
Програма олімпіади 
 

 

 

 

19 березня 

900 – 930 – заїзд, реєстрація 

930 – 1000 – урочисте відкриття, ауд. 34М 

1000 – 1230 – перший етап Олімпіади, 

(теоретична частина),  

    ауд. 34М, 40М 

1230 – 1330 – обід 

1330 – 1600 – другий етапу Олімпіади 

(практична частина), 

павільйон механізації 

1600 – 1700 – підведення підсумків 

Олімпіади та нагородження 

Переможців 

 

 

 Наші контакти 

 

 

80381, м. Дубляни,  

вул. Володимира Великого, 1, 

Жовківський район,  

Львівська область. 

 

 

 

+38(067)289-23-93 – Швець 

Олексій Петрович, доцент 

кафедри машинобудування. 

+38(032)2242904; 0984795480 - 
Ковалишин Степан Йосифович, 
декан факультету механіки та 
енергетики. 

+38(0322)327771; 0676700400 – 
Мороз Дмитро Васильович, 
менеджер зі зв’язків з громадськістю 

Контінентал  Фармерз Груп. 

 

dekanatme@gmail.com 

  

 

До університету можна доїхати: 

 автобусом маршруту № 111  

(ринок «Південний», приміський 

вокзал, ТЦ «Скриня» – м. Дубляни); 

автобусом маршруту № 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  

  

з «Галузевого машинобудування» 
   

серед студентів випускових курсів  

коледжів і вищих професійно-технічних 

училищ ОС «Молодший спеціаліст» 
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МЕТА Й ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у 

регіональній олімпіаді з «Галузевого 

машинобудування», яка проходитиме у 

Львівському національному аграрному 

університеті 19 березня 2020 року. 

Мета й завдання олімпіади – 

популяризація спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» серед студентів 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, 

ознайомлення їх з новітніми технологіями в 

машинобудуванні; виявлення, розвиток 

обдарованих студентів, надання їм допомоги 

у виборі професії, залучення до навчання у 

Львівському НАУ, реалізація здібностей 

талановитих студентів; підвищення інтересу 

до поглибленого вивчення спеціальних та 

фахових дисциплін, формування у 

випускників коледжів і ВПУ навичок 

дослідницької роботи. 

На олімпіаду, як гості, запрошуються 

студенти молодших курсів, викладачі  

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, 

представники машинобудівних, сервісних, 

аграрних підприємств тощо.  

Олімпіада відбуватиметься за фінансової 

та організаційної підтримки «Контінентал 

 Фармерз Груп». 

  

 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

 

В олімпіаді можуть брати участь 

команди в кількості 5 осіб, до складу яких 

входитимуть студенти випускових курсів 

закладів освіти України І-ІІ рівнів 

акредитації, незалежно від форм власності та 

підпорядкування, які навчаються за 

спеціальністю «Галузеве машинобудування» 

ОС «Молодший спеціаліст». Кількість 

команд від одного навчального закладу не 

обмежується.  

Завдання Олімпіади полягає в 

проектуванні, конструюванні, розробці 

технології виготовлення конструкційного 

елемента з використанням відповідних 

засобів. Учасникам дозволяється 

користуватися власними засобами для 

проектування (ПК, програмне забезпечення, 

креслярські інструменти тощо) або  

засобами ЛНАУ.  

Олімпіада проходитиме у 2 етапи. 

Перший етап – теоретична частина, 

полягатиме у розрахунку геометричних 

параметрів деталей; розрахунку з’єднань; 

оформлення робочих креслеників зі 

специфікацією; складання маршрутних карт 

виготовлення деталей. 

Другий етап передбачає технологічні 

налаштування засобів для виготовлення 

конструкційного елемента та власне його 

виготовлення. 

Кожен учасник повинен мати при собі 

студентський квиток.  

 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ  

І УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ 

 

Переможці визначаються за сумарною 

кількістю балів, яку отримали команди за 

результатами першого і другого етапів.  

Журі за участю представників 

«Контінентал  Фармерз Груп» відзначить 

переможців, а команди, які набрали найвищу 

кількість балів в окремих її етапах, 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». 

 


