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Організація роботи з дітьми дошкільного віку в Україні :  інформ. 

список для організаторів дитячого читання. Вип. 6 / Миколаївська обл. б-

ка для дітей ім. В. О. Лягіна ; уклад. Л. Г. Шевцова. – Миколаїв, 2015. – 19 

с.  

Інформаційний список літератури «Організація роботи з дітьми 

дошкільного віку в Україні» знайомить зі статтями з періодичних видань за 

січень – червень 2015 року, які надійшли до нашої бібліотеки.  

 

Матеріал розміщений у таких розділах: 

1. Офіційні документи та матеріали 

2. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі 

3. Принципи і методи виховання та навчання дошкільників 

4. Фізичний розвиток 

5. Музичне виховання  

6. Ігри та свята в родинному колі та в дитячому садку 

7. Сімейне виховання. Робота з родиною 

 

У межах кожного розділу публікації подано в алфавіті авторів або назв. 

Список призначений для вихователів та музичних працівників дитячих 

садків. Він стане надійним помічником у Вашій професійній діяльності! 

Періодичність – один раз на півріччя. 

 

1. Офіційні документи та матеріали 

Панасюк Т. Увага: зміни у проведенні державної 

атестації навчальних закладів / Т. Панасюк // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 3. - С. 7.  

Про затвердження  Порядку державної атестації 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів : наказ МОН України від 30.01.2015р. №67 // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 3. - С. 7. 

Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів : затверджений наказом МОН України 

від 30.01.2015р. №67 // Дошкільне виховання. - 2015. - N 3. - С. 8-9. 



Про Всеукраїнський фестиваль-огляд  «Україна – рідний край» : лист 

МОН України від 09.04.2015р. №1/9-191 / Міністерство освіти і науки 

України // Дошкільне виховання. - 2015. - N 6. - С. 2. 

Роз’яснення щодо порядку приймання дітей до першого класу 

загальноосвітніх навчальних закладів : інструктивно-методичний лист МОН 

України від 14.02.2015 р. №1/9-71 // Дошкільне виховання. - 2015. - N 4. - С. 

5. 

Щодо заходів безпеки у навчальних закладах  : наказ Міністерства 

освіти і науки України від 06.01.2015р. №2 / Міністерство освіти і науки 

України // Дошкільне виховання. - 2015. - N 2. - С. 27. 

Щодо посади інструктора з фізкультури в дошкільних навчальних 

закладах  : лист МОН України від 07.04.2015р. №1/9-179 / Міністерство 

освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2015. - N 5. - С. 28. 

 

 2. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному 

закладі 

Андрющенко Т. Зберегти 

соціальне здоров'я дошкільнят! : 

формування здоров'язбережувальної 

компетентності дітей / Т. Андрющенко 

// Дошкільне виховання. - 2015. - N 3. - 

С. 16-19. 

Щоб захистити душі дітей 

сьогодні й не допустити подібного 

розгортання подій у майбутньому, 

маємо цілеспрямовано зберігати, зміцнювати соціальне здоров'я вихованців 

та плекати в них розуміння необхідності дбати про нього так само, як про 

фізичне благополуччя. Найдоцільніше робити це у системі формування 

загальної здоров'язбережувальної компетентності дітей. У статті 

подано практичні розробки з рекомендаціями. 
Бех І. Зростити моральну особистість - головна турбота / І. Бех // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 4. - С. 6-8. 

У статті відомого психолога подано роз’яснення про чинники, що 

впливають на розвиток дитини, та закономірності, які потрібно 

враховувати. 

Бобир В. Конкурентоспроможність дитсадка - вимога часу / В. Бобир // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 5. - С. 20-23. 

Коли дитсадки почали змагатися між собою, і в чому виражається 

іхня «конкурентна боротьба»? Як забеспечити і підвищити 

конкурентоспроможність закладу? Відповіді на ці запитання розкриває 

подана стаття. 

Бобир В. Формуємо позитивний імідж дитсадка / В. Бобир // Дошкільне 



виховання. - 2015. - N 1. - С. 22-25. 

У статті запропоновано поради, які допоможуть не лише сформувати 

позитивний імідж дошкільного закладу, а й удосконалити управління ним. 

Верік Ю. Курс на здоров'язбережувальні технології! : семінар-

практнкум для педагогів / Ю. Верік // Дошкільне виховання. - 2015. - N 2. - 

С. 22-26. 

Розібратися у різноманітті здоров'язбережувальних технологій й 

обрати оптимальні для своїх вихованців допоможе актуальний семінар.  

Гавриш Н. Якість освіти: розробляймо критерії разом / Н. Гавриш, К. 

Крутій // Дошкільне виховання. - 2015. - N 3. - С. 2-6 : фот. кольор. 

У статті запропоновано висловити свою думку щодо критеріїв 

оцінювання: якості освітнього процесу, професійної майстерності 

педагогічного колективу, якості результату дошкільної освіти. 

Гончаренко А. Стежина до дитини : альтернативна програма 

підтримки розвитку дитини дошкільного віку / А. Гончаренко, Н. Дятленко 

// Дошкільне виховання. - 2015. - N 3. - С. 12-15 : фот. кольор. 

Однією з освітніх програм є комплексна альтернативна освітня 

програма підтримки розвитку дитини дошкільного віку «Стежина». В її 

основі – принципи вальдорфської педагогіки, адаптовані до вимог сучасного 

українського суспільства. Про особливості та переваги програми 

розповідають автори статті. 

Ейдеміллєр В. Прийомні діти : що треба знати вихователю / В. 

Ейдеміллєр // Дошкільне виховання. - 2015. - N 6. - С. 22-25. 

