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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

про проведення  

ІІ етапу Всеукраїнської студентської  

олімпіади зі спеціальності  

«Психологія» 

(Теоретична та прикладна психологія) 

17-20 квітня 2018 року 
 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.2017 №1572 

«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному 

році» на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» з 17 по 20 квітня 2018 року проводиться ІІ етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія» (Теоретична та 

прикладна психологія) (далі Олімпіада). 

До участі в Олімпіаді запрошуються студенти старших курсів класичних і 

педагогічних університетів, незалежно від форм власності і підпорядкування (у тому 

числі громадяни зарубіжних країн),у яких здійснюється підготовка фахівців за 

спеціальністю «Психологія». 

Анкети переможців І етапу Олімпіади (внутрішньої) – 2 студенти від закладів 

вищої освіти (ЗВО), вважатимуться заявками на участь в Олімпіаді (Додаток 1), 

надсилаються до базового ЗВО (надалі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені 

Григорія Сковороди»)до 1 березня 2018 року на електронну адресу: 

olimp_psihol_phdpu@ukr.netз позначкою «Олімпіада-2018» у форматі PDF. 

Факт отримання Оргкомітетом заявки буде підтверджено електронним листом 

на зворотну адресу. У разі неотримання підтвердження просимо додатково 

звернутися за  (063) 359-04-51 – Світлана Вікторівна Герасіна. 

ІІ етап Олімпіади проходитиме у три тури(Додаток 2): 

І тур – Прикладний (18 квітня, 1-ша половина дня); 

ІІ тур – Теоретичний (18 квітня,2-га половина дня); 

ІІІ тур – Проектний (19 квітня, упродовж дня). 

Орієнтована програма проведення Олімпіади (Додаток 4). 

До уваги учасників Олімпіади. До 17 березня необхідно надіслати постер (з 

позначкою «Олімпіада – Постер»), на вказану електронну адресу. У запропоновану 

форму (окремий файл до інформаційного повідомлення),подайте інформацію про 

наукову роботу, яку будете презентувати на Проектному турі, згідно зазначених 

блоків. Методичні вказівки до оформлення постеру (Додаток 2). 

Робота апеляційної комісії, підведення підсумків Олімпіади, нагородження 

переможців та їх наукових керівниківвідбудеться20 квітня 2018 року.  

Заїзд учасників відбудеться 17квітня упродовж дня. 

mailto:olimp_psihol_phdpu@ukr.net


 

Реєстрація – 18 квітня з 8ºº до 9ººу вестибюлі центрального корпусу №1 /1 

поверх/ ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» за 

адресою: вул. Сухомлинського, 30.  

Учасникам Олімпіади при собі мати студентський квиток, паспорт, 

посвідчення про відрядження та наукову роботу на Проектний тур, яка при 

реєстрації передається журі та залишається у фонді бібліотеки базового ЗВО. 

Відкриття Олімпіади – 18 квітня о 10ººу конференц-залі імені 

Сухомлинського ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», 

корпус № 2 /2 поверх/. 

Поселення учасників Олімпіади здійснює оргкомітет. Учасники Олімпіади і 

супроводжуючі централізовано поселятимуться в гуртожиток (на території 

університету). Вартість проживання у гуртожитку (без урахування комісії банку): 

 для студентів становить 83.33 грн/доба.  

 для супроводжуючих – 100 грн/доба.  

Оплата за проживання проводитиметься через термінал на місці реєстрації. За 

власної ініціативи,учасники можуть поселятися в готелях міста, місця бронюються 

учасниками самостійно та заздалегідь. Інформація про готелі: 

Готель «Пектораль» – детальна інформація – http://pectoral-hotel.com.ua 

(04567) 5-53-31, (050) 102-26-25, вул. Б. Хмельницького, 55 

Вартість кімнати – 280-580 грн/доба. Відстань до університету ≈3 км. 

Готель «Артак» – детальна інформація 

http://www.doroga.ua/hotel/Kievskaya/Pereyaslav-Khmeljnickij/Artak/1637.  

 (04567) 5-17-29; (093)472-79-72; (063) 864-60-92. 

Вартість кімнати – 175-450 грн/доба. Відстань до університету ≈600 м. 

Витрати на відрядження учасників Олімпіади та супроводжуючих, згідно з 

Положенням про Всеукраїнську студентську Олімпіаду, здійснюються за рахунок 

навчальних закладів, які відряджають.  

Проїзд до ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: 

від залізничного вокзалу м. Києва (метро Вокзальна) до метро «Чернігівська» або 

«Позняки», «Харківська» (з останніх 2-х станцій маршрутка прямує до 

університету)звідти маршрутними таксі (Київ – Переяслав-Хмельницький) до 

автовокзалу Переяслав-Хмельницький, вартість проїзду 55 грн., орієнтований час 

шляху 1,5 год.; від автовокзалу Переяслав-Хмельницький автобусами № 2, 3, 6, 7, 9, 

35 до зупинки «Університет», вартість проїзду – 4 грн., на таксі – 40 грн.   

Від’їзд учасників – 20 квітня, централізовано від університету будуть подані 

автобуси, які прямуватимуть до м. Київ. 

