Коротко про олімпіаду!!!
УВАГА!!! учасники можуть прийняти участь тільки в одному з предметів
(або біологія, або хімія, або географія)

Всеукраїнська олімпіада Івано-Франківського національного технічного університету
нафти і газу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої
освіти проводиться згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
21.12.2016 № 1587 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого
навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної
середньої освіти», Умов прийому до вищих навчальних закладів, Правил прийому до
ІФНТУНГ.
До участі в Олімпіаді допускаються особи, які отримали повну загальну середню
освіту, або є учнями випускних класів закладів загальної середньої освіти, або мають право
на отримання документа про повну загальну середню освіту в навчальний рік проведення
Олімпіади. Студенти закладів вищої освіти до участі в Олімпіаді не допускаються.
Олімпіада проводиться в два тури. I тур олімпіади (дистанційний) проводиться в
лютому та березні 2018 року; ІІ тур (очний) – 30 березня 2018 року в ІФНТУНГ.
Дистанційний тур: завдання та онлайн-форма для реєстрації у першому турі
розміщуються
на
інтернет-сторінці
приймальної
комісії
університету:
http://nung.edu.ua/department/приймальна-комісія.
До 25 березня 2018 року виконані власноруч, з достатніми поясненнями, завдання
учасники:
- надсилають до приймальної комісії рекомендованим листом поштою або подають
особисто
(адреса:
Приймальна комісія ІФНТУНГ (к. 8-13)
м.
Івано-Франківськ,
вул. Карпатська, 15 76019);
- надсилають електронною поштою на адресу pk@nung.edu.ua якісні скан- чи фотокопії
сторінок роботи.
У випадку відсутності реєстрації через онлайн-форму разом з роботою слід надіслати
заповнену і підписану особисто анкету учасника олімпіади, яку можна роздрукувати на
інтернет-сторінці приймальної комісії університету (адресу – див. вище).
Факт отримання робіт, надісланих поштою, можна перевірити за телефонами
приймальної комісії кожного робочого дня з 9:00 до 16:00 год: (0342) 54-72-18
+380671326311
+380663472344.
Про отримання електронного листа організатори повідомляють на електронну адресу
відправника.
Кожне із завдань першого туру оцінюється від 0 до 10 балів. Результатом туру є сума
чотирьох найвищих оцінок за виконані завдання (максимально — 40 балів).
Попередні результати будуть оприлюднені на інтернет-сторінці приймальної комісії не
пізніше 12:00 год 27 березня. Учасники, незгідні з оцінюванням виконаних завдань, можуть
до 12:00 год 28 березня подати письмову заяву до апеляційної комісії, у якій вказати причину
незгоди. Засідання апеляційної комісії щодо результатів дистанційного туру відбудуться 28
березня з 14:00 год. в каб. 8-13 (приймальна комісія).
Після оприлюднення результатів дистанційного туру на інтернет-сторінці приймальної
комісії університету учасники, що здобули принаймні 30 балів з 40 можливих за чотири
найкраще виконані завдання білету, будуть допущені до другого (очного) туру.
Другий тур (очний) буде проводитись 30 березня 2018 року в ІФНТУНГ (Інженерноекологічний інститут) в рамках науково-практичної конференції “ЕКОГЕОФОРУМ-2018:
сучасна молодь за чисте довкілля”.
Участь в другому (очному) турі приймають тільки переможці дистанційного туру за
вказаним предметом.
Реєстрація учасників олімпіади очного туру буде відбуватись з 10:00 год до 10:30 год в
холі 5-го корпусу ІФНТУНГ.

Учасникам олімпіади другого туру з біології, або хімії, або географії пропонується 6
завдань, кожне з яких оцінюється від 0 до10 балів. Результатом є сума трьох кращих оцінок
за завдання другого (очного) туру (максимально – 30 балів).
Оприлюднення попередніх результатів другого (очного) туру здійснюється не пізніше
15:00 год наступного робочого дня.
Учасники, незгідні з оцінюванням виконаних завдань, в письмові заяви до апеляційної
комісії щодо підсумків очного туру подають в приймальну комісію до 12:00 год 03 квітня, а
апеляції відбудуться 03 квітня з 14:00 год в ауд. 8-13.
Остаточні результати олімпіади будуть оприлюднені на інтернет-сторінці приймальної
комісії до 04 квітня 2018.
Переможцям ІІ туру Олімпіади, які набрали не менше ніж 90 % балів (не менше 27
балів із 30 балів з біології, або хімії, або географії) нараховуються додаткові бали (до 20
балів, але не більше 200) до одного з предметів сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання при розрахунку вступного конкурсного балу в ІФНТУНГ при вступі на
спеціальності:
101 Екологія
103 Науки про Землю
183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
185 Нафтогазова інженерія та технології
193 Геодезія та землеустрій
Детальніше за посиланням: http://nung.edu.ua/department/приймальна-комісія

Анкета учасника І туру
Всеукраїнської олімпіади Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Конкурсний предмет
Прізвище, ім’я, по батькові учасника
Дата і рік народження
Назва навчального закладу (школи,
гімназії тощо)
Адреса розташування навчального
закладу
Рік закінчення навчального закладу
Контактний телефон
Контактний e-mail
Предмети ЗНО, на які плануєте
зареєструватись

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ РОБОТИ

Робота учасника першого туру Всеукраїнської олімпіади
з географії
Івано‐Франківського національного технічного університету
нафти і газу для професійної орієнтації вступників
на основі повної загальної середньої освіти
прізвище, ім'я, по батькові
(контактна інформація: телефон; ел. пошта (за наявності))