На сьогодні не всі педагоги готові до взаємодії з колишніми 

вихованцями дитбудинків, які нерідко відрізняються від однолітків своєю 

поведінкою, недовірою до дорослих, несформованістю відповідних вікові 

вмінь і навичок. Як зрозуміти таку дитину і, головне, як допомогти, 

розповідає фахівець. 

Карасьова К. Формуємо ціннісні орієнтири у грі / К. Карасьова // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 2. - С. 8-12.  

Ціннісні орієнтири, якими керується доросла людина, формуються у 

дошкільному віці й з часом не надто змінюються. Тому на педагогові 

лежить велика відповідальність – сприяти ставленню такої системи 

ціннісних координат дитини. Як це робити засобами творчої гри 

досліджувала автор статті. 

Кремень В.  Якісна освіта - вимога сьогодення : з доповіді на загальних 

зборах НАПН України / В.  Кремень // Дошкільне виховання. - 2015. - N 1. - 

С. 2-4. 

Про проблеми якості української освіти розповідає президент Академії 

педагогічних наук, академік НАН України, доктор філософських наук 

Василь Григорович Кремень на загальних зборах НАПН України. 

Кулик Н. Лікнеп для початківців : як організувати у дошкільних 



навчальних закладах освітній процес для дітей з аутизмом? / Н. Кулик // 

Освіта України. - 2015. - N 6(9 лют.). - С. 12-13 : фот. кольор. 

Лохвицька Л. В. Безпечне розвивальне середовище дошкільного 

навчального закладу - першооснова для безпеки життєдіяльності дітей-

дошкільників / Л. В. Лохвицька // Безпека життєдіяльності. - 2015. - N 4. - С. 

7-11 : фот. 

Лохвицька Л. В. Вплив комплексної навчально-виховної роботи з 

безпеки життєдіяльності на становлення особистості в дошкільному віці / Л. 

В. Лохвицька // Безпека життєдіяльності. - 2015. - N 5. - С. 9-13. 

Лохвицька Л. Зарубіжні колеги про моральне виховання / Л. 

Лохвицька // Дошкільне виховання. - 2015. - N 5. - С. 8-11.  

Автор статті пропонує ознайомитися з поглядами колег із США та 

Австралії. 

Луценко І. Виховуємо громадянина : морально-правові аспекти 

вихованості / І. Луценко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 4. - С. 9-13 : 

фот. кольор.  

Сьогодні громадське виховання стає пріоритетним напрямком в 

роботі з дітьми. Плекати громадянина означає не просто ознайомлювати 

дитину з історією та культурою рідної країни, а насамперед, формувати у 

неї розуміння своїх прав і обовязків у суспільстві, моральну 

відповідальність за свою поведінку. 

Луценко І. Спілкуємося на рівних : організація комунікативно-

мовленнєвої діяльності  дошкільнят на засадах дитиноцентризму / І. 

Луценко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 1. - С. 5-10. 

Як організовувати спілкування педагога з дітьми та вихованців між 

собою, розвиваючи при цьому їхні комунікативні вміння? Які прийоми і 

форми роботи обрати? Які труднощі виникають і як їх долати? На ці та 

інші запитання відповість відомий фахівець в галузі комунікативно-

мовленнєвого розвитку дошкільнят.  

Обдарованість дитини: вчасно помітити і розвинути : репортаж зі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції // Дошкільне виховання. - 

2015. - N 5. - С. 16. 

Скрипник Т. Підтримати, допомогти, спрямувати : корекційно-

розвивальна робота з аутичними дітьми / Т. Скрипник // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 5. - С. 12-15 : фот. кольор. 

Супрун Г. Маленькі неслухи: як не прогледіти і не помилитися / Г. 

Супрун // Дошкільне виховання. - 2015. - N 6. - С. 16-18 : фот. кольор. 

Автор статті спробує розібратися у головних питаннях, які хвилюють 

педагогів і батьків «складних» дітей, розповість про прояви розладів 

аутистичного спектора. 

 



 3. Принципи і методи 

виховання та навчання 

дошкільників 

Богомолова Л. 
Мандруємо рідним краєм : 

досвід організації туристичної 

роботи в дитсадку / Л. 

Богомолова, І. Шевцова // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 6. - С. 26-29 : фот. кольор. 

У статті представлено досвід педагогів Житомирщини щодо 

організації туристичної роботи в дитсадку. Подано сценарій 

туристичного походу для старших дошкільнят «Нас кличе дорога». 

Бондар Л. Літери-українки : народознавчий підхід в ознайомленні 

дітей з літерами / Л. Бондар // Дошкільне виховання. - 2015. - N 4. - С. 28-29 

: фот. кольор. 

Автор представленої розробки пропонує створювати образи літер на 

українознавчому матеріалі. Такий підхід не лише полегшує процес 

опанування грамоти, особливо дітьми логопедичної групи, а й розвиває 

творчість малят, збагачує їхні знання про Батьківщину і сприяє 

національному вихованню. 

Григоренко Г. Старшим дошкільнятам про гроші / Г. Григоренко, Р. 

Жадан // Дошкільне виховання. - 2015. - N 1. - С. 11-15 : фот. кольор. 

Автори статті дають поради як педагогам, так і батькам. 

Представлена анкета для батьків. Подано приклад організації роботи з 

формування основ споживчої культури старших дошкільнят, що 

проводиться протягом кількох днів. Це слухання й обговорення віршів; 

бесіда «Купувати – продавати»; слухання й обговорення української 

народної казки «Півник та бобове зернятко»; ігрова вправа «Що можна 

придбати за гроші»; розглядання виставки сучасних грошей різних країн; 

рольова гра «Купуємо продукти в магазині» та інше. 

