
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р.  

№ 1313 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 н.р.” 

Львівському національному університету імені Івана Франка доручено провести ІІ етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії (спеціальність “Хімія”) серед класичних і 

педагогічних університетів. Олімпіада буде проведена 10–13 квітня 2019 р. 

 Для участі у ІІ етапі Олімпіади запрошуємо переможців (не більше п’яти осіб) І етапу 

олімпіади з хімії, які проводили класичні та педагогічні університети. 

 Передбачено 2 тури проведення олімпіади: 

І тур – тестові завдання з хімії (класичні університети) та хімії і методики викладання хімії 

(педагогічні університети); 

ІІ тур – теоретичні завдання з неорганічної, органічної, аналітичної та фізичної хімії 

(класичні та педагогічні університети). 

 До 15 березня 2019 року просимо надіслати анкету на кожного учасника за адресою: 

Деканат хімічного факультету  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. Кирила і Мефодія, 6/8, м. Львів, 79005 

 Учасникам Олімпіади необхідно мати при собі паспорт і студентський квиток. 

Оргкомітет резервує місця для проживання учасників Олімпіади в хостелі “Перлина” 

(http://www.lviv-prestige-school.com.ua/gotel-perlina) Львівського професійного коледжу 

готельно-туристичного та ресторанного бізнесу (вул. І. Пулюя, 38, вхід в подвір’я зі сторони 

коледжу, вул. І. Пулюя, 36), вартість 230 грн з особи за добу.  

 

Телефони оргкомітету:  

(032) 255-41-00 – проректор з наукової роботи член-кореспондент НАН України, професор 

Гладишевський Роман Євгенович; 

(032) 260-03-91, e-mail: chemdek@lnu.edu.ua – декан хімічного факультету професор  

Каличак Ярослав Михайлович. 

Актуальна інформація про Олімпіаду буде розміщуватись на сайті хімічного факультету: 

http://chem.lnu.edu.ua. 

 

Заїзд і реєстрація учасників – 10 квітня 2019 року з 8
00

 до 14
00

 год за адресою:  

м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6/8, хімічний факультет. 

 Урочисте відкриття Олімпіади – 10 квітня 2019 року о 15
00

 год в ауд. № 1 хімічного 

факультету (вул. Кирила і Мефодія, 6/8). 

 Підведення підсумків Олімпіади – 12 квітня 2019 року о 12
30

 год в ауд. № 1 хімічного 

факультету (вул. Кирила і Мефодія, 6/8). 

 Проїзд від залізничного вокзалу до хостелу “Перлина” Львівського професійного 

коледжу готельно-туристичного та ресторанного бізнесу маршрутками №№ 10 та 32 до 

зупинки “Магазин 1001 дрібниця”, і далі пішки. 

 Проїзд від залізничного вокзалу до хімічного факультету трамваєм № 9 до зупинки 

“Площа Івана Франка”. 

 Проїзд від хостелу “Перлина” до хімічного факультету трамваєм № 3 до зупинки 

“Площа Івана Франка” (деталі на http://www.eway.in.ua/ua/cities/lviv). 

 


