один студент першого курсу, який е переможцем I внутр1шнього етапу.
3.4. Учасник II етапу повинен мати при co6i студентський квиток або
залшову книжку.
3.5. Час на проведения обласно! ол!мшади - 4 академйчш години.
3.6. Заявки на участь в обласнш ол!м тад! надсилаються за тиждень до
проведения ол!мшади за адресою: ВНЗ “Херсонська державна морська академ1я»
проспект Ушакова, 20, м. Херсон, шдекс 73000, або електронною поштою
academv@kma.ks.ua. з пометкою «олштада»
Телефон для довщок: (0552) 49-81-12, факс: (0552) 22-32-82.
Заявки, над] слэш теля вказано! дата, до уваги не беруться.
3.7. Кожен учасник олшшади отримуе умови завдань, аркупн для
виконання завдань, довщники з табличними даними та чернетки.
4. ЖУР1 О Л Ш Ш А Д И

4.1. Склад жур! формуеться з викладачев, яю супроводжують студенев,
шляхом жеребкування, окр1м голови жур1, яким е представник навчального
закладу, що пщготував переможця минуло! ол1мшади.
4.2. TKypi перев1ряе робота учаснишв ол1мп1ади за встановленими
критер!ями оцшювання, анал1зуе шдсумки виконання студентами завдань,
виявляе характеры! помилки, дае ощнку р 1вня пщготовки студентов та визначае
рейтинг учасниюв ол!мп!ади.
4.3. Навчальний заклад, який проводив олшшаду, в десятиденний терм1н
подае зв1т про пщсумки проведения Обласно! ол1мшади з навчального предмета
«Ф!зика» серед студенив вищих навчальних заклад!в I—II р1вшв акредитац!! та
протокол i3 пщписами голови жур! та секретаря ол]’мтади на адресу базового ВНЗ
radadirektoriv-kherson@ ram bler.ru.

5. АПЕЛЯЦ1ЙНА КОМ1СЯ

5.1. До складу апеляцшно! KOMici! входять викладач!, яю супроводжують
студента, i не ввшшли до складу жур!.
5.2. Апелящйна KOMicia розглядае апелящ! учасниюв ол!мп!ади, як1 були
подан! не шзшше одн!е! години пюля оголошення попередшх результат!в.
6. Ф УН КЦП О БЛА С Н О ГО М ЕТО ДИ ЧН О ГО О Б ’СДНАННЯ ВИКЛАДАЧ1В
Ф13ИКИ ВНЗ I-И PIBHIB АКРЕДИТАЦН П РИ П1ДГОТОВЦ1 ТА
ПРОВЕДЕНН1 О Л Ш Ш А Д И

6.1. Члени обласного методичного об’еднання у встановлен! термши
надсилають голов! методичного об’еднання завдання для поповнення арх!ву
типовых завдань та вщпов!дають за !х коректшсть,
6.2. Голова методичного об’еднання надсилае завдання до базового ВНЗ для
розповсюдження м!ж навчальними закладами з метою покращення якост!
пщготовки студенпв-учасниюв ол!мп!ади.
6.3. ГНсля проведения ол!мшади голова методичного об’еднання висвНлюе
результата II етапу Обласно! ол!мшади з навчального предмета «Ф!зика» та
надсилае до базового ВНЗ пакета завдань для формування apxiB y.

6.4.
Голова методичного об’еднання, у термш визначений Положениям про
проведения Обласно! ол1мшади з ф!зики серед ВИЗ I-II р.а., формуе та надсилае
пакет типових завдань для поповнення apxiey до базового ВНЗ.
7. П РО ГРА М А ОЛ1МП1АДИ