Грядовкіна Ж. Поетичний майстер-клас від Лесі Українки : 

Монтессорі - урок для дітей 3,5 - 6 років / Ж. Грядовкіна // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 2. - С. 18-19 : фот. кольор. 

До дня народження Лесі Українки пропонуємо нетрадиційне заняття – 

Монтессорі-урок, що проводиться в дружньому колі з використанням 

дидактичного матеріалу. 

Гусєва О. Щоб запобігти дисграфії : індивідуальне логопедичне 

заняття / О. Гусєва // Дошкільне виховання. - 2015. - N 5. - С. 32-33.  

Подано приклад індивідуального логопедичного заняття при дисграфії 

(порушення письма). 

Даніч І. Умій дружити - не будеш тужити : тренінгове заняття-гра для 

дітей середньої групи / І. Даніч // Дошкільне виховання. - 2015. - N 6. - С. 



30-31 : фот. кольор. 

Автор статті подає приклад заняття, що допоможе дошкільнятам 

усвідомити цінність дружби. 

Еманова Л. Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку : музично-

логопедична гра-драматизація за мотивами однойменної казки М. 

Трублаїні для дітей середньої групи / Л. Еманова, Н. Юдіна // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 4. - С. 33-37.  

Киричок Л. Чи може транспорт бути шкідливим? : заняття для 

старших дошкільнят / Л. Киричок // Дошкільне виховання. - 2015. - N 6. - С. 

32-33 : фот. кольор. 

Сьогодні екологічний транспорт вже не фантастична мрія, а нагальна 

необхідність. Важливо, щоб українські діти змалку усвідомлювали, як 

небезпечно завдавати шкоди довкіллю, і перейнялися бажанням дбати про 

чистоту природи. Пропоноване заняття спонукає дошкільнят до власних 

роздумів та висновків з цього приводу, пробуджує у них винахідницькі 

здібності. 

Ковальчук Л. Фестиваль професій : інтегроване заняття для старших 

дошкільнят / Л. Ковальчук // Дошкільне виховання. - 2015. - N 4. - С. 26-27: 

фот. кольор. 

Щоб виховати дітей працелюбивими, відповідальними, щоб вони 

поважали людську працю та її результат, слід змалку залучати їх до 

посильної трудової діяльності, ознайомлювати з професіями найближчих 

дорослих. Проявити і закріпити набуті уявлення, вміння, а також творче 

мислення допоможе малятам поданий фестиваль майстерності. 

Ковтун С. Happy birthday, Summer : розвага з елементами англійської 

мови для старших дошкільнят / С. Ковтун // Дошкільне виховання. - 2015. - 

N 6. - С. 34-36. 

Подано добірку розваг, які зроблять дозвілля ваших вихованців цікавим 

і корисним. Нехай літо запам’ятається малятам пізнавальми зустрічами з 

веселими іграми, піснями, захопливими пригодами.  

Луценко І. Спілкуємося на рівних : організація комунікативно-

мовленнєвої діяльності  дошкільнят на засадах дитиноцентризму / І. 

Луценко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 1. - С. 5-10. 

Як організовувати спілкування педагога з дітьми та вихованців між 

собою, розвиваючи при цьому їхні комунікативні вміння? Які прийоми і 

форми роботи обрати? Які труднощі виникають і як їх долати? На ці та 

інші запитання відповість відомий фахівець в галузі комунікативно-

мовленнєвого розвитку дошкільнят. 

Майданюк А. Реве віл на сто гір : інтегроване заняття для старших 

дошкільнят / А. Майданюк // Дошкільне виховання. - 2015. - N 4. - С. 30-32 

: фот. кольор.  

Автор статті пропонує разом з вихованцями дослідити таке явище 



природи як гроза, осягнути його неповторну красу. Сформувати у дітей 

цілісні уявлення, поєднуючи доступні наукові факти з яскравими 

художніми образами. 

Марінова Г. На гостину до пташок : інтегроване заняття для дітей 

середньої групи / Г. Марінова // Дошкільне виховання. - 2015. - N 1. - С. 30-

32 : фот. кольор. 

Подано приклад природознавчого заняття, в якому опрацювання 

пізнавальної теми доповнюється моральними ситуаціями, художнім 

словом, музикою, власною творчістю малят. 

Присяжнюк Л. У лабораторії здоров'я : заняття-гра для старших 

дошкільнят / Л. Присяжнюк, С. Решетник // Дошкільне виховання. - 2015. - 

N 1. - С. 26-27 : фот. кольор. 

Сьогодні знову набувають популярності давні методи лікування – 

арома- і фітотерапія. Сучасні дошкільнята легко й залюбки опановують 

цю науку в грі. Приклад такого заняття подано у статті. 

Сабадаш Т. Пригоди Колобка: мультфільм власноруч : інтегроване 

заняття для старших дошкільнят / Т. Сабадаш // Дошкільне виховання. - 

2015. - N 2. - С. 28-30 : фот. кольор. 

Залежність від мультфільмів – не рідкість серед сучасних дошкільнят. 

Важливо пояснити дітям, що мультфільм – це вигадка, а повторювати дії 

персонажів у житті часом небезпечно. Найкраще малята зрозуміють це, 

створивши мультик власноруч.  

Самошкіна Л. Як діти озерце врятували : інтегроване заняття для дітей 

середньої групи / Л. Самошкіна // Дошкільне виховання. - 2015. - N 5. - С. 

30-31 : фот. кольор. 

Бережне ставлення до природи формується поступово: з яскравих 

вражень, досвіду чуттєвого дослідження довкілля, практичної взаємодії з 

ним і творчої діяльності, спрямованої на відтворення та примноження 

навколишньої краси. Усе це подарує діттям запропоноване заняття. 

