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•• 99--12 12 квітняквітня 20132013 рокуроку вв
ХарківськомуХарківському національномунаціональному
університетіуніверситеті міськогоміського господарствагосподарства
відбувсявідбувся II II етапетап ВсеукраїнськоїВсеукраїнської студентськоїстудентської
олімпіадиолімпіади зз навчальноїнавчальної дисциплінидисципліни ««ФізикаФізика»». . 

•• ВВ ОлімпіадіОлімпіаді взяливзяли участьучасть
5151 студентстудент зз 29 29 ВНЗВНЗ ІІІІІІ--ІІVV рівніврівнів
акредитаціїакредитації такихтаких містміст УкраїниУкраїни: : 
ВінниціВінниці, , ДніпропетровськаДніпропетровська, , ДонецькаДонецька, , 
ЗапоріжжяЗапоріжжя, , ІваноІвано--ФранківськаФранківська, , КиєваКиєва, , 
ЛьвоваЛьвова, , МиколаєваМиколаєва, , ОдесиОдеси, , ПолтавиПолтави, , 
СевастополяСевастополя, , СумСум, , ХарковаХаркова..



•• УУ журіжурі ОлімпіадиОлімпіади працювалопрацювало 12 12 осібосіб ––
провідніпровідні науковонауково--педагогічніпедагогічні працівникипрацівники
вищихвищих навчальнихнавчальних закладівзакладів..

•• ОлімпіадаОлімпіада проводиласьпроводилась уу двадва туритури,,
вв якихяких студентамстудентам булобуло запропонованозапропоновано
10 10 тата 12 12 задачзадач, , відповідновідповідно. . КожнійКожній задачізадачі
надаваласьнадавалась певнапевна кількістькількість балівбалів. . 

•• ПершийПерший туртур відбувавсявідбувався 10 10 квітняквітня
іі тривавтривав 3 3 годинигодини –– зз 10.30 10.30 додо13.30. 13.30. 

•• ЗаЗа результатамирезультатами першогопершого турутуру булибули
визначенівизначені переможціпереможці вв категоріїкатегорії
студентівстудентів медичнихмедичних тата аграрнихаграрних ВНЗВНЗ. . 



ВідВід НаціональногоНаціонального медичногомедичного
університетууніверситету іменіімені ОО..ОО..БогомольцяБогомольця
вв IIII етапіетапі ВсеукраїнськоїВсеукраїнської студентськоїстудентської
олімпіадиолімпіади зз навчальноїнавчальної дисциплінидисципліни
««ФізикаФізика»» бралибрали участьучасть тритри переможціпереможці
першогопершого етапуетапу ВсеукраїнськоїВсеукраїнської
студентськоїстудентської олімпіадиолімпіади зз фізикифізики, , 
якийякий відбувавсявідбувався 20 20 лютоголютого 2013 2013 рокуроку: : 
студентистуденти МарановМаранов АА..ОО., ., 
ПономарьовПономарьов ОО..ММ., ., БорсукБорсук ВВ..ВВ..



ПершіПерші двадва місцямісця нана ВсеукраїнськійВсеукраїнській олімпіадіолімпіаді
зз фізикифізики середсеред медичнихмедичних тата аграрнихаграрних ВНЗВНЗ

уу 2013 2013 роціроці зайнялизайняли::

1 1 місцемісце ––
МАРАНОВМАРАНОВ АндрійАндрій
ОлександровичОлександрович, , 
студентстудент 1 1 курсукурсу
29 29 групигрупи медичногомедичного
факультетуфакультету №№ 2 2 
НаціональногоНаціонального
медичногомедичного факультетуфакультету
іменіімені ОО..ОО. . БогомольцяБогомольця



2 2 місцемісце ––
ПОНОМАРЬОВПОНОМАРЬОВ
ОлександрОлександр
МиколайовичМиколайович, , 
студентстудент 1 1 курсукурсу
1 1 групигрупи медичногомедичного
факультетуфакультету №№ 1 1 
НаціональногоНаціонального
медичногомедичного факультетуфакультету
іменіімені ОО..ОО..БогомольцяБогомольця

ПершіПерші двадва місцямісця нана ВсеукраїнськійВсеукраїнській олімпіадіолімпіаді
зз фізикифізики середсеред медичнихмедичних тата аграрнихаграрних ВНЗВНЗ

уу 2013 2013 роціроці зайнялизайняли::



11 квітня відбувся
другий тур, в котрий

вийшли 14 найкращих
студентів з 51, 

які набрали найбільшу
кількість балів

у першому турі. 
Вперше за часи участі

студентів НМУ
у Всеукраїнській

студентській олімпіаді
з фізики до їх числа

увійшов студент
Маранов А.О.,

якого було нагороджено
спеціальною грамотою.



Члени журі з переможцями
Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики

(м. Харків, 11 квітня 2013 р.)



КерівникКерівник ОлімпійськоїОлімпійської командикоманди НМУНМУ зз фізикифізики, , 
якийякий супроводжувавсупроводжував учасниківучасників впродовжвпродовж змаганьзмагань

нана IIII етапіетапі вв мм. . ХарківХарків -- завідувачзавідувач кафедрикафедри медичноїмедичної
іі біологічноїбіологічної фізикифізики професорпрофесор ЧалийЧалий ОО..ВВ..

РезультатиРезультати ВсеукраїнськВсеукраїнськоїої студентськстудентськоїої олімпіадолімпіадии
зз фізикифізики заза 2011 2011 тата 2012 2012 рокироки::

2011 2011 рікрік –– 1 1 місцемісце середсеред медичнихмедичних тата аграрнихаграрних ВНЗВНЗ
зайнявзайняв КУЛІЙКУЛІЙ ВолодимирВолодимир ТарасовичТарасович –– студентстудент 11--гого

курсукурсу ((зараззараз 3 3 курсукурсу) ) медичногомедичного факультетуфакультету №№ 1, 1, групагрупа 10.10.
2012 2012 рікрік -- 1 1 місцемісце середсеред медичнихмедичних тата аграрнихаграрних ВНЗВНЗ

зайнявзайняв ВІТЮКВІТЮК АрсенійАрсеній СергійовичСергійович –– студентстудент 11--гого курсукурсу
((зараззараз 22--гого курсукурсу) ) медичногомедичного факультетуфакультету №№ 2, 2, групагрупа 19.19.

ПРАГНИПРАГНИ НЕМОЖЛИВОГОНЕМОЖЛИВОГО --
ДОСЯГНЕШДОСЯГНЕШ МАКСИМАЛЬНОГОМАКСИМАЛЬНОГО !!


