
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

Україна, 20300, м. Умань, вул. Садова, 2 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1580 від 17.12.2019 р. 

«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 навчальному році» 21-

23 квітня 2020 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 

проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна 

робота» (надалі – Олімпіада) серед студентів закладів вищої освіти України. 

Для участі у ІІ етапі Олімпіаді запрошуються 1-3 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: 

21 квітня 2020 р. 

Заїзд учасників, реєстрація та розміщення учасників олімпіади. Робота мандатної 

комісії. Відкриття олімпіади.  

Бажаючі можуть взяти участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери» (Інформаційний лист - 

Додаток 3). 

22 квітня 2020 р. 

1 тур – теоретичний – 2 академічні години. Максимальна кількість балів – 30. 

Питання туру складаються з 60 тестових завдань.  

2 тур – практичний (розв’язання практичних ситуацій) – 4 академічні години: 

максимальна кількість балів – 30. 

Критерії оцінювання: 

- наявність чіткого алгоритму дій; 

- доцільне використання форм та методів соціальної роботи; 

- клієнтоцентриський підхід до розв’язання проблемної ситуації; 

- ступінь активності клієнта соціальної послуги. 

23 квітня 2020 р. 

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: 

- самостійність, інноваційність, актуальність, значущість, ясність і доступність 

викладу матеріалу, глибина. 



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.  

Підписані та завірені печаткою ЗВО анкети учасників Олімпіади (форма анкети 

подається у Додатку 1) надсилаються у сканованому вигляді до 1 березня 2020 р. на 

електронну адресу: olimpiada.socwork.uman@ukr.net та до 10 березня 2020 р. – оригінали 

анкет у паперовому вигляді на поштову адресу факультету соціальної та психологічної 

освіти: 

м. Умань – 20300 

вул. Садова, 28 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини        

факультет соціальної та психологічної освіти 

Відповідальному секретареві оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Соціальна робота» Бондаренко Г.В. 

Прохання: до 01.03.2020 р. заповнити форму реєстрації учасників ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна робота»: 

https://forms.gle/wZQ6sehLmWG4QA7Q6 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ – 21 квітня 2020 р. з 9.00 до 13.00 за адресою: 

вул. Садова,28, корпус №3, факультет соціальної та психологічної освіти. 

Проїзд: 

 від залізничного вокзалу – маршрутне таксі №№5,6,11 (зупинка 

«Педуніверситет. Новий корпус») 

 від автовокзалу – маршрутне таксі №4 (зупинка «Дитяча поліклініка»). 

 

Для реєстрації учасники Олімпіади повинні мати при собі паспорт, студентський 

квиток. 

Просимо до 1 квітня 2020 р. додатково поінформувати Оргкомітет Олімпіади  

(olimpiada.socwork.uman@ukr.net) 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 у 

гуртожитку університету (кімнати готельного типу, вартість проживання – 75 грн. за добу) та 

у готелях міста (орієнтовна вартість проживання «двомісний стандарт – 450-600 грн. за добу) 

Про необхідність поселення учасників Олімпіади просимо повідомляти заздалегідь в 

анкеті.  

УВАГА: без попередньої заявки (до 01.04.2020 р.) поселення Оргкомітетом 

здійснюватися не буде. 

Заїзд та поселення учасників Олімпіади та супроводжуючих осіб до запропонованих 

готелів можливі з 21 квітня 2020 р. Дата від’їзду учасників Олімпіади та супроводжуючих – 

23 квітня 2020 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 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. 

 

mailto:olimp.socwork@gmail.com
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mailto:olimp.socwork@gmail.com


ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

“СОЦІАЛЬНА РОБОТА” 

21.04.2020 (вівторок) 

9.00 - 13.00 Заїзд учасників, реєстрація та розміщення учасників 

олімпіади. Робота мандатної комісії 

13.00 - 16.00 

 

13.00 – 15.00 

Знайомство із факультетом соціальної та психологічної 

освіти.  

Пленарне засідання конференції «Актуальні проблеми 

підготовки фахівців соціальної сфери» 

16.00 - 18.00 Відкриття олімпіади. Виступи творчих колективів 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

18.00 -18.30             Вечеря  

22.04.2020 (середа) 

8.00 - 8.30  Сніданок 

9.00 - 11.00 

 

11.00 – 11.30 

І (теоретичний) етап олімпіади: тестування з 

професійно -орієнтованих дисциплін  

Кава-брейк 

12.00 – 14.00               ІІ (практичний) етап олімпіади: розв’язання 

практичних ситуацій.   

14.00 - 14.45 Обідня перерва  

15.00 – 17.00 Продовження ІІ (практичного) етапу олімпіади: 

розв’язання практичних ситуацій 

17.30 – 18.30 Вечеря 

18.45 – 20.45 Культурно-дозвіллєва програма 

23.04.2020 (четвер) 

8.00 - 8.30  Сніданок  

9.00 - 11.30  ІІІ (проектний) етап олімпіади: захист соціальних 

проектів   

11.30 - 13.30 Екскурсія історичними місцями м. Умані.  