Ставицька О. Водний світ : розвивально-дидактичний посібник для 

дітей від 3 до 6 років / О. Ставицька // Дошкільне виховання. - 2015. - N 5. - 

С. 29. 

 У статті подано опис розвивально-дидактичного посібника для дітей. 

Це аплікативне панно з тканини різних фактур, елементи якого кріпляться 

за допомогою клейкої стрічки. Додаткові матеріали: іграшки, камінці, 

пісок. 

Стеценко І. Комп'ютерна грамота? Інформаційна культура! / І. 

Стеценко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 2. - С. 13-17. 

Автор статті пропонує поміркувати, що маємо формувати у 

дошкільників: елементарні навички роботи з комп'ютером, комп'ютерну 

грамотність чи інформаційну культуру? 

Тарасенко Г. Щоб серце відгукнулось на красу : середовищний підхід 



до організації освітнього процесу / Г. Тарасенко // Дошкільне виховання. - 

2015. - N 6. - С. 10-15 : фот.  кольор. 

Для того, щоб дитина змалку відчула свій зв'язок з природою, 

навчилася взаємодіяти з нею, важливо сконструювати для маляти 

відповідне середовище – культурно-духовне, ідейне, естетико-виховне. Як 

це зробити, розповідає автор статті. 

Терещенко І. Закривай міцніше кран, щоб не витік океан : заняття для 

старших дошкільнят / І. Терещенко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 3. - 

С. 23-25 : фот.  кольор. 

Заняття дадуть уяву малятам про значення води  в природі і в житті 

людини. Цікаві досліди допоможуть доступно пояснити дітям 

закономірності кругообігу води в природі, процеси її очищення та 

зберігання. А народна мудрість і психологічні етюди сприятимуть 

вихованню свідомого бережливого ставлення до водних ресурсів. 

Шевцова Т. Сторінками улюблених казок : інтегроване заняття для 

старших дошкільнят з використанням елементів технології Л. Фесюкової / 

Т. Шевцова // Дошкільне виховання. - 2015. - N 1. - С. 28-29. 

Подано приклад заняття, на якому повною мірою реалізується 

потенціал казки, як жанру художньої літератури. 

Яценко І. Цікаві й корисні парасольки барвисті : інтегроване заняття 

для старших дошкільнят / І. Яценко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 3. - 

С. 28-29 : фот.  кольор. 

Навколишні предмети викликають у дитини неабиякий інтерес, 

бажання дослідити їх. Педагоги мають збагатити пізнавальну діяльність 

малюків цікавими дослідами, іграми, розповідями, не забуваючи формувати 

при цьому бережне ставлення до речей як результату людської праці. 

Автор статті пропонує як організувати ознайомлення з парасолькою.  

 

4. Фізичний розвиток 

 

Єфименко М. Казкова фізкультура : 

про інноваційну програму з фізичного 

виховання дітей раннього й дошкільного 

віку / М. Єфименко // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 4. - С. 16-19.  

З інноваційним, а головне – 

ефективним підходом до фізичного 

виховання дошкільнят Микола Єфименко 

знайомить впродовж багатьох років. Нещодавно здобула гриф МОН 

України інноваційна парціальна програма «Казкова фізкультура». Про її 

відмінність від традиційних програм, концептульні принципи й методичні 

засади розповідає автор. 



Лучко Л. Доріжка здоров'я : [з досвіду роботи] / Л. Лучко // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 6. - Обкл. 3-4 : фот. кольор. 

У статті представлено один з варіантів облаштування та 

використання «доріжки здоров'я». Заняття на ній можна проводити з 

весни до пізньої осені.  

Мельніченко Ю. Пластик-шоу-атлетико / Ю. Мельніченко // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 5. - С. 24-28 : фот.  кольор. 

Методика М. Єфименка передбачає реалізацію різностатевого 

фізичного виховання дошкільнят, зокрема й засобами унікальної 

вітчизняної естетико-оздоровчої технології – «театру горизонтального 

пластикового балету». Автор статті розповідає про особливості 

проведення тренінгів з пластик-шоу-атлетико та пропонує 

горизонтальний пластиковий балет для хлопчиків 6-го року життя. 

Пєчка Л. Козацькому роду нема переводу : заняття з фізкультури для 

старших дошкільнят / Л. Пєчка // Дошкільне виховання. - 2015. - N 3. - С. 

26-27 : фот. кольор. 

Подано приклад сюжетного фізкультурного заняття, в якому 

розігруваний сюжет не лише захоплює малят, а й дає нові знання, 

розкриває загальнолюдські й національні цінності. 

Шалда Н. Гарні друзі є в зими: сани, лижі, ковзани : заняття для дітей 

середньої групи / Н. Шалда, Н. Архипова // Дошкільне виховання. - 2015. - 

N 2. - С. 34-36 : фот. кольор.  

Якщо сніг розтанув, а розваг зимових ще хочеться, то «запросіть» 

спортивний інвентар до групової кімнати. Досліджуйте, грайте, читайте 

присвячені йому вірші, переглядайте відеоролики. У статті подано 

приклад такого заняття. 

  

5. Музичне виховання дошкільнят 

 
Вовк Т. Мажор і Мінор у Музичному 

Королівстві : конспект музичного заняття з 

гурткової роботи для дітей старшої групи / Т. 

Вовк // Музичний керівник. - 2015. - N 4. - С. 

16-20. 

Подано конспект музичного заняття з 

гурткової роботи, присвяченого ознайомленню 

дітей старшої групи з мажорним і мінорним 

ладами. Конспект містить авторську дитячу пісню «Пісенька про Короля 

Дін-Дона». 

Вовк Т. Патріотичне виховання дошкільників на музичних заняттях / 

Т. Вовк // Музичний керівник. - 2015. - N 3. - С. 4-7. 



