Запрошуємо учнів до участі у Всеукраїнській олімпіаді
Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка!
Шановні учні, вчителі, батьки!
Запрошуємо майбутніх вступників посилити свої позиції на вступному
конкурсі – взяти участь в Олімпіаді, що проводиться в Полтавському
національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка!
Відповідно до «Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого
навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної
загальної середньої освіти у 2022 році», ПНПУ імені В. Г. Короленка організує
фахові олімпіади з наступних предметів:
• математика;
• фізика;
• хімія;
• біологія;
• географія.
Охочі можуть брати участь у кількох напрямах. Участь в олімпіаді
безоплатна. Детально ознайомитися з умовами можна у Положенні.
Участь в олімпіаді дає можливість:
• підвищити впевненість у власних силах;
• узагальнити та проаналізувати вивчений матеріал;
• переконатися у правильності вибору майбутньої професії;
• найголовніше – здобути до 20 додаткових балів до одного з предметів
сертифіката ЗНО під час розрахунку конкурсного балу при вступі на
наступні спеціальності в ПНПУ імені В. Г. Короленка:
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014.04 Середня освіта (Математика);
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини);
014.06 Середня освіта (Хімія);
014.07 Середня освіта (Географія);
014.08 Середня освіта (Фізика);

014.09 Середня освіта (Інформатика);
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та
технології);
014.15 Середня освіта (Природничі науки);
015.36 Професійна освіта (Технологія
виробів легкої промисловості);
102 Хімія;
103 Науки про Землю.

Перший тур – дистанційний – триватиме з 15 грудня 2021 р.
по 22 квітня 2022 р. Учасники, які набрали під час першого туру 75% балів
(і більше), запрошуються до участі у другому турі.
Другий тур – засобами відеоконференції – відбудеться 27 травня 2022 р.
Розв’язки надсилати на електронну адресу olimpiadapnpu@gmail.com або
за адресою: 36003 м. Полтава, вул. Остроградського, 2, ауд. 44.
Довідки за телефонами (0532) 52-58-37, (050) 770-64-42.
Адміністрація університету буде рада вітати учасників та переможців, а
найкращих прийме у дружні лави згуртована, весела студентська спільнота.
Запрошуємо взяти участь в Олімпіаді!
Бажаємо всім наснаги, наполегливості та успіхів!

