ЗАПРОШЕННЯ
та умови проведення ІІ-го етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади
2014-2015 навчального року зі спеціальності
«Дошкільна освіта»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.12.2014 року
№ 1506 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015
навчальному році» Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
визначено базовим з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Дошкільна освіта».
Терміни проведення Олімпіади – 8-10 квітня 2015 року.
Для участі в Олімпіаді запрошуємо двох студентів – переможців першого етапу
Олімпіади (ОКР «Бакалавр» та ОКР «Магістр»).
Просимо до 2 березня 2015 року надіслати анкети учасників та заздалегідь
повідомити про прибуття студентів.
Для з'ясування організаційних питань щодо учасників олімпіади просимо надати
інформацію про відповідального викладача.
Згідно з Положенням про Всеукраїнську студентську Олімпіаду витрати на
відрядження студентів для участі у ІІ-у етапі Олімпіади здійснюється вищими
навчальними закладами, в яких вони навчаються.
Програма олімпіади для студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра»
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).
Інформація для учасників
Реєстрація відбуватиметься 8 квітня (середа) з 800 до 1200 за адресою:
м. Київ, вул. Пирогова, 9, Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова.
Для реєстрації необхідно подати: паспорт, студентський квиток, оригінал
завіреної анкети учасника, посвідчення про відрядження.

Квитки на зворотний проїзд просимо придбати заздалегідь.
Розміщення учасників олімпіади здійснюється у студентському гуртожитку
або готелі (за бажанням учасників).
Вартість доби проживання 100-150 гривень. Просимо заздалегідь повідомити
про необхідність бронювання місць.
Проїзд до корпусу Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова (вул. Пирогова, 9) від залізничного вокзалу до метро
ст. «Університет».
Телефони для довідок:
Секретар оргкомітету
к.п.н., доц. Кот Наталія Михайлівна
Деканат Інституту розвитку дитини
Кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки

(067) 246-29-90
(044) 463-92-10
(044) 426-96-07