Подано низку рекомендацій, як правильно прилучати дошкільників до 

національної музичної спадщини України, її мистецько-культурних надбань. 

Запропоновано різні форми діяльності з дітьми на музичних заняттях, що 

сприятимуть пізнанню дітей українських звичаїв та обрядів, національного 

музично-інтонаційного словника, народного інструментарію, визначних 

творчих постатей, зокрема композиторів. 

Бойченко С. Зменшення фізичного та емоційного напруження у дітей 

засобами музикотерапії / С. Бойченко // Музичний керівник. - 2015. - N 5. - 

С. 9-13. 

Подано рекомендації, як правильно використовувати корекційні 

методи музикотерапії на музичних заняттях із дошкільниками. Публікація 

містить низку музикотерапевтичних вправ. 

Головоломка "Музикант симфонічного оркестру" // Музичний 

керівник. - 2015. - N 5. - С. 54 : іл. 

Головоломка для творчої роботи музичного керівника з дітьми 

дошкільного віку. 

Гончар М. Подорож до Країни чарівних фей : конспект комплексного 

музичного заняття для дітей старшої групи / М. Гончар, Д. Градовий // 

Музичний керівник. - 2015. - N 2. - С. 19-22. 

Подано конспект комплексного музичного заняття у вигляді подорожі 

до Чарівної країни фей, де поєднано слухання та аналізування музики, 

музично-ритмічні рухи, живопис та гру. 

Демидова С. У пошуках чарівної усмішки : конспект 

музикотерапевтичного заняття для дітей старшої групи / С. Демидова // 

Музичний керівник. - 2015. - N 5. - С. 20-25. 

Подано конспект музикотерапевтичного заняття. Усе, що 

відбувається навколо, впливає на фізичне й психологічне здоров’я дітей. 

Аби уникнути цього, захопіть дітей світлими, добрими емоціями, творчим 

самовираженням і бажанням пізнавати власні переживання через гру, 

вдавшись до музикотерапевтичної практики. 

Жартун О. Концерт маленьких віртуозів : [тематичні музично-рухливі 

ігри для дітей середньої та старшої груп для опанування навичок ритмічної 

гри на бубні] / О. Жартун // Музичний керівник. - 2015. - N 2. - С. 33-36. 

Подано тематичні музично-рухливі ігри для дітей середньої та 

старшої груп для опанування навичок ритмічної гри на бубні: «Дінь-дінь, 

дзвіночки» та «Нумо, повторіть!». Додано авторські ігрові пісні: 

«Дзвенить дзвіночок кожен день» та «Бедрик - раз, Гномик - два». 

Жартун О. Майструємо бубон граючись / О. Жартун // Музичний 

керівник. - 2015. - N 2. - С. 44-46. 

У статті описано, як виготовити бубон із дітьми середньої та 

старшої груп на музичному занятті чи вдома. 

Картун А. Формування творчих здібностей дітей за допомогою 



музично-ритмічних і танцювальних рухів / А. Картун // Музичний керівник. 

- 2015. - N 4. - С. 4-10. 

У публікації розкрито, як за допомогою музично-ритмічних, 

гімнастичних, імпровізаційно-пластичних і танцювальних рухів уміло 

формувати творчі здібності дітей. Публікація містить додаток – 

орієнтовний план роботи з формування творчих здібностей дітей 

старшого дошкільного віку за допомогою музично-ритмічних і 

танцювальних рухів. 

Комлікова А. Особливості використання фонограми "мінус-голос" у 

роботі з дітьми дошкільного віку / А. Комлікова // Музичний керівник. - 

2015. - N 4. - С. 11-15. 

Подано рекомендації, як методично правильно використовувати 

фонограму «мінус-голос» з дітьми під час вокально-хорової роботи на 

музичних заняттях і виступів на сцені. 

Кондратюк В. Весна крокує в гості до малят : конспект тематичного 

музичного заняття-розваги для дітей молодшої групи / В. Кондратюк // 

Музичний керівник. - 2015. - N 2. - С. 13-18. 

Подано конспект тематичного музичного заняття-розваги для дітей 

молодшої групи. Додано авторські пісні «У зеленому ліску», «Ми – маленькі 

ластів’ята», «Ой, травичко». 

Кулинич Л. Музичний квест "Лебедине озеро" : конспект тематичного 

музичного заняття для дітей старшої групи / Л. Кулинич // Музичний 

керівник. - 2015. - N 2. - С. 28-32.  

Подано конспект тематичного музичного заняття у формі квесту для 

дітей старшої групи, присвяченого балету «Лебедине озеро» Петра 

Чайковського. 

Малишевська І. Використання досвіду вальдорфської педагогіки на 

музикотерапевтичних заняттях із дошкільниками / І. Малишевська // 

Музичний керівник. - 2015. - N 5. - С. 4-8. 

У публікації розкрито, як упроваджувати в музикотерапевтичну 

практику особливості музичного виховання вальдорфської школи. 

Неветрова О. Музика Весни : конспект традиційного музичного 

заняття для дітей старшої групи / О. Неветрова // Музичний керівник. - 

2015. - N 2. - С. 23-27. 

Подано конспект традиційного музичного заняття. Перевіреним 

способом підвищення пізнавальної активності дошкільників є контрастне 

й денамічне чергування на занятті різних видів музичної діяльності. 

Сюрпризний момент заняття: імпровізоване озвучення казки «Теремок-

холодок» саморбними шумовими інструментами. 

Непорожня С. Ми щиро любимо свою Україну! : відкрите музичне 

заняття для дітей середньої та старшої груп / С. Непорожня // Музичний 

керівник. - 2015. - N 3. - С. 8-13 : фот. 



