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Організація роботи з дітьми дошкільного віку в Україні :  інформ. 

список для організаторів дитячого читання. Вип. 7 / Миколаївська обл. б-

ка для дітей ім. В. О. Лягіна ; уклад. Л. Г. Шевцова. – Миколаїв, 2015. – 20с.  

 

Інформаційний список літератури «Організація роботи з дітьми 

дошкільного віку в Україні» знайомить зі статтями з періодичних 

видань за липень – грудень 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 

 Патріотичне виховання 

 Моральне виховання 

 Пізнаємо світ 

 Безпека життєдіяльності 

 Фізичний розвиток  

 Математика  

 Розвиток мовлення 

 Творча майстерня 

 Музичне виховання  

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

5. 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 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 

дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та 

форм власності : (Затверджено наказом МОН України від 

20.04.2015р. №446, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України від 13.05.2015р. за №520/26965) // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 7. - С. 4-5. 

Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 

2015/2016 навчальному році : інструктивно-методичні рекомендації 

(Додаток 1 до листа МОН України від 20.05.2015р. № 1/9-249) // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 7. - С. 2-4.  

 

2. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі 

Гавриш Н. Модернізація освіти - 

прогрес, а не імітація руху / Н. Гавриш, К. 

Крутій // Дошкільне виховання. - 2015. - N 7. - 

С. 6-10 : фот. кольор. 
Результати, яких вдалося досягти при 

реформуванні системи дошкільної освіти, та які 

проблеми належить подолати.  

Данилова О. Формуємо імідж дошкільного навчального закладу / О. 

Данилова // Музичний керівник. - 2015. - N 11. - С. 34-38. 
У статті подано досвід організації на базі дошкільного навчального закладу 

заходу для завідувачів дитячих садків «Школа професійного зростання: 

використовуємо можливості PR-технологій і паблісіті». Подано сценарій ділової гри 

з елементами театралізації, у ході якої педагоги розкривають різні аспекти поняття 

«імідж». 

Іванюк О. Гурткова робота : задовольнити потреби всіх / О. Іванюк // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 10. - С. 15-17.  

Автор статті дає поради, як правильно організувати гурткову роботу. 

Кулик Н. Цеглинки до фундаменту / Н. Кулик // Освіта України. - 2015. 

- N 48(30 листоп.). - С. 6-7 : фот. 
Якою буде дошкільна освіта в наступному році, які нововведення з'явилися у 

нинішньому, на що треба звернути увагу насамперед і як слід взаємодіяти між собою 

різним державним інституціям - про це йшлося на засіданні круглого столу у МОН.  

Лохвицька Л. В. Реалізація завдань з охорони, збереження і зміцнення 

здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному закладі: вимоги 

сьогодення  / Л. В. Лохвицька // Безпека життєдіяльності. - 2015. - N 10. - С. 

11-14. 

Лохвицька Л. В. Фундамент безпеки життєдіяльності дітей - 

здоров'язберігальне середовище дошкільного навчального закладу / Л. В. 

Лохвицька // Безпека життєдіяльності. - 2015. - N 7. - С. 8-12. 

Міні-музей "Чорне море" : творчий проект для дітей, батьків і 

педагогів // Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. - С. 20-25 : табл.  



Досвід роботи іллічівських педагогів, які ознайомлюють дошкільнят з перлиною 

України - Чорним морем. 

Освіта на шляху змін // Дошкільне виховання. - 2015. - N 9. - С. 2-3.  
Чого чекати освітянам найближчим часом, у якому напрямі працює Уряд, 

дізнаєтеся з короткого огляду останніх важливих подій у галузі. 

Романюк І. Методичні об'єднання: працюємо ефективно : з досвіду 

роботи міського науково-методичного центру / І. Романюк // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 9. - С. 20-24. 
Одна з функцій методичної служби – організація професійного навчання 

вихователів, зокрема шляхом проведення засідань методичних об'єднань. Запорукою 

ефективності такої роботи є її системність та скоординованість. Як їх 

забезпечити, розповідає автор статті. 

Савчук О. Дитсадок майбутнього : з досвіду проведення обласного 

конкурсу дизайн-проектів / О. Савчук // Дошкільне виховання. - 2015. - N 

11. - С. 14-17 : фот. кольор. 
У статті представлено досвід проведення обласного конкурсу: завдання 

конкурсу, номінації конкурсу, хід конкурсу, критерії оцінювання дизайн-проектів. 

Наведено найцікавіші ідеї модернізації предметно-розвивального середовища 

дитсадка, представлених на конкурсі. 

Сигида С. Нестандартні форми методичної роботи / С. Сигида // 

Музичний керівник. - 2015. - N 7. - С. 16-22. 
Подано ідеї-підказки нетрадиційних форм проведення засідань методичного 

об’єднання, рекомендації щодо впровадження їх у практику. 

Спичак М. Питання наступності між дошкільною та початковою 

ланками освіти в контексті реалізації завдань Броварського НВО як Школи 

життєвого успіху / М. Спичак // Рідна школа. - 2015. - N 7/8. - С. 56-59 : фот. 
У статті розглянуто основні аспекти роботи практичного психолога з дітьми 

та педагогічними працівниками у Броварському навчально-виховному об’єднанні для 

реалізації Школи життєвого успіху. У Центрі розвитку дитини забезпечення 

наступності та взаємодії між дошкільною та початковою освітою дає змогу 

створити простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчального 

закладу і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної системи, 

спрямованої на розвиток виховання та навчання старших дошкільнят і молодших 

школярів. 

Фомічова В. Щоб колектив став командою : консалтинг для керівників 

дошкільних навчальних закладів / В. Фомічова, І. Сопільняк // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 7. - С. 22-24. 
Як перетворити групу різних особистостей на дружну команду, підкаже подана 

розробка. Взявши її за основу, розширити матеріалами, цікавими знахідками з 

власного досвіду. 

Хомуленко Л. Організовуємо засідання методичного об’єднання / Л. 

Хомуленко // Музичний керівник. - 2015. - N 7. - С. 13-15. 
Розглянуто форми роботи, тематику засідань методичного об’єднання, 

орієнтовний план їх проведення. 

Ярич Л. Формування успішної особистості вихованця Центру розвитку 

дитини - Школи радості та сили розуму / Л. Ярич // Рідна школа. - 2015. - N 



7/8. - С. 33-36 : фот. 
У статті проаналізовано досвід роботи Центру розвитку дитини Броварського 

навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області як Школи 

радості та сили розуму в рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського 

рівня. Розглянуто шляхи формування успішної та впевненої особистості 

дошкільника.. 

