
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ

ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» - 2015

08.04.2015 – Заїзд учасників. Реєстрація.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ РОБОТИ
08.04.2015 р.

8.00-11.00  –  Реєстрація  учасників
олімпіади.

11.00-12.00 – Урочисте відкриття олімпіади.
12.00-15.00   –  Перше  конкурсне  завдання

«Педагогіка  добра  у  моєму  світорозумінні».
Для  студентів  ОКР  «бакалавр»
-самопрезентація  майбутнього  вихователя;
ОКР «магістр» - самопрезентація майбутнього
викладача (до 3 хв.).

15.00-15.30 – Перерва. 
15.30-16.30  –  Друге  конкурсне  завдання.

Тестове опитування із фаху для студентів ОКР
«бакалавр» та «магістр» (60 хв.).

16.30-17.00 – жеребкування для визначення
конкурсних  завдань  на  другий  день  (ОКР
«бакалавр» та «магістр»).

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ
СУПРОВОДЖУЮЧИХ:

16.00-17.00 –  Круглий  стіл.  Обговорення
питань модернізації освіти в контексті Закону
України  «Про  вищу  освіту»  (2014  р.)
(мобільність  студентів,  автономія  ВНЗ,
входження вітчизняної освіти у Європейський
освітній простір, нормативно-правова база).

ДРУГИЙ ДЕНЬ РОБОТИ
09.04.2015 р.

9.00-12.00  –  Третє конкурсне завдання.
Розробка  і  проведення  однієї  з  форм
роботи  згідно  з  жеребкуванням.  Для
студентів  ОКР  «бакалавр»  -  форми
організації  діяльності  дітей  дошкільного
віку  в  ДНЗ;  ОКР  «магістр»  -  фрагмент
однієї  з  форм  організації  навчально-
виховного процесу у ВНЗ (до 5 хв.).

12.00-13.00 – Перерва.
13.00-16.00 –  Четверте  конкурсне

завдання. Для студентів ОКР «бакалавр» -
творчий  конкурс  «Як  допомогти  дитині
вирости  творчою  особистістю?»
(педагогічне  есе, домашнє завдання); ОКР
«магістр» - презентація результатів власної
науково-дослідної  роботи  (наукова
доповідь, домашнє завдання) (до 7 хв.).

16.00-17.00 – П'яте конкурсне завдання
- експромт. Для студентів ОКР «бакалавр»
-  завдання  на  педагогічну  винахідливість
«Запитують діти – відповідає вихователь»;
ОКР «магістр»  -  завдання  на  професійну
компетентність:  ситуації  в  навчально-
виховному процесі  ВНЗ  –  професійні  дії
викладача (до 2 хв.).

17.00-19.00 –  Екскурсія  для  учасників
олімпіади.

ТРЕТІЙ ДЕНЬ РОБОТИ
10.04.2015 р.

10.00  –  Підбиття  підсумків  олімпіади.
Нагородження  учасників.  Урочисте
закриття олімпіади. 

Контактна інформація

Адреса Інституту розвитку дитини:
04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 47 

E-mail: olimpiada_ird@ukr.net
Кот Наталія Михайлівна (067) 246-29-90

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ
УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 
М.П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

ПРОГРАМА – ЗАПРОШЕННЯ
на

Всеукраїнську студентську олімпіаду

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»

Київ – 2015
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Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України
№1506 від 23.12.2014 р.  Всеукраїнська студентська
олімпіада  «Дошкільна  освіта»  відбудеться  8-10
квітня 2015 р.

Олімпіаду  проводить  Інститут  розвитку  дитини
Національного  педагогічного  університету  імені
М.П. Драгоманова (м. Київ).

Програма олімпіади для студентів

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
1.  «Педагогіка  добра  у  моєму  світорозумінні»
(самопрезентація майбутнього вихователя,  домашнє
завдання).
2.  Тестове  опитування  із  фаху  (історія  дошкільної
педагогіки,  дошкільна  педагогіка,  методики
дошкільної освіти, дитяча психологія).
3.  Розробка  і  проведення  однієї  з  форм організації
діяльності  дітей дошкільного віку  в  ДНЗ (згідно з
жеребкуванням).
4.  Творчий конкурс «Як допомогти дитині  вирости
творчою особистістю?» (педагогічне  есе,  домашнє
завдання).
5.  Завдання  на  педагогічну  винахідливість:
«Запитують  діти  –  відповідає  вихователь»
(експромт).

