ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Офіційний відділ

ПЕРЕМОЖЦI КОНКУРСУ
ОСВIТНIХ ТЕХНОЛОГIЙ - 2021!
З радістю оголошуємо результати щорічного Конкурсу освітніх технологій. Щиро
дякуємо всім, хто надіслав матеріали на Конкурс та долучився до голосування.
Вітаємо переможців — тих, чиї публікації в журналах “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога” і “Джміль” читачі визнали найцікавішими та найактуальнішими.

ГРАМОТАМИ НАГОРОДЖУЮТЬСЯ
Серед науковців і викладачів:
Ганна Бєлєнька, доктор пед. наук, професор. —
Казка у просторі дитинства (“ПП”, № 12).
Наталія Гавриш, доктор пед. наук, професор. —
Читання і письмо в дошкільному дитинстві: навчати
чи ні? Освітній напрям “Мовлення дитини. Основи
грамоти” (“ДВ”, № 9).
Людмила Загородня, доктор пед. наук, доцент,
завідувачка кафедри дошкільної педагогіки і психології, Глухівський НПУ імені Олександра Довженка. — Дитина в природному довкіллі. Впроваджуємо оновлений Базовий компонент дошкільної освіти
(“ДВ”, № 6); Подорожі в природу. Методичні аспекти
організації роботи з дітьми (“ПП”, № 7-8).
Марія Замелюк, канд. пед. наук, старша викладачка кафедри теорії та методики дошкільної
освіти, КЗВО “Луцький педагогічний коледж”. —
Дозвольте дітям гратися! Роль дорослого в розгортанні вільної дитячої гри (“ПП”, № 5-6).
Олена Колосова, канд. пед. наук, доцентка кафедри дошкільної освіти, Вінницький ДПУ імені Михайла Коцюбинського. — Закладаємо основи безпеки змалечку (“ПП”, № 4).
Інна Кондратець, канд. пед. наук, старша викладачка кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса
Грінченка. — Ласкаво просимо до театру. Ознайомлення дошкільників із театральним мистецтвом
(“ПП”, № 2).
Тетяна Кривошея, канд. пед. наук, доцентка
кафедри дошкільної освіти, Вінницький ДПУ імені Михайла Коцюбинського. — Математичні головоломки. Формуємо сенсорно-пізнавальну, логікоматематичну та дослідницьку компетентності дітей
(“ПП”, № 1).
Катерина Крутій, доктор пед. наук, професорка кафедри дошкільної освіти, Вінницький ДПУ імені Михайла Коцюбинського. — Розвиток навичок
критичного мислення у дошкільників. Що мають
знати батьки та педагоги? (“ДВ”, № 11).
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Наталія Левінець, канд. пед. наук, доцентка
кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, НПУ імені М. П. Драгоманова. — Спортивні ігри
в дошкіллі: важливі… й можливі! Освітній напрям
“Особистість дитини. Спортивні ігри” (“ДВ”, № 9).
Наталя Нападій, старша викладачка кафедри
педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої
творчості, НПУ імені М. П. Драгоманова. — Малюємо з трипільцями (“Джміль”, № 10).
Тамара Піроженко, доктор психол. наук, професор, завідувачка лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН
України. — Особистість дитини. Впроваджуємо
оновлений БКДО (“ДВ”, № 8).
Юлія Рібцун, канд. пед. наук, ст. наук. співроб. відділу логопедії, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. —
Долаємо бар’єри, формуємо компетентності. Діти
з особливими мовленнєвими потребами в умовах
сучасного закладу дошкільної освіти (“ПП”, № 3).
Антоніна Шевчук, канд. пед. наук, доцент,
м. Київ. — Сорочка, вишита душею. Інноваційна технологія формування ціннісно-дієвого ставлення дітей до української вишиванки (“ПП”, № 9).

