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ТЕЛЕПРОЄКТ “ЛІГА ЗНАНЬ” – НОВИЙ СПОСІБ  

ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ХІМІЇ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ 

Дмитрів Г.С., декан хімічного факультету  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Останні кілька років спостерігається тенденція зменшення набору 

абітурієнтів на хімічний факультет, незважаючи на низку традиційних 

профорієнтаційних заходів: дні відкритих дверей, екскурсії учнів на хімічний 

факультет, профорієнтаційні виїзди до шкіл, проведення обласної олімпіади з 

хімії, Всеукраїнської олімпіади вступника, турніру МАН, конкурсу 

“Кристали…” тощо. 

Цього року Львівський університет спільно з телеканалом “НТА-

незалежне телевізійне агентство” розпочали просвітницький проєкт – 

інтелектуальну телегру “Ліга знань”. Телегру проводитимуть у форматі 

інтерактивної олімпіади з окремих навчальних предметів. Перші два випуски 

програми будуть присвячені хімії та українській мові/літературі. 

Попередній анонс проєкту відбувся 9 лютого 2020 року під час проведення ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 

членів Львівської обласної МАН з хімії та 15 лютого під час проведення ІІІ 

етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Інформація також була 

розміщена на головній вебсторінці Університету та вебсторінці хімічного 

факультету у розділі “Новини”.  

29 лютого відбувся відбір 20 фіналістів телепроєкту “Ліга знань” із 93 

претендентів, які зареєструвались на вебсторінці телепроєкту. Слід відзначити, 

що серед цих школярів були як представники шкіл м. Львова (64) так і 

Львівської області (29). На 4 квітня 2020 року заплановано фінальну гру, яка 

відбудеться в Актовій залі Університету, у ній змагатимуться 16 львівських 

учнів та 4 учні Львівської області. 

Окрім того, в рамках проєкту, відбувається конкурс серед вчителів ЗСО 

та викладачів і студентів ЗВО Львова та області на найцікавіші запитання.  

Фінальна Телегра проходитиме у три тури: перший тур складатиметься 

із запитань до яких буде запропоновано чотири варіанти відповіді; у другому 

турі, в який проходить п’ять переможців першого, потрібно буде дати 

відповідь на відеозапитання від відомих хіміків, відповідь від вченого також 

буде у відео форматі; у третьому турі (фіналі) зустрінуться три найкращих 

учасники турніру, які будуть давати відповіді на відкриті складні запитання, 

до яких передбачено по три підказки, у разі, якщо учасники турніру не 

знатимуть відповіді, використання підказок призводитиме до зменшення 

кількості балів, які зможе отримати учасник у разі вірної відповіді. 

Метою проєкту є просвітницька діяльність, популяризація освіти та 

науки серед школярів, створення соціальних і професійних “ліфтів” для 

молоді, підвищення зацікавленості до навчання тощо. 

 

Особлива подяка у підготовці цього матеріалу співавтору проєкту “Ліга 

знань” Сергію Різнику. 


