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ЧИТАЙТЕ У СТАТТІ

Стрімкі зміни в житті вимагають перегляду та оновлення всієї освітньої сфери, і насамперед дошкільної її ланки. І відповіддю на цей запит сучасності є оновлена програма
“Дитина”, яку нині презентують авторитетні науковці. У статті розкрито визначальні чинники змін та основні новації у змісті й структурі програми.

✓ Які особливості дітей покоління “альфа”,
і на яких принципах має базуватися їхня освіта.
✓ Як нова програма розв’язує завдання збере
ження самоцінності дошкільного дитинства
і водночас забезпечує наступність освіти
з “Новою українською школою”.
✓ Розділи програми, що зазнали найбільших змін.
✓ “Родзинки” варіативної частини програми.

С

учасне суспільне дошкільне виховання
є первинним, а отже, базовим складником
системи безперервної освіти в Україні, яка характеризується динамічними процесами кількісних і якісних перетворень. Відбулася глибока
трансформація поглядів на роль освіти в соціумі, її види, зміст і форми організації, ставлення
до дошкільного періоду життя та навчання дітей.
Ці зміни відображено у змісті й структурі оновленої освітньої програми “Дитина”.

НА КОГО ОРІЄНТОВАНА ПРОГРАМА “ДИТИНА”?
На дітей покоління “альфа”. Це діти цифрової
ери, що народилися орієнтовно починаючи з 2010
року і вирізняються інтелектуальною та емоційною своєрідністю. Світ їхніх цінностей значною
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мірою визначає онлайн-соціалізація, тож те,
що ми називаємо викликами сучасності, є для
них звичними умовами буття. Там, де люди
старшого покоління можуть впадати в паніку,
вони спокійно крокують уперед.
Багато завдань, які раніше успішно використовували для тестування учнів молодшого шкільного віку, нині завиграшки виконують
діти трьох-чотирьох років.

Якщо раніше в дітей був добре розвинений рефлекс наслідування і вони намагалися повторювати дії за дорослими, то в сучасних малят переважає “рефлекс свободи” — вони самі вибудовують стратегію своєї поведінки.
Ці діти наполегливі й вимогливі, мають завищену самооцінку, вони не терплять насильства,
“не чують” вказівок і наказів дорослих. У них власна філософія життя. Програма “Дитина” створена
для цих дітей, оскільки орієнтована на особливості їхнього розвитку і світосприйняття.

ОСНОВНІ АКЦЕНТИ ОНОВЛЕННЯ
Пропонуючи педагогічній і батьківській спільнотам оновлену програму розвитку дітей від двох
до семи років “Дитина”, авторський колектив
акцентує увагу на тих чинниках, що обумовили
необхідність її оновлення. Насамперед це:
інтенсифікація інтелектуального розвитку
дітей як відповідь на виклики, обумовлені

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Більше, ніж просто
журнали…

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ —
для дітей, батьків і педагогів
До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”

та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль”
ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріали:

✔
✔
✔
✔

ПАМ’ЯТКИ
ІНСТРУКЦІЇ
КАРТКИ до дидактичних ігор
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ
тощо

“СТІНИ, СТЕЛЯ І ПІДЛОГА,
які говорять”

С

учасна педагогічна технологія облаштування освітнього простору “Стіни, стеля і підлога, які
говорять”, яку презентувала на сторінках журналу докторка пед. наук, професорка Катерина
Крутій (“ДВ”, 2019, № 1, № 3, № 4), викликала потужну хвилю інтересу серед педагогів.
Запрошуємо поділитися успішним досвідом і цікавими знахідками всіх, хто взявся за втілення
цих ідей і знає, як збагатити персональний простір ДИТИНИ і якнайповніше реалізувати можливості її саморозвитку в умовах закладу дошкільної освіти.

Як завжди, чекаємо ваших заявок
на участь у Конкурсі разом із конкурсними матеріалами на електронну
адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ
в Конкурсі
✓ ФОТОГРАФІЇ розвивального

осередку на стіні/стелі/підлозі. Світлини мають чітко продемонструвати загальний вигляд локації з усіма
зображеннями, мотиваційними та
інформаційними елементами, деталями, додатковими пристроями
і пристосуваннями тощо. Окремі деталі та способи застосування локації в діяльності дітей бажано проілюструвати додатковими фото.

БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!

✓

Короткий ОПИС розробки із
зазначенням назви, вікової адресації, призначення та ролі у візуалізації інформації, змісту зображень
і деталей (а також матеріалів, розмірів тощо), місця розташування
в інтер’єрі закладу, способів застосування в системі розвивально-навчально-виховних впливів на дітей
(ігри, вправи, завдання, бесіди та ін.).

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?
Відскануйте

Завантажте

Роздрукуйте Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
Передплачуйте журнали:
 на сайті jmil . com . ua / peredplata
оберіть зручний варіант передплати
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 у будь-якому відділенні Укрпошти
індекс комплекту — 95989

✓ ЗАЯВКА на участь.

Найкреативніші розробки публікуватимуться на шпальтах журналу
впродовж року. Переможців визначить читацьке голосування, а підсумки Конкурсу редакція оголосить
у “ДВ”, 2021, № 3.

БЛАНК ЗАЯВКИ завантажте
за посиланням: dv.in.ua/konkurs
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