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ОРГКОМІТЕТ ОЛІМПІАДИ

Голова: Огнев’юк В.О., ректор Київського університету імені Бори-
са Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН 
України.

Заступники голови: Віннікова Н.М., проректор з наукової роботи Київ-
ського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, 
доцент;

Юрченко В.І., директор Педагогічного інституту Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент.

Члени оргкомітету:

Савченко Ю.Ю., заступник директора з науково-педагогічної та со-
ціально-гуманітарної роботи Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, 
доцент;

Буйницька О.П., завідувач НДЛ інформатизації освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент;

Прядко М.М., завідувач НМЦ видавничої діяльності Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка;

Горбенко Н.В., завідувач НМЦ рекламної та профорієнтаційної роботи 
Київського університету імені Бориса Грінченка;

Папушняк Ю.В., методист НМЦ досліджень, наукових проектів та про-
грам Київського університету імені Бориса Грінченка;

Дерев’янко Л.І., помічник директора з ІКТ Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка;

Стаєнна О.О., старший викладач кафедри дошкільної освіти Педа-
гогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук; 

Чередніченко С.В., викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 
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СКЛАД ЖУРІ ОЛІМПІАДИ

Голова журі: Гавриш Н.В., завідувач кафедри дошкільної освіти Педа-
гогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор педагогічних наук, професор.

Заступник голови журі: Бєлєнька Г.В., професор кафедри дошкільної 
освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

Члени журі:
1. Голота Н.М., доцент кафедри педагогіки та психології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент; 

2. Дичківська І.М., доцент кафедри дошкільної освіти Рівненського 
гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент;

3. Зданевич Л.В., завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових 
методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор 
педагогічних наук, професор;

4. Курінна С.Н., завідувач кафедри дошкільної освіти ДВНЗ «Дон-
баський державний педагогічний університет», доктор педагогіч-
них наук, професор;

5. Машовець М.А., професор кафедри дошкільної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент;

6. Полевікова О.Б., завідувач кафедри дошкільної освіти Херсонського 
педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент;

7. Половіна О.А., доцент кафедри дошкільної освіти Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент;

8. Тарасенко Г.С., завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михай-
ла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар оркомітету та журі Олімпіади: Ліннік О.О., 
доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київсько-
го університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент.
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АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ

Голова апеляційної комісії: Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки 
та психології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, професор.

Члени комісії: 

1. Загородня Л.П., декан факультету дошкільної освіти Глухівсько-
го національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент;

2. Федій О.А., завідувач кафедри початкової і дошкільної освіти 
Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор.
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ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ
20–22 квітня 2016 року

Київський університет імені Бориса Грінченка
Педагогічний інститут

м. Київ, б-р І. Шамо (О. Давидова), 18/2

І день Олімпіади 
20 квітня 2016 року

Час 
проведення

Назва заходу
Місце 

проведення

7.00–12.00 Зустріч та поселення учасників Олімпіади

8.00–12.30
Реєстрація учасників Олімпіади. 

Відвідування «Музею українського побуту» 
Педагогічного інституту

Хол корпусу 

13.00–14.00

Урочисте відкриття ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Дошкільна освіта»

• Вітальне слово:
Огнев’юк В.О. — ректор Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка, доктор філософських 
наук, професор, академік НАПН України
Панасюк Т.В. — заступник директора департа-
менту загальної середньої та дошкільної освіти, 
начальник відділу дошкільної освіти Міністерства 
освіти і науки України

• Концертна програма за участю твор-
чих ди тя чих колективів Київської дитячої Ака-
демії мистецтв, хору хлопчиків «Соколята» 
СЗШ І–ІІІ сту пеня № 182 м. Києва (художній 
керівник Лазарєва Н.М., вчитель вищої катего-
рії, старший викладач)

Актова зала 

14.00–15.00 Обід Їдальня 
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Час 
проведення

Назва заходу
Місце 

проведення

15.00–17.00

І тур ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди зі спеціальності «Дошкільна освіта» 

ОКР «бакалавр» — виконання письмової роботи 
(тести + аналітико-конструктивне завдання);

ОКР «магістр» — виконання письмового творчо-
го завдання «Педагогічні максими»  

Аудиторії 
201, 202, 205

Аудиторія 213

17.00–17.30 Кава-брейк
Рекреація 
ІІ поверху

17.30–18.30
Підготовка творчого завдання 

«Педагогічний плакат» командами 
університетів — учасників Олімпіади

Аудиторія 
222

19.00–20.00 Вечір знайомства Актова зала

ІІ день Олімпіади 
21 квітня 2016 року

Час 
проведення

Назва заходу
Місце 

проведення

9.00–9.30

Повідомлення результатів виконання 
учасниками завдань І туру ІІ етапу Олімпіади. 

Оголошення плану другого дня. 
Жеребкування

Актова зала

10.00–13.00

ІІ тур ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Дошкільна освіта» 

ОКР «бакалавр» — моделювання фрагменту 
освітньої діяльності за попередньо розробле-
ним конспектом;

ОКР «магістр» — презентація наукової роботи

Аудиторії 
209, 222, 223

Аудиторія 213

14.00–15.00 Обід Їдальня 

15.00–17.00 Майстер-класи для учасників Олімпіади 
Аудиторія 

222

17.00–17.30 Педагогічний флешмоб «Крила»
Хол 

І поверху
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ІІІ день Олімпіади 
22 квітня 2016 року

Час 
проведення

Назва заходу
Місце 

проведення

9.00–10.00

Урочисте закриття ІІ етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади

зі спеціальності «Дошкільна освіта»

• Оголошення результатів Олімпіади;
• Нагородження переможців, вручення серти-

фікатів учасників Олімпіади;
• Виступи членів журі;
• Концертна програма

Актова зала

12.00–14.00
Пішохідна екскурсія учасників 

культурно-історичними місцями м. Києва

14.00 Роз’їзд учасників
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ГІМН
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Слова Петра Маги
Музика Павла Зіброва

Мов у молитві зведені долоні,
Розгорнутої книги сторінки,
Зібрав наш герб на бірюзовім фоні
Все те, що дарували нам віки.

Це пам’ять, закарбована словами, 
Грінченкової сили і добра,
Краса душі, в якої цвіт каштана,
Як символ міста з берегів Дніпра!

Приспів:  І хай летять у просторі роки, 
 Завжди для тебе сонце слави світить, 
 Народжений у Києві і вічно молодий,
 Наш спільний храм науки і освіти.
 2 рази

Окрилені знанням і щирим словом, 
Ми пізнаємо таїну буття,
А дух батьків — свята основа
У розбудові майбуття.

Хай поглядів розумних стане більше, 
А Університет вперед веде,
Бо тільки вдосконалюючи інших, 
Ми завжди вдосконалюєм себе!

Приспів.
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ТЕКСТ 
ПІСНІ — СИМВОЛУ ОЛІМПІАДИ

Слова Олександри Віннік
Музика Данила Вінніка

Протягни мені долоню,
Серце протягни,
Не тримай слова в полоні
Думки не жени.
Намалюємо початок
Той, що небосхил,
Бо замислись, друже, що ж це
За життя без крил?

Приспів: Є секрет, що не загине:
 Сенс — у слові ЖИТИ,
 Коли мрією єдині
 Дорослі і діти.

Подаруй мені довіру
Погляд, зачекай!
Казку розповімо миру,
Марно мить не гай!
З віка вирвемось полону
В межах висоти,
Протягну тобі долоню
І скажу: ЛЕТИ!

Приспів.


