, викладачі  

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, 

представники інженерних служб 

агропідприємств, сервісних служб 

сільськогосподарської техніки тощо. 

Олімпіада відбуватиметься за фінансової 

та організаційної підтримки «Контінентал 

Фармерз Груп». 

 

 

 

 

 

 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

В олімпіаді можуть брати участь команди к 

кількості 5 осіб, до складу яких входитимуть 

студенти випускових курсів закладів освіти 

України І-ІІ рівнів акредитації незалежно від 

форм власності і підпорядкування, які 

навчаються за спеціальністю «Агроінженерія» 

ОС «Молодший спеціаліст». Кількість команд 

від одного навчального закладу не обмежується. 

Олімпіада проходитиме у формі 2 етапів. 

Перший етап – ситуаційне вирішення в 

системі «Moodle» агротехнічних задач, 

пов’язаних з конструкцією і використанням 

нових марок машин виробництва ELVORTI 

(«Червона Зірка», м. Кропивницький). 

Другий етап передбачає проведення 

окремих конкурсів: 

- налаштування на задану норму висіву 

висіваючих апаратів однієї із сівалок 

виробництва ELVORTI (Україна), НОRSCH 

(Німеччина), Mater Macc (Італія); 

- Визначити спрацювання та оцінити 

ступінь зношення гільзи циліндрів та шийки 

колінчастого вала ДВЗ. 

- Підібрати електрод, вибрати режим і 

виконати зварне з’єднання за допомогою 

зварювального апарату інверторного типу 

«Дніпро-М» ММА-250. 

- Визначити несправності 

автотракторного генератора за допомогою 

цифрового мультиметра. 

- Додаткове завдання. Практична їзда на 

тракторі John Deere 6630. 

Кожен учасник повинен мати при собі 

студентський квиток. 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ  

І УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ 

 

Переможці визначаються за сумарною 

кількістю балів, яку отримали команди за 

результатами виконання основних та 

додаткових конкурсних завдань. 

Оцінювання команд проводить 

конкурсне журі, до складу якого входять 

представники компанії «Контінентал 

Фармерз Груп» та Львівського НАУ. 

Команди, які набрали найвищу сумарну 

кількість балів в конкурсних завданнях, 

будуть відзначені дипломами та цінними 

призами.   

І місце – грошова винагорода в сумі 2000 

грн. 

ІІ місце – грошова винагорода в сумі 

1500 грн. 

ІІІ місце – грошова винагорода в сумі 

1000 грн. 

Всі учасники олімпіади будуть відзначені 

сертифікатами, а переможцям буде 

запропоновано пройти стажування з 

перспективою майбутнього 

працевлаштування на інженерні посади в 

«Контінентал Фармерз Груп» 


