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ЗАПРОШЕННЯ 
та умови проведення II-го етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2019-2020 навчальному році 

зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1580 від 

17.12.2019 року «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2019/2020 навчальному році», Сумський державний  педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка визначено базовим закладом вищої освіти із проведення 

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності «Фізична 

терапія, ерготерапія», яка відбудеться 14-15 травня 2020 року.  

Для участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

необхідно до 1 березня 2020 року надіслати Анкету учасника (додаток 1), 

завірену печаткою навчального закладу. Від кожного вищого навчального 

закладу приймається не більше ніж дві анкети учасників (п. 3.12 Положення 

про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади) на адресу 

вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002 (кафедра здоров’я, фізичної терапії, 

реабілітації та ерготерапії  Навчально-наукового інституту фізичної культури) 

або на електронну пошту ftet2017@ukr.net. 

 

Програма олімпіади: 
(можливі коригування) 

14 травня 2020 року (четвер) 

6.00–10.00 – Приїзд і розміщення учасників конкурсу у готелі 

«Олімпійський». 

9.00–10.00 – Реєстрація учасників1 (фойє центрального корпусу СумДПУ 

імені А.С. Макаренка). 

10.00–11.00 – Урочисте відкриття, зустріч з ректором та членами журі. 

Ознайомлення з умовами проведення олімпіади (центральний корпус, 202 ауд.). 

11.00–13.00 – Презентація домашнього завдання2 (центральний корпус, 

202 ауд.). 

13.00–13.30 – Обідня перерва (їдальня СумДПУ імені А.С. Макаренка). 

13.30–16.00 – Виконання теоретичного завдання3 (центральний корпус, 

ауд. 101, 104, 105, 117, 146). 

16.00–18.00 – Екскурсія містом (за бажанням). 



15 травня 2020 року (п’ятниця) 

8.00–10.30 – Виконання практичного завдання4 першою підгрупою за 

результатами жеребкування (IV учбовий корпус, ауд. 307). 

10.30–12.30 – Виконання практичного завдання другою підгрупою за 

результатами жеребкування (IV учбовий корпус, ауд. 307). 

12.30–13.00 – Обідня перерва (їдальня СумДПУ імені А.С. Макаренка).  

13.00–15.30 – Виконання практичного завдання третьою підгрупою за 

результатами жеребкування (IV учбовий корпус, ауд. 307). 

15.30–17.00 – Підведення підсумків, нагородження переможців, 

фотографування учасників (центральний корпус, 202 ауд.). 

16.00 – Від’їзд учасників олімпіади. 

Примітки: 
1 – Для реєстрації на Олімпіаді необхідно подати: паспорт, 

студентський квиток, залікову книжку студента, оригінал завіреної анкети 

учасника. Квитки на зворотній проїзд просимо придбати заздалегідь. 
2 – Домашнє завдання полягатиме у презентації відеоролика учасника 

Олімпіади на тему «Мої перші досягнення у фізичній терапії та ерготерапії». 

Відеоролик тривалістю до 3 хв у форматах mp4, avi або mpeg. З метою 

забезпечення конфіденційності відеоролик не повинен містити назву 

навчального закладу учасника; 
3 – Теоретичне завдання включатиме тестові запитання з наступних 

курсів: «Основи фізичної терапії та ерготерапії», «Фізична терапія та 

ерготерапія при порушенні діяльності опорно-рухового апарату», «Фізична 

терапія та ерготерапія при порушенні діяльності нервової системи», «Фізична 

терапія та ерготерапія при порушенні внутрішніх органів та 

кардіореспіраторної системи»; 
4 – Практичне завдання полягатиме у розв’язанні ситуаційного  завдання 

згідно з конкретними вихідними даними. 
 

Інформація для учасників 

Адреса СумДПУ імені А. С. Макаренка: м. Суми, вул. Роменська, 87. 

Дирекція ННІ фізичної культури (спорткомплекс) тел. (0542)68-59-18; 68-59-30, 

моб. тел. 066-39-79-911 

Адреса готелю: м. Суми вул. Прокоф`єва, 38/2, тел. – (0542)66-50-65, 66-50-97. 

Проїзд до СумДПУ імені А.С. Макаренка: від зал/вокзалу м. Суми на 

маршрутному таксі №№ 55, 57 до зупинки «Педагогічний університет»; від 

автовокзалу м. Суми на маршрутному таксі № 57 до зупинки «Педагогічний 

університет». Проїзд від готелю «Олімпійський» на маршрутному таксі № 17А до 

зупинки «Педагогічний університет». Проїзд від автовокзалу до готелю 

«Олімпійський» на маршрутному таксі № 52 (зупинка «СПТУ №1»). Проїзд від 

зал.вокзалу до готелю «Олімпійський» на маршрутному таксі №№ 2, 21 (зупинка 

«СПТУ №1»). 

Контактний телефон: заступник директора ННІФК з наукової роботи і 

інформатизації, канд. наук з фіз. виховання і спорту, доцент Яна Миколаївна Копитіна 

– 0990149662. Інформаційний ресурс - https://fc.sspu.edu.ua/vseukrainska-studentska-

olimpiada 

https://fc.sspu.edu.ua/vseukrainska-studentska-olimpiada
https://fc.sspu.edu.ua/vseukrainska-studentska-olimpiada


Додаток 1 

АНКЕТА 

учасника II етапу 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 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  _________________________________ 
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