
Всеукраїнська студентська олімпіада «Фізика» 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і   
науки України № 1313 від 28.11.2018 року  
 етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальної дисципліни «Фізика» серед студентів 
класичних та педагогічних університетів           
відбудеться на базі Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова                     
з 11 по 15 березня 2019 року. 

 

Програма проведення олімпіади: 
11 березня: 

900-1800 – прибуття, реєстрація та поселення учас-
ників олімпіади (четвертий поверх, біля ауд. 431); 
1400-1500 – ознайомлення з Фізико-математичним 
факультетом НПУ імені М.П. Драгоманова; 

12 березня: 
800-930 – реєстрація учасників (центральний корпус, 
вул. Пирогова, 9, четвертий поверх, біля ауд. 431); 
930-1000 – урочисте відкриття олімпіади (ауд. 431);  
1000-1300 – I тур, виконання письмової роботи 
(ауд. 431); 
1300-1400 – обідня перерва; 
1400-1600 – робота журі олімпіади (ауд. 330, 332); 
1500-1700 – оглядова екскурсія по місту Києву 

13 березня: 
930-1230 – ΙΙ тур, виконання експериментальних 
завдань (ауд. 431); 
1300 -1400 – обідня перерва; 
1400 -1600 – робота журі олімпіади (ауд. 330, 332); 
концерт (Актова зала); 
1600-1630 – оголошення попередніх результатів 
(ауд. 431). Робота апеляційної комісії (ауд. 333); 
1630-1700 – оголошення результатів олімпіади     
(ауд. 431); 
1700-1730 – підведення підсумків, нагородження  
переможців, урочисте закриття олімпіади (ауд. 431); 

14 березня: 
1100-1400 – екскурсія до Музею історії НПУ імені 
М.П. Драгоманова; від’їзд учасників олімпіади. 
 
 

 
До участі в II етапі олімпіади «Фізика» допускають-

ся студенти класичних та педагогічних університетів, 
переможці І етапу в кількості не більше 2 осіб. 

 
Реєстрація учасників відбудеться за адресою:  

НПУ імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9,  
м. Київ,  Україна, 01601 (ст. м. Університет) 

(центральний корпус, четвертий поверх, біля ауд. 431) 

При реєстрації студентові-учаснику  
мати при собі:  

паспорт та студентський квиток. 

Проїзд до НПУ імені М.П. Драгоманова:  
від Центрального залізничного вокзалу  

 метро від «ст. м. Вокзальна» до «ст. м. Університет»; 
 автобусом № 114 до зупинки «ст. м. Університет»; 
 пішки (орієнтовно 30-40 хв) 

 

від Центрального автовокзалу 
 метро: від «ст. м. Деміївська» до «ст. м. Майдан    

Незалежності» з пересадкою на «ст. м. Хрещатик» 
до «ст. м. Університет» 

Учасники олімпіади будуть розміщені у гуртожитку 
НПУ імені М.П. Драгоманова. Просимо заздалегідь 

повідомити про необхідність бронювання місць. 
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ЗАПРОШЕННЯ 
 

на ІІ етап  
Всеукраїнської студентської олімпіади  

з навчальної дисципліни 
«Фізика» 

 

 
 

Київ  
11 – 15 березня 2019 



 
Інформація про проведення  

ІІ етапу Всеукраїнської  
студентської олімпіади  

з навчальної дисципліни «Фізика» 
 
Всеукраїнська студентська олімпіада є        

однією з форм організації науково-методичної 
роботи студентів вищих навчальних закладів 
України. Метою проведення олімпіади є удо-
сконалення професійної підготовки студентів. 

 Олімпіада з навчальної дисципліни «Фізика» 
- це змагання в умінні творчо застосовувати      
теоретичні та методичні знання на практиці, 
обирати оптимальні шляхи, методи та прийоми 
розв’язання конкретних завдань. 

