
Склад організаційного комітету 
Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності „Дошкільна освіта” 
 
 

Андрущенко О.А., доктор філологічних 
наук, професор, перший проректор, проректор з 
наукової роботи Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
– голова оргкомітету;  

Танько Т.П., доктор педагогічних наук, 
професор, декан факультету дошкільної освіти 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди – заступник 
голови оргкомітету;  

Трубчанінов М.А., кандидат історичних 
наук, доцент, начальник наукової частини 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди – заступник 
голови оргкомітету;  

Довженко Т.О., доктор педагогічних наук, 
професор, декан факультету початкового 
навчання Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Тарарак Н.Г., доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри естетичного 
виховання і технологій дошкільної освіти 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди; 

Перетяга Л.Є., доктор педагогічних наук, 
професор кафедри естетичного виховання і 
технологій дошкільної освіти Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди; 

Ушмарова В.В, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри початкової, дошкільної та 
професійної освіти Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

 

Ковтун А.В., кандидат педагогічних наук, 
заступник декана з виховної роботи факультету 
дошкільної освіти, доцент кафедри естетичного 
виховання і технологій дошкільної освіти 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди; 

Шевченко Н.О., доцент кафедри 
естетичного виховання і технологій дошкільної 
освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди; 

Давидова М.О., доцент кафедри 
естетичного виховання і технологій дошкільної 
освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди. 

 
 
 
 
Згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України № 1572 від 06.12.2017 р. «Про 
проведення Всеукраїнської студентської 
олімпіади у 2017–2018 навчальному році»  
17–18 травня 2018 року в Харківському 
національному педагогічному університеті імені 
Г.С. Сковороди буде проведено ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади  
зі спеціальності «Дошкільна освіта» серед 
студентів вищих навчальних закладів. 
 
 
 

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); 

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-ЗАПРОШЕННЯ 

на II етап 
Всеукраїнської студентської 

олімпіади 
зі спеціальності 

„ДОШКІЛЬНА ОСВІТА” 

Шануємо Україну,  
пишаємось рідним краєм 

17–18 травня 
Харків–2018 



 
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ 
зі спеціальності „Дошкільна освіта” 

Шануємо Україну, 
пишаємось рідним краєм 

 
16.05.2018 

Заїзд учасників. Поселення в гуртожиток.  
1430– Реєстрація (вул. Валентинівська, 2). 
1500 – Екскурсія до музею іграшки 

(вул. Валентинівська, 2, ауд. 211-В). 
1600 – Вечір знайомств 

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

ПЕРШИЙ ДЕНЬ РОБОТИ 
17.05.2018 р. 

 
1000 – Урочисте відкриття олімпіади. 
 
1100–1300 – Перше конкурсне завдання для 

здобувачів освітнього ступеня „бакалавр” – 
виконання письмових завдань (тести з теорії та 
історії дошкільної педагогіки, методик 
дошкільної освіти). 

1100–1330 – Перше конкурсне завдання для 
здобувачів освітнього ступеня „магістр” – творче 
аналітико-проективне завдання з актуальних 
проблем дошкільної освіти та інноваційних 
технологій викладання (складання розгорнутого 
плану семінарського/практичного заняття). 
 

 

 
 
1100–1300 – Майстер-клас для 

супроводжуючих «Використання досвіду 
музейної педагогіки у процесі професійної 
підготовки майбутніх вихователів». 
(вул. Валентинівська, 2, ауд. 211-В). 
 

1300–1400 – Обідня перерва. 
 
1400–1630 – Друге конкурсне завдання для 

здобувачів освітнього ступеня „бакалавр” – 
виконання творчого аналітико-проектувального 
завдання з методик дошкільної освіти (складання 
розгорнутого плану комплексного заняття для 
дітей старшого дошкільного віку) з подальшою 
презентацією. 

1400–1630 – Друге конкурсне завдання для 
здобувачів освітнього ступеня „магістр” – 
презентація свого регіону та доповідь за 
результатами науково-дослідної роботи. 

 
1630–1700 – Перерва. 
 
1700–1900 – Майстер-клас «Основи ігро-

майстерності в сучасному ДНЗ».  
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

ДРУГИЙ ДЕНЬ РОБОТИ 
18.05.2018 р. 

 
900–1200 – Автобусна екскурсія учасників 

олімпіади до Feldman Ecopark. 

1200–1330 – Обідня перерва. 
 
1330 – Підбиття підсумків олімпіади. 
1400 – Нагородження учасників. Урочисте 

закриття олімпіади. 
 

ВІД’ЇЗД УЧАСНИКІВ 

 

 


