
Аукціон студентських пошукових проектів 

 

27 травня 2016 року у Педагогічному інституті відбувся «Аукціон 
студентських пошукових проектів». Модератор проекту: Іванюк Г.І., доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології. 

Аукціон відбувся за участю професорсько-викладацького колективу кафедри 
педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка; 
керівників, вихователів дошкільних навчальних закладів та шкіл-дитячих садків 
Дарницького і Дніпровського районів м. Києва (Лук’яненко Н.О., завідувач 
ДНЗ №409 «Освітньо-виховний центр Софії Русової», Шигида Т.М., заступник 
директора ДНЗ №215 ім. Тимофія Лубенця, Пінська Н.О., вихователь ДНЗ №148, 
Сизова Т.В., вихователь-методист ДНЗ №385, Кущ С.М., вихователь-методист ДНЗ 
№274, Полякова Л.С., практичний психолог ШДС «Пролісок, Войцехівська Ю.Б., 
вихователь-методист ДНЗ №189); Папушняк Ю.В., методиста НМЦ досліджень, 
наукових проектів та програм; студентів ІV курсу напряму підготовки «Дошкільна 
освіта» та магістрантів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», 
«Музичне мистецтво». 

У перебігу аукціону студенти презентували авторські інформаційні ресурси 
(сайти, блоги, сторінки у соціальних мережах, тощо), навчально-методичні 
матеріали (комплекси авторських розвивальних проектів). Розроблені проекти 
мають практичну значущість, оскільки зорієнтовані на підвищення фахової, 
інформаційної, самоосвітньої компетентності педагогів-практиків, містять 
практичний матеріал (ігри, вправи, розмальовки, конспекти занять, тощо), що 
можна використовувати у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного 
віку. 

Під час обговорення педагоги дошкільних навчальних закладів відмітили 
актуальність, своєчасність, практичну спрямованість пропонованих проектів. 
Висловили пропозиції щодо проблематики наступних проектів.  

Оцінювало студентські проекти фахове журі, до складу якого увійшли: 
Юрченко В.І., канд. психол. наук, доцент, директор Педагогічного інституту 



(голова), Папушняк Ю.В., методист НМЦ досліджень, наукових проектів та 
програм Київського університету імені Бориса Грінченка, Лук’яненко Н.О., 
завідувач ДНЗ №409 «Освітньо-виховний центр Софії Русової», Шигида Т.М., 
заступник директора ДНЗ №215 ім. Тимофія Лубенця, Іванюк Г.І., доктор пед. 
наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології, Бєлєнька Г.В., доктор 
пед. наук, професор, заступник директора Педагогічного інституту з наукової 
роботи. Віддати свій голос за той чи інший проект мали можливість і всі присутні 
на аукціоні. 

До розгляду пропонувались такі проекти: 

1.Інформаційний ресурс для вихователів ДНЗ «Розвиток творчих 
здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-
тематичного малювання»  

         http://koshyk-tvorchyh-zdibnostey-doshkilnyk.blogspot.com/ 

Цибаровська Ніна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» 

2.Технологічне портфоліо вихователя дошкільного навчального закладу 

     http://techportfolio.ucoz.net/  

       Матюшинець Яна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» 

3.Інформаційний ресурс «Гортаючи сторінки часопису «Світло» 

         http://marynasviazhenina.wix.com/history  

       Свяженіна Марина, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» 

4.Підготовка дитини до навчання у школі: комплекс авторських 
розвивальних проектів 

       Кочугура Яна, магістранта спеціальності «Початкова освіта» 

5.Веб-квест «Молодий дослідник»  

         http://web-quest-bondarenko.blogspot.com/ 

       Бондаренко Тетяна, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» 

      6. Лабораторія творчої уяви 

https://www.facebook.com/laboratoriadosh/ 
http://laboratoriadosh.blogspot.com/ 

       Чеповецька Людмила, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» 



7. Інформаційний ресурс «Патріотичне виховання учнів початкової школи» 

       http://bogdasa99.wix.com/patriot  

       Богдан Наталія, магістранта спеціальності «Дошкільна освіта» 

8. Інформаційний ресурс «Педагогічні персоналії на тлі епохи» 

         http://project-2016.ucoz.net/  

Башта Марина, Кірілішина Сніжана, Музичук Дар’я, Потапенко Ліза, Ткач 
Марина, студенти напряму підготовки «Дошкільна освіта» 

У підсумку – журі віддало перевагу «Технологічному портфоліо 
вихователя дошкільного навчального закладу», створеному Матюшинець 
Яною, магістранткою спеціальності «Дошкільна освіта». Приз глядацьких 
симпатій отримав колективний проект «Педагогічні персоналії на тлі епохи», 
розроблений Баштою Мариною, Кірілішиною Сніжаною, Музичук Дар’єю, 
Потапенко Лізою, Ткач Мариною, студентками ІV курсу напряму підготовки 
«Дошкільна освіта». Усі автори, які презентували власні проекти, були відзначені 
грамотами. 

  

Вітаємо усіх учасників, бажаємо подальших творчих, професійних, наукових 
злетів у створенні нових проектів із урахуванням потреб та запитів дошкільних 
навчальних закладів та початкових шкіл! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


