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У Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 

відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка спеціальності Дошкільна освіта. Упродовж 23 – 24 травня 2019 року за 

перемогу змагалися 73 учасники, які представляли 32 заклади вищої освіти України III-IV 

рівнів акредитації. 

Честь нашого університету відстоювали Буджак Любов (здобувач освітнього 

ступеня «магістр»), Кравченко Ірина та Боровець Вікторія (здобувачі освітнього 

ступеня «бакалавр»). Учасниці показати високий рівень сформованості професійних 

компетентностей, здатність до креативного мислення, творчого підходу до розв’язання 

проблемних питань та практичних завдань. 

Підготовку студентів до участі в олімпіаді на всеукраїнському рівні організували 

науково-педагогічні працівники Бабюк Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, Ватаманюк Г.П., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти, 

Олійник О.М., асистент кафедри теорії та методик дошкільної освіти. 

 

Оцінювало роботу 

конкурсантів олімпіади 

журі, до складу якого 

увійшли провідні 

науковці галузі 

дошкільної освіти 

України. 

 

 

 

 

 



Реєстрація учасників відбулась 23 травня, після чого було організовано екскурсію до 

Музею іграшки. Урочисто відкрив олімпіаду Прокопенко І.Ф., ректор, академік НАПН 

України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений 

працівник народної освіти України після музичного привітання від студентів та викладачів 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Із вітальним 

словом до журі та учасників олімпіади звернулась Танько Т.П., декан факультету дошкільної 

освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, а також 

Тарарак Н.Г., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри естетичного виховання 

і технологій дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди. 

Після урочистого відкриття олімпіади було оголошено перше конкурсне (письмове) 

завдання: 

 тести з теорії та історії дошкільної педагогіки, методик дошкільної освіти для 

здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр»; 

 презентація результатів пошуково-дослідної роботи у форматі «Живої Бібліотеки» 

для здобувачів освітнього ступеня «Магістр». 

 
 

 
 



У той же час для супроводжуючих було організовано майстер-класи: 

 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. 

 

 
 

Другим конкурсним завданням було складання розгорнутого плану комплексного 

заняття для дітей старшого дошкільного віку; демонстрація фрагментів занять, окремих 

методів і прийомів роботи за вибором журі – для здобувачів освітнього ступеня 

«Бакалавр»; складання розгорнутого плану практичного заняття – для здобувачів 

освітнього ступеня «магістр». 
 

 
 

Після перерви Перший конкурсний день завершився майстер-класом «Сучасні 

ігрові технології у ЗДО», проведеним Шутем Миколою Миколайовичем, кандидатом 

педагогічних наук, доцентом, доцентом кафедри естетичного виховання і технологій 

дошкільної освіти Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

24 травня відбувся заключний етап олімпіади – нагородження учасників. За 

результатами напруженої боротьби студенти отримали грамоти за перемогу в номінаціях, 



які відображали особливості прояву їх професійної компетентності у галузі дошкільної 

освіти. 

Учасниця олімпіади (здобувач освітнього ступеня «магістр») Буджак Л.В. була 

нагороджена грамотою у номінації «Досконале володіння сучасними технологіями 

навчання». Учасниці олімпіади (здобувачі освітнього ступеня «бакалавр») Боровець В.Г. 

та Кравченко І.Ю. нагороджені грамотами у номінації «Педагогічна творчість». 

Олімпіада є чудовою нагодою демонстрації творчості та педагогічної майстерності, 

інтерактивною взаємодією молоді, яка закохана в свою майбутню професію. Це чудова 

можливість для прояву фахової компетентності й аналізу теоретичної і практико 

зорієнтованої діяльності у галузі дошкільної освіти. 

Бажаємо учасникам ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі Дошкільна 

освіта та їх наставникам подальшого творчого спілкування, вагомих успіхів у здобутті 

професії, нових звершень! 

 

Катерина Демчик, 

канд. пед. наук, ст. викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти 