 

 3. Принципи і методи виховання та навчання дошкільників 

Патріотичне виховання 

Бабій Т. Кожен з нас - землі дитина, що зветься гордо - Україна! : 

фізкультурно-музична розвага / Т. Бабій, Н. Балабан // Я сам(а). - 2015. - N 

5. - С. 12-13 : фот. кольор. 
Фізкультурно-музична розвага до Дня захисника Вітчизни з досвіду роботи ДНЗ 

"Ромашка" комбінованого типу №15 м. Бердичів. 

Бобир В. Відзначаємо Дні України : рекомендації щодо організації та 

проведення тематичного тижня в дошкільному закладі / В. Бобир // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. - С. 12-13 : фот. кольор.  

Гавриш Н. Національно-патріотичне 

виховання у ситуації соціального 

неспокою: змінюємо підходи / Н. Гавриш, 

К. Крутій // Дошкільне виховання. - 2015. 

- N 8. - С. 2-7.  
Система національно-патріотичного 

виховання дітей, починаючи з дошкільної ланки, 

потребує кардинальних змін. Потрібно шукати 

нові підходи, напрями, форми,  методи роботи, які відповідатимуть на виклики 

сьогодення. Подано програму національно-патріотичного виховання «Україна – наша 

батьківщина». 

Каплуновська О. Сучасний погляд на патріотичне виховання : 

особливості організації роботи з дошкільнятами / О. Каплуновська // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. - С. 8-10 : фот. кольор. 
Автор статті запрошує до роздумів, як за зовнішніми атрибутами 

патріотичного виховання не прогавити найголовнішого, як вселити в серця маленьких 

українців справжню любов до Батьківщини, а не показний патріотизм. 

Майданюк А. Дітям про їхні громадянські обов'язки : заняття для 

старших дошкільнят / А. Майданюк // Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. - 

С. 26-27.  
До вашої уваги – розробка заняття, спрямованого на ознайомлення старших 

дошкільнят з доступними їхньому вікові обов'язками громадян, визначеними 

Конституцією і законами України. Формування правової культури особистості – 

невід’ємна складова громадянського і патріотичного виховання. 

Малько О. Від серця до серця : благодійний аукціон за участі всіх 

вікових груп, родин вихованців, громадськості, воїнів АТО / О. Малько // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. - С. 36-37 : фот. кольор. 
Автор статті пропонує скористатися сценарієм благодійного аукціону, 



проведеного в одному з дошкільних закладів Запорізької області. 

Марчук З. Сонечко мандрує Україною : інтегроване заняття для дітей 

середньої групи / З. Марчук // Дошкільне виховання. - 2015. - N 7. - С. 28-

29: фот. кольор.  
Мета заняття: ознайомити дітей з національними символами, оберегами, 

предметами одягу, стравами, різновидами рушників. 

Михайлюк О. Фестиваль вишиванок : родинне свято для всіх вікових 

груп / О. Михайлюк, О. Гросу // Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. - С. 33-

35. 

Остапенко Г. Калина - символ України  : бесіда за сюжетною картиною 

/ Г. Остапенко // Джміль. - 2015. - N 5. - С. 2.  
Навколо сюжетної картини педагог може розгорнути бесіду з дітьми про рідну 

землю, Батьківщину-Україну, її символи, ставлення до неї. Яка вона, наша країна? 

Як вона піклується про нас? Що таке патріотизм? Що може кожний з нас зробити 

для Батьківщини сьогодні? Хто захищає нашу країну? 

Палець Ю. Це моя Україна, що, як тато і мама, одна : заняття-подорож 

для старших дошкільнят / Ю. Палець // Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. 

- С. 10-11 : фот. кольор. 
Мета заняття: розвивати мислення, зв’язне мовлення, творчі здібності дітей. 

Виховувати  патріотичны почуття. Закріпити навички роботи з картою, розширити 

і закріпити уявлкення про Україну, її державні символи.  

Україна - рідний край : про хід Всеукраїнського фестивалю-огпяду 

матеріалів з патріотичного виховання // Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. 

- С. 7. 

Швець С. Аватари в Україні : сценарій розваги для дітей середньої та 

старшої груп / С. Швець // Музичний керівник. - 2015. - N 11. - С. 39-46. 
Представлено сценарій розваги, де маленькі українці постають в образі 

гостинних господарів рідної «планети» - України, яку презентують космічним 

прибульцям. 

 

Моральне виховання 

Каплуновська О. Моральні бесіди : діяльнісний 

підхід / О. Каплуновська // Дошкільне виховання. - 2015. 

- N 10. - С. 11-14 : фот. кольор. 
Автор статті пропонує власний погляд на проведення 

морально-етичних бесід, під час яких малята разом 

виводитимуть моральні правила і навчатимуться їх 

дотримуватись. 

Туз А. Мишка Маруся шукає друзів    / А. Туз // 

Джміль. - 2015. - N 5. - С. 8-11 : іл. кольор. 
Бесіди, ігри, застосування арт терапевтичних методик, 

читання та обговорення дитячих літературних творів з 

малятами, які вперше прийшли у новий колектив (дитячий садок чи школу), 

допоможуть їм побороти тривогу, адаптуватися до навчання в школі і знайти 

друзів. 



Пізнаємо світ 

Гальперштейн Л. Звідки береться тепло та що воно вміє / Л. 

Гальперштейн // Джміль. - 2015. - N 6. - С. 24-25 : іл. 

кольор. 
Досліди, які допоможуть дізнатися про маленькі 

таємниці тепла: де воно ховається; як тепле повітря 

розподіляється по кімнаті; що відбувається з предметами, 

коли їх нагрівають, та інші. 

Гладун Д. В. Подорож до Володінь Осені : 

[заняття] / Д. В. Гладун // Все для вчителя. - 2015. - N 8. 

- С. 53. 
Мета заняття: закріпити знання дітей про пору року осінь. Складання речень до 

осінніх картин, відгадування загадок. 

Гордієнко Н. Коли носик допомоги просить : заняття для старших 

дошкільнят / Н. Гордієнко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 11. - С. 34-

35: іл. кольор.  
Запропоноване заняття допоможе дитині пізнати себе, свій організм, навчити 

дбати про своє здоров’я. Успішності його реалізації сприяє використання 

різноманітних практичних методів і видів роботи: дослідів, спостережень за 

власним тілом, ігор, у яких діти самі доходять висновків. 

Горошко Л. Не хвали дня до вечора : [розповідь у малюнках] / Л. 

Горошко // Джміль. - 2015. - N 5. -Обкл. 3 : фот. кольор. 
Розповідь у малюнках про те, як важливо вміти планувати свій час, не 

відволікатися від задуманої справи і наперед не хвалитися. 

Гриненко Л. М. Про що розповідає дерево? : [заняття] / Л. М. Гриненко 

// Все для вчителя. - 2015. - N 9. - С. 41-42. 
Мета заняття: закріпити знання дітей про будову дерева, його живлення, 

мешканців; значення дерева в житті людини і навпаки. 

