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 Будьте самі і людиною і немовлям, щоб 
вчити дитину. Вашими словами ви не обдурите 
дитини; не слова ваші буде вона слухати, а ваш 
погляд, ваш дух, який володіє вами. 
               Володимир Федорович Одоєвський 
 
 

 Наші діти - це наша старість. 
Правильне виховання - це наша щаслива 
старість, погане виховання - це наше 
майбутнє горе, це наші сльози, це наша 
провина перед іншими людьми. 
       
         Антон Семенович Макаренко 



 Рего, Г. І. 
    Дошкільне виховання у Закарпатті: витоки  
й історія розвитку (1836-1918 рр.) : монографія  
/ Г. І. Рего. - Ужгород : Патент, 2010. – 256 с. 

У монографії відтворено найважливіші віхи становлення та розвитку 
дошкільної освіти в Закарпатті періоду входження краю до складу 
Австро-Угорської імперії, розкрито особливості формування 
теоретико-методичних основ функціонування різних типів 
дошкільних закладів, зміст, форми і методи їх роботи. 

Головань, Т. М. 
    Общественное дошкольное воспитание в Крыму 
(вторая половина XIX - начало ХХ века) : 
монография / Т. М. Головань, Т. И. Пониманская. – 
Киев : Слово, 2009. – 224 с. 
В монографии раскрыты особенности процесса становления и развития 
общественного дошкольного воспитания во второй половине XIX - начале 
ХХ века в Украине и России, предпосылки, обусловившие возникновение и 
развитие дошкольных учреждений разных типов в Крыму во второй 
половине XIX - начале ХХ века. 



Улюкаева, І. Г. 
    Нариси з історії суспільного дошкільного 
виховання в Україні : навч. посіб.  
/ І. Г. Улюкаева. – Бердянськ : (б. в.), 2006. – 
148 с. 

Навчальний посібник охоплює всю історію 
суспільного дошкільного виховання в Україні, 
яка не знайшла відповідного висвітлення  
у сучасних посібниках з історії педагогіки. 
Поява такого посібника дає можливість 
компенсувати цей прогал. У посібнику 
сконцентровано науково-пізнавальну  
інформацію про розвиток суспільного 
дошкільного виховання з кінця ХІХ століття  
до 2005 року. 



 Безсонова, О.К. 
    Волонтерська діяльність у закладах дошкільної освіти: старший 
дошкільний вік : навч. видання / О. К. Безсонова. – Тернопіль : 
Мандрівець, 2019. – 200 с. 

Посібник містить методичні 
рекомендації щодо практичної 
організації волонтерських акцій, 
проектів і тренінгів у закладах 
дошкільної освіти. У ньому розкрито 
питання залучення старших 
дошкільників до волонтерської 
діяльності, окреслено психологічні 
засади формування їхньої 
громадянської активності. Для 
вихователів закладів дошкільної освіти, 
дитячих цент рів, громадських і 
волонтерських організацій, студентів  
і викладачів педагогічних вишів. 



 Ви говорите: діти мене втомлюють. Ви праві. 
Ми втомлюємося, від того що треба підніматися до 
їхніх почуттів. Підніматися, ставати навшпиньки, 
тягнутися. Щоб не образити. 
                                 Януш Корчак                                                                                                  

 Нам здається недостатнім 
залишити тіло і душу дітей в 
такому стані, в якому вони дані 
природою, - ми піклуємося про їхнє 
виховання і навчання, щоб хороше 
стало набагато кращим, а погане 
змінилося і стало хорошим. 
                          Лукіан 



Загородня, Л. П. 
    Фізичне виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб.  
/ Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська. – 
Суми : Університетська книга, 2018. – 272 с. 

У посібнику висвітлено педагогічні засади фізичного виховання дітей дошкільного 
віку. Запропоновано практичні і лабораторні заняття, що побудовані на 
інтерактивних технологіях із конкретними дидактичними завданнями для 
самостійної роботи відповідно до вимог модульного навчання. Для студентів, 
викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, факультетів перепідготовки 
та підвищення кваліфікації дошкільних працівників. 

 Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника : 
навч.-метод. посіб. / С. Васильєва та ін. ; за ред. Н. Гавриш. 
– Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 252 с. 
Видання містить коротке теоретичне обґрунтування моделі соціалізуючого 
освітнього процесу, спрямованого на формування соціальнокомунікативної 
компетентності старших дошкільників та збагачення їх соціального досвіду. У 
посібнику представлено оригінальні практичні наробки педагогів базових 
дошкільних закладів, що брали участь в експериментальній складовій 
проведеного дослідження. 

 Організація дитячої ігрової діяльності в контексті 
наступності дошкільної та початкової освіти : навч. метод. 
посіб. / за ред. Г. С. Тарасенко. – Київ : Слово, 2010. – 
320 с. 
В посібнику розкрито теоретико-методологічні засади та психолого-педагогічні 
особливості включення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку  
в ігровий процес. Презентовано особливості дидактичних та творчих ігор  
у контексті їх навчально-виховного потенціалу. 



  Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину 
третього року життя : метод. посіб. / за ред.  
Т. І. Поніманської. – Київ : Слово, 2013. – 568 с. 
 В посібнику розкрито засоби та методи фізичного, соціально-
морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, мовленнєвого, 
художньо-естетичного розвитку дітей.  Висвітлено особливості організації 
планування та контролю за навчально-розвивальною діяльністю. 
Показано особливості роботи з дітьми та педагогами в адаптаційний 

період, а також робота з батьками. 

 Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і 
практика в умовах вищого навчального закладу : навч. 
Посіб. / за ред. С. О. Нікітчиної. – Київ : Слово, 
2014. – 368 с. 

У навчальному посібнику висвітлюються методологічні засади 
дошкільної освіти, особливості її розвитку, інноваційні підходи до 
організації дошкільної освіти. Розкрито положення Концепції дошкільної 
освіти  та організаційно-педагогічні умови її реалізації, подано 
інформацію про авторські програми, технології, проекти, провідні ідеї 
видатних педагогів минулого і сьогодення, а також методичні поради 
щодо їх впровадження із досвіду роботи. 



 Дитинство часто тримає в своїх слабких 
пальцях істину, яку не можуть утримати дорослі люди 
своїми мужніми руками і відкриття якої становить 
гордість пізніших років. 
                                        Д. Рескін 

 Чимало можна домогтися строгістю, 
багато чого – любов'ю, але найбільше – 
знанням справи і справедливістю, 
незважаючи на особи. 
                          Йоган Гете                                

 Здатність зійти до потягів 
дитини і керувати ними властиво 
лише душі піднесеній і сильній. 
 
                Мішель Монтень 



 Чернетка логопеда: матеріали для корекційної 
роботи з виправлення мовленнєвих порушень у дітей : 
навч. видання / упоряд. В. М. Болба. – Тернопіль : 
Мандрівець, 2019. – 112 с. 

Чеснокова, Л. В. 
    Заняття з логоритміки для дітей із вадами 
мовлення : навч. видання / Л. В. Чеснокова,  
О. І. Золотарьова. – Харків : Основа, 2017. – 160 с. 

 Наведені у цьому посібнику конспекти занять у цікавій 
ігровій формі допоможуть виправити вади мовлення 
дошкільників середнього та старшого віку. Для вихователів, 
музичних керівників, логопедів і психологів дошкільних 
навчальних закладів, а також студентів відповідного фаху вищих 
навчальних закладів. 

У посібнику зібрано практичний матеріал, що допоможе 
цікаво, змістовно і методично правильно організувати 
корекційну роботу з виправлення мовленнєвих порушень у 
дітей. 



Дякуємо за увагу! 
Чекаємо вас  

у читальній залі 
факультету 
філології  

та масових 
комунікацій 