Серед практиків:
Вінницька обл.
Інга Бондар, директорка; Емілія Нагорна, музична керівниця, ЗДО № 9, м. Вінниця. — Чистою
планета буде, і щасливі будуть люди. Лялькова вистава для дітей середньої та старшої груп (“ПП”,
№ 7-8).
Катерина Зоря, музична керівниця, ЗДО № 26
“Веселка”, м. Вінниця. — Ми дізнаємося нині, що
там, у бабусі в скрині. Музична розвага для дітей
старшої групи (“ПП”, № 10).

Волинська обл.
Валентина Курпіль, вихователька, ЗДО № 8
“Вишиванка”, м. Володимир-Волинський. — Все, що
про Україну знаємо, ми у мандрівці пригадаємо. Заняття для дітей старшої групи (“ПП”, № 9).
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Олена Лущакевич, музична керівниця, ЗДО
№ 8 “Вишиванка”, м. Володимир-Волинський. —
Пригоди Котигорошка. Музично-театралізована
розвага за мотивами української народної казки
(“ПП”, № 9).
Євгенія Синьчук, музична керівниця; Оксана
Онишко, практична психологиня, ЗДО № 8 “Вишиванка”, м. Володимир-Волинський. — Зі смайликами граємо і про здоров’я дбаємо. Розвага просто
неба для дітей середньої / старшої груп (“ДВ”, № 6).

Дніпропетровська обл.
Лариса Сохацька, інструкторка з фізкультури,
ЗДО № 116 “Пролісок”, м. Кривий Ріг. — У жабенятка
діти гостювали — і здоровіші, і мудріші стали. Фізкультурна розвага для дітей середньої групи (“ПП”,
№ 5-6).
Ольга Яворська, вихователька, ЗДО № 210,
м. Кривий Ріг. — Ґудзикова країна. Заняття для дітей
різновікової групи (3-4 роки) із ЗПР (“ПП”, № 11).

Донецька обл.
Лариса Зайцева, вихователька, ЗДО № 35 “Казка”, м. Добропілля. — На гостину до лісових звірят.
Заняття для дітей раннього віку за участі батьків
(“ДВ”, № 3).
Олена Тальмонт, директорка; Тетяна Кожелупенко, вихователька-методистка; Світлана Яковенко, музична керівниця, ЗДО № 70 “Сонечко”,
м. Слов’янськ. — Сон у зимову ніч, або Пригоди
Яринки в гостях у Ялинки. Новорічний мюзикл для
дітей старшої групи (“ДВ”, № 10).

Житомирська обл.
Ольга Бобрікова, Оксана Абдулаєва, музичні
керівниці, ЗДО № 22 “Золота рибка”, м. Бердичів. —
Завітали лісові звірята малюків до школи виряджати
(“ДВ”, № 3).
Лариса Кочан, вихователька, Іршанський ЗДО
“Білочка”, Коростенський р-н. — Театр з малятами
і для малят (“ПП”, № 2).
Наталя Крива, вихователька, ЦРД № 53 “АБВГДЕЙКА”,
м.Житомир. — Обережно: незнайомці! Заняття для
дітей старшої групи (“ПП“, № 4).
Валентина Макарчук, вихователька, ЗДО № 27,
м. Житомир. — Миколая дожидаємо і дарма часу не
гаємо. Розвага до Дня святого Миколая для дітей
середньої групи (“ДВ”, № 10).

Запорізька обл.
Анна Малько, вихователька, ЗДО № 5 “Лисичка”,
м. Пологи. — Як малята сонечку допомагали. Заняття для дітей раннього віку (“ПП”, № 12).
Людмила Прозорова, вихователька, ЗДО № 38
“Попелюшка”, м. Мелітополь. — Про обачність
пам’ятати варто навіть зайченятам (“ПП”, № 4).