Подано конспект відкритого музичного заняття з патріотичного 

виховання.  

Сидорюк О. Весняна прогулянка з музичними інструментами : 

музична розвага для дітей 3,5-6 років / О. Сидорюк // Дошкільне виховання. 

- 2015. - N 2. - С. 37-40. 

Зустріч з музичними інструментами – маленьке свято для дітей. Якщо  

ж така зустріч відбудиться у казковій атмосфері, з іграми, танцями, 

піснями то неолдмінно западає в душу маляти. Подана розвага цікава 

дітям різного віку і кожному надасть можливість проявити свої музичні 

здібності. 

 

Синяк І. Подорож до Країни мрій : конспект музичного заняття для 

дітей старшої групи / І. Синяк // Музичний керівник. - 2015. - N 4. - С. 21-

24. 

Подано конспект музичного заняття для дітей старшої групи, яке має 

на меті підготовку до випускного свята і домінантним видом діяльності, 

на якому є музично-ритмічні та танцювальні рухи 

Соболєвська С. Музичні пригоди Сашка і Світланки : сценарій 

музичної казкової вистави для дітей старшої групи / С. Соболєвська // 

Музичний керівник. - 2015. - N 1. - С. 34-41. 

Подано сценарій музичної казкової вистави для дітей старшої групи, 

присвячений ознайомленню дітей в музично-казковій формі з основами 

елементарної теорії музики. 

Трофімченко І. Музика вітру : конспект заняття з музичної терапії для 

дітей дошкільного віку / І. Трофімченко, В. Шаронова, Н. Сімон // 

Музичний керівник. - 2015. - N 5. - С. 14-19. 

Подано конспект заняття з музичної терапії для дітей середньої та 

старшої груп з апробованого досвіду творчої лабораторії музичних 

керівників міста Хмельницький, аби оцінити переваги 

музикотерапевтичного підходу і почати впроваджувати його у власну 

практику. 

Шуть М. Інтерпретаційно-виконавські музичні ігри: крок до творчості, 

краси, оригінальності / М. Шуть // Музичний керівник. - 2015. - N 2. - С. 4-

12. 

Розглянуто такий вид дитячих музичних ігор, як інтерпретаційно-

виконавські. Подано авторську класифікацію інтерпретаційно-

виконавських ігор. Докладно охарактеризовано кожний із підвидів таких 

ігор: вокально-пластичні, музично-драматичні, музично-ритмічні та 

музично-інструментальні ігри. 

 

 

 



6. Ігри та свята в родинному колі та в дитячому садку 

 

Березовська Т. Пригоди Буратіно на 

шляху до Країни Знань : випускне свято для 

дітей старшої групи / Т. Березовська // 

Музичний керівник. - 2015. - N 3. - С. 33-47. 

Подано сценарій випускного свята для 

дітей старшої групи. Додано авторські пісні 

«День сьогодні особливий», «Краплинки із 

хмаринки». 

Бойченко С. Зірочка та її друзі : музична казка для дітей середньої та 

старшої груп / С. Бойченко // Музичний керівник. - 2015. - N 2. - С. 36-40. 

Подано музичну казку про маленьку Зірочку, що злетіла з Космосу на 

Землю і знайшла там друзів. Протягом казки діти залучаються до 

комплексної музичної діяльності. 

Бонь Н. Як народні інструменти перемогли Сіру Тишу : сценарій для 

старших дошкільнят та молодших школярів / Н. Бонь // Джміль. - 2015. - N 

1. - С. 26-31 : іл кольор. 

Веселий Будильник кличе до школи : випускне свято для старших 

дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2015. - N 3. - С. 33-39.  

Григоренко Г. Збережемо та примножимо багатства України : ігри за 

серією сюжетних малюнків / Г. Григоренко, Р. Жадан // Джміль. - 2015. - N 

1. - С. 15-17 : іл. кольор. 

Денисенко Т. Ляльковий бал у дитячому садку : тематичний конкурс-

огляд для дітей дошкільного віку / Т. Денисенко, І. Бегерська // Музичний 

керівник. - 2015. - N 4. - С. 25-32. 

Подано сценарій тематичного конкурсу-огляду для дітей дошкільного 

віку з виготовлення оригінальних ляльок. Публікація містить додаток: 

Положення про конкурс-огляд «Ляльковий бал» дошкільного навчального 

закладу № 18. 

Довженко В. Як Зима з Весною зустрілися : сценарій розваги для дітей 

середньої групи / В. Довженко // Музичний керівник. - 2015. - N 1. - С. 12-

16. 

Подано сценарій розваги для дітей середньої групи, присвяченої святу 

Стрітення. Сценарій містить авторську пісню «Весна». 

Еманова Л. Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку : музично-

логопедична гра-драматизація за мотивами однойменної казки М. 

Трублаїні для дітей середньої групи / Л. Еманова, Н. Юдіна // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 4. - С. 33-37.  

Жартун О. Веселкова пригода маленького Іванка : музична казка для 

дітей середньої та старшої груп / О. Жартун // Музичний керівник. - 2015. - 

N 1. - С. 7-11. 



Подано музичну казку за сюжетом якої маленький Іванко познайомився 

з Вітерцем і потрапив на веселку, а там – навчився розрізняти ноти і 

складати пісеньки. Музична казка містить авторські пісні: «Вітерець-

пустунець» та «Жили-були нотки». 

Кондратюк В. Весна в капелюшку : сценарій весняного свята для дітей 

середньої групи / В. Кондратюк // Музичний керівник. - 2015. - N 1. - С. 17-

24. 

Подано сценарій весняного свята для дітей середньої групи. Сценарій 

містить авторські пісні: «Сонце-сонечко» та «Іграшка». 

Миргородська Л. Свято мами і Весни : для дітей середньої групи / Л. 