Гуменко Є. Як вогонь став служити людині  / Є. Гуменко // Джміль. - 

2015. - N 5. - С. 18-20 : іл. кольор. 
Мандрівка в історію - захоплива розповідь про те, як люди подружилися з вогнем, 

навчилися його добувати й використовувати. 

Дутчак А. Що ховають коробочки? : інтегроване заняття для дітей 

раннього віку / А. Дутчак // Дошкільне виховання. - 2015. - N 9. - С. 28-29 : 

фот. кольор. 
Автор статті знайомить з властивостями  різних матеріалів, при цьому 

використовує коробочки різних кольорів з кісточками слив, кукурудзою, насінням 

сояшника, мушлями, лічильними паличками. 

Імбер В. Привчаємо розмірковувати змалку / В. Імбер // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 7. - С. 16-19 : іл. кольор. 
Подано приклади логічних завдань та доступного для малюків викладу «азів» 

логіки суджень. 

Зайцева І. Де живуть гудзики? : заняття для дітей раннього віку / І. 

Зайцева // Дошкільне виховання. - 2015. - N 10. - С. 28-29 : фот.  
Автор статті пропонує подорож Гудзиковою країною: ходьба корекційними 

http://jmil.com.ua/2015-6/laboratory
http://jmil.com.ua/2015-6/laboratory
http://jmil.com.ua/2015-6/laboratory
http://jmil.com.ua/2015-6/laboratory


килимами, дидактичні гри "Добери за формою", "Кольорові доріжки", "Черепашки", 

дидактична вправа "Закрий віконце", пальчикова вправа "Сопілочка". 

Зінчук В. Казка розуму вчить : використання прийомів ТРВЗ у роботі 

над казкою / В. Зінчук // Дошкільне виховання. - 2015. - N 11. - С. 22-25 : іл. 

кольор. 
Запропоновано алгоритм роботи над казкою з дітьми середньої та старшої груп 

з використання прийомів ТРВЗ (теорії розв'язання винахідницьких завдань). 

Лисянська Л. Часу марно не втрачаєм - бесіду ведем за чаєм : заняття 

для старших дошкільнят / Л. Лисянська // Дошкільне виховання. - 2015. - N 

11. - С. 32-33 : іл. кольор.  
Розширюючи уявлення малят про навколишній світ, запропоновано бесіду про 

один з найдавніших і найпопулярніших напоїв за чашечкою чаю. 

Локоткова К. В. Калину посади, красу її збережи / К. В. Локоткова // 

Все для вчителя. - 2015. - N 10. - С. 51. 
Мета заняття: розширити, поглибити, закріпити  знання дітей про калину, 

навчити помічати її характерні ознаки; збагатити знання дітей про звичаї, традиції 

українського народу. 

Майданюк А. Тепла оселя / А. Майданюк // Джміль. - 2015. - N 6. - С. 

18-21 : іл. кольор. 
Розповідь для малят про сучасні способи обігрівання приміщень: «теплу підлогу», 

газовий котел, електричні обігрівачі, альтернативні види опалення, та способи 

збереження тепла. 

Нечипоренко О. І. Барви Осені : [заняття] / О. І. Нечипоренко // Все 

для вчителя. - 2015. - N 9. - С. 42-43. 
Мета заняття: уточнити поняття дітей про зміни, які відбуваються в природі 

восени; навчити визначати ознаки осені. 

Розвиваємо екологічне мислення змалку : завдання для дітей 3-4 

років // Дошкільне виховання. - 2015. - N 10. - С. 18-20.  
Подано добірку завдань екологічного спрямування для дітей 3-4 років, що 

поєднують формування екологічної свідомості малят з розвитком моральності, 

мислення, мовлення, творчих здібностей. 

Розвиваємо екологічне мислення змалку : завдання для дітей 5-6 

років // Дошкільне виховання. - 2015. - N 11. - С. 26-28. 
Подано добірку завдань екологічного спрямування для дітей 5-6 років, що 

поєднують формування екологічної свідомості малят з розвитком моральності, 

мислення, мовлення, творчих здібностей. 

Савчук А. А. Планета Земля : [дидактичні ігри] / А. А. Савчук // Все 

для вчителя. - 2015. - N 9. - С. 58. 
Запропоновано заняття у вигляді дидактичних ігор: «Хто де проживає», 

«Подорож до холодної Півночі» та інші. 

Таранціна С. Кольорове дерево : заняття для дітей раннього віку / С. 

Таранціна // Дошкільне виховання. - 2015. - N 7. - С. 34. 
Запропоновано зразок заняття з наймолодшими вихованцями, які потребують 

особливої уваги. Запорука її ефективності – полісенсорний вплив, за якого 

активізуються зорові, слухові, тактильні аналізатори, рухова сенсорна система 
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малюка. 

Усік О. Ю. Сонечко золоте : [заняття] / О. Ю. Усік // Все для вчителя. - 

2015. - N 10. - С. 43. 
Мета заняття: розширити знання дітей про сонце, вміти логічно і лаконічно 

висловлювати свої думки, виховувати інтерес до навколишнього світу. 

Фролова Л. М. Здорова родина - успішна країна / Л. М. Фролова // Все 

для вчителя. - 2015. - N 9. - С. 59-60. 
Автор статті пропонує мандрівку по Країні Здоров’я. до вашої уваги зупинки: 

«Здоров’я – найголовніша цінність», «Активний відпочинок, гімнастика», «Чистота – 

запорука здоров’я», «Їжа – джерело зросту і здоров’я», «Здоров’я пішохода». 

Харчова Г. Квест Сонячною системою : частина перша / Г. Харчова, 

Ю. Журлакова // Джміль. - 2015. - N 5. - С. 12-14 : іл. кольор.  
Пригодницька гра, що допомагає закріпити уявлення дітей про планети Сонячної 

системи, набуті на заняттях. Це також чудова нагода проявити свої фізичні 

можливості, дослідницькі вміння, креативність. 

Шашко Г. М. Весело граємо - Весну проводжаємо! / Г. М. Шашко // 

Все для вчителя. - 2015. - N 10. - С. 47-48. 
Мета заняття: систематизувати знання дітей про весну і весняні явища. 

Шікова Т. Лапчик і горіх : інтегроване заняття для дітей середньої та 

старшої груп за мотивами однойменної казки / Т. Шікова // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 10. - С. 25-27. 
Казка – благодатний грунт для реалізації інтегрованого підходу. Спираючись на 

цікавий сюжет, педагог може закріплювати уявлення дітей про природу та життя в 

суспільстві, розвивати математичні уявлення й мовленєві вміння, створювати 

ситуації для розміркування. Подано приклад заняття за мотивами казки «Лапчик і 

Горіх», яке можна провести з вихованцями як середньої, так і старшої групи, 

варіюючи складність завдання. 