Адреса ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія 

Сковороди»:08400, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського,30. 

Контактні : (04567) 5-87-92 – деканат факультету педагогіки і психології; 

   (063) 455-37-00 – декан факультету Ліана Вікторівна Яценко 

  (063) 359-04-51 – координатор Світлана Вікторівна Герасіна. 

e-mail:olimp_psihol_phdpu@ukr.net 

http://pectoral-hotel.com.ua/
http://www.doroga.ua/hotel/Kievskaya/Pereyaslav-Khmeljnickij/Artak/1637
mailto:olimp_psihol_phdpu@ukr.net


 
Додаток 1 

АНКЕТА 

учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності «Психологія» (Теоретична та прикладна психологія) 

17-20 квітня 2018 року 
 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата народження ________________________________________________________ 

Вищий навчальний заклад (повне найменування, адреса) ____________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

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 Всеукраїнської Олімпіади 

Вкажіть, чи Ви є членом Наукового товариства Вашого закладу (ф-ту) _________________ 
     (так / ні) 

Потреба у поселенні учасника Олімпіади _____________________________________________ 
                                                                                                              (так / ні) 

П.І.Б. та посада супроводжуючої особи (якщо відряджається) __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Потреба у поселенні супроводжуючої особи від ВНЗ ___________________________________ 

Вкажіть дату та час приїзду до м. Переяслав-Хм. _____________________________________ 

Вкажіть дату та час заїзду до готелю (назва) ________________________________________ 

Вкажіть дату та орієнтовний час від’їзду з м. Переяслав-Хм. ______________________ 

 

 
Голова оргкомітету вищого навчального закладу____________ _______________________ 
        (підпис)   (прізвище, ініціали) 

 

М.П. 

 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 

 

Дата заповнення  _________________________________ 



 
Додаток 2 

ІІ ЕТАП ОЛІМПІАДИ ПРОВОДИТЬСЯ У ТРИ ТУРИ 

 

І тур – Прикладний 

(18 квітня 2018 року, 1-ша половина дня)  

Перший тур передбачає розробку програми емпіричного дослідження. 

Кожному конкурсанту буде запропоновано психологічну проблему прикладного 

характеру, у контексті якої необхідно сформулювати тему дослідження, за якою й 

розроблятиметься програма. Час виконання завдання – 2 академічні години (1:20 

хв.). Прикладний тур буде оцінюватися у балах (1-30). 

 

ІІ тур – Теоретичний 

(18 квітня 2018 року, 2-га половина дня) 

Другий тур Олімпіади спрямований на визначення рівня теоретичних знань 

конкурсантів. З цією метою буде запропоновано опрацювати 30 тестових завдань з 

різних розділів психології. Час виконання завдання –30 хв. Теоретичний тур буде 

оцінюватися у балах (1-30 балів). Виконання теоретичних завдань проводитиметься 

у формі комп’ютерного тестування. 

 

ІІІ тур – Проектний 

Презентація та захист результатів наукової роботи зі спеціальності  

«Психологія» (Теоретична та прикладна психологія) 

(19 квітня 2018 року, упродовж дня)  

До 17 березня необхідно надіслати постер з позначкою «Олімпіада – Постер». 

Постер є стендовою доповіддю, макетом, що відображає основний зміст Вашої 

наукової роботи. Зміст роботи подається у запропонований шаблон постеру 

(окремий файл у листі). Відкрити і працювати з шаблоном можна за наявності 

програми Microsoft Publisher (.pub) у вашому комп’ютері. Обов’язково дотримуйтеся 

запропонованої структури і об’єму інформації (1 аркушА4 з 2-х сторін). Шаблон 

містить окремі блоки, у які треба подати вашу інформацію, при потребі їх можете 

звужувати або розширювати, головне не перевищувати об’єм А4 (2 сторони). Для 

заповнення шаблону застосовуйте шрифт Times New Roman, кегль 10, міжрядковий 

інтервал – до 1,5. Розмістіть фото, встановлюйте його через вставку фото із файлу. 

Наукова робота має бути виконана з дотриманням вимог до її оформлення, які 

подано у Додатку 3.Регламент презентаційної доповіді – до 15 хв. у супроводі 

мультимедійної презентації у програмі Microsoft Power Point. 

Проектний тур буде оцінюватися у балах (1-40): 

10 балів – постер; 30 балів – наукова робота. 

Максимальна кількість балів, 

яку може набрати учасник Олімпіади – 100 балів. 



 
Додаток 3 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

Загальні вимоги 

Обсяг зброшурованої наукової роботи не повинен перевищувати 25 сторінок без 

урахування літератури та додатків. 

Текст наукової роботи має бути: 

1) викладений українською мовою; 

2) надрукований шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; 

поля: ліворуч, угорі, внизу – 2 см, праворуч – 1,5 см; абзац – 1,25; 

3) не використовувати переносів; щільність тексту має бути однаковою; 

4) таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію і назву; 

5) ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом; рисунок, 

виконаний засобами MS Word згрупувати як один об'єкт; 

6) нумерація сторінок подається у правому верхньому кутку аркуша. Титульна 

сторінка і зміст не нумеруються, але включаються до загальної нумерації. 

