
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

та умови проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура)  

у 2018-2019 навчальному році 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 року № 1313 «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» на базі 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 10-12 квітня 2019 року 

відбудеться II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 014 Середня освіта 

(фізична культура) (далі - Олімпіада).  

Запрошуємо до участі у II етапі Олімпіади студентів-переможців І етапу. 

Олімпіада відбудеться 10-12 квітня 2019 р. в Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України. 
 

Гасло Олімпіади: «… І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь». 

Т.Г. Шевченко  
 

Інформація для учасників 

Про участь у ІІ етапі Олімпіади просимо повідомити до 10 березня 2019 року, надіславши 

анкету учасника встановленого зразка (додається). 

До участі в Олімпіаді запрошується не більше трьох студентів старших курсів від закладів 

вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців ступеня бакалавра/магістра за відповідною 

спеціальністю (з них один поза конкурсом). 

Реєстрація учасників відбудеться 10 квітня 2019 року з 10:00 до 13:00 год. у вестибюлі 

І корпусу НУФВСУ за адресою: вул. Фізкультури, 1, м. Київ. Учасникам Олімпіади при собі 

мати студентський квиток та паспорт. 

Витрати на відрядження згідно з Положенням про Всеукраїнську студентську олімпіаду 

здійснюються за рахунок закладів вищої освіти, що відряджають. Учасники Олімпіади 

поселяються в гуртожитку НУФВСУ за адресою: пров. Кустанайський, 7 корп. 1, 5.  

Вартість проживання становить – від 145 грн. до 200 грн. 

Представники закладів вищої освіти можуть поселятися в готелі «Дружба» (вартість 

номеру: одномісний стандарт – 600-650 грн./доба; двомісний стандарт – 800 грн./доба). Адреса 

готелю: м. Київ, бульвар Дружби народів, 5, (ст. метро «Либідська»), телефон адміністрації 

готелю – (044) 528-84-42. Місця в гуртожитку і готелі слід замовляти заздалегідь, індивідуально 

до 15 березня 2019 р. 

Проїзд до Національного університету фізичного виховання і спорту України від 

залізничного вокзалу на поїздах метро від станції «Вокзальна» до станції «Хрещатик» з 

пересадкою від станції «Майдан Незалежності» до станції «Олімпійська». Проїзд від 

залізничного вокзалу до гуртожитку (пров. Кустанайський, 7) на поїздах метро до станції 

«Деміївська», від ст. метро маршрутне таксі № 17, тролейбус № 42, зупинка «МАУП». 

Від'їзд учасників – 12 квітня 2019 р. після 14:00 год. 

Квитки на зворотній проїзд просимо придбати завчасно. 

Контактні телефони: 

(044) 287-46-24 – зав. кафедри ТМФВ Круцевич Тетяна Юріївна 

(097) 246-88-07 – доцент кафедри ТМФВ Трачук Сергій Васильович 

e-mail: tmfv@ukr.net 

ОРГКОМІТЕТ 

mailto:tmfv@ukr.net


Умови проведення 

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) 

у 2018/2019 навчальному році 
 

Передбачено проведення трьох конкурсних завдань: 

І. Практичне завдання «Аналіз уроку фізичної культури» 

1.  Зміст практичного завдання. 

Після перегляду відеозапису уроку фізичної культури необхідно: 

Зробити письмовий аналіз уроку, а саме: 

1.1. Визначити відповідність проведеного уроку плану-конспекту; 

1.2. Відповідність засобів, методів навчання, методів організації учнів завданням уроку; 

1.3. Якість пояснень та демонстрації фізичних вправ спрямованих на вирішення освітніх задач; 

1.4. Відповідність дозування фізичних навантажень віковим та індивідуальним особливостям 

учнів; 

1.5. Наявність диференційованого підходу під час уроку; 

1.6. Ступінь вирішення оздоровчих і виховних задач під час уроку.  

2.  Вимоги до виконання практичного завдання. 

2.1. При виконанні завдання опиратися на відеозапис та конспект уроку  фізичної культури для  

певного класу та певного модуля. 

3. Умови проведення конкурсного завдання. 

3.1. Місце проведення – аудиторія НУФВСУ. 

3.2. Організатори забезпечують наявність відеозапису та конспект уроку фізичної культури для  

певного класу та певного модуля. 

4. Критерії оцінювання. 

4.1. Аналіз відповідності проведеного уроку плану-конспекту уроку (2 б). 

4.2. Відповідність організаційних заходів змісту уроку (2 б). 

4.3. Обґрунтування ступеню вирішення освітніх задач (2 б). 

4.4. Обґрунтування ступеню вирішення оздоровчих задач (2 б). 

4.5. Обґрунтування ступеню вирішення виховних задач (2 б). 

Максимальна кількість балів – 10. 

ІІ. Тестування теоретичних знань з основ методики фізичного виховання  

дітей шкільного віку 

1. Умови проведення тестування 

Тестування здійснюється у вигляді письмового завдання, яке містить 40 тестових питань 

(на кожне питання дається чотири варіанти відповідей, учаснику необхідно вибрати правильну 

відповідь) та 5 практичних завдань з різними видами складності.  

2. Вимоги до тестування 

Тестування триває 3 години.  

Правильну відповідь у тестових питаннях закритого типу з варіантами відповідей (40 

тестів) потрібно обвести. 

У 5 практичних завданнях відкритого типу необхідно надати відповідь згідно з умовами 

виконання тесту. 

Не допускаються виправлення. 

Не дозволяється використання спеціальної літератури та користування гаджетами. 

3. Критерії оцінювання. 

Оцінка кожної відповіді на одне тестове питання – 0,2 балів. 

Оцінка практичних завдань (у залежності від складності) – 2-3 бали. 

Максимальна кількість балів – 20. 



ІІІ. Теоретичне завдання у формі круглого столу  

«Гендерний підхід у фізичному вихованні школярів» 

1. Зміст теоретичного завдання. 

Кожному учаснику фінального туру надається можливість висловити свою думку та надати 

практичні рекомендації щодо поставленої проблеми у формі виступу. Для дебатів надається 1 

хвилина і перевіряються вміння відстояти свою точку зору. 

2. Критерії оцінювання. 

Визначається творчий підхід та оригінальність у викладанні власної точки зору на існуючі 

проблеми та конструктивність мислення, що стосуються гендерного підходу у фізичному 

вихованні школярів. 

Максимальна кількість балів – 10. 

 

ОРГКОМІТЕТ



 

АНКЕТА 

учасника II етапу Олімпіади 

 

 

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

____________________________________________________________________ 

Дата народження ____________________________________________________ 

Заклад вищої освіти (повне найменування та місцезнаходження)__________________ 

____________________________________________________________________ 

Факультет, курс ______________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету 

____________________________________________________________________ 

        
(найменування закладу вищої освіти) 

студент(ка) __________________________________________________________ 

      (прізвище, ініціали)
 

який(яка) у I етапі Олімпіади зі спеціальності 014 Середня освіта (фізична культура) 

        (назва олімпіади з навчальної дисципліни,  

____________________________________________________________________
 

 напряму, спеціальності) 

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

 

 

Голова оргкомітету 

закладу вищої освіти     ____________         ____________________ 

           (підпис)                            (прізвище, ініціали) 

М.П. 

 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 

 

Дата заповнення  _________________________________ 

 

Вказати необхідність в бронюванні місця в гуртожитку чи готелі_____________ 