Безпека життєдіяльності 

Березовська Т. Автомобільна сімейка 

маленького Опелька : музична казка для дітей 

старшого дошкільного віку / Т. Березовська // 

Музичний керівник. - 2015. - N 11. - С. 28-33. 
Подано авторську музичну казку з циклу 

«Пригоди в автомобільному містечку». Повчальна 

історія з тематичними піснями, у яких оживають 

транспортні засоби, допоможе дошкільникам 

опанувати основні правила дорожнього руху і 

навчитися на прикладі казкових персонажів обачної поведінки на дорозі. 

Березовська Т. Пригода в автомобільному містечку : тематична 

розвага для дітей старшої групи / Т. Березовська // Музичний керівник. - 

2015. - N 6. - С. 36-41. 
Подано сценарій тематичної розваги, під час проведення якої діти мають змогу 

ознайомитися з основними правилами дорожнього руху. Сценарій містить низку 

авторських тематичних пісень. 

Лохвицька Л. В. Організація освітньо-виховної роботи з 



дошкільниками за тематичним напрямом "Безпека життєдіяльності" / Л. В. 

Лохвицька // Безпека життєдіяльності. - 2015. - N 11. - С. 8-10. 

Остапенко Г. Цікаві та небезпечні знахідки : організована ігрова 

діяльність старших дошкільнят / Г. Остапенко // Дошкільне виховання. - 

2015. - N 11. - С. 18-19 : іл. кольор. 
Автор статті радить в ігровій формі перевірити знання дітей про правила 

безпеки на прогулянці та навички їх дотримання. 

Обшарська Р. В. Безпека дошкільника. Прочитайте дітям / Р. В. 

Обшарська // Безпека життєдіяльності. - 2015. - N 11. - С. 18 

Шаваран Г. Кого вогонь зігріває, а кого обпікає / Г. Шаваран // 

Джміль. - 2015. - N 5. - С. 21-23 : іл. кольор.  
Групова робота, що проводиться у формі вікторини на основі сюжетної 

картини, що дає можливість зазирнути до підземних володінь гномів і допомагає 

навчити дітей правил безпеки під час користування вогнем 

Фізичний розвиток 

Єфименко М. Сучасне фізкультурне заняття : альтернативний підхід / 

М. Єфименко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 11. - С. 10-13: іл. кольор. 
Автор статті переконаний – традиційна структура не відповідає вимогам 

модернізації сучасного процесу, а головне – не виконує своєї функції щодо фізичного 

розвитку дошкільнят: не задовольняє їхніх потреб у різноманітних рухах і фізичному 

навантаженні, тому має бути замінена на нову, сучасну. Яку саме – читайте у 

статті.  

Бажанська Л. Зарядка для кошенят : 

фізкультурне міні-заняття для молодших 

дошкільнят / Л. Бажанська // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 10. - С. 32 : : іл. 

кольор.  
Автор статті вважає, що рухова 

діяльність дітей має оздоровчий характер. А 

коли вона збагачена сюжетно-ігровим змістом, 

що зацікавлює і стимулює дітлахів, сприяє 

покращенню емоційного стану, то стає незамінним засобом зміцнення здоров’я 

малят. 

Катрич І. Буде в місті й у селі мед солодкий на столі : фізкультурна 

розвага на свіжому повітрі для старших дошкільнят / І. Катрич // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 7. - С. 35-37 : іл. кольор. 

Слєба Н. Куди поспішали мурашки : заняття з фізкультури для 

старших дошкільнят за мотивами твору В. Сухомлинського / Н. Слєба // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 9. - С. 32-34.  
Подана розробка – приклад того, як на основі відомого дітям літературного 

твору В. Сухомлинського «Куди поспішали мурашки» можна організувати цікаве, 

насичене фізкультурне заняття. 

Солтис О. На захисті Батьківщини : сюжетне заняття з фізкультури для 

старших дошкільнят / О. Солтис // Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. - С. 

28-30. 



Нинішні дошкільнята граються у вояків, із захопленням дивляться на 

військовослужбовців. Тож маємо формувати у малят усвідомлення того, що 

захищати Батьківщину – священний обов’язок кожного. Слід розповідати, як це 

робили попередні покоління, давати змогу випробувати себе, зокрема на  

фізкультурних заняттях. Подано зразок такого заняття. 

Чопей Л. А. У гості до мавпочок : комплекси вправ лікувальної 

гімнастики для виправлення порушень у поставі дітей дошкільного віку / Л. 

А. Чопей // Все для вчителя. - 2015. - N 11. - С. 54-56. 

 

Математика 

Резніченко В. Прикрась ялинку  : числові кросворди / В. Резніченко // 

Джміль. - 2015. - N 6. - С. 7 : іл. кольор. 
Ялинка-кросворд, яку можна прикрасити, знайшовши числові відповіді на 

запитання. 

Стеценко І. Конструюємо математичні казки / І. Стеценко // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 9. - С. 13-16 : фот. кольор. 
Як організувати конструкторську діяльність дітей на заняттях з математики, 

розвивати логічне та комбінаторне мислення, будувати пізнавальні казки разом з 

вихованцями, пропонує автор статті. 

Терещенко І. Сюжетні задачі - гімнастика для 

розуму / І. Терещенко // Дошкільне виховання. - 

2015. - N 10. - С. 21-24 : іл. кольор. 
Автор статті розповідає як цікаво, доступно і 

грамотно організувати роботу з дошільнятами при 

розв'язуванні сюжетних задач. 

 

Розвиток мовлення 

Вареник Л. Лікар Айболить : заняття з 

розвитку мовлення з елементами гри-

драматизації для старших дошкільнят із ЗПР (за 

мотивами казки К. Чуковського) / Л. Вареник // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 7. - С. 30-31. 
Що може зацікавити малят більше, ніж улюблена 

казка? Запропоноване віршоване заняття дає таку 

можливість, адже у ньому є і несподівані повороти знайомого сюжету і цікаві 

індивідуальні та групові завдання. При цьому педагог успішно реалізує завдання всіх 

складових мовленнєвого розвитку дошкільнят. 

Євдокимова Н. Осінь проводжаємо, зиму зустрічаємо : тематичне 

заняття з розвитку мовлення (граматика) для старших дошкільнят / Н. 

Євдокимова // Дошкільне виховання. - 2015. - N 11. - С. 29-31 : фот. кольор. 
Подано зразок заняття, спрямованого в основному на оволодіння дітьми 

граматичними нормами. 

Колодяжна Т. Д. Особливості розвитку фонематичного слуху дітей-

дошкільників / Т. Д. Колодяжна // Дитина з особливими потребами : 



Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. - 2015 . - N 12. - С. 

