
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28 листопада 2018 року 

«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році», 

Національний університет «Львівська політехніка» призначений базовим вищим навчальним 

закладом з дисципліни «Міжнародна економіка» для вищих закладів освіти України. 

 

Для участі у ІІ етапі Олімпіади ЗВО делегують не більше трьох студентів з ОКР «Магістр» та 

«Бакалавр», які перемогли у І етапі Олімпіади. 

Строки проведення Олімпіади з 27 березня по 29 березня 2019 року. 

Реєстрація учасників відбудеться  27-28 березня 2019 року з 8.30 за адресою: м. Львів, вул. Ст. 

Бандери, 12, IV навчальний корпус (місце та час реєстрації вказано у програмі Олімпіади, Додаток А). 

Урочисте відкриття Всеукраїнської студентської Олімпіади з дисципліни «Міжнародна 

економіка» відбудеться 28 березня 2019 р. об 11.00 у актовій залі головного корпусу  Національного 

університету «Львівська політехніка». 

ІІ етап Олімпіади проводиться у два тури: 

І-й тур передбачає виконання учасниками тестових завдань, на ІІ турі буде запропоновано 

задачі із навчальної дисципліни «Міжнародна економіка». I та ІІ тури відбудуться 28 березня 2019 

року. Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародна економіка» додається (Додаток Б). 

Підведення підсумків Олімпіади відбудеться за результатами обох турів. Нагородження переможців – 

29 березня 2019 року. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28 листопада 2018 витрати на 

відрядження студентів та науково-педагогічних працівників для участі у ІІ етапі Олімпіади 

здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони навчаються або працюють (п. 5.2). 

Проживання забезпечується учасниками самостійно, або у разі необхідності – в місцях розміщення, 

визначених оргкомітетом (за окрему плату). В разі потреби в поселенні слід зробити відповідний 

запис в анкеті учасника (Додаток В). Учасникам необхідно мати при собі студентський квиток, 

паспорт, посвідчення про відрядження. 

Оргкомітет просить підтвердити до 05.03.19 р. Вашу згоду на участь у ІІ етапі Олімпіади та 

направити на нашу адресу (mmp.dept@lpnu.ua) анкети учасників. 

З інформацією щодо підготовки та проведення ІІ етапу Олімпіади можна ознайомитись на 

сайті кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська 

політехніка» - http://www.lp.edu.ua/mmp. 

Контакти: 

Електронна адреса: mmp.dept@lpnu.ua 

Поштова адреса: 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12, IV навчальний корпус, ауд. 302 (з 

позначкою «Олімпіада з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка»). 

Факс університету: (032) 222-58-10 (з позначкою «Олімпіада з навчальної  дисципліни 

«Міжнародна економіка»). 

Секретар оргкомітету Чернобай Ліана Іванівна:  063-462-47-06. 

Відповідальний за поселення та організаційні питання Кара Наталя Ігорівна: 050-736-05-70. 

 

 

 Оргкомітет Олімпіади  



Додаток А 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Інститут економіки і менеджменту 

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва 

 

ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади  

з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» 

27 – 29 березня 2019р. 

 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

Дата Місце проведення  Час та види робіт 

1 2 3 

27.03.2019р. Національний університет 

«Львівська політехніка», 

4-й навчальний корпус, ауд. 307 

830 – 1800 

реєстрація та поселення 

учасників 

 

28.03.2019р. 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

4-й навчальний корпус, ауд. 209 

830  – 1030 

реєстрація та поселення 

учасників 

 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

Головний навчальний корпус, 

актова зала 

1100 – 1200 

урочисте відкриття 

 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

4-й навчальний корпус, ауд. 205 

(бакалаври), 310 (магістри). 

1200 – 1300 

виконання завдань 1-го туру 

(тестова частина) 

За вибором учасників 1300 – 1400 

обід 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

4-й навчальний корпус, ауд. 205 

(бакалаври), 310 (магістри). 

1400 – 1700 

виконання завдань 2-го туру 

(розрахункова частина) 

29.03.2019р. Національний університет 

«Львівська політехніка», 

4-й навчальний корпус, ауд. 

301-Б 

0900 – 0945 

робота апеляційної комісії 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

4-й навчальний корпус, ауд. 205 

1030 – 1200 

урочисте закриття 

 

За вибором учасників 1200 – 1700 

від’їзд учасників 

 

Оргкомітет  



Додаток В 

А Н К Е Т А 

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _____________________________________ 

Дата народження ______________________________________________________ 

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Факультет, курс _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Рішенням Оргкомітету _________________________________________________ 
(назва вищого навчального закладу) 

студент(ка) ___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

який(яка) у I етапі олімпіади_____________________________________________ 
(назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

здобув(ла) _____ місце,  рекомендується  до  участі  у II  етапі  Всеукраїнської 

 

студентської олімпіади. 

 

 

Голова Оргкомітету 

І етапу олімпіади 

вищого навчального закладу     ___________     ___________________________ 

(назва ВНЗ-учасника)                  (підпис)                            (ініціали, прізвище) 

 

м.п. 

 

 

 

Підпис учасника олімпіади ________________________ 

 

 

Дата заповнення  _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Необхідно забезпечити можливість проживання 

 


