
  
     Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка у лютому-березні 2020 року проводить для 
вступників до університету Всеукраїнську олімпіаду з 
наступних предметів: 

БІОЛОГІЯ, ГЕОГРАФІЯ, МАТЕМАТИКА, ФІЗИКА, ХІМІЯ. 
     
 Участь у олімпіаді дає унікальну можливість отримати до 20 балів до 
Ваших сертифікатів ЗНО з одного предмету та буде вирішальною при вступі 
до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
на такі спеціальності: 
 
Шифр 
галузі 

Галузь 
знань 

Код 
спеціальності 

Назва спеціальності 

01 Освіта / 
Педагогіка 

014 Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини) 
Середня освіта (Географія) 
Середня освіта (Математика) 
Середня освіта (Фізика) 
Середня освіта (Інформатика) 
Середня освіта (Трудове навчання 
та технології) 

015 Професійна освіта (Транспорт)  
09 Біологія 091 Біологія 
10 Природничі 

науки 104 Фізика та астрономія 
 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 
(03244)2-28-17, (098)77-51-483 та по                                                        

e-mail: olimpiadaddpu@gmail.com 
  



Для участі у ПЕРШОМУ (дистанційному) турі Всеукраїнської 
олімпіади  Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка потрібно виконати наступні дії:  
1. Заповнити Google Forms для реєстрації за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDyiLgTl_Lt-p_9rW-
OJGkOwnLAwPyqGZqN5qYzhay_BrLGA/viewform  

2.   Правильно виконати завдання, які Ви отримаєте після реєстрації. 
3.   Підписати роботу з виконаними завданнями та до 20 березня 2020 

року надіслати в сканованому або сфотографованому вигляді на 
електронну пошту olimpiadaddpu@gmail.com (в темі листа вказати 
«ОЛІМПІАДА»); або надіслати листом з поміткою «ОЛІМПІАДА» за 
адресою:  

82100, Україна, 
Львівська область, 

м. Дрогобич, Дрогобицький державний  
педагогічний університет імені Івана Франка   

вул. Івана Франка, 24, каб. 3 
4.   Чекати на оголошення результатів ПЕРШОГО туру на офіційному сайті 

університету (http://dspu.edu.ua/).  
5. Учасники ПЕРШОГО туру Олімпіади, які наберуть більше 75% балів 

допускаються до ДРУГОГО туру, що пройде 04 квітня 2020 року на 
базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка за адресою: м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, головний 
корпус університету. 

  
  
Детальну інформацію про проведення олімпіади можна отримати на 

офіційному веб-сайті Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка за адресою: http://dspu.edu.ua/  
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