
11 квітня 2018 р. (середа) 
8.00-15.00 – Заїзд та реєстрація 
учасників, розміщення та поселення: 
Поселення у готель «Хостел» 
Львівського професійного коледжу 
готельно-туристичного та 
ресторанного бізнесу  
(вул. Ів. Пулюя, 38). 
Реєстрація на хімічному факультеті 
ЛНУ ім. І. Франка, вул. Кирила і 
Мефодія, 8; ауд. №1. 
15.00-16.00 – Відкриття олімпіади 
Хімічний факультет, ауд. № 1. 
16.00-18.00 – І тур олімпіади 
(виконання тестових завдань). 
Хімічний факультет (класичні 
університети, ауд. № 1), (педагогічні 
університети, ауд. № 2). 

12 квітня 2018 р. (четвер) 
10.00-14.00 – ІІ тур олімпіади 
(виконання завдань на виявлення рівня 
теоретичних знань з базових і 
спеціальних дисциплін). Хімічний 
факультет (класичні університети, 
ауд. № 1), (педагогічні університети, 
ауд. № 2). 
16.00 – екскурсія. 

13 квітня 2018 р. (п’ятниця) 
10.00-11.30 – Ознайомлення з 
результатами, робота  апеляційної 
комісії (ауд. №1). 
11.30-13.00 – Підведення підсумків, 
закриття олімпіади, нагородження 
переможців. 
Хімічний факультет, ауд. № 1. 

Контактні телефони деканату 

хімічного факультету ЛНУ ім.  

І. Франка:  

0322600391  

0322394510  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

 

 

ПРОГРАМА 
ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ХІМІЯ»  

СЕРЕД СТУДЕНТІВ КЛАСИЧНИХ ТА 

ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 
 

 

Наказ № 1572 Міністерства освіти і 

науки України від 06.12.2017 р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 

11-14 квітня 2018 р. 



СКЛАД 

оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з хімії 
 

Гладишевський Роман Євгенович – 

д.х.н., професор, член-кореспондент 

НАН України, проректор з наукової 

роботи ЛНУ ім. І. Франка – голова 

оргкомітету 

 

Каличак Ярослав Михайлович – 

д.х.н., професор, декан хімічного 

факультету ЛНУ ім. І. Франка – 

заступник голови оргкомітету 

 

Дмитрів Григорій Степанович - 
к.х.н., доцент кафедри неорганічної 

хімії ЛНУ ім. І. Франка – секретар 

оргкомітету 

 

Волошин Ірина Михайлівна – голова 

профбюро студентів хімічного 

факультету ЛНУ ім. І. Франка 

 

Гулай Наталія Любомирівна – голова 

студентського наукового товариства 

хімічного факультету ЛНУ ім.  

І. Франка 

 

Марискевич Данило Тарасович –  

голова студентського самоврядування 

хімічного факультету ЛНУ ім.  

І. Франка 

СКЛАД 

журі ІІ етапу Всеукраїнської  

студентської олімпіади з хімії 
 

Обушак Микола Дмитрович – д.х.н., 
професор, завідувач кафедри органічної 
хімії ЛНУ ім. І. Франка – голова журі 
Коробов Олександр Ісаакович – д.х.н., 
професор кафедри хімічного 
матеріалознавства Харківського 
національного університету  
ім. В.Н. Каразіна – заступник голови журі 
Бохан Юлія Володимирівна – к.х.н., 
доцент, завідувач кафедри хімії 
Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету  
ім. В. Винниченка 
Бражко Олександр Анатолійович – 
д.б.н., професор, завідувач кафедри хімії 
Запорізького національного університету 
Дутка Володимир Степанович – д.х.н., 
професор кафедри фізичної та колоїдної 
хімії ЛНУ ім. І. Франка 
Курмакова Ірина Миколаївна – к.х.н., 
д.т.н., завідувач кафедри хімії 
Чернігівського національного 
педагогічного університету  
ім. Т. Шевченка  
Неділько Сергій Андрійович – д.х.н., 
професор кафедри неорганічної хімії 
Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка 
Онисько Михайло Юрійович – к.х.н., 
доцент, завідувач кафедри органічної хімії 
Ужгородського національного 
університету 
Павлюк Олексій Вікторович – к.х.н., 
доцент кафедри неорганічної хімії ЛНУ 
ім. І. Франка 

Решетняк Олександр Володимирович – 
д.х.н., професор, завідувач кафедри 
фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім.  
І. Франка  
Розанцев Георгій Михайлович – д.х.н., 
професор, завідувач кафедри неорганічної 
та аналітичної хімії Донецького націо-
нального університету імені Василя Стуса 
Тимошук Олександр Сергійович – 
к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії 
ЛНУ ім. І. Франка 
Швед Олена Миколаївна – д.х.н.,  
в.о. завідувача кафедри органічної хімії 
Донецького національного університету 
імені Василя Стуса 
Шиян Надія Іванівна – д.п.н., професор, 
завідувач кафедри хімії та методики 
викладання хімії Полтавського 
державного педагогічного університету  
ім. В.Г. Короленка 

 

Мандатна   комісія 
Дмитрів Григорій Степанович - к.х.н., 
доцент кафедри неорганічної хімії ЛНУ 
ім. І. Франка 
Карп’як Володимир Володимирович – 
к.х.н., доцент кафедри органічної хімії 
ЛНУ ім. І. Франка 

 

Апеляційна   комісія 
Павлюк Володимир Васильович – 
д.х.н., професор кафедри неорганічної 
хімії ЛНУ ім. І. Франка 
Матійчук Василь Степанович – д.х.н., 
професор кафедри органічної хімії ЛНУ 
ім. І. Франка  
Речицький Олександр Наумович – 
к.х.н., в.о. завідувача кафедри органічної 
та біологічної хімії Херсонського 
державного університету 
 


