Житомирській державний університет ім.І.Франка
Соціально-психологічний факультет
Кафедра психології розвитку та консультування

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення
І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності (дисципліни) «Психологія»
з відкритою участю
27 жовтня 2018 року
На базі соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету
імені Івана Франка 27 листопада 2018 року проводиться І етап Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності (дисципліни) «Психологія» (далі Олімпіада) з відкритою участю.
До участі в олімпіаді запрошуються студенти 2-6 курсів ЖДУ ім. І.Франка
спеціальностей «Психологія», «Практична психологія»; до участі у відкритій конкурсній
програмі Олімпіади – студенти 2-6 курсів непсихологічних спеціальностей ЖДУ імені Івана
Франка та студенти 2-6 курсів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації м. Житомира, які
навчаються за психологічними і непсихологічними спеціальностями.
Заявки на участь в олімпіаді заповнюються до 20 листопада 2018 року у Гугл-формі
за посиланням: https://goo.gl/forms/Lc9EVCE4SUkDm7d42, або надсилаються в електронному
вигляді (Додаток 1) на адресу: spf.tppr@zu.edu.ua з позначкою «Студентська олімпіада», або
реєструються в ауд. 803 корпусу №4 Житомирського державного університету ім. І.Франка.
Факт отримання Оргкомітетом заявки буде підтверджено електронним листом на
зворотну адресу. У разі неотримання підтвердження просимо додатково звернутися за
телефоном (067) 692-33-47 до Ганни Володимирівни Пирог.
Олімпіадні завдання містять:
 тестову частину (спрямована на визначення рівня теоретичних знань конкурсантів з
базових розділів психології);
 творче завдання (психологічне тлумачення творів мистецтва (наприклад, віршів,
фрагментів фільмів), психологічне есе на задану тему тощо);
 практичне завдання (розробка програми дослідження з проблематики прикладного
характеру).
Форми роботи над олімпіадними завданнями – індивідуальна та командна.
Олімпіада відбудеться 27 листопада о 10.20-13.20 на базі соціально-психологічного
факультету Житомирського державного університету ім. І.Франка за адресою: вул. Велика
Бердичівська, 40. Реєстрація на олімпіаду – з 10.00 до 10.20 на 8 поверсі корпусу №4 ЖДУ
ім. І.Франка. Підведення підсумків Олімпіади відбудеться 5 грудня 2018 року.
Контакти:

Ганна Володимирівна Пирог – (067) 692 33 47, (063) 479 08 16
Тетяна Володимирівна Коломієць (067) 976 33 07, (093) 353 42 30
e-mail: spf.tppr@zu.edu.ua

Додаток 1
ЗАЯВКА
на участь у студентській олімпіаді
з ПСИХОЛОГІЇ
27 листопада 2018 року
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _____________________________________
________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________
Вищий навчальний заклад (повне найменування, адреса) ______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Курс ____________________________________________________________
Факультет ______________________________________________________
Спеціальність ____________________________________________________
Науковий керівник (П.І.Б. та посада) _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

