
 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення Олімпіади з фізики серед здобувачів освіти 

коледжів і технікумів Вінницької області 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В. о. Голови Ради директорів  

коледжів і технікумів Вінницької області                                                                                                       

Г. М. Федонюк 

 

 
 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення студентської олімпіади  з 

фізики (далі – Олімпіада) серед здобувачів освіти технікумів та коледжів незалежно від форм 

власності та підпорядкування (далі - Учасники). 

1.2. Олімпіада- це змагання здобувачів освіти у творчому застосуванні здобутих знань, 

умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. 

1.3. Олімпіада  проводиться з метою: 

─ підвищення якості підготовки фахівців; 

─ системного вдосконалення освітнього процесу, активізації навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів освіти. 

1.4. Основними завданнями Олімпіади є: 

─ виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації її 

творчих здібностей; 

─ стимулювання творчої праці здобувачів освіти, педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 

─ формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної 

і підприємницької діяльності; 

1.5. Керівником Олімпіади є Рада директорів коледжів і технікумів Вінницької області 

1.6. Олімпіада проводиться з дисципліни «Фізика» загальноосвітнього компоненту.  

1.7. Організатором та координатором Олімпіади є базовий заклад освіти. 

1.8. Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних учасників Олімпіади з 

фізики здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних". 

 

ІІ. Робочі органи Олімпіади 

2.1. Для організації та проведення Олімпіади  створюється організаційний комітет, 

персональний склад якого затверджується наказом Голови Ради директорів. 

2.2. Оргкомітет обраний відкритим голосуванням на засіданні обласного методичного 

об'єднання викладачів фізики.  

Склад оргкомітету: 

Голова оргкомітету: Нестюк Валентина Михайлівна – директор фізико-математичної 

гімназії №17 м. Вінниці. 

Члени  оргкомітету: 

Поліщук Микола Іванович – голова обласного методичного об’єднання викладачів фізики 

серед технікумів і коледжів Вінницької області; 

Поліщук Людмила Іванівна – викладач Вінницького технічного коледжу. 

2.3. Організаційний комітет: 

─ розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та проведення 

Олімпіади; 

─ проводить реєстрацію Учасників Олімпіади; 
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─ укладає завдання для Олімпіади; 

─ визначає порядок, аналізує і контролює хід проведення Олімпіади; 

─ надає практичну допомогу закладам вищої освіти в організації Олімпіади  та 

забезпечує їх необхідними інформаційними матеріалами; 

─ здійснює шифрування та дешифрування письмових робіт Учасників; 

─ разом із  журі визначає переможців Олімпіади; 

─ сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації; 

─ надсилає закладам вищої освіти результати участі кожного Учасника; 

─ складає звіт про проведення Олімпіади. 

2.4. До складу журі II етапу Олімпіади входять педагогічні працівники закладу освіти, на 

базі якого відбувається олімпіада  з фізики. 

Склад журі: 

Голова журі: Пасіхов Юрій Якович – вчитель фізики фізико-математичної гімназії №17 м. 

Вінниці.  

Члени  журі: 

Крутенюк Олександр Борисович – вчитель фізики фізико-математичної гімназії №17 

м. Вінниці; 

Сапсай Віталій  Юрійович - вчитель фізики фізико-математичної гімназії №17 м. Вінниці.  

2.5. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами Учасників 

Олімпіади . 

2.6. Журі Олімпіади очолює голова. Термін перебування  головою журі – не більше трьох 

років. Голова має заступника та секретаря журі. Голова журі організовує роботу членів журі, 

проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців. 

 2.7. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості здобувачів 

освіти, які беруть участь в Олімпіаді. 

2.8. Журі: 

─ перевіряє роботи Учасників і разом із оргкомітетом визначає переможців Олімпіади; 

─ аналізує якість виконання Учасниками завдань, виявляє характерні помилки та 

оцінює рівень підготовки здобувачів освіти; 

─ готує рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу з фізики. 

2.9. Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ етапу Олімпіади  у базовому закладі 

освіти створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються наказом 

Голови ради директорів. До складу апеляційних комісій входять члени відповідних обласних 

методичних об’єднань, представники базового та інших закладів освіти, наукових установ (за 

згодою). Члени апеляційної комісії не входять до складу журі. 

Склад апеляційної комісії: 

Голова комісії: Бевз Олег Євгенович – викладач Вінницького медичного коледжу.  

Члени  комісії: 

Гуменчук Микола Петрович – викладач Вінницького торгівельно-економічного коледжу 

КНТЕУ; 

Тимчук Руслан Борисович – викладач Вінницького коледжу НУХТ. 

2.10. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Олімпіади  щодо вирішення 

питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду апеляцій апеляційна комісія має 

право як підвищити оцінку з апеляційного питання (або залишити її без змін), так і понизити її 

у разі виявлення помилок, не помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії 

враховується журі при визначенні загальної суми балів та підведенні підсумків Олімпіади. 