Титульна сторінка (Додаток 3.1.) 

Список використаних джерел подається в кінці роботи в алфавітному порядку. 

Форма подання бібліографічних даних є уніфікованою згідно державних стандартів: ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».  

До роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів та копія 

статті автора з інформацією про видання, в якому опубліковувалася стаття (окремий 

конверт). 

Роботи, подані з порушенням вимог до оформлення, та роботи, які подавалися на 

інші конкурси і мали відзнаки НАН України, журі Олімпіади не розглядатиме. 

Оцінювання наукової роботи 

Наукова робота оцінюється у балах (1-15 балів) за критеріями: композиція наукової роботи 

(суспільна значущість, оригінальність, розробленість наукового апарату дослідження; 

відповідність обраних методів дослідження меті і завданням роботи; теоретичне та практичне 

значення, ґрунтовність висновків); чіткість і логічність викладення матеріалу; науковий стиль. 

Презентація результатів наукової роботи 

Захист результатів наукової роботи оцінюється в балах (1-15 балів).  

Вимоги до доповіді та презентації учасника Олімпіади: 

 тривалість доповіді та презентації до 15 хвилин; 

 послідовність та грамотність викладення матеріалу;  

 ґрунтовність висновків; 

 культура мовлення, презентаційні вміння; 

 ефективне використання мультимедійної наочності та часу; 

 грамотність та аргументованість відповідей на запитання під час захисту; 

 конструктивна активність у ході наукових дискусій з учасниками Олімпіади. 



 
Бажаємо успіху!Оргкомітет «Олімпіада-2018» 

Додаток 3.1. 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» 

 

Факультет педагогіки та психології 

 

Кафедра психології 

 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Наукова робота 

 

Виконала:студентка 4 курсу,  

групи П-41, напряму підготовки:  

6.030102 «Психологія» 

Пустовіт Юлія Вікторівна 

____________________________ 
   (підпис) 

 

Науковий керівник: 

кандидат психологічних наук,  

доцент кафедри психології 

Герасіна Світлана Вікторівна 

____________________________ 
(підпис) 

 

Перевірили члени журі Олімпіади: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
        Прізвища, ініціали            підписи 

Кількість балів: ________ 

18.04.2018 р. 



 
 

Переяслав-Хмельницький – 2018  

Додаток 4 
Орієнтована програма проведення* 
ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Психологія (Теоретична та прикладна психологія) 
 17-20 квітня 2018 року 



 
*Оргкомітет залишає за собою право внесення змін до програми проведення Олімпіади 

Дата Час Найменування заходу 

 

 

17.04.2018 

вівторок 
 

до 15ºº 
Прибуття, реєстрація і поселення учасників Олімпіади та 
супроводжуючих(гуртожиток на території ун-ту) 

15ºº – 16ºº Знайомство з університетом (відвідування бібліотеки, музеїв) 

16ºº – 18³º Воркшоп «Сендплей-технології у діяльності психолога»  

18³º – 19ºº Вечеря (їдальня університету) 

19ºº – 21ºº Вільний час 

18.04.2018 

середа 

08ºº – 09ºº Реєстрація (для прибулих зранку 18.04). 

09ºº – 10ºº Сніданок (їдальня університету) 

10ºº – 12ºº Відкриття Олімпіади. Пленарне засідання. 

12ºº – 13ºº Обід(їдальня університету) 

13ºº – 14³º І тур Олімпіади – Прикладний 

14³º – 15ºº Перерва 

15ºº – 17³º ІІ тур Олімпіади – Теоретичний 

15³º – 17ºº Круглий стіл наукового товариства університету (НТУ) 

17ºº – 18³º 
Майстер-класи (для студентів-учасників Олімпіади) 

Круглий стіл за участю провідних науковців  
(для супроводжуючих та гостей заходу) 

18³º – 19ºº Вечеря (їдальня університету) 

19ºº – 21ºº Вільний час 

19.04.2018 

четвер 

09ºº – 10ºº Сніданок  

10ºº – 12³º ІІІ тур Олімпіади – Проектний 

12³º – 13³º Обід (їдальня університету) 

13³º – 16ºº ІІІ тур Олімпіади – Проектний (продовження) 

16ºº – 18ºº 
Екскурсія у музей народного побуту Наддніпрянщини 
(музей під відкритим небом) 

18ºº – 18³º Вечеря (їдальня університету) 

18³º– 21ºº Культурно-дозвіллєва програма 

20.04.2017 

п’ятниця  
 

 

 

09ºº – 09³º Сніданок (їдальня університету) 

10ºº Оприлюднення загальних результатів Олімпіади (на стендах) 

10ºº– 12ºº 
Робота апеляційної комісії 

Круглий стіл за участю провідних науковців  
(для супроводжуючих та гостей заходу) 

12ºº – 13ºº Пленарне засідання. Нагородження й закриття Олімпіади 

13ºº– 13³º Обід (їдальня університету) 

14ºº Від’їзд учасників. (Централізовано до Києва від університету) 