Конкурсні завдання складені так, щоб студе-
нти виявили теоретичні знання та уміння, а та-
кож проявили індивідуальні практичні здібності, 
необхідні майбутньому фахівцю. 

 етап Всеукраїнської студентської Олімпіа-
ди з навчальної дисципліни «Фізика» прово-
диться в два тури: 

Ι тур – теоретичний. 
ΙΙ тур – виконання експериментальних завдань. 

 
Увага! 

Студентові-учаснику обов’язково надіслати до      
1 березня 2019 р. в електронному та паперово-
му вигляді на адресу оргкомітету олімпіади: ан-
кету учасника та інформацію щодо дати і часу         

прибуття. 
 

Оргкомітет олімпіади:  
кафедра загальної та прикладної фізики,  
Національний педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова, 
01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9 

E-mail: kzf@ukr.net 
Рокицький Максим Олександрович 

 +38 (097) 280-90-48 
+38 (044) 239-30-76 

Склад організаційного комітету  
ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади 

з навчальної дисципліни «Фізика» 
 

Андрущенко В.П., голова оргкомітету; доктор 
філософських наук, професор, член-кореспондент 
НАН України, академік НАПН України, ректор 
НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Торбін Г.М., заступник голови оргкомітету; док-
тор фізико-математичних наук, професор, проректор 
із наукової роботи НПУ імені М.П.  Драгоманова. 

Шут М.І., заступник голови оргкомітету, голова 
журі; доктор фізико-математичних наук, академік 
НАПН України, професор, завідувач кафедри загальної 
та прикладної фізики  НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Працьовитий М.В., заступник голови             
оргкомітету; доктор фізико-математичних наук, 
професор, декан Фізико-математичного факультету 
НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Грищенко Г.О., заступник голови огркомітету; 
кандидат фізико-математичних наук, професор, за-
відувач кафедри експериментальної та теоретичної 
фізики та астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Корець М. С., проректор із науково-педагогічної 
та адміністративно-господарської роботи, доктор 
педагогічних наук,. 

Горбачук І.Т., голова первинної профспілкової ор-
ганізації працівників; кандидат фізико-математичних 
наук, професор, завідувач кафедри методології та ме-
тодики навчання фізико-математичних дисциплін ви-
щої школи НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Сиротюк В.Д., доктор педагогічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри теорії та методики навчання 
фізики та астрономії НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Коваленко В.І., директор студмістечка НПУ іме-
ні М.П. Драгоманова. 

Цибін С.Г., голова первинної профспілкової ор-
ганізації студентів НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Рокицький М.О., секретар оргкомітету; кандидат 
фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної 
та прикладної фізики  НПУ імені М.П. Драгоманова. 

 
АНКЕТА 

учасника ІІ етапу Всеукраїнської  
студентської Олімпіади 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  _________ 
___________________________________________ 
Дата народження ____________________________ 
Вищий навчальний заклад  
___________________________________________ 
___________________________________________ 

(повне найменування та місцезнаходження) 

Факультет, курс_____________________________ 
Рішенням оргкомітету  
___________________________________________  

                        (найменування вищого навчального закладу) 

студент(ка) 
                                     (прізвище, ініціали) 

який (яка) у Ι етапі олімпіади   
                          (назва олімпіади зі спеціальності) 

посів(ла) _____ місце, рекомендується до участі у 
ΙΙ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. 
 
Голова оргкомітету  
вищого навчального закладу ____    
                                                                    (підпис)  (прізвище, ініціали) 

М.П. 
 
Підпис учасника Олімпіади  ___________________ 
 
Дата заповнення _____________________________ 
 
 

 
Оргкомітет олімпіади:  

кафедра загальної та прикладної фізики,  
Національний педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова, 
01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9 

E-mail: kzf@ukr.net 
Рокицький Максим Олександрович 

 +38 (097) 280-90-48 
+38 (044) 239-30-76 