7.1. Завдання до ол!мшади формуються на оенов1 навчально! программ
«Ф1зика» для ВНЗ I-II р. а., затверджено! Мш!стерством освНи i науки, 2010 р. та
охоплюють так1 роздши ф1зики: «Мехашка», «Молекулярна ф1зика та
термодинамжа», «Електростатика», «Закони пост1йного струму».
7.2. Завдання надсилаються за адресою: ВНЗ “Херсонська державна
морська академ1я» проспект Ушакова, 20, м. Херсон, шдекс 73000 або
електронною поштою: oksanakurakova@gmail.com, academy@kma.ks.ua
7.3. Пакет завдань ол!мшади формуеться методом незалежно! комп’ютерно!
виб!рки з бази ол!мп1адних завдань. За наповнення бази i коректшсть надюланих
завдань вщповщають yci ВНЗ I-II р1вня акредитацй' Херсонсько! облает!,
представники яких е членами обласного методичного об’еднання викладач1в
ф1зики.
7.4. Учасникам олшшади будуть запропонован1 завдання трьох р1вн!в
складность
Завдання I р!вня складност1 вимагають вщ учасниюв олшшади
стандартного застосування програмного матер1алу, розв’язання вимагае не бшьше
двох - трьох лопчних переход1в. Усшшне розв’язання цих завдань дае змогу
зробити висновок про середнш р1вень навчальних досягнень учасник1в.
Завдання II та III р!вня складносН - завдання на застосування програмного
MaTepiany в змшених i ускладнених ситуащях. Розв’язання таких задач потребуе
чотири i бшьше лог!чних переходш. Усшшне розв’язання цих завдань дае змогу
зробити висновок про достатнш i високий ргвень навчальних досягнень учасниюв
ол1мп!ади.
7.5. Кожен учасник ол!мтади повинен виконати письмове розв'язання Bcix
завдань на аркушах.
Розв'язування завдань повинно супроводжуватись назвами ргвнянь i закон!в,
що застосовуються пщ час розв’язування кшькюних ф]зичних задач, короткими
пояснениями та чггко виконаними схематичними рисунками.
7.6.
Кожен учасник ол!мшади протягом одше! години п!сля оголошення
результат!в проведения ол!мшади може подати апеляцда стосовно перев!рки його
робота в цшому або окремо! задач!. Апеляцшну заяву учасника ол!мп!ади
розглядае жург
8. К РИ Т ЕРН ОЦ1НЮ ВАННЯ ОЛ1МП1АДНИХ ЗАВДАНЬ

8.1.3а роботу, виконану в повному обсяз!, студент отримуе 55 6aniB, яю
розпод!ляються таким чином.
1 pieeHb (середн!й):

- кожна з трьох задач оцшюеться максимум у 5 бал!в.
Максимальна кшьюсть набраних бал!в становить 15.
2 pieeHb (достатнш):

- кожна з двох задач оцшюеться максимум у 10 6anie.
Максимальна кшьюсть набраних бал1в становить 20.

3 р1вень (високий):
- задача оцшюеться максимум у 20 бал1в.

9. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИК1В ОЛ1МП1АДИ
9 .1 .
Визначена за рейтингом кшьюсть бал1в е пщставою для присудження
призових м1сць студентам-учасникам ол1мп1ади:
- переможцем II етапу ОбласноУ ол!мп!ади вважаеться студент, який набрав
в щ 50 до 55 бал!в та одноошбно n o d e перше мюце. У разц якщо однакову
кшьюсть бал!в, яка знаходиться в межах вщ 50 до 55, набрали деюлька
учасниюв, то призначаеться додатковий тур. Завдання для проведения
додаткового туру визначаеться до початку ол!мшади та збершаеться в
окремому конверт!;
- призерами ОбласноУ ол!мшади можуть бути студента, яю за рейтингом
посши друге i трете м!сця: друге мюце посщае студент, який набрав
кшьюсть бал1в, що знаходиться в межах вщ 40 до 49; трете мюце посщае
студент, який набрав кшьюсть бал1в, що знаходиться в межах вщ 30 до 39.
Вони нагороджуються грамотами Ради директор!в ВНЗ I-II р. а. ХерсонськоУ
облает! та вщповщно дипломами II i III ступеня.
9.2. Якщо жоден з учасниюв не набрав вщ 50 до 55, то I м!сця не
присуджуеться, а II та III мюце визначаються за рейтингом.
9.3. Навчальний заклад, студент якого е переможцем ОбласноУ ол!мшади
може звшьнити його вщ складання юпиту чи зал!ку з предмета ««Шзика» i
матер!ально заохотити.

10. ФШАНСУВАННЯ ОЛ1МП1АДИ
10.1. Витрати на вщрядження студент!в та супроводжуючих Ух ос!б з числа
викладач!в з навчального предмета «Ф!зика» для участ! в Обласн!й ол!мп!ад1
здшснюються Ухшми навчальними закладами.
10.2. Матер1ально-техшчне забезпечення обласноУ ол!мшади зд1йснюеться
навчальним закладом, де вона проводиться.

Методист базового ВНЗ I-II р.а.
ХерсонськоУ облает!
Голова методичного об’еднання
викладач!в ф!зики ВНЗ I-II р.а.

Т. О. Литвиненко

О. А. Барильник-Куракова

