
Програма Олімпіади 
 

 

 

 

18 березня 

900 – 930 – заїзд, реєстрація, сніданок 

930 – 1000 – урочисте відкриття, ауд. 34М 

1000 – 1230 – виконання теоретичних 

конкурсних завдань 

Олімпіади,  ауд. 40M 

1230 – 1330 – обід 

1330 – 1600 – виконання практичних 

конкурсних завдань 

Олімпіади 

1600 – 1700 – підведення підсумків 

Олімпіади та нагородження 

переможців 

Наші контакти 

 

 

 

80381, м. Дубляни,  

вул. Володимира Великого, 1, 

Жовківський район,  

Львівська область 
 

 

+38(098)1625272 - Гошко Маркіян 

Орестович, доцент кафедри 

електротехнічних систем; 

+38(032)2242904, +38(098)4795480 

- Ковалишин Степан Йосифович, 

декан факультету механіки та 

енергетики; 

+38(0322)327771, +38(067)6700400  

- Мороз Дмитро Васильович, 

менеджер із зв′язків з громадськістю 

Контінентал Фармерз Груп 

 

dekanatme@gmail.com 

 

 

Доїзд до університету: 

автобусний маршрут № 111  

(ринок «Південний», приміський 

вокзал, ТЦ «Скриня» – м. Дубляни); 

автобусний маршрут № 180А 

(вул. Зернова – м. Дубляни) 
 

 

 
facebook.com/mechLNAU/  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

"УКРАГРООСВІТА" 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

за сприяння  

«Контінентал Фармерз Груп» 
 

запрошує взяти участь у  

РЕГІОНАЛЬНІЙ  

ОЛІМПІАДІ 

з «Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка»  
 

серед студентів випускних курсів  

коледжів і вищих професійно-технічних училищ 

ОС «Молодший спеціаліст» 
 

 

 

 

 

 

Дубляни – 2020 

https://www.facebook.com/mechLNAU/


 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

 

 

 

Запрошуємо взяти участь в Олімпіаді зі 

спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», що 

проходитиме на базі кафедр 

електротехнічних систем та енергетики 

Львівського національного аграрного 

університету 18 березня 2020 року. 

Мета Олімпіади – виявлення обдарованих 

потенційних вступників серед студентів 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, 

прищеплювання їм зацікавленості до обраної 

спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», 

ознайомлення з новітніми розробками в галузі. 

Зміст Олімпіади – завдання, які 

пропонуються для Олімпіади, складаються з 

теоретичних і практичних питань, що 

вивчаються в основному курсі дисциплін із 

зазначеної спеціальності.  

На Олімпіаду, як гості, запрошуються 

студенти молодших курсів, викладачі 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. 

Олімпіада фінансово та організаційно 

підтримується «Контінентал Фармерз Груп». 

  

 

 

 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

 

 

 

В Олімпіаді беруть участь команди в 

кількості 5 осіб, до складу яких входять студенти 

випускних курсів закладів освіти України І-ІІ 

рівнів акредитації, незалежно від форм власності 

та підпорядкування, які навчаються за 

спеціальністю «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» ОС 

«Молодший спеціаліст». Кількість команд від 

одного навчального закладу не обмежується.  

Олімпіада проводиться в 2 тури, очно, 

безпосередньо у Львівському національному 

аграрному університеті. 

Перший тур – тестування. Тривалість – 

одна астрономічна година (60 хв). Учасник  

ознайомлюється з загальною інструкцією щодо 

виконання завдань та нарахування балів. На 

ознайомлення з інструкцією відводиться 15 

хвилин. Учасник може розв'язувати завдання у 

будь-якій послідовності. У визначений час 

система тестування припинить свою роботу та 

буде сформовано підсумкову таблицю. 

Після проведення І туру Олімпіади 

Оргкомітет оприлюднює на сайті Олімпіади 

результати тестування та правильні відповіді. 

Другий тур – практичні завдання. 

Передбачено складання електричних схем та 

перевірку їх робото здатності на навчально-

демонстраційних стендах. 

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. 

Журі за участю представників «Контінентал 

Фармерз Груп» відзначить переможців, а 

команди, які набрали найвищу сумарну кількість 

балів у конкурсних завданнях, будуть відзначені 

дипломами та цінними призами.   

І місце – винагорода в сумі 2000 грн; 

ІІ місце – винагорода в сумі 1500 грн; 

ІІІ місце – 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».  


