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Освіта: 

 

Бакалавр, денна форма, диплом В 18 № 192863 від 30 червня 2018 р. Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Факультет педагогіки та психології. 

Спеціальність: «Дошкільна освіта».  

Кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку; вчитель початкової школи. 

 

Магістр, денна форма, диплом М19 №194962 від 31 грудня 2019 р. Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Факультет педагогіки та психології. 

Спеціальність: «Дошкільна освіта».  

Кваліфікація: викладач закладу вищої освіти; інспектор з дошкільного виховання; 

вихователь дошкільного навчального закладу; вчитель початкової школи. 

 

Аспірант, вечірня форма, 2020 р. – по сьогоднішній день. Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова.  

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти  Довбня Софія Олегівна 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки» 

 

Сфера наукових інтересів:  

формування основ художньо-конструкторських умінь засобами ландшафтного дизайну; 

іміджеологія; сімейна дошкільна педагогіка; наступність між дошкільною і початковою 

освітою; організація пошуково-дослідницької діяльності. 

 

Тема дисертаційного дослідження: Формування основ художньо-конструкторських умінь 

засобами ландшафтного дизайну. 

 

Траєкторія працевлаштування:  

З 10 лютого 2020 року по сьогоднішній день – асистент кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти педагогічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова. 

 

Статті:  

1. Довбня С.О., Мельник Н.І., Отченко Г.В. Європейський, американський та 

український досвід кар`єрного зростання педагогів дошкільної освіти у системі підвищення 

кваліфікації: монографія / за наук. ред. проф. Г.Г. Цветкової.  Hameln Germany : Inter GING, 

2020. С. 541-572. 

 

2. Довбня С.О., Отченко Г.В. Формування еколого доцільної поведінки у дітей 

старшого дошкільного віку: експериментальне дослідження: монографія / за наук. ред. проф. 
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3. Довбня С.О., Шелепко Г.В. Формування основ художньо-конструкторських умінь у 
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Тези доповідей: 

1. Отченко Г.В. Шляхи забезпечення охорони безпеки життя і здоров`я дітей 

у закладах дошкільної освіти. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість 

в умовах європейської інтеграції: тези доп. XХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24 

квітня 2018 року). Київ, 2018. 

 

2. Отченко Г.В. Формування основ художньо-конструкторських умінь у дітей 

старшого дошкільного віку: теоретико-філософський аспект. Науковий простір 

студента:пошуки і знахідки: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної студентської 

інтернет-конференції, м. Київ, 24 березня 2021 року: збірник тез. Київ: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2021. С. 226-231. 

 

3. Довбня С.О., Отченко Г.В. Педагогічні умови формування еколого доцільної 

поведінки у дітей старшого дошкільного віку під час праці в природі. Освіта  та наука – 

2019: матеріали Звітно-наук. конф. студентів. м. Київ, 15-19 квітня 2019 року. Київ, 2019. 

С. 370-372. 

 

4. Довбня С.О., Отченко Г.В. Впровадження педагогічних умов формування еколого 

доцільної поведінки у дітей старшого дошкільного віку в процесі праці в природі: 

формувальний етап дослідження. Тенденції розвитку дошкільної освіти : молодь і наука: зб. 
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м. Київ, 16 квітня 2019 року. Київ, 2019. С. 16-20. 
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м. Київ, 14-15 травня 2020 року. Київ, 2020. С. 15-20. 
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10. Довбня С.О., Шелепко Г.В. Формування основ художньо-конструкторських умінь 

у дітей старшого дошкільного віку: зарубіжний аналіз. Сучасна психологія і педагогіка: 

теорія і модерна практика освітнього процесу в епоху пандемічних викликів: зб. наук. праць 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. м. Слов’янськ, 30 листопада 

2021 року. Слов’янськ, 2021. С.71-74. 

 

11. Шелепко Г.В. Формування основ художньо-конструкторських умінь у дітей 

старшого дошкільного віку: порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду. 

Еволюційні процеси в галузі дошкільної освіти: інноватика, досягнення, перспективний 

досвід: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, 

здобувачів вищої освіти, м. Маріуполь, 30 листопада 2021 року. Маріуполь, 2021.  

 

Участь у конференціях: 

1. Отченко Г.В. Праця в природі як педагогічний потенціал формування еколого 

доцільної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми підготовки 

фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації. Програма Всеукраїнської 

викладацько-студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 

м. Глухів, 21-22 листопада 2019 року. Глухів: Глухівський національний педагогічний 

університет імені Олександра Довженка, 2019. 

 

2. Отченко Г.В. Формування еколого доцільної поведінки у дітей старшого 

дошкільного віку під час праці в природі: аналіз психолого-педагогічних досліджень. 

Програма Тижня студентської науки факультету педагогіки і психології, м. Київ, 15–19 

квітня  2019 року. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2019. 

 

3. Отченко Г.В. Формування еколого доцільної поведінки у дітей старшого 

дошкільного віку: виклики сьогодення. Освіта і наука 2020. Програма звітно-наукової 

студентської конференції факультету педагогіки і психології, м. Київ, 6 травня 2020 року. 

Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2020. 

 

4. Отченко Г.В. Ландшафтний дизайн як інтегратор в дошкільній освіті. Тенденції 

розвитку дошкільної освіти : молодь і наука: Програма II Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів, молодих вчених. педагогів-практиків (з 

міжнародною участю). м. Київ, 16 квітня 2021 року. Київ: Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова, 2021. 

 

5. Отченко Г.В. Ландшафтний дизайн як ефективне середовище особистісного 

розвитку дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми освіти XXI століття: Міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція. м. Київ,14 травня 2015 року. Київ: Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2021. 

 

6. Отченко Г.В. Ландшафтний дизайн як ефективне середовище особистісного 

розвитку дітей дошкільного віку. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип 

університету: звітно-наукова конференція за підсумками наукових досліджень викладачів, 

докторантів та аспірантів НПУ  імені М.П. Драгоманова у 2020 році.м. Київ, 20 травня 2021 

року. Київ: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2021. 

 

Участь у навчальних курсах, тренінгах: 

1. «Практична медіаграмотність: аспекти впровадження в закладах дошкільної 

освіти» у межах 21-і Літньої школи медіаосвіти та медіаграмотності Академії української 

преси для педагогічних працівників ВНЗ, закладів післядипломної педагогічної освіти, 

закладів загальної середньої освіти, методистів відділів освіти м. Полтави, 24-27 червня 2021.  


