
 

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН МІЖ СТУДЕНТАМИ КОЛЕДЖІВ   

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Згідно з наказом ректора Львівського національного аграрного університету    

№ 90 від 25.04.2018 р. «Про проведення Університетської студентської олімпіади з 

економічних дисциплін між студентами коледжів у 2017-2018 навчальному році»    

24 травня 2018 року на базі Львівського національного аграрного університету 

буде проведено Університетську студентську олімпіаду з економічних дисциплін 

між студентами коледжів.  

Участь в Олімпіаді можуть брати студенти коледжів економічного напряму 

навчання (3-4 особи від кожного коледжу).  

Коледжі, які зацікавлені в участі своїх представників в Олімпіаді, повинні до    

15 травня 2017 року надіслати на адресу Організаційного комітету Олімпіади 

заповнені анкети окремо на кожного з учасників в паперовій та електронній формі 

(анкета  додається).  

Олімпіада буде проведена у формі комп’ютерного тестування з таких 

економічних дисциплін:  «Економіка», «Бухгалтерський облік», «Фінанси»,  

«Підприємництво», «Менеджмент», «Маркетинг». 

 
  

Наша адреса: 

80381, Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира 

Великого, 1, Економічний факультет (Олімпіада) 

Контактний телефон:  
(067) 140 19 20 – Брик Галина Володимирівна  

e-mail: ekp_olimpiada@ukr.net 

Інформацію щодо проведення Олімпіади також можна отримати на офіційному 

сайті Львівського національного аграрного університету http://lnau.lviv.ua 
 

Транспортне сполучення 

Проїхати до Львівського національного аграрного університету можна: 

- від готелю «Львів» міста Львова маршрутним таксі №180А до зупинки 

Львівський національний аграрний університет (Головний корпус); 

- від Привокзальної площі (вул. Городоцька) міста Львова маршрутним таксі 

№111 до зупинки Львівський національний аграрний університет (Головний корпус). 

Оргкомітет Олімпіади 



 

 

ПРОГРАМА 

проведення Університетської  студентської олімпіади 

 з економічних дисциплін між студентами коледжів  

на базі Львівського національного аграрного університету, 

2017-2018 н.р. 

 

 

24 травня  2018 року   

8.00 – 10.00 год. реєстрація учасників Олімпіади,  

головний корпус ЛНАУ   

10.00 – 10.30 год. відкриття Олімпіади  

економічний факультет,  аудиторія 304 

11.00 – 14.00 год. проведення Олімпіади (комп’ютерне тестування в 

середовищі MOODLE) з таких економічних 

дисциплін:  

- «Економіка» 

- «Бухгалтерський облік» 

- «Фінанси» 

- «Підприємництво» 

- «Менеджмент» 

- «Маркетинг» 

 аудиторія 118 

14.00 – 15.00 год. 

15.00 – 16.00 год 

обід (студентська столова ЛНАУ) 

екскурсія музеями ЛНАУ, знайомство з економічним 

факультетом 

16.00 – 17.00 год. оголошення результатів олімпіади, нагородження 

переможців дипломами та грамотами  

економічний факультет,  аудиторія 304 

з 17.00 год. від’їзд учасників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 

учасника Університетської  студентської олімпіади 

 з економічних дисциплін між студентами коледжів  

на базі Львівського національного аграрного університету, 

2017-2018 н.р. 

 

 

  

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

 

Дата народження ________________________________________________________ 

 

Електронна пошта  _______________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________ 

 

Навчальний заклад (повне найменування та місцезнаходження) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Напрям навчання (спеціальність), курс  ____________________________________ 

 

 

Супроводжуючий викладач 

 

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

 

Телефон   ____________________________________________________________ 

 

 

 

 Директор 

 навчального закладу        ____________         _______________ 
     

                                           (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 

 

М.П. 
 

Підпис учасника  ________________________________________________ 

 

Дата заповнення   _________________________________________________ 

 


