


Історія 

створення 

факультету



Танько

Тетяна 

Петрівна

Декан факультету 

дошкільної освіти



Підготовка здобувачів  

першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за 

спеціальністю 012 

«Дошкільна освіта» 

здійснюється з додатковими 

блоками дисциплін вільного 

вибору



Підготовка здобувачів  другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 

012 «Дошкільна освіта» 

здійснюється з додатковими 

блоками дисциплін вільного 

вибору



Важливою умовою реалізації 

наступності дошкільної і 

початкової шкільної освіти є 

професійна готовність 

педагогічних працівників ЗДО до 

закладання у дошкільників 

ключових компетенцій, на чому 

згодом базуватиметься процес 

формування  компетенцій 

молодших школярів. 

Дошкільники
▪здоров’язбережувальна,

▪комунікативна,

▪предметно-практична,

▪ігрова,

▪сенсорно-пізнавальна,

▪природничо-екологічна,

▪художньо-продуктивна,

▪мовленнєва,

▪соціальна,

▪особистісно-оцінна

Молодші школярі
▪вільне володіння державною мовою, 

▪здатність спілкуватися рідною та 

іноземними мовами, 

▪математична компетентність, 

▪компетентності у галузі природничих 

наук, техніки і технологій, 

▪інноваційність,  

▪екологічна, ▪інформаційно-комунікаційна, 

▪культурна,

▪громадянські та соціальні 

компетентності, ▪підприємливість та 

фінансова грамотність, 

▪навчання впродовж життя.



Оволодіння майбутніми фахівцями з

дошкільної освіти ключовими

компетенціями, набуття здатності

генерувати нові ідеї, бути готовими

проявляти ініціативу і приймати доцільні

та відповідальні рішення в проблемних

ситуаціях, діяти в нестандартних

ситуаціях забезпечується впровадженням в

освітній процес інноваційних технологій

навчання.





Професійну 

підготовку 

студентів 

забезпечують 

кафедри:



Кафедра теорії і технологій дошкільної 

освіти та мистецьких дисциплін



Навчальний процес, здійснюваний 

кафедрою теорії і технологій 

дошкільної освіти та мистецьких 

дисциплін, передбачає наскрізну 

інтеграцію дисциплін спеціальності 

«Дошкільна освіта» і блоків 

дисциплін художнього та музично-

естетичного циклу.

Такий підхід забезпечує 

сформованість готовності 

майбутніх фахівців здійснювати 

керування мистецькою діяльністю 

дошкільників за принципом 

інтеграції, який у свою чергу 

передбачає гармонійне поєднання у 

навчально-виховній роботі з дітьми 

різних видів естетичної діяльності. 



Виготовлення етноляльок

Майстриня з 

виготовлення 

етноляльок, 

учасниця Міжнародної 

виставки «Ляльковий 

подіум» (2020), 

Всеукраїнського 

фестивалю мотанок

«Наша лялька» 

(2019), виставок 

«Слобідські мотиви» 

та «Народжені в 

Україні» (2019)

доцент кафедри теорії і технологій 

дошкільної освіти та мистецьких 

дисциплін

Соловйова Юлія Олександрівна



Створений силами викладачів і 

студентів факультету дошкільної 

освіти, Музей надає підґрунтя для 

вивчення національної спадщини, 

традицій і культури різних народів 

через іграшку, її історію і способи її 

використання. 

Майбутні вихователі ведуть 

пошукову роботу, здійснюють 

систематизацію матеріалів з 

історії іграшки, складають 

каталоги, поповнюють фонди 

музею, у тому числі і за рахунок 

власноруч виготовлених 

етноляльок.



На базі Музею іграшки 

працює студентський 

науковий гурток «Музейна 

педагогіка». Його 

діяльність спрямовано на 

теоретико-методичне 

обґрунтування сучасних 

підходів до використання 

іграшок у навчанні та 

вихованні підростаючого 

покоління. Навчально-

наукова діяльність 

учасників гуртка органічно 

поєднується із діяльністю 

культурно-

просвітницькою, у тому 

числі із екскурсійною 

діяльністю. 



Арт-терапевтичні технології в освітньому процесі. 