Миргородська, І. Чуча // Дошкільне виховання. - 2015. - N 1. - С. 33-37. 

Запропоновано сценарій, який припаде до душі не лише маленьким 

вихованцям дитячого садка, а й їхнім матусям та бабусям. 

Мігай А. Крук і Горобець : музична казка / А. Мігай // Музичний 

керівник. - 2015. - N 5. - С. 34-41. 

Нікітіна Л. Попелюшка : музично-театральна вистава для дітей 

старшої групи / Л. Нікітіна // Музичний керівник. - 2015. - N 5. - С. 26-33. 

Подано сценарій музично-театральної вистави для дітей дошкільного 

віку за сюжетом однойменної казки Шарля Перро. 

Примакова І. День народження Бантика : розвага для старших 

дошкільнят / І. Примакова // Дошкільне виховання. - 2015. - N 6. - С. 37-38. 

Подано сценарій розваги для старших дошкільнят. Автор пропонує гру 

«Прикрась Бантик», бліц-турнір знавців бантиків; гра «Хто швидше збере 

бантики», дефіле «Модні бантики». 

Примакова І. Домісолька в гостях у літа: розвага для старших 

дошкільнят / І. Примакова // Дошкільне виховання. - 2015. - N 6. - С. 38-39. 

Романовська І. Та слава не згине - стрілецькая слава : тематичне 

музичне свято для дітей середньої та старшої груп / І. Романовська, Н. 

Мазурук, О. Капущак // Музичний керівник. - 2015. - N 3. - С. 18-26. 

Подано сценарій тематичного музичного свята про українських січових 

стрільців. Додано авторську пісню «Ми є діти українські!» та пісню Левка 

Лепкого «Ой видно село». 

Сосницька І. Пташки прилетіли, до гри запросили : народні рухливі 

ігри / І. Сосницька // Джміль. - 2015. - N 2. - С. 14-15 : іл. кольор. 

Народні рухливі ігри : «Перепілка», «Лелека в гніздечку», «Був собі 

журавель». 

Стежками літа : музичний фестиваль до Міжнародного дня захисту 

дітей // Дошкільне виховання. - 2015. - N 5. - С. 34-39.  

Подано сценарій музичного фестивалю, що відбувся у м. Шепетівка 

Хмельницької області. Цікавий сюжет, інтерактивна взаємодія між 

учасниками й глядачами, щира патріотична атмосфера роблять захід 

захопливим і незабутнім. Такий фестиваль можна провести з нагоди будь-



якого іншого свята чи просто погожої днини. 

Чертова К. Українські посиденьки в Тринди-Бринди-Співайлівці : 

розвага для дітей старшої групи / К. Чертова // Музичний керівник. - 2015. - 

N 3. - С. 27-32. 

Подано сценарій розваги у форматі українських вечорниць, аби діти в 

легкій та доступній формі збагнули магію та колорит українських 

посиденьок, захопливу розвагу з танцями, легендами й оповідками, 

інсценуванням обряду закосичення. 

Чудовець А. Граційні танці тропічного лісу : хореографічні композиції 

для дітей старшої групи / А. Чудовець, Л. Ничипорук // Музичний керівник. 

- 2015. - N 1. - С. 42-44. 

Подано описи хореографічних композицій «Танок Колібрі» та «Танок 

рожевих Фламінго» до сценарію музично-драматичної вистави «Як 

Віслючок шукав свою маму». 

Чудовець А. Як Віслючок шукав свою маму : сценарій музично-

драматичної вистави для дітей старшої групи / А. Чудовець // Музичний 

керівник. - 2015. - N 1. - С. 25-33. 

Подано сценарій музично-драматичної вистави для дітей старшої 

групи, присвячений весняному святу. Сценарій містить авторські пісні: 

«Пісенька про Віслючка», «Жирафа-модниця», «Я – Лев, я цар понад всіма», 

«Мама, матуся».  

Шевченко І. Врятує світ лиш доброта : ековалеологічне театралізоване 

дійство для дітей старшого дошкільного віку / І. Шевченко, Т. Григор'єва // 

Музичний керівник. - 2015. - N 4. - С. 33-41. 

Подано сценарій ековалеологічного театралізованого дійства для 

дітей старшої групи, яке дає змогу розширити уявлення дітей про 

навколишній світ та виховати в них дбайливе ставлення до довкілля. 

  

7. Сімейне виховання. Робота з родиною 

 

Билецкая Л. Здравствуй, детский сад! : 

[рекомендации по поводу постановки ребёнка в 

электронную очередь] / Л. Билецкая // Лиза. Мой 

ребёнок. - 2015. - N 3. - С. 42-43 : фот. цв. 

Божинський В. До 1-го класу - без іспитів і 

стресів : коментарі фахівця / В. Божинський // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 4. - С. 2-4.    

Як за законом має бідбуватися прийом до 1-го класу» Як батькм 

захистити й відстояти права своєї дитини? Ці та інші запитання 

прокоментує компетентний юрист . 

Гресь А. Неслухняна дитина : діалоги із психологом / А. Гресь // 

Зростаємо разом. - 2015. - N 5. - С. 4-7 : фот. - (Розвиток. Виховання. 



Психологія) 

Чому всі батьки хочуть мати слухняних дітей? Види неслухняності. 

Причини дитячої неслухняності. Великі недоліки слухняних дітей. 

Гресь А. Тато, мама і я - яка ми родина? Тест "малюнок сім'ї" / А. Гресь 

// Зростаємо разом. - 2015. - N 4. - С. 21-23 : іл. кольор. - (Розвиток. 

Виховання. Психологія) 

Як провести тест? Що потрібно запитати у дитини? Як аналізувати 

малюнок? 

