
ГРАМОТАМИ  
НАГОРОДЖУЮТЬСЯ

Серед науковців і викладачів:

Тетяна Ананко, канд. пед. наук, практична пси-
хологиня, ЗДО № 64, м. Чернігів. — Добре роби — 
добре й буде (“ДВ”, № 3).

Ольга Безсонова, канд. пед. наук, директор-
ка, ЗДО № 67 “Сонячний”, м. Краматорськ, Донецька 
обл. — Емоційні ситуації в роботі педагога (“ПП”, № 5).

Ганна Бєлєнька, доктор пед. наук, завідувачка 
кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут 
Київського університету імені Бориса Грінченка. — 
Дошкільний заклад і родина: співпраця заради ди
тини (“ДВ”, № 2).

Алла Богуш, доктор пед. наук, дійсна членкиня 
НАПН України, завідувачка кафедри теорії і методи-
ки дошкільної освіти, Південноукраїнський НПУ іме-
ні К. Д. Ушинського. — Навчання державної мови ді
тей етнонаціональних меншин (“ДВ”, № 10).

Наталія Гавриш, доктор пед. наук, професор-
ка кафедри психології і педагогіки дошкільної осві-
ти, ДВНЗ “ПХДПУ імені Григорія Сковороди”; Оле-
на Ліннік, доктор пед. наук, доцент, державна 
експертка експертної групи з питань забезпечен-
ня якості освіти, Директорат дошкільної та шкільної 
освіти МОН України. — Дитячий садок — початкова 
школа: переЗАвантаження?! (“ДВ”, № 9). 

Галина Григоренко, канд. пед. наук, доцентка 
кафедри; Ніна Погрібняк, старша викладачка, ка-
федра дошкільної освіти, КЗ “Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти”. — Ство
рення предметноігрового середовища (“ДВ”, № 2).

Інна Кондратець, канд. пед. наук, старша викла-
дачка кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інсти-
тут Київського університету імені Бориса Грінченка. — 
“Перезавантаження” після відпустки (“ДВ”, № 8).

Катерина Крутій, доктор пед. наук, професорка 
кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінниць-
кий ДПУ імені Михайла Коцюбинського. — Стіни, 
стеля та підлога, які говорять (“ДВ”, № 1, № 3, № 4).

Ірина Литвиненко, канд. психол. наук, доцентка 
кафедри психології, Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського. — Сучасна 
дитина у світі почуттів (“ДВ”, № 3).

Людмила Меленець, канд. пед. наук, доцентка 
кафедри методики та психології дошкільної і почат-
кової освіти, ІППО Київського університету імені Бо-
риса Грінченка. — Безпека дитини: компетентнісний 
підхід (“ПП”, № 2).

Олена Половіна, канд. пед. наук, доцентка ка-
федри дошкільної освіти, Педагогічний інститут 
Київського університету імені Бориса Грінченка. —
Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, 
інтеграція (“ДВ”, № 5).

Лариса Присяжнюк, канд. пед наук, доцентка 
кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінниць-
кий ДПУ імені Михайла Коцюбинського. — У май
стерні талановитої художниці (“ПП”, № 4); У вирі 
мистецьких фантазій зими (“ПП”, № 6).

Людмила Шульга, канд. пед. наук, доцентка 
кафедри дошкільної освіти, КЗ “Запорізький об-
ласний інститут післядипломної педагогічної осві-
ти”. — Дошкільнята малюють зиму (“ДВ”, № 12).

Серед практиків:

Вінницька обл.

Надія Волошина, вихователька, ЗДО № 28 “Не-
забудка”, м. Вінниця. — Веселі клубочки (“ДВ”, № 2).

Волинська обл.

Ніна Карпік, вихователька-методистка, ЗДО 
“Колосок”, с. Раків Ліс, Камінь-Каширський р-н. — 
Ходить гарбуз по городу (“ПП”, № 4).