Студентський науковий гурток «Музикотерапія для дошкільників»

Серед використовуваних методів арт-

терапевтичних технологій важливе місце

посідають музикотерапевтичні технології, на 

більш досконале оволодіння якими спрямовано 

діяльність студентського наукового гуртка 

«Музикотерапія для дошкільників». На його 

заняттях студенти опановують спеціальні

дихальні і вокальні вправи, музичну

ритмопластику і драматизацію,

музикомалювання, техніки зняття емоційної 

напруги через продуктивно-творчу діяльність

тощо. 



Старший викладач кафедри теорії і технологій 

дошкільної освіти та мистецьких дисциплін, 

відомий в Україні вокальний педагог Шуть Тетяна 

Олегівна відшукує та впроваджує в освітній процес 

новітні методи і прийоми постановки голосу. Ці 

пошуки привели її до створення власної авторської 

методики формування вокальної техніки і 

виконавської майстерності вокаліста «Д.Р.А.Й.В», 

яка 2010-го року зареєстрована Державним 

департаментом власності Міністерства освіти і 

науки України. 2016-го року Тетяні Олегівні Шуть

рішенням Секретаріату Асоціації діячів естрадного 

мистецтва України присвоєно звання «Заслужений 

діяч естрадного мистецтва України». 

Авторська методика формування 

вокальної техніки і виконавської 

майстерності вокаліста 

«Д.Р.А.Й.В»



Визнаний ігромайстер

зі світовим ім’ям, 

лауреат міжнародних, 

всеукраїнських конкурсів і 

фестивалів, доцент кафедри 

теорії і технологій дошкільної 

освіти та мистецьких дисциплін

Шуть Микола Миколайович

Ігрові методики 

Шутя М.М. витримали 

експериментальну і практичну 

апробацію упродовж останніх 30-

ти років, мають численні 

позитивні відгуки і впроваджені у 

систему дошкільної, шкільної, 

позашкільної і вищої освіти









«Основи 

природознавства з 

методикою ознайомлення 

дошкільників з природою» 

«Формування 

елементарних 

математичних уявлень 

у дошкільників»

колективне вирішення поставлених проблем



Реалізуються у ході 

викладання дисциплін: 

 Психологія спілкування

 Психологія розвитку

 Психологія обдарованої 

дитини

 Психотехнології вирішення 

конфліктів

 Тренінгові психотехнології
Тренінгові технології

Тренінгова група створює 

модель соціальних стосунків, 

мініатюрне суспільство, у якому 

відбувається відверте та 

безпечне спілкування. Це дає її 

учасникам можливість 

випробувати свої звичайні 

стереотипи та отримати 

відверту інформацію щодо себе 

як майбутнього вихователя



Участь у міжнародних проектах

Керівник творчої групи від Харківської області з 

адаптації програм наскрізного інтегрованого курсу 

для закладів дошкільної, загальної середньої та вищої 

освіти «Культура добросусідства» в рамках проекту 

«Сприяння розвитку міжкультурної освіти в Україні», 

який реалізується Інформаційно-дослідницьким 

центром «Інтеграція та розвиток» у співпраці з 

Департаментом загальної середньої та дошкільної 

освіти МОН України та за підтримки Верховного 

Комісара ОБСЄ у справах національних меншин, 

керівник науково-методичної лабораторії 

громадянської та міжкультурної освіти, 

відповідальний секретар редакційної колегії наукового 

видання «Засоби навчальної та науково-дослідної 

роботи», внесеного до групи Б переліку наукових 

фахових видань України,

гарант освітньо-професійної програми другого

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю

012 Дошкільна освіта, член груп забезпечення

освітньо-професійної програми першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю

012 Дошкільна освіта і третього (освітньо-

наукового) рівня за спеціальністю 015 Професійна

освіта. Експерт Національного агентства із

забезпечення якості вищої освіти.

Юр’єва 

Катерина 

Анатоліївна,
доктор 

педагогічних наук, 

доцент, 

професор 

кафедри теорії і 

технологій 

дошкільної освіти 

та мистецьких 

дисциплін. 



Під керівництвом провідних викладачів 

кафедри теорії і технологій дошкільної 

освіти та мистецьких дисциплін 

студенти щорічно беруть участь у 

конкурсах студентських наукових 

проектів, що проводяться 

Департаментом освіти Харківської 

обласної державної адміністрації, де 

традиційно виборюють перші місця. 

Проектна 

діяльність




