ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
ФАКУЛЬТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАПРОШУЄ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИ
В олімпіаді можуть брати участь особи, які є учнями випускних класів
загальноосвітніх навчальних закладів або мають право на отримання документа
про повну загальну середню освіту у 2020-2021 навчальному році.
Олімпіада проходитиме в два тури:
перший тур олімпіади – дистанційний, з 01 січня 2021 року по 11 квітня
2021 року;
другий тур олімпіади – очний (дистанційно за умови подовження
карантину), 18 квітня 2021 року.
Для участі в дистанційному турі олімпіади необхідно:
1. Розв’язати задачі дистанційного 2. Зареєструватись і надіслати
туру Олімпіади з фізики. Завдання відповіді не пізніше 11 квітня 2021
розміщені за адресою:
року за адресою:

https://cutt.ly/OlimpFhZ

https://cutt.ly/OlimpFhQu

Учаснику олімпіади на етапі реєстрації буде запропонована електронна
анкета, що містить такі дані:
 обов’язкові (прізвище, ім'я, по батькові, область, місто або село, номер
школи, клас, електронна адреса);
 необов’язкові (адреса школи та телефон, домашня поштова адреса,
мобільний телефон).

Результати перевірки робіт заочного туру і запрошення взяти участь в
очному турі будуть надіслані за зазначеною в анкеті електронною адресою не
пізніше 11 квітня 2021 року. Про результати перевірки робіт заочного туру
можна буде дізнатися з 15 квітня 2021 року по 17 квітня 2021 року, надіславши
листа на офіційну електронну адресу факультету: math.fcl@donnu.edu.ua.
Очний тур олімпіади відбудеться 18 квітня 2021 року за адресою: 21021,
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21. Початок о 10-30. У випадку заборони проведення
масових заходів у зв’язку з карантином, очний тур буде проведено з
використанням електронної комунікації Zoom.
До участі в очному турі олімпіади допускаються учасники, які набрали
не менше 75 % балів на першому етапі.
Учасникам очного туру олімпіади нараховуються додаткові бали до
оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з фізики при
розрахунку конкурсного балу в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за
предмет при вступі на такі спеціальності Донецького національного
університету імені Василя Стуса:





014.08 «Середня освіта (фізика)»
091 «Біологія»
101 «Екологія»
102 «Хімія»

Беручи участь в олімпіаді, ви маєте можливість значно
збільшити оцінку сертифіката ЗНО з фізики для вступу до
університету і покращити свої шанси щодо отримання
бюджетного місця.
Бажаємо вам успіху!

