
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, 60 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1313 від 

28.11.2018 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018-

2019 навчальному році» 11-12 квітня 2019 р. у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка проводиться ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота» (надалі – 

Олімпіада) серед студентів закладів вищої освіти України. 

Для участі в ІІ етапі Олімпіаді запрошуються 1-2 студенти-переможці 

І етапу від кожного ЗВО. При направленні студентів до базового закладу вищої 

освіти, який проводить ІІ етап Олімпіади, прохання дотримуватись умов, 

викладених у Положенні про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади. 

Загальні орієнтири для підготовки студентів до участі 

у ІІ етапі Олімпіади: 

1. Сумарна кількість балів ІІ етапу Олімпіади становить 100 балів. 

2. Олімпіада буде проходити в три тури: 

11 квітня 2019 року 

1 тур – теоретичний – 2 академічні години. Максимальна кількість балів 

– 30. Питання туру складаються з 60 тестових завдань.  

2 тур – дослідницький (розробка програми дослідження) – 4 

академічні години: максимальна кількість балів – 30. 

Критерії оцінювання: 

- відповідність теми та змісту дослідження; 

- відповідність теми та предмету дослідження; 

- відповідність гіпотези та предмету дослідження; 

- відповідність поставлених завдань гіпотезі та меті дослідження; 

- відповідність обраних методів та структури дослідження поставленим 

завданням. 
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3 тур – проектний (презентація соціальних проектів з актуальних 

проблем роботи з різними категоріями населення): максимальна кількість 

балів – 40. Представлення проекту у 3-му турі передбачає використання 



електронної презентації (розробленої в Power Point). Час, відведений для 

презентації проекту – 10 хвилин. 

Критерії оцінювання: 

- власний внесок у розробку проекту; 

- обґрунтування необхідності проекту для бенефіціарів; 

- можливість реалізації проекту; 

- ступінь залучення представників цільової групи до реалізації проекту; 

- наявність програми реалізації проекту; 

- наявність критеріїв оцінки ефективності проекту. 

Соціальний проект має бути розроблений студентом заздалегідь та 

поданий у роздрукованому вигляді при реєстрації учасника Олімпіади в 

університеті, що приймає. Вимоги до оформлення соціального проекту подані у 

Додатку 2.  

Оприлюднення загальних результатів Олімпіади. 

Робота апеляційної комісії.  

Вручення сертифікатів та нагородження переможців Олімпіади.  

Від’їзд учасників. 

 

Підписані та завірені печаткою ЗВО анкети учасників Олімпіади (форма 

анкети подається у Додатку 1) надсилаються у сканованому вигляді до 26 

березня 2019 р. на електронну адресу: olimp.socwork@gmail.com та до 31 

березня 2019 р. – оригінали анкет у паперовому вигляді на поштову адресу 

факультету психології: 

м. Київ-01601 

вул. Володимирська, 64/13 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

факультет психології 

Відповідальному секретареві оргкомітету Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота» Лютій Л. П. 

 

Також просимо Вас заповнити форму реєстрації учасників ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота»: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn5YUJYZLIZGmzQElmKRn3ajJ

5ODGI0RqtqnNKwv0G1M6NXw/viewform 
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РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ – 11 квітня 2019 р. з 9.00 до 10.30 за адресою: 

пр-т. Академіка Глушкова 2-А, корпус факультет психології. 

Проїзд: 

• від залізничного вокзалу «Центральний» – від станції метро 

«Вокзальна» їхати до станції метро «Хрещатик», перейти на станцію метро 

«Майдан Незалежності» та їхати до станції метро «Виставковий центр» 

• від автовокзалу «Центральний» – від станції метро «Деміївська» 

їхати до станції метро «Виставковий центр» 

 

Для реєстрації учасники Олімпіади повинні мати при собі паспорт, 

студентський квиток. 

 

Просимо до 31 березня 2019 р. додатково проінформувати 

Оргкомітет Олімпіади (olimp.socwork@gmail.com) про направлення 

представника ЗВО для супроводу учасників Олімпіади, якщо таке 

планується та обов’язково вказати, чи потребує супроводжуюча особа 

поселення. 

 

Оргкомітет пропонує проживання учасників Олімпіади та 

супроводжуючих осіб від ЗВО у готелі «Голосіївський» (пр-т Голосіївський, 93) 

або у готелі «Мир» (пр-т Голосіївський, 70). Вартість проживання у 2-4-містних 

номерах зі зручностями становить 350-500 грн. на добу з однієї особи. Про 

необхідність поселення учасників Олімпіади просимо повідомляти 

заздалегідь в анкеті.  

УВАГА: без попередньої заявки (до 31.03.2019р.) поселення 

Оргкомітетом здійснюватися не буде. 

 

Заїзд та поселення іногородніх учасників Олімпіади та супроводжуючих 

осіб до запропонованих готелів можливі з 11 квітня 2019 р. Дати від’їзду 

учасників Олімпіади та супроводжуючих – 12 квітня 2019 р. Дати заїзду і 

від’їзду учасників Олімпіади та супроводжуючих осіб мають бути чітко 

вказані в анкеті учасника та в електронному листі на ім’я відповідального 

секретаря оргкомітету Олімпіади (для супроводжуючих). 