Олена Лущакевич, музична керівниця, ЗДО № 8 
“Вишиванка”, м. Володимир-Волинський. — Котик 
та Півник зустрічають осінь (“ДВ”, № 8).

Дніпропетровська обл.

Ірина Завалова, старша наукова співробітни-
ця Дніпропетровського національного історичного 
музею імені Д. І. Яворницького. — Серія публікацій 
(“Джміль”, № 4, № 11).

Донецька обл.

Наталія Гайшинець, музична керівниця, ЗДО 
№ 157, м. Маріуполь. — Святковий телеміст (“ДВ”, № 3).

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ  
освітніх технологій – 2019

Щиро дякуємо всім, хто взяв активну участь і в Конкурсі, і в голосуванні. 

Вітаємо переможців — авторів найцікавіших та найактуальніших публі-

кацій у журналах “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога” і “Джміль”, 

визначених за результатами читацького анкетування.

Офіційний відділ
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Ганна Наумова, вихователька, ЗДО № 24 “Раке-
та”, м. Слов’янськ. — Випікаємо юрашки (“ДВ”, № 1).

Житомирська обл.

Наталія Бочковська, вихователька, ЦРД № 1 “Зі-
рочка”, м. Олевськ. — Зимове дерево (“ДВ”, № 12).

Алла Лобунець, Вікторія Саєць, музичні керів-
ниці, ЗДО № 37, м. Житомир. — Зустрічаймо рік но
вий на арені цирковій (“ДВ”, № 10).

м. Київ

Людмила Куліненко, вихователька, ЗДО № 811. — 
Дивосніжинки (“ДВ”, № 2).

Надія Васильєва, педагогиня, музична школа 
імені Миколи Лисенка. — Серія публікацій (“Джміль”, 
№ 2, № 4, № 11).

Ольга Коваленко, педагогиня, альтернативна 
школа “Соняшник”. — Театр відчиняє двері (“Джміль”, 
№ 2).

Галина Джемула, педагогиня. — Серія публіка
цій (“Джміль”, № 2, № 11).

Наталя Нападій, старша викладачка кафедри 
педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої 
творчості, факультет педагогіки та психології НПУ 
імені М. П. Драгоманова. — Яскраві барви із Самчи
ків (“Джміль”, № 9).

Київська обл.

Світлана Дерда, музична керівниця, ЗДО “На-
мистинка”, м. Вишневе; Ірина Дубровіна, доцент-
ка кафедри педагогіки та психології НПУ імені 
М. П. Драгоманова. — Зустрічаймо, діти, усмішками 
літо! (“ДВ”, № 5).

Ірина Терещенко, методистка з дошкільної 
освіти, ММЦ управління освіти і науки, м. Славу-
тич. — Батарейки, здавайтеся! (“ДВ”, № 6).

Миколаївська обл.

Ніна Заім, вихователька, ЗДО № 20 “Юний чор-
номорець”, м. Миколаїв. — Про безпеку дбай — за
грози помічай (“ПП”, № 2).

Любов Кадирова, вихователька, ЗДО № 84 “Жу-
равлик”, м. Миколаїв. — Взуття для жучкасонечка 
на ім’я Бонечко (“ДВ”, № 6).

Наталія Камінська, музична керівниця, ЗДО 
№ 144, м. Миколаїв. — Кожен з нас природі друг 
(“ДВ”, № 4).

Вікторія Пустовойченко, вихователька-мето-
дистка; Ольга Гузеляк, вихователька, ЗДО № 20, 
м. Миколаїв. — Плащі й чоботята маємо, весняний 
дощ закликаємо (“ДВ”, № 4).

Ірина Романюк, методистка з дошкільної осві-
ти, НМЦ управління освіти Миколаївської міської 
ради. — Індивідуальна траєкторія розвитку профе
сійної компетентності педагога (“ДВ”, № 4).

Сумська обл.

Ганна Казановська, вихователька, інструкторка 
з фізкультури; Світлана Лагода, практична психо-
логиня, ЗДО №1 “Дзвіночок”, м. Шостка. — Прога
няєм страхи черепахи Ахи (“ПП”, № 5).