 

ІІІ. Порядок організації та проведення Олімпіади   
3.1.Олімпіада   проводиться у два етапи: 

І етап – на рівні окремого навчального закладу; 

ІІ етап – на рівнів навчальних закладів області; 

3.2. Інформація про проведення і підсумки Олімпіади розміщується на сайті Ради 

директорів. 



 

 

3.3. Для проведення Олімпіади заклад освіти відправляє заявки Учасників на 

електронну адресу omophis@gmail.com (згідно додатку 1). Реєстрація Учасника має 

відбутися не пізніше ніж за 14 днів до дня проведення Олімпіади з фізики. Рада директорів 

готує проект наказу про проведення Олімпіади у поточному навчальному році, який 

затверджується Головою ради директорів. 

3.4. Оргкомітет І етапу Олімпіади підводить підсумки та рекомендує переможців І етапу 

для участі в ІІ етапі Олімпіади. Рекомендацією вважається заповнена оргкомітетом Заявка 

Учасника ІІ етапу Олімпіади, яка заповнюється на кожного Учасника окремо (додаток 1). 

3.5. Заявки Учасників ІІ етапу надаються оргкомітету Олімпіади  на паперовому носії за 

підписом директора закладу освіти в день проведення. Без наявності заявки, учасники не будуть 

допущені до Олімпіади.   

3.6. Директори закладів вищої освіти, здобувачі освіти яких беруть участь в Олімпіаді  

забезпечують участь переможців І етапу у ІІ етапі Олімпіади.  

3.7. Строк проведення ІІ етапу Олімпіади 24 травня  2019 р. об 11.00 год. у фізико-

математичній гімназії №17 м. Вінниці за адресою: м. Вінниця, вул. В. Соловйова, 2. Це 

визначено оргкомітетом Олімпіади  і затверджено наказом Ради директорів коледжів та 

технікумів Вінницької області. 

3.8. Умови і порядок проведення, склад оргкомітету, журі та апеляційної комісії II етапу 

Олімпіади  затверджуються наказом Голови Ради директорів коледжів та технікумів  

Вінницької області. 

3.9. Оргкомітет ІІ етапу Олімпіади  для заохочення здобувачів освіти видає їм сертифікат 

Учасника Олімпіади , за підписом голови оргкомітету.  

3.10  Звіт про проведення ІІ етапу Олімпіади , затверджений  головою оргкомітету ІІ етапу 

Олімпіади, подається на адресу базового закладу освіти у 3-денний строк після її завершення. 

Звіт складається за такою структурою: 

─ протокол засідання оргкомітету; 

─ протокол засідання журі; 

─ рейтинговий список Учасників; 

─ заявки Учасників; 

─ конкурсні завдання; 

─ конкурсні роботи; 

─ допоміжний та ілюстративний матеріали з проведення Олімпіади (запрошення, 

програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси, радіо, телебачення 

тощо). 

Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам, результати проведення Олімпіади не 

розглядаються.  

3.11 У відповідності з рішенням, прийнятим на засіданні обласного методичного 

об’єднання викладачів фізики, на олімпіаду пропонуються завдання з таких тем: молекулярна 

фізики та термодинаміка, електричне поле, постійний електричний струм. 

 

 

ІV. Учасники Олімпіади 

4.1. У І етапі Олімпіади  беруть участь всі бажаючі здобувачів освіти коледжів та технікумів  

незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих  

закладах. 

4.2. У ІІ етапі Олімпіад  з фізики беруть участь переможці І етапу Олімпіади з фізики, які 

зайняли І та ІІ місце.  Для участі в Олімпіаді відбираються здобувачі освіти І курсів, переможці 

внутрішніх олімпіад у кількості двох осіб від закладу. 

4.3. Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та письмово звернутися до 

апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки виконаних ними завдань протягом однієї 

доби після оголошення результатів Олімпіади. 
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Додаток 1 

ЗАЯВКА 

учасника обласної Олімпіади з фізики  
  

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:  

Повна назва 

_______________________________________________________________ 

ДИРЕКТОР: 

ПІБ_____________________________________________________________ 

ЗДОБУВАЧ ОСВІТИ: 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

_______________________________________________________________ 

Спеціальність 

_______________________________________________________________ 

Курс, група 

_______________________________________________________________ 

Номер студентського квитка 

_______________________________________________________________ 

Номер залікової книжки 

_______________________________________________________________ 

Протокол рішення журі внутрішнього конкурсу ( №____ дата_____)_____ 

КЕРІВНИК: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю)______________________________________________________ 

Контактний телефон 

_______________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

СУПРОВОДЖУЮЧА ОСОБА: 

ПІБ__________________________________________________________  

 Контактний телефон 

_______________________________________________________________ 

Дата ________________________  

  

Директор ________________ 

М.П.                                                      

 


