
Склад організаційного комітету 

Всеукраїнської студентської олімпіади  

за спеціальністю «Дошкільна освіта» 
 

 Бойчук Ю.Д., доктор педагогічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи 

Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди – голова 

оргкомітету;  

Жукова Н.Г., проректор з соціально-

економічних питань ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

Танько Т.П., доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету дошкільної освіти 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди;  

Трубчанінов М.А., кандидат історичних 

наук, доцент, начальник наукової частини ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди;  

Довженко Т.О., доктор педагогічних 

наук, професор, декан факультету початкового 

навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Тарарак Н.Г., доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри естетичного 

виховання і технологій дошкільної освіти ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди; 

Перетяга Л.Є., доктор педагогічних наук, 

професор кафедри естетичного виховання і 

технологій дошкільної освіти ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди; 

Дорожко І.І., доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри філософсько-

психологічної антропології ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди; 

Разуменко І.В. кандидат філологічних 

наук, професор, завідувач відділу аспірантури і 

докторантури ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

Шевченко Н.О., доцент кафедри 

естетичного виховання і технологій дошкільної 

освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди; 

Шаповалова О.В., начальник редакційно-

видавничого відділу ХНПУ імені Г.С. Сковороди;  

Кордубан М.В., кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри естетичного виховання  

і технологій дошкільної освіти ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди; 

Шуть М.М., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри естетичного виховання  

і технологій дошкільної освіти ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди. 

 

 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України № 1313 від 28.11.2018 «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади  

у 2018–2019 навчальному році» 23–24 травня 

2019 року в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 

буде проведено ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з галузі «Освіта / 

Педагогіка», спеціальності «Дошкільна освіта» 

серед студентів закладів вищої освіти. 
 

 

 

Контактна інформація: 

вул. Валентинівська, 2, м. Харків, Україна 

61168. 

 

Довідки за телефонами:   

(0572) 68-48-83 (деканат факультету 

дошкільної освіти); 

097-950-86-50 (Наталія Григорівна); 

066-778-69-82 (Оксана Альбертівна); 

099-940-98-86 (Людмила Євгенівна); 

067-810-20-30 (Надія Олександрівна). 

Е-mail: faculty-pre-school@hnpu.edu.ua 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ  

 

                             

 

 

 

 

Кафедра початкової, дошкільної  

та професійної освіти 

Кафедра естетичного виховання  

і технологій дошкільної освіти 

 

ПРОГРАМА 

II етапу 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади 

за спеціальністю 

«Дошкільна освіта» 

Шануємо Україну, 

пишаємось рідним краєм! 

23–24 травня 2019 р., 

м. Харків 



ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ 

за спеціальністю 

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»-2019 

Шануємо Україну, 

пишаємось рідним краєм! 
 

22.05.2019 р. 

Заїзд учасників. Поселення у гуртожиток. 

Вільний час. 

 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ РОБОТИ 

23.05.2019 р. 

900–1000.– Реєстрація учасників. 

(вул. Валентинівська, 2). 

Екскурсія до музею іграшки – за 

бажанням, упродовж дня (вул. 

Валентинівська, 2, ауд.211-В). 

1000  – Урочисте відкриття олімпіади. 

1100–1300 – Перше конкурсне завдання 

для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти – виконання письмових 

завдань (тести з теорії та історії дошкільної 

педагогіки, методик дошкільної освіти).  

1100–1300 – Перше конкурсне завдання 

для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти – презентація результатів 

пошуково-дослідної роботи у форматі «Живої 

Бібліотеки». 

1200 – V Всеукраїнська науково-

практична конференція «Дошкільна освіта у 

сучасному освітньому просторі третього 

тисячоліття: актуальні проблеми, досвід, 

інновації» (вул. Валентинівська, 2, зал 

засідань). До участі в роботі конференції 

запрошуємо осіб, які супроводжують 

учасників олімпіади, а також усіх бажаючих. 

Спікери конференції:  

Ткаченко Л.П. Розвиток емоційного 

інтелекту дошкільників засобами сучасної 

риторики. 

Шуть М.М. Практика організації та 

проведення гри в сучасному ЗДО. 

Перетяга Л.Є., Кордубан М.В. 

Інноваційні технології музичного розвитку 

дітей дошкільного віку. 

1300 –1400 – Обідня перерва. 

1400 –1630  – Друге конкурсне завдання 

для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти – складання розгорнутого 

плану комплексного заняття для дітей 

старшого дошкільного віку; демонстрація 

фрагментів занять, окремих методів і 

прийоми роботи за вибором журі. 

1400 –1630 – Друге конкурсне завдання 

для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти – складання розгорнутого плану 

семінарського/практичного заняття. 

1630 –1700 – Перерва. 

1700–1900 – Майстер-клас «Сучасні 

ігрові технології у ЗДО» 

(вул. Валентинівська, 2, ауд. 217-А).  

 

 

 

 
 

 

 

 

ДРУГИЙ ДЕНЬ РОБОТИ 

24.05.2019 р. 

 

900–1200 – Екскурсія учасників 

олімпіади до Центрального парку культури та 

відпочинку ім. М. Горького. 

1200–1330 – Обідня перерва. 

1330 – Підбиття підсумків олімпіади. 

1400 – Нагородження переможців  

та учасників олімпіади. Урочисте закриття 

олімпіади. 

 

ВІД’ЇЗД УЧАСНИКІВ 