Звертаємо вашу увагу на те, що відшкодування витрат на відрядження 

учасників Олімпіади та супроводжуючих осіб (проїзд, проживання, харчування) 

здійснюється за рахунок закладу вищої освіти, який їх направляє. 
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ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 
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9.00 – 10.30 – реєстрація учасників (за адресою: пр-т. Глушкова 2, 

факультет психології). 

10.30 – 11.00 – Урочисте відкриття Олімпіади. 

11.00 – 13.00 – І тур Олімпіади (теоретичний) 

13.00 – 14.00 – перерва 

14.00 – 16.00 – ІІ тур Олімпіади (дослідницький) 
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10.00 – 10.30 – оголошення результатів І та ІІ туру 

10.30 – 13.30 – ІІІ тур Олімпіади (проектний) 

(час проведення ІІІ туру буде уточнений після отримання анкет 

учасників) 

13.30 – 15.00 – робота журі з оцінювання робіт та підведення підсумків 

трьох турів Олімпіади 

15.00 – 15.30 – оприлюднення результатів ІІІ туру 

15.30 – 16.00 – робота апеляційної комісії 

16.30 – 17.30 – урочисте нагородження переможців 2 етапу Олімпіади 

18.00 – від’їзд учасників  

 

 

Довідки за телефонами з 10.00 до 18.00: 

Відповідальний секретар оргкомітету Олімпіади – доцент Люта Леся 

Петрівна, завідувач кафедри соціальної роботи: +38(050) 440-58-83 

Бутенко Надія Віталіївна: +38(063) 271-9447 

Кафедра соціальної роботи: +38(044) 526-22-76 

Відповідальний за поселення асистент кафедри соціальної роботи Карамушка 

Тарас Вікторович: +38 (063) 838-13-78 

 

Детальна інформація розміщена на сайті факультету психології: 

www.psy.univ.kiev.ua 

та на сторінці кафедри соціальної роботи у Facebook: 

https://www.facebook.com/socialworkshevchenko 

 

 

Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Соціальна робота» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsocialworkshevchenko


Додаток 1 

А Н К Е Т А 

учасника II  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Соціальна робота» 

 

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

 

Дата народження __________________________________________________ 

 

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Факультет, курс, спеціальність, контактні дані учасника (тел., email) 

__________________________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету 

__________________________________________________________________ 

                 (Назва закладу вищої освіти) 

студент(ка) 

__________________________________________________________________ 
      (Прізвище, ініціали) 

який(яка) у I етапі олімпіади 

__________________________________________________________________ 
        (Назва олімпіади з навчальної дисципліни,  

_________________________________________________________________ 

 спеціальності (напряму) 

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

студентської олімпіади. 

 

Голова оргкомітету 

закладу вищої освіти               ____________     ________________________ 
           (Підпис)                            (Прізвище, ініціали) 

М.П. 

 

Підпис учасника олімпіади ________________________ 

 

Дата заповнення  _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потреба у поселенні учасника олімпіади _____________________________ 

 

ПІБ та посада супроводжуючої особи  ( якщо така відряджається) 

_________________________________________________________________ 

 

Потреба  у  поселенні супроводжуючої особи від ВНЗ___________________ 

 

Вкажіть дату та час заїзду до готелю__________________________________ 

 

Вкажіть дату та орієнтовний час від’їзду_______________________________ 

 



Додаток 2 

 

Вимоги до оформлення соціальних проектів 

 

Приймаються студентські соціальні проекти, що направлені на вирішення  

актуальних проблем соціальної роботи з різними категоріями населення. 

Обсяг соціального проекту – до 10 сторінок тексту (шрифт Times New 

Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу 

формату А 4 ( 210 х 297 мм), поля – по 2 см з усіх боків). 

 

Структура соціального проекту: 

 

1) титульна сторінка (назва закладу вищої освіти, назва проекту,  ПІП 

автора роботи та навчального закладу; 

2) вступ (актуальність розробки та впровадження проекту, його мета і 

завдання, бенефіціари, ресурси, основні етапи упровадження, рівень 

реалізованості, очікувані результати);  

3) зміст проекту;  

4) методи і технології проекту;  

5) список використаних джерел (до 10 найменувань); 

6) додатки (за потреби).  

 

 

Критерії оцінювання: 

- власний внесок у розробку проекту; 

- обґрунтування необхідності проекту для бенефіціарів; 

- можливість реалізації та життєздатність проекту; 

- ступінь залучення представників цільової групи до реалізації проекту; 

- наявність програми реалізації проекту; 

- наявність критеріїв оцінки ефективності проекту. 

 

Соціальний проект має бути розроблений студентом заздалегідь та 

поданий у роздрукованому вигляді при реєстрації учасника Олімпіади в 

університеті, що приймає.  

 

 

 

 


