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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності “Фітнес і рекреація”
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.

Дійсне Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі
Положення) визначає порядок організації та проведення II етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фітнес і
рекреація” (далі - Олімпіада), організаційно-методичне забезпечення,
порядок участі студентів та визначення переможців.
1.2. Олімпіада є змаганням з творчого застосування здобутих знань, умінь і
навичок, виявлення рівня професійної підготовленості студентів закладів
вищої освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації незалежно від форм власності та
підпорядкування.
1.3. Мета Олімпіади - виявлення, відбір та підтримка обдарованої
студентської молоді.
1.4. Завдання Олімпіади:
• стимулювання творчості студентів, активізація їхньої навчальнопізнавальної діяльності;
• підвищення якості підготовки фахівців з фітнесу та рекреації;
• формування кадрового потенціалу для дослідницької діяльності;
• підвищення престижу професії фітнес-тренера, фахівця з організації
дозвілля.
2. КЕРІВНИЦТВО ОЛІМПІАДОЮ
Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює
організаційний комітет, журі, мандатна та апеляційна комісії, склад яких
затверджується наказом базового закладу вищої освіти - Львівського
державного університету фізичної культури (наказ Міністерства освіти і науки
України від 28.11.2018р. № 1313).

3. УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ
В Олімпіаді можуть брати участь студенти-переможці І етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фітнес і рекреація”, які
навчаються на денній формі у закладах вищої освіти (мати при собі паспорт та
студентський квиток).
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

•
•
•
•
•

4.1. Терміни проведення II етапу Олімпіади:
анкети на участь в Олімпіаді подаються оргкомітету до 28 лютого 2019 р.
реєстрація учасників на основі анкети - 27 березня 2019 р.
виконання завдань теоретичного етапу - 27 березня 2019 р.
виконання завдань практичного етапу - 28 березня 2019 р.
підведення підсумків та нагородження переможців - 29 березня 2019 р.
4.2. Зміст Олімпіади

I. Теоретичне випробування передбачає виконання ситуаційного
завдання: підготовка персональної програми оздоровчо-рекреаційного заняття.
Тривалість виконання завдання - 90 хвилин.
II. Практичне випробування передбачає демонстрацію фрагмента
тренувального заняття із використанням обраної фітнес-програми (у форматі
групового заняття). Час проведення фрагменту заняття - до 10 хвилин.
4.3.
Учасникам Олімпіади під час виконання теоретичного та практичного
етапів дозволяється звернутись до членів журі з питаннями, які стосуються
умов виконання завдань; забороняється використання всіх електронних
засобів збереження та передачі інформації: телефонів, електронних книжок,
портативних комп’ютерів тощо; спілкування один з одним.
За порушення правил участі в Олімпіаді учасник може бути усунений від
виконання завдань етапу із подальшим анулюванням отриманих результатів.
5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАДИ
ТА ЇХ НАГОРОДЖЕННЯ
5.1. Місце учасника Олімпіади визначається за найбільшою сумою балів
отриманих за виконання завдань теоретичного та практичного етапів.
5.2. Переможці Олімпіади, які посіли перше, друге та третє місця
нагороджуються дипломами та призами.
5.3. Дипломом І ступеня нагороджується лише один учасник. Якщо
однакову кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на
нагородження, їм пропонується виконання додаткових завдань.

5.4 Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше
80%, II ступеня - 70%, III ступеня - 60% від максимально можливої сумарної
кількості балів, яка дорівнює 100%.
6. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ
Фінансування Олімпіади здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і
науки України від 28.11.2018р. № 1313 «Про проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади у 2018-2019 навчальному році».
7. АДРЕСИ ТА ТЕЛЕФОНИ
Львівський державний університет фізичної культури
79007, м. Львів, вул. КостюшкаДІ (гол. корпус); факс. (032) 255-32-08, тел.(032)
255-32-01
Голова оргкомітету,
перший проректор ЛДУФК, професор Ф.В.Музика (032) 255-32-11
Факультет фізичної терапії та ерготерапії
.

Кафедра фітнесу та рекреації
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Веб-сайт ЛДУФК: www.ldufk.edu.ua
E-mail кафедри фітнесу та рекреації: recreation@ldufk.edu.ua