Івано-Франківська обл.
Іванна Вінтоняк, м. Івано-Франківськ. — Серія
публікацій (“Джміль”, № 1-12).
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м. Київ
Ірина Дубровіна, канд. пед. наук, доцентка кафедри педагогіки та психології вищої школи,
НПУ імені М. П. Драгоманова. — Як Котигорошко й
козачата Змія спромоглися подолати. Свято до Дня
захисників і захисниць України для дітей старшої
групи (“ДВ”, № 9).
Ганна Вахрамєєва, Ксенія Мостєпан. — Принади керамічної іграшки (“Джміль”, № 11)
Олена Іванюк, вихователька-методистка, ЗДО
№ 85 “Перші сходинки”. — Освітній простір без обмежень: налагоджуємо співпрацю (“ПП”, № 11).
Наталія Щербань, вихователька, ЗДО № 447. —
Рукавички-чарівнички. Заняття для дітей молодшої
групи (“ДВ”, № 2).
Наталя Янчевська, педагогиня, альтернативна
школа “Соняшник”. — Образи з обрізків. Майструйте завзято казкові кімнати (“Джміль”, № 2).

Київська обл.
Наталія Собко, музична керівниця, ЗДО “Сонеч
ко”, м. Миронівка. — Як Котигорошко й козачата
Змія спромоглися подолати. Свято до Дня захисників і захисниць України для дітей старшої групи
(“ДВ”, № 9).
Ірина Терещенко, вихователька-методистка,
ЗДО № 5 “Джерельце”, м. Славутич. — Інструктор
з фізкультури планує діяльність (“ПП”, № 3).

Львівська обл.
Мирослава Войтко, вихователька-методистка; Інга Михайлова, музична керівниця, ЗДО № 7
“Соколятко”, м. Сокаль. — Батьки і діти прощаються
з літом. Розвага для дітей середньої та старшої груп
і їхніх батьків (“ДВ“, № 8).
Надія Галаник, вихователька; Ілона Ференц,
вихователька-методистка, ЗДО № 9, м. Новояворівськ. — Кмітливі кухарі. Математична розвага для
дітей старшої групи (“ПП”, № 1).

Миколаївська обл.
Ольга Боровська, вихователька, ЗДО № 144 “Горобинонька”, м. Миколаїв.— Разом містом іграшковим мандрували ми чудово. Інтегроване заняття для
дітей старшої групи (“ПП”, № 5-6).
Наталія Євич, інструкторка з фізкультури, ЗДО
№ 78 “Росинка”, м. Миколаїв. — Бігом руш! Фізкультурна розвага для дітей старшої групи (“ПП”, № 10).
Любов Кадирова, вихователька, ЗДО № 99
“Ластівка”, м. Миколаїв — Кожен по слову — і казка
готова! Літературне коло для дітей старшої групи та
їхніх родин (“ДВ”, № 4).
Тетяна Петрова, учителька-логопединя, ЗДО
№ 128, м. Миколаїв. — Римовані таблиці. Дидактичний посібник для автоматизації звуків (“ДВ”, № 1).
Ганна Плотнікова, вихователька-методистка,
ЗДО № 64 “Барвінок”, м. Миколаїв — Фруктово-ягідний мікс. Тематичний тиждень для дітей дошкільних
груп (“ДВ”, № 5).
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Ірина Романюк, консультантка ЦПРПП, старша
викладачка кафедри теорії й методики дошкільної
та початкової освіти, ОІППО, м. Миколаїв. — Ефективне літо: плануємо роботу закладу дошкільної
освіти (“ДВ”, № 5); Інструктор з фізкультури планує
діяльність (“ПП”, № 3).
Катерина Савченко, вихователька; Людмила Пушкаренко, вихователька-методистка,
ЗДО № 84, м. Миколаїв. — Теплі ранки у дружньому колі. Ранкові зустрічі для дітей старшої групи
(“ДВ”, № 1–4).

Полтавська обл.
Анна Тристан, практична психологиня, інклюзивно-ресурсний центр, м. Пирятин. — Актуальні
питання інклюзивної освіти. Семінар для педагогів
закладів дошкільної освіти (“ПП”, № 11).

Рівненська обл.
Інна Симончук, музична керівниця, Людмила
Васькевич, вихователька, ЗДО № 5 “Вербиченька”, м. Сарни. — Бджолина наука. Гра-драматизація
для дітей старшої групи за мотивами казки В. Сухо
млинського “Мед із кишені” (“ПП”, № 12).
Оксана Солтис, інструкторка з фізкультури, ЗДО № 23 “Берізка”, м. Рівне. — Морська подорож. Заняття з фізкультури на свіжому повітрі
(“ПП”, № 7-8).