13.30 - 14.00 Обідня перерва. Робота апеляційної комісії  

14.00 – 15.00  Закриття Всеукраїнської студентської олімпіади,  

нагородження переможців та призерів 

15.00 Від’їзд учасників олімпіади 

 

Довідки за телефонами з 9.00 до 17.00: 

Відповідальний секретар оргкомітету Олімпіади – доцент Бондаренко Галина Василівна, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи: +38(098) 588-79-70 

Відповідальна за поселення – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Роєнко Світлана Олександрівна: +38 (096) 462-59-70  

Завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи – Албул Ірина 

Володимирівна:  +38(068) 016-95-51 

Деканат факультету соціальної та психологічної освіти: (04744) 3-53-08 

Детальна інформація розміщена на сайті факультету соціальної та психологічної освіти: 

https://fspo.udpu.edu.ua/ 

Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Соціальна робота» 

https://fspo.udpu.edu.ua/


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 спрямовані 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); 

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: 

-самостійність; 

- інноваційність; 

- актуальність; 

-  значущість; 

- ясність; 

- доступність викладу матеріалу; 

- глибина. 

 

Соціальний проект має бути розроблений студентом заздалегідь та поданий у 

роздрукованому вигляді при реєстрації учасника Олімпіади в університеті, що приймає.  

 

 



Додаток 3 
Міністерство освіти і науки України 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства 

Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» 

Школа передового досвіду «Школа соціальних знань» 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Рівненський державний гуманітарний університет 

Науково-методичний центр інноваційних технологій виховного процесу НАПН України 

Кафедра теорії та методики виховання 

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

підготовки фахівців соціальної сфери», яка відбудеться 21 квітня 2020 р. в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Тематичні напрями конференції 
1. Теоретичні засади соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності. 
2. Технологічний аспект підтримки особистості у складних життєвих обставинах. 
3. Соціальна робота та соціально-педагогічна діяльність в історичному контексті. 
4. Психологічна освіта фахівця соціальної сфери як умова успішної професійної діяльності. 
5. Соціальне виховання: від теорії до практики. 
6. Здоров’язбережувальна функція соціальної роботи: реалії та перспективи. 

Регламент роботи конференції 
21 квітня 2020  року 

 з 1200  до 1300 – реєстрація учасників конференції, яка відбудеться за адресою: Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Садова, 28, УДПУ, навчальний корпус № 3. 
 1300 – «Круглий стіл»  

Умови участі у конференції 
Для участі у конференції необхідно до 1 квітня 2020 року подати до оргкомітету такі матеріали: 
 заявку (зразок додається); 
 тези доповіді у паперовому та  електронному варіанті. 

Вимоги до оформлення тез: 
Матеріали тез подаються у вигляді комп’ютерного файлу і 1 примірник у роздрукованому вигляді в 

редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14); обсяг тез 2-5 сторінок 
друкованого тексту, без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве, нижнє, верхнє, 
праве – 20 мм. 

Порядок розміщення матеріалу: 
У верхньому правому куті (вирівнювання по правому краю) – ініціали автора (перед прізвищем) та 

прізвище друкується жирним шрифтом, назва, потім – виклад основного матеріалу тез, список використаних 
джерел.  

Заявка учасника 
Прізвище, ім’я, по батькові доповідача________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання______ 
Місце роботи, посада _______________ 
Назва матеріалів доповіді ___________ 
Напрям роботи конференції__________ 
Форма участі у семінарі (вказати необхідне): виступити з доповіддю, взяти участь як слухач,  публікація 
матеріалів 
Адреса ___________________________ 
Телефон, e-mail____________________ 
За матеріалами доповідей  планується публікація збірника тез конференції. 

Організаційний внесок 150 грн. включає витрати на публікацію (до 3 сторінок), розміщення матеріалів на 
сайтах, поштову розсилку (в разі необхідності) збірника матеріалів конференції. Тези, обсяг яких перевищує 3 
сторінки, сплачуються додатково з розрахунку 35 грн. за кожну сторінку тексту, що перевищує ліміт. 

Матеріали та грошові перекази просимо надсилати за адресою: 
20308,  поштове відділення № 308, м. Умань 8, Черкаська обл., з поміткою:  
до запитання Загоруйко Віолетті Анатоліївні.   
або на електронну адресу: k_soc.ped@udpu.edu.ua з поміткою: на конференцію, квітень 2020.  
Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати за телефонами: 
(04744)3-53-08 
068-016-9-551 (Албул Ірина Володимирівна). 
ЧЕКАЄМО НА ВАС! 
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