2-5. 
Що таке фонематичний слух? Основні завдання корекційного навчання дітей з 

фонетико-фонематичним  недорозвиненням мовлення в дошкільному навчальному 

закладі. 

Нічик М. Ярмарковий чути дзвін : заняття для старших дошкільнят / М. 

Нічик // Дошкільне виховання. - 2015. - N 9. - С. 30-31. 
Логопедичне заняття ефективне, якщо виконання вправ гармонійно вписане у 

цікаву гру. Навчити дітей правильно вимовляти звуки, вживати мовленні 

фразеологізми допоможе захопливе сюжетне заняття у формі ярмарку. 

Трифонова О. С. Формування фонетичної компетенції в дітей 5-го 

року життя : навчально-методичний посібник / О. С. Трифонова ; 

Миколаївський нац. університет ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : 

Іліон, 2015. - 203 с. 

 

Творча майстерня 

Афанасенко М. Гномикова мандрівка  : 

казка з сірників / М. Афанасенко // Джміль. - 

2015. - N 5. - С. 24 : іл. кольор. 
Казка з сірників для дошкільнят та молодших 

школярів. Запропонувана форма роботи – викладання 

фігурок із сірників, вплетене у сюжет казки. 

Захарчук Т. Секрети петриківського 

розпису : цикл занять для старших дошкільнят 

/ Т. Захарчук, Н. Німчук, І. Пукальська // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. - С. 30-32. 
Автор статті пропонує цикл занять в українській світлиці, що допомагають 

перетворити освітній процес на захопливі пізнавальні мандрівки до скарбниці 

української культури та мистецтва, використовувати незвичайні, цікаві методи і 

форми роботи. 

Лазько Н. Квітник у парасольці : комбіноване заняття для старших 

дошкільнят / Н. Лазько, Т. Лазько // Дошкільне виховання. - 2015. - N 10. - 

С. 30-31 : фот. кольор. 
Показати дітям красу осені, навчити милуватися природою, знаходити 

незвичайне навколо себе допоможе подане заняття. А ще малята навчаться 

створювати оригінальні квітники у парасольках. 

Мастер-класс по изготовлению самой простой ромашки из бусин : 

детям 3-4 лет // Бисер. - 2015. - 79(11) - С. 14-15 : фот. цв.  

Мастер-класс по изготовлению самых простых ромашек из бисера : 

детям 4-6 лет // Бисер. - 2015. - 79(11) - С. 16-17 : фот. цв.  

Стеценко І. Незвичайні аплікації з кружечків / І. Стеценко // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 7. - Обкл. 3 : іл. кольор. 

Шульга Л. Штампографія : відкриймо дітям радість творчості / Л. 

Шульга // Дошкільне виховання. - 2015. - N 9. - С. 17-19. 



Автор статті пропонує ознайомити дошкільнят з цікавою нетрадиційною 

технікою, яка неодмінно припаде їм до душі – штампографія. А штампи створити 

власноруч з овочів. 

Янчевська Н. Цікавинки із сірникової коробочки / Н. Янчевська, В. 

Васильєв // Джміль. - 2015. - N 5. - С. 25-26 : іл. кольор. 
Яскраві поробки: ліфт; слухняна коробочка, яка допоможе стати справжнім 

фокусником; коробочка із сюрпризом, яка приємно здивує малят. 

 

Музичне виховання 

 Бойченко С. Інтерактивні музичні ігри: 

універсальний метод навчання / С. Бойченко // 

Музичний керівник. - 2015. - N 6. - С. 27-35. 
Подано низку авторських інтерактивних ігор із 

використанням парашута, шифонових хустинок, м’яча та 

кубиків, які дають змогу комплексно розвивати рухові навички 

та музичні здібності дітей. У додатку подано авторські пісні до 

ігор з описом рухів. 

Бузаєва Н. Диво-оркестр : [музичне заняття для дітей старшої групи] / 

Н. Бузаєва // Музичний керівник. - 2015. - N 7. - С. 30-35. 
Подано конспект домінантного музичного заняття для дітей старшої групи, що 

містить дидактичні ігри, вправи, завдання, гру-танок. У додатках подано картки-

схеми для ігор з музичними інструментами. 

Василець В. Осені акорд прощальний : тематичне музичне заняття для 

старших дошкільнят / В. Василець // Дошкільне виховання. - 2015. - N 10. - 

С. 33-34.  
Запропоноване заняття, використовуючи засоби музики, живопису, поетичного 

слова, розкриває дітям красу природи та мистецтва і надихає їх на власну творчу 

діяльність. 

Вовк Т. Дитячі портфоліо з музичного виховання / Т. Вовк // Музичний 

керівник. - 2015. - N 11. - С. 16-19. 
Ідея створення дитячого портфоліо з музичного виховання – доволі оригінальна. 

Проаналізовано функції, цілі та завдання дитячих портфоліо, особливості їх 

оформлення та наповнення. Особливу увагу зосереджено на такій комунікативній 

спрямованості дитячих портфоліо, як зв'язок між дитиною, педагогами та 

батьками. 

Вовк Т. "Зелений театр" просто неба: шкарпеткові фантазії : музична 

казка / Т. Вовк // Музичний керівник. - 2015. - N 8. - С. 26-32. 
У статті представлено досвід організації у дошкільному навчальному закладі 

«Зеленого театру", у виставах якого діють незвичайні актори - ляльки зі шкарпеток. 

Представлено сценарій музичної казки "Фруктовий сад". Проаналізовано особливості 

проведення вистав просто неба.  

Вусик Т. Дощу секрети хочу взнати : конспект інтегрованого 

музичного заняття за методикою Карла Орфа для дітей старшої групи / Т. 

Вусик // Музичний керівник. - 2015. - N 9. - С. 20-26. 
Подано конспект інтегрованого музичного заняття за методикою Карла Орфа 

для дітей старшої групи. Головним об’єктом для ознайомлення на цьому занятті є 



осінній дощ, який представлено дітям, як природне явище, образ стихії, втілений у 

музиці та живописі. 

Вусик Т. Експерименти зі звуками / Т. Вусик // Музичний керівник. - 

2015. - N 8. - С. 11-14. 
У статті представлено досвід організації у дошкільному навчальному закладі 

горішкового, скляного, паперового оркестрів, представлено ігри з нетрадиційними 

музичними інструментами: стулофон, оркестр паперових стаканчиків та гудзикові 

каруселі. 

Гайшинець Н. Казочки-концерти з класичною музикою / Н. 

Гайшинець // Музичний керівник. - 2015. - N 7. - С. 45-49. 
Розглянуто рекомендації щодо того, як налаштувати дітей на сприймання 

класичної музики, розглянуто доцільність такого педагогічного методу, як казка-

концерт. У додатках подано сценарії казок-концертів за музикою О. Гречанінова 

"Весняна подорож Сашка" та С. Майкапара "Пригоди метелика". 

