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НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ

ЖУРНАЛ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Андрусич Ніна Олексіївна, головна редакторка видавництва “Світич”.
Бех Іван Дмитрович, доктор психол. наук,
дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.
Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор
пед. наук, професор, Педагогічний інститут
КУ ім. Бориса Грінченка.
Богуш Алла Михайлівна, доктор пед.
наук, дійсний член НАПН України, Півден
ноукраїнський НПУ ім.  К. Д. Ушинського.
Гавриш Наталія Василівна, доктор пед.
наук, професор, ДВНЗ “ПХДПУ імені Григорія Сковороди”.
Єфименко Микола Миколайович, доктор
пед. наук, професор, Бердянський ДПУ.
Кононко Олена Леонтіївна, доктор психол.
наук, професор, НДУ ім. Миколи Гоголя.
Крутій Катерина Леонідівна, доктор пед.
наук, професор, Вінницький ДПУ ім. М. Ко
цюбинського.
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Піроженко Тамара Олександрівна, доктор
психол. наук, Інститут психології ім.  Г. С.   Костюка НАПН України.

У ФОКУСІ ВИПУСКУ:
STREAM-освіта
STREAM — сучасний інтеграційний напрям в освіті, що
передбачає формування в дітей природничих і технологічних знань, навичок розуміння тексту та конструювання,
ознайомлення з мистецтвом і математикою. Саме ці знання
і вміння, на думку футурологів, будуть найбільш затребуваними в найближчому майбутньому.
З цього випуску ви дізнаєтеся:
 як і навіщо розвивати критичне мислення дошкільнят;
 з чого почати впровадження нової освітньої технології
в дитячому садку;
 як організувати мобільну міні-лабораторію і які дослідження можуть проводити діти;
 як поєднати музейну педагогіку і новітню технологію
“Стіни, які говорять”;
 як допомогти батькам стати активними учасниками
дитячого свята.

Рібцун Юлія Валентинівна, канд. пед. наук,
ст. наук. співроб., Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН
України.
Смольникова Галина Валентинівна, канд.
психол. наук, ІППО КУ ім.  Бориса Грінченка.
Сухомлинська Ольга Василівна, доктор
пед. наук, дійсний член НАПН України.
Тарасенко Галина Сергіївна, доктор пед.
наук, професор, Вінницька академія неперервної освіти.

Сподіваємося, публікації цього номера пробудять
у вас дослідників і надихнуть на втілення нових ідей
разом з вихованцями.
ФОТОКОНКУРС “НАШІ ДІТИ”
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Зміст
Фотоконкурс “Наші діти”
24

2 Вітаємо переможців

обкл.

Здоров’я

фотоконкурсу “Наші діти” — 2019!

Актуальні проблеми
3

Катерина КРУТІЙ, Ірина СТЕЦЕНКО
STREAM-освіта: розвиваємо
критичне мислення дошкільнят

Моніторинг фізичного розвитку дошкільників
(завершення)

Музейна педагогіка
27

Управління і методична служба
9

32

Наталія ШАЛДА
Нум дослiджувать оцi дуже рiзнi камiнцi!
Інтегроване заняття для дітей молодшої групи

Музика
34

Посібник для дітей молодшої групи

Свята і розваги
37

18 Переможці Конкурсу

Плекаймо рідну мову

освітніх технологій – 2019

20

Наталія ГАРБАРЧУК
Водний бізіборд — лабораторія в дитсадку
Дослідницька діяльність
для дітей старшої групи

Тетяна ВУСИК
Свято вітру
Музична розвага для дітей старшої групи
та їхніх родин

Офіційний відділ

Розвивальне середовище

Світлана БОДНАР, Алла ГОНЧАРУК
Подих весни
Музичне заняття для дітей старшої групи

Посібник
Юлія ШПАК
Дидактичний фартушок

Лідія ДАРІЙ
Пригоди Равлика
Заняття з фізкультури для дітей
молодшої групи
(за методикою М. Єфименка)

Дитина і світ

17

Лілія КОБА, Людмила ШКІЛЬ
Стенд-музей як інноваційний освітній засіб

Фізичний розвиток

Наталія ШАЛДА
Упроваджуємо STREAM-освіту
Методична панорама освітньої
діяльності з дітьми

14

Микола ЄФИМЕНКО
Діагностика дитячих ступень:
розшифровуємо плантограми

36 Журнали передплачують, а не підписують

Конкурс“Нестандартне
фізкультурне обладнання”
3 Вітаємо переможців конкурсу “Нестандартне

обкл.

фізкультурне обладнання” — 2019!

— До публікації можна завантажити додаткові матеріали на сайті dv.in.ua

У березні в додатках до журналу “Дошкільне виховання”
ЕНЕРГІЯ ТА РУХ — тема журналу “Джміль” № 3 (jmil.com.ua/2020-3)
ДОСЛІДЖУЄМО ВОДУ — тема журналу “Палітра педагога” № 3 (dv.in.ua/pp2020-3)
Додатки можна передплатити на сайті jmil.com.ua або на Укрпошті разом з “ДВ”
(індекс комплекту — 95989) чи окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)

У ДОДАТКАХ
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до “ДВ”
для освітньої роботи з дітьми
ЖУРНАЛ ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ДІТЕЙ У ПІДГРУПАХ

“Джміль” № 3: ЕНЕРГІЯ ТА РУХ

* Ціна за умови придбання
на групу — від 5 примірників.
Без урахування вартості пересилання

3гр6н*

 Бесіда за сюжетною картиною “Не забувайте підзарядитися!”
та комікс про те, як поновити сили
 Майстер-класи зі створення іграшок: “Вітрячок”, “Лабіринт”,
“Піца”, “Таємничий острів”
 Мандри ракети у Всесвіті та космічний колаж
 Цікаві досліди з пошуку енергії в звичайних речах
 Правила безпеки при користуванні
електроприладами (вірші та ілюстрації)
 Майстер-клас з кримськотатарського розпису

Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140

Бібліографічна довідка

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті jmil.com.ua/2020-3

“Палітра педагога” № 3: ДОСЛІДЖУЄМО ВОДУ
Освітня подорож до тропічного лісу — рекордсмена з вологості
Заняття про воду для дітей усіх вікових груп
Заняття в групі вільного розвитку особистості за системою М. Монтессорі
Театралізоване дійство за мотивами
твору О. Кротюк “Чорне море й синій кит”
 Розвага в басейні
* Без урахування
грн*
 Свято дощу для дітей та їхніх родин
вартості пересилання





Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті dv.in.ua/pp2020-3
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БЕЗОПЛАТНІ
Е-МАТЕРІАЛИ

Скануйте QR-коди на сторінках журналів
і завантажуйте матеріали для роботи:

ü  картки до дидактичних ігор ü  пам’ятки ü  репродукції картин ü  фонограми тощо
Додатки можна передплатити разом з “ДВ” (індекс комплекту — 95989)
або окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)
на Укрпошті чи на сайті jmil.com.ua
Замовляйте окремі випуски: books@dvsvit.com.ua, (067) 504-50-22
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