ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Офіційний відділ

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
освітніх технологій – 2018!
Традиційно в березні підбиваємо підсумки щорічного Конкурсу освітніх технологій.
Вітаємо переможців — авторів найцікавіших публікацій у журналах “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога” і “Джміль”, визначених за результатами читацького голосування.

ГРАМОТАМИ НАГОРОДЖУЮТЬСЯ
Серед науковців і викладачів:
Ганна Бєлєнька,, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти, КУ імені Бориса
Грінченка. — Експериментально-дослідницька діяльність у природі: уточнюємо поняття, актуалізуємо завдання (“ДВ”, № 4).
Наталія Гавриш,, д-р пед. наук, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, ДВНЗ
“ПХДУ імені Григорія Сковороди”. — Інтегроване заняття на основі літературного твору: методичний
коментар (“ПП”, № 4).
Катерина Крутій,, д-р пед. наук, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної
наосвіти, Тернопільський НПУ імені Володимира Гнатюка. — Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне
явище, або Що треба знати про інтеграцію (“ДВ”, № 7).
Ірина Литвиненко,, канд. психол. наук, докторант, доцент кафедри психології, Миколаївський НУ
імені В. О. Сухомлинського. — Відновлюємо сили.
Як запобігти емоційному вигорянню (“ДВ”, № 6).
Олена Мартинчук,, канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної
та інклюзивної освіти, Інститут людини КУ імені Бориса Грінченка. — Інклюзивна освіта: ідея, практика
і суспільна цінність (“ДВ”, №10).
Лариса Присяжнюк,, канд. пед наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінницький
ДПУ імені Михайла Коцюбинського. — Екологічний
квест як освітня технологія (“ДВ”, № 6).
Ірина Товкач,, канд. психол. наук, ст. викладач
кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут
КУ імені Бориса Грінченка. — Художньо-мовленнєва
діяльність дітей. Організаційні аспекти (“ПП”, № 2).

Серед практиків:
Вінницька обл.
Людмила Котова, вчитель-логопед, ЗДО № 24
“Вогник”, м. Вінниця. — Хмаринки-цікавинки. Логопедичні ігри для дітей із ЗНМ (“ДВ”, № 6).

Волинська обл.
Тетяна Юхимюк, вихователь, ЗДО № 40, м. Луцьк.
уцьк.
— Мнемотехніка: пов’язуємо образ і слово (“ПП”, № 2).
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Наталія Давидова, інструктор з фізкультури,
ЗДО (ЦРД) № 9 “Пролісок”, м. Ковель. — Бадьора зарядка — початок вдалого дня (“ДВ”, № 4).

Донецька обл.
Ольга Безсонова, директор, ЗДО № 67 “Сонячний”, м. Краматорськ. — Освітня подія як засіб інтеграції освітнього простору (“ПП”, № 4).
Вікторія Рагуля, вихователь-методист; Інна
Ратинська, вихователь, ЗДО № 3 “Ромашка”,
м. Слов’янськ. — Врятуймо річку! Інтегроване заняття для дітей старшої групи (“ДВ”, № 3).
Тетяна Бурлака, вихователь, ЗДО № 3 “Ромашка”, м. Слов’янськ. — Фетрові помічники. Посібники
для дітей від 3 до 5 років (“ДВ”, № 8).

Житомирська обл.
Ольга Бобрикова, Наталія Івасюк, Оксана Аб
дулаєва, музичні керівники, ЗДО № 22 “Золота рибка”, м. Бердичів. — Свято морозива. Музично-фізкультурне свято для дітей різновікової групи (“ДВ”, № 6).

Закарпатська обл.
Вікторія Галас, директор; Мар’яна Шашура,
вихователь, Сімерський ЗДО, Перечинський р-н. —
День перед Різдвом. Спільна діяльність з дітьми
старшої групи (“ДВ”, № 11).

Запорізька обл.
Кристіна Власова, вихователь, ЗДО № 144 “Запорожець”, м. Запоріжжя. — Розвивальні іграшки
для малят без зайвих витрат (“ПП”, № 3).
Оксана Русанова, керівник дитячого наукового
клубу “ДНК”, м. Запоріжжя. — Стародавній рецепт
морозива (“Джміль”, № 1).

Кіровоградська обл.
Ірина Грон, педагог, Добровеличківське НВО “Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. —
загальноосвітня школа І–ІІІ ст.”. — Нитяна графіка —
вишивка на картоні (“Джміль”, № 3).

м. Київ
Надія Васильєва, кандидат мистецтвознавства, викладач-методист, КССМШ-інтернат імені
М. В. Лисенка. — Серія публікацій у рубриці “Оркестровий клас” (“Джміль”, № 1, № 3, № 4, № 9, №11).
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Лариса Кім, музичний керівник, ЗДО № 449.
49. —
Весняна прогулянка. Розвага для дітей раннього
віку (“ДВ”, № 2).
Тетяна Кожевнікова, директор; Ірина Ганзе
вич, учитель-логопед, ЗДО № 611. — Разом малюємо — мовлення активізуємо (“ПП”, № 2).
Ольга Пащенко,, директор “Академії вундеркіндів”. — Як розвивати в дошкільнят різні види мислення (“ПП”, № 6).
Ірина Стеценко,, наук. співроб. МННЦ ІТтаС НАН та
МОН України. — Незвичайні веселки (“Джміль”, № 4).

Київська обл.
Вікторія Довженко,, музичний керівник, ЗДО
бинське, Бориспільський р-н.;
“Джерельце”, с. Чубинське,
Ірина Дубровіна,, канд. пед. наук, доцент кафедри
педагогічної творчості, НПУ імені М.П. Драгоманорагоманова. — Піжамна вечірка до дня Святого Миколая. Розвага для дітей різних вікових груп (“ДВ”, № 10).
Ірина Терещенко,, методист з дошкільної освіти, ММЦ управління освіти та науки, м. Славутич. —
Щоб літо пройшло з користю. Організація роботи
закладу дошкільної освіти в літній період (“ДВ”, № 6).