Лариса Ковальчук, директорка; Тетяна Павлю-
ченко, вихователька-методистка, ЗДО № 2 “Ясоч-
ка”, м. Суми. — Прогулянка в природу — здоров’я й 
насолода (“ДВ”, № 6).

Олена Литвиненко, вихователька, ЗДО “Сонечко”, 
м. Білопілля. — У кожного своя оселя (“ДВ”, № 11).

Наталія Шалда, вихователька-методистка; Тетяна  
Кузьміна, вихователька, ЗДО № 1 “Дзвіночок”, м. Шост-
ка. — Граємо радо — мороз не завада (“ДВ”, № 1). 

Яна Якуба, інструкторка з фізкультури, ЗДО 
(ЦРД) № 13 “Купава”, м. Суми. — Вирушаємо в по
хід, обійдемо увесь світ (“ДВ”, № 7).

Тернопільська обл.

Галина Бутениць, вихователька–методист-
ка, ЗДО “Теремок”, с. Мишковичі, Тернопільсь-
кий р–н. — Осінь фрукти нам дарує (“ПП”, № 4).

Харківська обл.

Ольга Дмитрієва, музична керівниця, ЗДО 
№ 311, м. Харків. — День гарного настрою в сумну 
осінню днину (“ПП”, № 5).

Херсонська обл.

Ольга Кравець, інструкторка з фізкультури, ЗДО 
№ 2 “Посмішка”, м. Гола Пристань. — Подорож му
рашок (“ДВ”, № 8).

Чернівецька обл.
Оксана Шеремета, вихователька, ЗДО “Веселі 

каруселі”, с. Вашківці, Сокирянський р-н. — Казка 
“Котик і Півник” на новий лад (“ПП”, № 2).

Черкаська обл.

Тамара Щур, вихователька, ЗДО № 7 “Сонечко”, 
м. Канів. — Все на світі вміє тато (“ПП”, № 3).

США
Наталія Коваленко, викладачка кулінарної 

творчості, м. Сакраменто, штат Каліфорнія. — Пря
нична зимова казка (“ДВ”, № 11); Розвиваймо емо
ційний інтелект (“ПП”, № 5).

ПОДЯКИ ЗА КРАЩІ АНКЕТИ ОТРИМУЮТЬ

Валентина Алєксєєва, вихователька, ЗДО “Ка-
линка”, смт. Шевченкове, Харківська обл.

Тетяна Кривушенко, вихователька-методистка, 
ЗДО № 13 “Купава”, м. Суми.

Олена Шиян, практична психологиня, ЗДО “Ве-
селка”, с. Костянтинівка, Мелітопольський р-н, За-
порізька обл.

Увага: Конкурс триває!
Запрошуємо до участі у Всеукраїнському 
конкурсі освітніх технологій — 2020! 

Надсилайте ваші авторські методичні
та практичні розробки на електронну   

адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua

Офіційний відділ
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Бібліографічна довідка

Додатки можна передплатити разом з “ДВ” (індекс комплекту — 95989)  
або окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)  

на Укрпошті чи на сайті jmil.com.ua

ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
для освітньої роботи з дітьми

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

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

Замовляйте окремі випуски: books@dvsvit.com.ua, (067) 504-50-22

	 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 ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ДІТЕЙ У ПІДГРУПАХ

У ДОДАТКАХ 
до “ДВ”
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БЕЗОПЛАТНІ 
Е-МАТЕРІАЛИ

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

 32 

 грн** Без урахування 
вартості пересилання

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

	 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
	 Свято дощу для дітей та їхніх родин

ü  картки до дидактичних ігор ü  пам’ятки ü  репродукції картин ü  фонограми тощо

БОНУС

“Джміль” № 3: ЕНЕРГІЯ ТА РУХ

“Палітра педагога” № 3: ДОСЛІДЖУЄМО ВОДУ 

 36 

 грн*
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