Жартун О. Озвучуємо казку про веселих гномів Му, Зи й Ка : 

[віршована музична казка] / О. Жартун // Музичний керівник. - 2015. - N 8. 

- С. 23-25. 
У статті подано методичні рекомендації щодо інсценізації віршованої музичної 

казки "Веселі гноми Му, Зи й Ка" для дітей дошкільного віку. Головними персонажами 

є барабанщик Му, сопілкар Зи й скрипаль Ка, які діти змайстрували власноруч. 

Жартун О. Таємниці музичної майстерні: як виготовити з дітьми 

сопілку, барабан та скрипку / О. Жартун // Музичний керівник. - 2015. - N 

8. - С. 15-18. 
Подано історичну довідку про сопілку, барабан та скрипку. Викладено 

покроковий алгоритм виготовлення цих музичних інструментів із підручних 

матеріалів, запропоновано різні способи гри на них. 

Завалко К. Метод Шінічі Сузукі: вивчай музику неначе мову / К. 

Завалко // Музичний керівник. - 2015. - N 9. - С. 9-12. 
Презентовано досвід раннього музичного розвитку дитини за методом Шінічі 

Сузукі. Подано рекомендації щодо музикування без нот, накопичення репертуару, 

слухання музики, заохочення до гри на музичному інструменті, співпраці педагога та 

батьків. 

Заводяна Н. Яскраві зустрічі з краплинками води : 

музикотерапевтичне заняття з використанням елементів педагогіки Марії 

Монтессорі / Н. Заводяна, О. Таушан // Музичний керівник. - 2015. - N 10. - 

С. 25-30. 
Подано конспект музикотерапевтичного заняття з використанням елементів 

педагогіки Марії Монтессорі. Заняття покликане розвивати тембровий слух та 

акустичну увагу дітей, поповнювати їхні враження різноманітними звуками, 

утвореними за допомогою води та сипких матеріалів, вивільняти завуальовані емоції 

та невикористану енергію через гру з водою, спонукати дітей до імпровізації з метою 

досягнення творчої розкутості. 

Іваниця Г. Добродійні гостини Сонцезайчика і Краплинки : конспект 

інтегрованого заняття-розваги для дітей старшої групи / Г. Іваниця, Т. 

Вусик // Музичний керівник. - 2015. - N 6. - С. 15-22 : фот. 



Подано конспект інтегрованого заняття-розваги, у якому органічно поєднано 

засвоєння навчального матеріалу про букву «Щ» із музикуванням у шумових оркестрах 

за методикою музичного виховання Карла Орфа. 

Ізотов В. Музична гра "Біла квочка" / В. Ізотов // Музичний керівник. - 

2015. - N 7. - С. 36-39. 
Подано сценарій музичної гри, під час проведення якої діти мають змогу 

ознайомитися із довкіллям, зокрема зі звуковим світом свійських та диких птахів, 

їхніми поведінковими звичками. Сценарій містить авторську тематичну пісню. 

Кондратець І. Взаємозв’язок музичної, емоційної та рефлексивної 

культури у вихованні дітей дошкільного віку / І. Кондратець // Музичний 

керівник. - 2015. - N 6. - С. 4-10. 
Автор статті розкриває, як поєднання музики та малювання здатне сприяти 

емоційному розвитку дітей. У додатку подано низку музично-психологічних вправ, в 

основу яких покладено метод музикомалювання. 

Крижановська Т. Бесіди за фортепіано, або Коли музичне сприймання 

стає джерелом творчості / Т. Крижановська, О. Чекеренда // Музичний 

керівник. - 2015. - N 10. - С. 18-24. 
Проаналізовано шляхи активізації творчого розвитку дітей дошкільного віку з 

допомогою дитячої фортепіанної п’єси, виконаної музичним керівником наживо. 

Подано творчі завдання для дітей після слухання фортепіанної п’єси Юрія Іщенка 

«Осінній настрій», зокрема наслідувальні, інтерпретаційні, імпровізаційні. 

Презентовано план творчих завдань для бесід за фортепіано для дітей старшої групи 

на рік, а також звукоімітаційну казку для дітей старшої групи «Осінь-господарочка». 

Крутій К. Термінологічне поле музичного заняття в дошкільному 

навчальному закладі / К. Крутій // Музичний керівник. - 2015. - N 11.-С.4-8. 
Проаналізовано суперечливість сучасних визначень таких типів музичних занять, 

як «нетрадиційне», «інноваційне», «креативне». Подано класифікацію типів занять за 

Надією Видоградовою. Розкрито особливості й основні характеристики типів 

музичних занять, зокрема: комбінованого, комплексного, домінантного, тематичного, 

сюжетно-динамічного та інтегрованого. 

Кулішко Т. "Смачна" дидактика для розвитку відчуття ритму / Т. 

Кулішко // Музичний керівник. - 2015. - N 8. - С. 19-22. 
Автор статті пропонує для заняття з ознайомлення із ритмом 

використовувати солодощі. Подано дидактичні ігри "Святковий торт", "Морозиво", 

"Пакуємо солодощі" для ознайомлення дітей із поняттями "ритм", "довгі та короткі 

звуки", "ритмічні тривалості", "ритмічні рисунки". 

Кучеренко М. Діагностика рівня музичних, артистичних та творчих 

здібностей дошкільників на початку навчального року / М. Кучеренко // 

Музичний керівник. - 2015. - N 9. - С. 4-8. 
Запропоновано тестові ігрові завдання, які допоможуть комплексно оцінити 

рівень розвитку музичних здібностей дитини; анкету для батьків та педагогів 

«Артистичні здібності дитини», що дасть змогу проаналізувати артистичні 

задатки дитини, та творчі завдання «Твої бажання»  для дошкільників. 

Лук’яниця Н. Нумо грати, або Знайомимося із барабумами та 

шушариками / Н. Лук’яниця // Музичний керівник. - 2015. - N 8. - С. 4-10. 
У публікації розкрито технологію виготовлення музичних інструментів з 



підручних матеріалів. Подано казки-мініатюри та віршовану концертну програму з 

головними героями - музичними інструментами, які створили діти власноруч. 

Магар О. Графічні рисунки у вокальній роботі з дітьми / О. Магар // 

Музичний керівник. - 2015. - N 11. - С. 9-15. 
Презентовано досвід розвитку співочих навичок дошкільників за допомогою 

вокальних ігор за графічними рисунками. Подано завдання на розвиток творчої 

фантазії, які передбачають вигадування власних графічних знаків. Проаналізовано 

найпростіші графічні знаки, які позначають певний тип мелодичного руху: лінії, кола, 

спіральки, крапки тощо. Подано вокальні ігри з використанням графічних рисунків. 