   
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

1.  «Педагогіка  добра  у  моєму  світорозумінні»
(самопрезентація  майбутнього  викладача,  домашнє
завдання).
2.  Тестове  опитування  із  фаху  (філософія  освіти,
педагогіка  вищої  школи,  методики  викладання
педагогічних  дисциплін,  технології  викладання
методик дошкільної освіти).
3.  Розробка  і  проведення  фрагменту однієї  з  форм
організації  навчально-виховного  процесу  у  ВНЗ
(згідно з жеребкуванням).
4. Презентація результатів власної науково-дослідної
роботи (наукова доповідь).
5. Завдання на професійну компетентність: ситуації в
навчально-виховному процесі ВНЗ – професійні дії
викладача (експромт).

АНКЕТА
учасника ІІ етапу Всеукраїнської

студентської олімпіади

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
________________________________________
Дата народження _________________________
Вищий навчальний заклад (повне найменування
та місце знаходження)
__________________________________________
______________________________________
Факультет, курс __________________________
Рішенням оргкомітету 
________________________________________

(найменування вищого навчального закладу)

студент (ка)
__________________________________

(прізвище, ініціали)

який (яка) у І етапі олімпіади
___________________________________
(назва  олімпіади  з  навчальної  дисципліни,  напряму,
спеціальності)

посів (ла) ___ місце, рекомендується до участі у
ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Голова оргкомітету ВНЗ
______________                 _________________
           (підпис)                           (прізвище, ініціали)

М.П.

Підпис учасника олімпіади    _______________
Дата заповнення  _________________________

Увага! Студентові-учаснику  обов’язково
надіслати до 2 березня 2015 р. в  електронному
та  паперовому  вигляді  на  адресу  Інституту
розвитку дитини: анкету учасника та інформацію
щодо дати і часу прибуття.

При  реєстрації  студентові-учаснику
обов’язково  мати  при  собі: паспорт  та
студентський квиток.

Олімпіада  буде  проводитись  за  адресою:  м.
Київ,  вул.  Пирогова,  9,  Національний
педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

Склад організаційного комітету Всеукраїнської
студентської олімпіади «Дошкільна освіта»

Андрущенко  В.П.,  голова  оргкомітету;  доктор
філософських  наук,  професор,  академік  НАПН
України,  член-кореспондент  НАН  України,  ректор
НПУ імені М. П.Драгоманова.

Торбін Г.М., заступник голови оргкомітету; доктор
фізико-математичних наук, професор, проректор
з наукової роботи НПУ імені М.П.Драгоманова.

Загарницька  І.І., заступник  голови  оргкомітету;
доктор  філософських  наук,  професор,  директор
Інституту  розвитку  дитини  НПУ  імені
М.П. Драгоманова.

Богініч  О.Л.,  головний  спеціаліст  Департаменту
вищої освіти МОН України, кандидат педагогічних
наук, професор.

Кот  Н.М., секретар  оргкомітету;  кандидат
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії
та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку
дитини НПУ імені М.П. Драгоманова.

Луценко  І.О., доктор  педагогічних  наук,  доцент,
заступник  директора  з  наукової  роботи  та
міжнародних  зв’язків  Інституту  розвитку  дитини
НПУ імені М.П. Драгоманова.

Сухорукова  Г.В., кандидат  педагогічних  наук,
професор,  завідувач  кафедри  дитячої  творчості
Інституту  розвитку  дитини  НПУ  імені
М.П. Драгоманова.

Левінець Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент,
секретар  Вченої  ради  Інституту  розвитку  дитини
НПУ імені М.П. Драгоманова.

Дудка  Т.Ю., кандидат  педагогічних  наук,  вчений
секретар  Ради  науково-технічної  творчості
студентської молоді Інституту розвитку дитини НПУ
імені М.П. Драгоманова.