Львівська обл.
Олександра Либа, вихователь-методист; Тетя
на Ясинська, вихователь, ЗДО № 1, м. Новоявоовояворівськ. — Чарівне дерево. Посібник для дітей молодшої та середньої груп (“ДВ”, № 4).
Олена Ломакіна,, музичний керівник, ЗДО
“Пізнайко”, м. Львів. — Казка про різдвяний дідух
(“Джміль”, № 12).
Катерина Немира, художник-скульптор, смт Ноовий Яричів, Кам’янка-Бузький р-н. — Серія публікацій у рубриці “Вернісаж” (“Джміль”, № 3, № 9, № 10,
0,
№ 11).
Марія Сибаль, музичний керівник, ЗДО № 176
76
“Пізнайко”, м. Львів. — Звуки осені. Музична казка
для дітей старшої групи (“ПП”, № 4).

Миколаївська обл.
Оксана Босак, вихователь, ЗДО № 1 “Північне
сяйво”, м. Миколаїв. — На екскурсію до осіннього
парку. Комплексне заняття з розвитку мовлення для
дітей старшої групи (“ДВ”, № 9).
Вікторія Ганьковська, вихователь, ЗДО № 133
33
”Золота рибка”, м. Миколаїв.— Веселі ґудзики. Заняття для дітей раннього віку (“ДВ”, № 4).
Світлана Медведєва, директор; Ірина Михай
ай
лова, вихователь, ЗДО № 83 “Казка”, м. Миколаїв. —
Сила родини — в любові. Робота з дітьми
ітьми старшої
групи за твором В. Сухомлинського
ухомлинського “А серце тобі нічого не наказало?” (“ДВ”, № 8).
Наталія Михальчук, вихователь, ЗДО № 20 “Юний
Юний
чорноморець”, м. Миколаїв. — Вбрання для Попелюшки. Інтегроване заняття для дітей старшої групи з пріоритетом логіко-математичних завдань (“ПП”, № 4).
Ірина Романюк,, методист з дошкільної освіти,
МНМЦ управління освіти; Лілія Ткачук, виховательметодист, ЗДО № 111, м. Миколаїв. — Консультації
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в роботі вихователя-методиста: види та особливості проведення (“ДВ”, № 3).

Сумська обл.
Юлія Буракова, вихователь-методист, ЗДО № 12
“Росинка”, м. Шостка. — Бізіборд — розвивальна
дошка для дітей (“ДВ”, № 5).
Тетяна Оголь, вихователь, ЗДО “Чайка”, м. Лебедин. — Клопоти маленьких мишенят. Заняття-гра
для дітей раннього віку (“ДВ”, № 1).
Наталія Шалда, вихователь-методист, ЗДО № 1
“Дзвіночок”, м. Шостка. — Інтеграція LEGO-конструювання в освітній процес (“ПП”, № 6).

Харківська обл.
Олена Христич, вихователь-методист, ЗДО
№10, смт Ківшарівка, Куп’янський р-н. — Нетрадиційне ігрове обладнання на майданчиках (“ДВ”, № 1).

Херсонська обл.
Світлана Лук’янова, вихователь-методист, ЗДО № 8
“Іскорка”, м. Каховка. — День Державного прапора
України. Свято для дітей старшої групи (“ДВ”, № 7).

Хмельницька обл.
Алла Литус, музичний керівник, ЗДО № 5 “Теремок”, м. Нетішин. — А ми у ліс ходили і зиму там зустріли. Музичне заняття для дітей середньої групи
(“ПП”, № 6).

Чернігівська обл.
Леся Горлова, вихователь, ЗДО № 9 “Журавлик”,
м. Прилуки. — Лялечок купаємо — про чистоту дбаємо. Сюжетно-дидактична гра для дітей ранього віку
(“ПП”, № 3).

ПОДЯКИ ЗА НАЙҐРУНТОВНІШІ АНКЕТИ
ОТРИМУЮТЬ
Тетяна Комличенко, вихователь, ЗДО № 17 “Журавушка”, м. Миколаїв.
Людмила Стеблянко, Тетяна Луценко, вихователі, ЗДО №16 “Сонечко”, м. Суми.
Наталія Шалда, вихователь-методист, ЗДО № 1
“Дзвіночок”, м. Шостка, Сумська обл.
Щиро дякуємо всім, хто відповів на наші запитання і допоміг колегам здобути перемогу!
Грамоти переможцям “Конкурсу освітніх технологій”, фотоконкурсу “Наші діти”, конкурсу “Дизайн святкової зали” та подяки за кращі анкети
будуть надіслані до управлінь (відділів) освіти або
до закладів освіти.

Увага: КОНКУРС ТРИВАЄ!
Запрошуємо до участі у Всеукраїнському кон
курсі освітніх технологій — 2019! Надсилайте
ваші авторські методичні та практичні розробки із
заявкою на участь на електронну адресу редакції:
dv@dvsvit.com.ua

ЗАВАНТАЖТЕ БЛАНК ЗАЯВКИ:
dv.in.ua/2019-3/p 21

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ
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ЧАС ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ
на 2019 рік!
Обирайте зручний для вас спосіб

НА ПОШТІ
ІНДЕКСИ
“Дошкільне виховання” 74140
“Палітра педагога” 40296
“Джміль” 40295
Комплект 95989
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ONLINE
НА САЙТІ JMIL.COM.UA
Сформуйте
персональний комплект
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

