
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ  

 

Факультет фізики, математики та інформатики 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Фізика» 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.12.19 року №1580 «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020  навчальному році» Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини затверджено базовим вищим закладом 

освіти з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізика». 

До ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізика» запрошуються 

студенти-переможці І етапу олімпіади. 

Термін проведення ІІ етапу олімпіади:  24-26 березня 2020 р. 

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Фізика» проводиться як особиста 

першість у вигляді системи масових очних змагань майбутніх учителів фізики. 

Програма ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фізика» включає 

наступні види та форми випробувань:  

 загально-професійна підготовка: тестування з педагогіки відповідно до вимог типових програм 

для студентів педагогічних закладів вищої освіти; 

 фундаментальна (фізико-математична) підготовка: розв’язування олімпіадних фізичних 

задач – з курсу загальної фізики та шкільного курсу фізики (у тому числі й задача з 

астрофізичним змістом); 

 професійно-практична підготовка: розробка навчального проекту на матеріалах самостійних 

спостережень учасника олімпіади під час спеціально організованих екскурсій в Національний 

дендропарк «Софіївка» і / або НВЦ «Планетарій» університету.  

При оцінюванні результатів виконання олімпіадних завдань будуть враховуватися і вимоги щодо 

узагальнених вмінь виконання відповідного виду навчальної діяльності, передбачені 

пояснювальними записками діючих навчальних програм з фізики (та астрономії) для закладів 

загальної середньої освіти. 

Учасників, які посіли І, II, III та інші місця визначають відповідно за сумою одержаних балів. 

Переможці нагороджуються дипломами «Переможець Всеукраїнської олімпіади» (відповідно І, II і 

III ступенів). 

Прохання анкети на участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 1), 

надсилати не пізніше 1 березня 2020 року у паперовому вигляді на адресу оргкомітету та 

електронному вигляді на e-mail: dikhtiarenko_iu@udpu.edu.ua. 

Учасники олімпіади повинні мати паспорт та студентський квиток. Відшкодування витрат 

на  відрядження та харчування за рахунок відряджуючої сторони. 

Про участь в олімпіаді просимо повідомити в оргкомітет до 10 березня 2020 року 

за телефоном: (097)-161-37-46 (Юлія Решітник). 

Адреса оргкомітету: м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини, факультет фізики, математики та інформатики, Черкаська обл.,  20300;  e-

mail: dikhtiarenko_iu@udpu.edu.ua. 

Довідки за телефоном: (097)-161-37-46,  (067)-952-91-94; факс (04744)-3-45-82.  



(додаток 1) 

 

А Н К Е Т А 

учасника II  етапу Олімпіади  

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Дата народження _______________________________________________________________ 

 

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) ___________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Факультет, курс ________________________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету ___________________________________________________________ 

                 (Найменування вищого навчального закладу) 

студент(ка) ____________________________________________________________________ 
      (Прізвище, ініціали) 

який(яка) у I етапі олімпіади _____________________________________________________ 
        (Назва олімпіади з навчальної дисципліни,  

___________________________________________________________________________ 

 напряму, спеціальності) 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади. 

 

 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу    ____________     _____________      ___________________ 
                                      (Підпис)                            (Прізвище, ініціали) 

М.П. 
 

 

Підпис учасника Олімпіади _________________________ 

 

Дата заповнення  _________________________________ 

  

 