Гресь А. Тести для визначення рівня розвитку пам'яті дитини : [поради 

для батьків] / А. Гресь // Зростаємо разом. - 2015. - N 5. - С. 21-23 : іл. 

кольор. - (Розвиток. Виховання. Психологія).     

Як визначити рівень розвитку пам'яті дитини, використовуючи тест 

«10 слів», тест «Зорова пам'ять». 

Гресь А. Як визначити самооцінку дитини? : [поради для батьків] / А. 

Гресь // Зростаємо разом. - 2015. - N 3. - С. 21-23: іл. кольор. - (Виховання. 

Розвиток. Психологія) 

Як визначити самооцінку дитини, використовуючи тест-малюнок і 

тест-драбинку. 

Ємець А. Як навчити дитину переказувати художні твори : сімейні 

уроки читання / А. Ємець, О. Коваленко // Зростаємо разом. - 2015. - N 5. - 

С. 8-9 : іл. кольор. - (Розвиток. Виховання. Психологія) 

Які твори варто добирати до переказу? Як допомогти дитині 

навчитися перказувати? Які труднощі відчувають діти під час переказу? 

Як переказати казку? 

Ємець А. Як розвивати мовлення дітей за допомогою художніх творів : 

сімейні уроки читання / А. Ємець, О. Коваленко // Зростаємо разом. - 2015. 

- N 1. - С. 10-11 : фот. кольор. - (Розвиток. Виховання. Психологія) 

Чому діти не розмовляють? Що робити? Що читати? Як читати 

дитині вірші? Як розповідати дитині казки? 

Ємець А. Як розвивати мовлення дітей за допомогою художніх творів / 

А. Ємець, О. Коваленко // Зростаємо разом. - 2015. - N 3. - С. 8-9 : фот. 

кольор. - (Розвиток. Виховання. Психологія) 

Як навчити три-, чотирирічну дитину ставити запитання? З чого 

починати? Як пояснити дитині незрозумілі слова? Як провести бесіду за 

змістом твору? Як досягти успіху в розвитку мовлення? 

Кононко О. Брати і сестри - родичі, друзі, суперники? : "Тіньова" 

проблема / О. Кононко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 2. - С. 2-7. 

Особливості взаємовідносин дітей у родині. Автор статті розкриває 

різні аспекти цієї  проблеми і дає практичні поради батькам. 

Кузьменко В. Як підготовлений наш випускник? : моніторинг 

індивідуальних навчальних досягнень старших дошкільнят / В. . Кузьменко 

// Дошкільне виховання. - 2015. - N 5. - С. 2-7. 



Моніторинг індивідуальних навчальних досягнень дітей дасть педагогу 

можливість побудувати траєкторію подальшої навчально-пізнавальної 

діяльності вихованців, об’єктивно оцінити свою роботу, найповніше 

реалізувати здібності кожної дитини. 

Лавриненко  О. Беремо висоту на ймення "Р" /  О. Лавриненко // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 3. - С. 30-32. 

Автор статті перконана, що малята легко зможуть опанувати 

складний звук «Р», якщо правильно й цікаво організувати відповідну 

роботу. Один із секретів успіху – тісна співпраця фахівців і батьків. Автор 

пропонує розглянути основні аспекти спільної роботи батьків і логопеда.  

Лесик В. Новий формат взаємодії з родинами / В. Лесик // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 3. - С. 20-22. 

Аналіз результативності використання традиційних форм взаємодії з 

батьками вихованців засвідчив необхідніть застосування нових підходів. 

Своїми знахідками діляться педагоги Житомирщини. 

Литвиненко І. Вберегти дитинство - наш обов'язок / І. Литвиненко // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 6. - С. 4-9 : фот. кольор. 

Педагоги, психологи, батьки мають осмислити феномен Дитинства на 

якісно новому рівні, усвідомити його вагу і свою роль у ставленні юного 

покоління. Над чим поміркувати самим і як допомогти в цьому батькам 

вихованців, розповідає автор статті. 

Панова, Н. Прощавай, зимонько! : фізкультурне свято для старших 

дошкільнят та їхніх батьків / Н. Панова, К. Жиляєва, С. Кобець // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 2. - С. 31-33 : фот.  кольор.  

У статті представлено один з варіатів організації зимового свята: 

захопливий сюжет і нетрадиційне фізкультурне обладнання підтримують 

живий інтерес дорослих і маленьких учасників, а командний дух і прагнення 

до пермоги стимулюють якісне виконання вправ. Крім того, такі заходи 

зміцнюють дружні й родинні стосунки. 

Піддубна О. Малюємо граючи / О. Піддубна // Зростаємо разом. - 2015. 

- N 1. - С. 20-21. - (Розвиток. Виховання. Психологія) 

Поради щодо різноманітних способів малювання: пензликом, олівцем, 

фломастерами, пальцями рук і ніг, ватяними паличками й дисками, 

ганчіркою, зубною щіткою, гілочкою або паличкою, пером, шнурком і 

мотузкою. 

Сімакова А. Топ-10 найкращих видів спорту для розвитку дошкільника 

/ А. Сімакова // Зростаємо разом. - 2015. - N 2. - С. 14-16 : цв. ил. - 

(Розвиток. Виховання. Психологія) 

Серед рекомендованих видів спорту для дошкільників: плавання, 

великий теніс, гімнастика, східні єдиноборства, настільний теніс, лижний 

спорт, кінний спорт, фігурне катання, велоспорт, футбол і хокей. 

Смольникова Г. Метод проектів у роботі з батьками / Г. Смольникова 



// Дошкільне виховання. - 2015. - N 1. - С. 16-19.  

Автор статті радить, як організувати спільну з батьками проектну 

діяльність. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