Мікітюк Ю. Галерея звукових картин у музичній залі : [музичне 

заняття] / Ю. Мікітюк, О. Магар // Музичний керівник. - 2015. - N 10. - С. 

10-17. 
Презентовано досвід практиків щодо організації слухання музики у кожній віковій 

групі на музичному занятті. Для молодших школярів «Диво-звуки та диво-

інструменти». Емоція – таталізатор сприймання музики дітьми середньої групи. 

Творчі завдання для старших дошкільників на сполучення звуку та кольору, музики та 

образотворчості, порівняння музичних творів. Запропоновано конспект бесід з 

дітьми на тему: Звукові картини «Карнавалу тварин» Каміля Сен-Санса. 

Підлісна З. Смачний борщ : музично-театралізована вистава для дітей 

середньої та старшої груп / З. Підлісна // Музичний керівник. - 2015. - N 7. - 

С. 50-54. 
Подано сценарій музично-театралізованої вистави для дітей середньої та 

старшої груп, під час якої всі учасники дійства та глядачі опиняються у чарівному сні 

маленької Господині, у якому оживають овочі й самостійно вариться борщ. 

Прокопович Т. Композиторський автограф: як розповісти дітям про 

автора музики / Т. Прокопович // Музичний керівник. - 2015. - N 10. - С.4-9. 
Запропоновано використовувати біографію композитора як додатковий 

методичний засіб подолання складності у сприйманні музики дошкільниками. 

Проаналізовано, коли і як слід ознайомлювати дітей із життєписом композитора. 

Подано дидактичні ігри, які пропонують здійснити подорожі до епохи, країни, 

кабінету композитора, відгадати загадки митця, скласти біографічні пазли, лото 

тощо. 

Разборщук К. Музика на піску / К. Разборщук // Музичний керівник. - 

2015. - N 6. - С. 23-26. 
Подано алгоритм створення музичного аранжування до пісочної анімації. 

Запропоновано озвучення голосів казкових героїв дошкільнятам. Подано гру в 

оркестрі за графічною партитурою. 

Скуратовська О. Концерт-казка, або Велика музика для маленьких 

слухачів / О. Скуратовська // Музичний керівник. - 2015. - N 11. - С. 20-24. 
Презентовано досвід організації проекту «Дитяча філармонія» – незвичайних 

концертів-казок для маленьких слухачів. Проаналізовано кілька типів концертів-казок, 

особливості драматургії їх сюжетів, характерів персонажів тощо.  

Скуратовська О. Про Королівство Музики та чаклунку Фальш : 

концерт-казка для дітей дошкільного віку / О. Скуратовська // Музичний 

керівник. - 2015. - N 11. - С. 25-27. 



Подано методичні поради щодо проведення концерту-казки для дітей 

дошкільного віку, а також сценарій казки. 

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

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

Музичний керівник. - 2015. - N 6. - С. 10-14 : фот. 
Подано конспект заняття з музичної терапії для дітей середньої та старшої 

груп з апробованого досвіду творчої лабораторії музичних керівників міста 

Хмельницький. 

Трофімченко І. Творча лабораторія - альтернатива традиційним 

об’єднанням педагогів / І. Трофімченко // Музичний керівник. - 2015. - N 7. 

- С. 23-29. 
Подано обгрунтування перспективності оновлення дошкільної музичної освіти 

через впровадження музикотерапії, проаналізовано особливості роботи творчої 

лабораторії. У додатку подано план роботи творчої лабораторії музичних керівників 

на навчальний рік. 

Хрустінський В. Веселий брейн-ринг : інтелектуально-розважальна гра 

на природничу тематику для дітей старшої групи / В. Хрустінський // 

Музичний керівник. - 2015. - N 7. - С. 40-44 
Подано сценарій інтелектуально-розважальної гри на природничу тематику, яка 

дає змогу закріпити знання дітей про життя рослин, птахів і тварин та повторити 

з ними правила поведінки у природному оточенні. Сценарій насичений музичними 

паузами, у яких дітям пропонують виявити свої композиторські, музично-креативні 

та співочі здібності. 

Чамор І. У пошуках гри, або А місіс Тиша проти…  : конспект 

відкритого інтерактивного музичного заняття / І. Чамор // Музичний 

керівник. - 2015. - N 9. - С. 27-33. 
Подано конспект відкритого інтерактивного музичного заняття для дітей 

середньої та старшої груп з елементами музичних ігор, комунікативних ігор, ігор-

анімацій, ігор-настроїв, ігор зі звуками тощо. 

Шамрай А. Методичне об’єднання: каталог напрацювань / А. Шамрай, 

Т. Вусик // Музичний керівник. - 2015. - N 7. - С. 4-12 
Проаналізовано складові діяльності методичного об’єднання, подано 

інтерактивні методи роботи з педагогами. У додатках презентовано анкету 

"Активність музичного керівника у самоосвітній діяльності", тест "Творець творчої 

атмосфери", ігри для використання на засіданні методичного об’єднання музичних 

керівниківза ігровою методикою Миколи Шутя 

 

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

 Анікіна О. Снігова руханка : сценарій 

розваги для дітей молодшої групи / О. 

Анікіна // Музичний керівник. - 2015. - N 11. 

- С. 47-48. 

Гарасимів Н. Небесна майстерня : свято 

для дітей середньої групи / Н. Гарасимів, О. 

Ломакіна // Музичний керівник. - 2015. - N 



10. - С. 30-38. 
Подано сценарій свята для дошкільнят до дня Святого Миколая. 

Гросул Т. Чарівна сніжинка : новорічне свято для дітей раннього віку / 

Т. Гросул // Дошкільне виховання. - 2015. - N 11. - С. 36-39. 
Організувати новорічне свято для наймолодших вихованців допоможе 

пропонований сценарій з цікавими сюрпризними моментами, веселими іграми, 

доступними пісеньками й таночками, які легко адаптувати до індивідуальних 

особливостей дошкільнят.  

Джемула Г. Як малеcеньке страшило звірів переполошило : новорічне 

свято для дітей середньої та старшої груп / Г. Джемула // Музичний 

керівник. - 2015. - N 10. - С. 39-47. 

Камінська О. Хороводи - терапія танцем / О. Камінська // Дошкільне 

виховання. - 2015. - N 7. - С. 25-27. 
Хороводи якнайкраще допомагають у роботі з дітьми, що зазнали психологічних 

травм унаслідок пережитого стресу, зокрема з тими, яких торкнулася війна, які 

стали свідками воєнних подій.  

Козеревич О. Осінь на пташиному дворі : осіннє театралізоване свято 

для дітей молодшої та середньої груп / О. Козеревич // Музичний керівник. 

