
Шановні школярі! 

Національний університет «Львівська політехніка» організовує 

предметні олімпіади «Майбутнє з Політехнікою» для учнів 10-11 класів. 

Участь в олімпіаді дає змогу перевірити рівень своїх знань та вміння 

застосувати їх для розв’язування різноманітних нестандартних задач, 

більше довідатися про Національний університет «Львівська політехніка» 

та спеціальності, які можна здобути в стінах нашого вишу. Також участь в 

олімпіаді сприятиме об’єктивній аргументації в мотиваційному листі 

вступника, в якому необхідно відобразити зацікавленість навчатися саме у 

Львівській політехніці, а також досягнення в навчанні та інших видах 

діяльности. 

Олімпіади будуть відбуватися у два тури: 

 І тур (заочний) – січень – лютий 2023 року;  

 ІІ тур (очний) – березень 2023 року. 

 

Загальні правила І туру: 

1. Участь в олімпіаді можуть брати учні 10 та 11 класів. 

2. Тестові завдання розробили викладачі Львівської політехніки на 

основі шкільної програми закладів повної загальної середньої 

освіти. 

3. Завдання олімпіад представлені у вигляді тестів різного формату 

з вибором/доповненням однієї правильної відповіді, виконання яких 

розраховане на 50-60 хвилин (залежно від предмету). Максимальна 

кількість балів за виконання тестів з предметів – 100. 

4. Pозклад І туру олімпіад: 

 

Дата проведення Час проведення Предмет 

21 січня 2023 року 
10:00 Українська мова 

12:00 Англійська мова 

28 січня 2023 року 
10:00 Математика  

12:00 Фізика  

4 лютого 2023 року 
10:00 Хімія 

12:00 Історія України 

11 лютого 2023 року 
10:00 Інформатика 

12:00 Економіка та державне управління 

 

5. Рейтингові списки, з вказанням учасників ІІ туру, будуть 

оприлюднені на інформаційній сторінці Олімпіади протягом двох 

робочих днів після проведення конкретної Олімпіади. 

6. Запрошення на 2 тур надсилатимуться на особисту пошту 

переможцям. 

7. Розклад ІІ туру Олімпіади буде розміщено на інформаційній сторінці 

олімпіади додатково. 

 



Нагороди: 

1. Кожен Учасник олімпіад, незалежно від досягнутого результату, 

отримає електронний сертифікат учасника.  

2.  Кожен Учасник ІІ туру Олімпіад, незалежно від досягнутого 

результату, отримає електронний диплом учасника. 

3. Переможці Олімпіади будуть відзначені дипломами та призами. 

 

Реєстрація учасника: 

1. Для участі в Олімпіаді учаснику потрібно зареєструватися на 

сторінці http://ctdz.lpnu.ua. 

2. Реєстрацію кожен учасник здійснює самостійно. 

3. Реєстрація дає можливість участі, за побажанням, у всіх актуальних 

олімпіадах. 

4. Реєстрація розпочинається з 16.01.23 і триває до 10.02.23. 

5. За додатковою інформацією звертатися за телефонами та 

електронною поштою розміщеною за посиланням: 

https://lpnu.ua/inntspko. 
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