Сумська обл.
Тетяна Бабичева, музична керівниця, ЗДО № 12
“Росинка”, м. Шостка. — Мій рідний край, моя країна. Свято до Дня Незалежності України для дітей
старшої групи (“ДВ”, № 7).
Наталія Леонтенко, вихователька, ЗДО № 12 “Ро
синка”, м. Шостка. — Діти в киці гостювали, від пожежі рятували. Фізкультурна розвага для дітей середньої групи (“ПП”, № 4).
Наталія Шалда, вихователька-методистка, ЗДО
№ 1 “Дзвіночок”, м. Шостка. — Проблемні запитання — імпульс для дослідження. Освітні ситуації для
дітей усіх вікових груп (“ДВ”, № 11).

Тернопільська обл.
Світлана Міщанчук, вихователька-методистка, ЗДО № 7 “Пролісок”, м. Чортків. — Багатства
України. Заняття для дітей старшої групи (“ПП”,
№ 9).
Раїса Обшарська, директорка, ЗДО № 1 “Золота рибка”, м. Чортків. — Сучасна помічниця вихователя — яка вона? (“ДВ”, № 7).

Харківська обл.
Наталія Сердюченко, музична керівниця, ЗДО
№ 427, м. Харків. — Музика осіннього дощу. Тематичне музичне заняття для дітей старшої групи
(“ДВ”, № 9).

Хмельницька обл.
Валентина Гошовська, вихователька, ЗДО
№ 4 “Вогник”, м. Нетішин. — Чудовий “Геометрик”.
Дидактичний посібник для дітей дошкільних груп
(“ПП”, № 5-6).
Леся Мацеплюк, музична керівниця; Наталія
Шутильова, вихователька, ЗДО № 5 “Соловейко”,
м. Хмельницький. — Вільні матеріали на музичному
занятті (“ДВ”, № 2).
Ірина Селюк, вихователька, ЗДО № 6 “Білочка“;
Катерина Голосієнко, вихователька-методистка,
ЗДО № 9 “Барвінок”, м. Шепетівка. — У кожній грані — відкриття й ключ до цікавого життя! Розвивальний посібник для дітей усіх вікових груп (“ДВ”, № 1).

Чернівецька обл.
Галина Яцушкевич, Альона Бушуляк, виховательки, ЗДО № 9, м. Чернівці. — Малювання-чарування. Використання нетрадиційних технік образотворчості під час адаптивного карантину (“ДВ”, № 11).

Чернігівська обл.
Надія Галак, інструкторка з фізкультури, Ірина
Бегерська, музична керівниця, ЗДО № 18 “Дзвіночок”, м. Умань. — Кумедна зарядка до душі маляткам. Комплекси ранкової гімнастики для дітей раннього віку (“ПП”, № 10).
Валентина Станкевич, музична керівниця, ЗДО
№ 1 “Барвінок”, м. Ніжин. — Кольорове свято. Розвага просто неба до Дня захисту дітей (“ДВ”, № 4).

Черкаська обл.
Руслана Острань, Ганна Музика, виховательки, ЗДО № 18 “Дзвіночок”, м. Умань. — Поведінка
безпечна завжди доречна. Дидактичні ігри для дітей дошкільних груп (“ПП”, № 4).
Лариса Пестрякова, вихователька-методистка, Катерина Чеверноженко, вихователька, ЗДО
№ 62 “Казка”, м. Черкаси. — Відкриваємо таємниці горіха. Заняття для дітей старшої групи (за програмою “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт”)
(“ДВ”, № 11).
Любов Уманчик, Наталія Вовнянко, виховательки, ЗДО № 25, м. Умань. — Чаювання в комашиному царстві. Розвага просто неба для дітей молодшої групи (“ПП”, № 7–8).

ПОДЯКИ ЗА КРАЩІ АНКЕТИ
ОТРИМУЮТЬ
Наталя Іванова, вихователька-методистка, ЗДО
№ 99 “Ластівка”, м. Миколаїв.
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