- 2015. - N 8. - С. 33-40. 
Подано сценарій осіннього театралізованого свята за мотивами казки Ганса-

Крістіана Андерсена «Гидке каченя». 

Костецька О. Колисанка мого дитинства : сценарій фестивалю-

конкурсу колискової пісні / О. Костецька, В. Свята // Музичний керівник. - 

2015. - N 9. - С. 36-41. 
Подано сценарій фестивалю-конкурсу колискової пісні з методичними 

рекомендаціями щодо його проведення. 

Миргородська Л. Пригоди Цибуліно : театралізована вистава для 

старших дошкільнят за мотивами казки Джанні Родарі / Л. Миргородська // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 9. - С. 35-39. 
Традиційну осінню тему овочів і фруктів можна творчо обіграти, 

запропонувавши дітям перевтілитися у персонажів відомої казки. 

Ничик С. Українські кольори : танцювальна композиція на пісню О. 

Злотника "Барви рідної землі" / С. Ничик // Дошкільне виховання. - 2015. - 

N 7. - С. 40.  

Палагнюк В. Як "дідух" з "бородою" на обжинках гуляли : свято 

обжинків для дітей старшої групи / В. Палагнюк // Музичний керівник. - 

2015. - N 8. - С. 41-45. 
Подано сценарій яскравого свята обв’язування та прикрашання останнього снопа 

для дітей старшої групи, у якому немає глядачів, а усі є учасниками. 

Підлісна З. Смачний борщ : музично-театралізована вистава для дітей 

середньої та старшої груп / З. Підлісна // Музичний керівник. - 2015. - N 7. - 

С. 50-54. 
Подано сценарій музично-театралізованої вистави для дітей середньої та 

старшої груп, під час якої всі учасники дійства та глядачі опиняються у чарівному сні 

маленької Господині, у якому оживають овочі й самостійно вариться борщ. 



Сиротич Н. Театралізовані вірші з рухами для дошкільників / Н. 

Сиротич // Музичний керівник. - 2015. - N 9. - С. 34-35. 
«Поетична сторінка» для дітей Наталії Сиротич з театралізованим руховим 

супроводом, яка «дощить», «бешкетує», «частує» і «присипляє», занурює у казкову 

осінню атмосферу. 

Українські таночки : для старших дошкільнят // Дошкільне виховання. 

- 2015. - N 8. - С. 38-39.  
Автор статті пропонує "Танок з коромислами" та "Танок з чорнобривцями", які 

нададуть українського колориту будь-якому святу, концерту чи розвазі. 

Шахрай Н. В. Бал Зимової Феї : [сценарій зимового свята] / Н. В. 

Шахрай // Все для вчителя. - 2015. - N 9. - С. 39-40. 

Шахрай Н. Як козаки картоплю визволяли : музично-фізкультурна 

розвага з участю батьків / Н. Шахрай, І. Котовська // Джміль. - 2015. - N 5. - 

С. 28-30 : іл. кольор. 

Штіль С. Ю. Сенсорний розвиток дітей дошкільного віку з особливими 

потребами засобами гудзикотерапії / С. Ю. Штіль // Дитина з особливими 

потребами. - 2015 . - N 7. - С. 6-9 : ил. 
Одним з інноваційних методів реалізації корекційно-розвивальної діяльності з 

дітьми, що мають психофізичні вади, можна вважати ігрову терапію за допомогою 

гудзиків. У статті представлені основні правила реалізації ігрової терапії за 

допомогою гудзиків, деякі подібні ігри та цікаві матеріали, пов'язані із застосуванням 

гудзиків в роботі з дітьми з особливими потребами.  

 

5. Сімейне виховання. Робота з родиною 

 Бєлєнька Г. Особистість випускника дитсадка: 

базові якості / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. - 

2015. - N 7. - С. 11-14. 
Базовий компонент орієнтує педагогів на формування 

дев’яти базових якостей особистості, які визначають зрілість  

дошкільника. Автор статті пропонує обговорити особливості 

кожної з  дев’яти базових якостей, визначити педагогічні умови 

та єдиний алгоритм їх формування. 

Кузьмук Л. Плекаємо патріотів : досвід організації 

роботи з педагогами і батьками / Л. Кузьмук // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 8. - С. 14-17.  

Литвиненко І. Допоможемо дітям прийняти правду життя / І. 

Литвиненко // Дошкільне виховання. - 2015. - N 9. - С. 8-12 : фот. кольор. 
Як надати ефективну психологічну допомогу дітям, що постраждали внаслідок 

війни дає поради досвідчений психолог.  

Мартиненко С. Як розвивати в дитини бажання читати? : поради 

батькам / С. Мартиненко // Початкова школа. - 2015. - N 9. - С. 60-62.  

Савонік Ю. Вчимося спілкуватися з дитиною : тренінг для батьків / Ю. 

Савонік // Дошкільне виховання. - 2015. - N 9. - С. 25-27.  
Запропонований тренінг допоможе опанувати науку ефективного й корисного 

спілкування батьків з дитиною, а також по-новому переглянути стосунки у родині. 



Семінович А. Безпека дітей - у наших руках / А. Семінович, Л. 

Богданович // Безпека життєдіяльності. - 2015. - N 10. - С. 32-35 : фот. 
У статті розглянуто можливі випадки небезпек, які підстерігають дитину в 

домашній обстановці. 

Сохацька Л.  Літня прогулянка з Парасолькою : розвага для дітей 

середньої групи / Л.  Сохацька // Дошкільне виховання. - 2015. - N 7. - С. 38-

39.  
Розвага на свіжому повітрі – невід’ємна складова освітньої роботи в літній 

період, що дає можливість малятам у цікавій ігровій формі проявити свої знання, 

вміння, навички. 

Таран О. На роздоріжжі: дитячий садок чи школа? : проблема освіти 

дітей 6-7 років / О. Таран, О. Полякова // Дошкільне виховання. - 2015. - N 

7. - С. 20-21.  
Значно побільшало родин, які прагнуть вберегти дітей від передчасних шкільних 

навантажень і залишають їх у дитячому садку. Які умови має створити дошкільний 

заклад для таких малят? 

Товкач І. Що є справжнім читанням для дошкільняти? / І. Товкач // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 11. - С. 6-9.  
Що насправді маємо розуміти під навчанням дошкільнят читанню? Як змалку 

плекати в дитині любов до книги? Ці питання  розкриває автор статті.  

Шумак О. Перевантаження небезпечне! / О. Шумак, О. Філоненко // 

Дошкільне виховання. - 2015. - N 9. - С. 4-7 : іл. кольор. 
У гонитві за інтелектуальними досягненнями дошкільнят нерідко поза увагою 

залишається їхнє здоров’я. Автори статті розкривають проблему захисту 

дошкільнят від надмірних амбіцій батьків і педагогів з медичного погляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


