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В. Сухомлинський писав: “В грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються 

творчі можливості особистості. Без гри немає і  не може бути повноцінного розумового 

розвитку. Гра – величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається 

життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює 

вогник допитливості і любові до знань ” 
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В останню неділю вересня в Україні всі відзначають Всеукраїнський день дошкілля. 

Ідея цього свята – допомогти суспільству звернути більше уваги на дитячий садок, виховання 

наших дітей і на роль ігор у дошкільному  житті в цілому.  
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Основний вид діяльності дітей дошкільного віку - гра, в процесі якої розвиваються 

духовні та фізичні сили дитини, її увага, пам'ять, уява, дисциплінованість, спритність, 

починається закладання любові до природи, навколишнього світу, любові до Батьківщини.  

   Дитина щаслива в грі [Текст] : навчально-методичний 

посібник / В. Б. Грицак, Л. К. Мотрич ; МОН України ; 

Уманський держ. пед. університет імені П. Тичини. – К. : 

Науковий світ, 2003. – 70, [1] с. – Бібліогр.: с. 44. 
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Павлова, Л. М. 
   Розвивальні ігри-заняття [Текст] : для занять 

із дітьми від народження до трьох років / Л. М. 

Павлова. – Х. : Ранок, 2007. – 166, [1] с. – (Серія 

“Програма розвитку”). 

Чуб, Н. В. 

   Ігри упродовж дня. Вправи на розвиток у дошкільників пам'яті, 

уваги, мислення, уяви дитини [Текст] : навчально-методичний 

посіб. / Н. В. Чуб ; МОН України. – Х. : Веста, 2007. – 176 с. : іл. – 

Режим доступу: http://udpu.org.ua/library_files/415621.pdf. 
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 Гра бурхливо розвиває уяву: зі стільців споруджується поїзд, з кубиків - гараж. Дитина 

постійно імпровізує в грі, намагається задіяти всіх і вся навколо себе. 

 Гра для дітей — це не просто розвага, а сама справжня життєва необхідність. Гра просто 

необхідна дитині для його повноцінного та гармонійного розвитку, придбання необхідних 

навичок — як побутових, так і навичок соціального спілкування. Крім того, ігри допомагають 

батькам творчо розвивати дитину.  

Нікітін, Б. П. 

   Сходинки творчості або 

розвиваючі ігри [Текст] : пер. з рос. 

/ Б. П. Нікітін. – К. : Радянська 

школа, 1991. – 144, [1] с. : кольор. іл.  
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Нечипорук, Н. І. 

   Розвивальні ігри для дошкільників [Текст] : [збірник ігор та 

вправ для педагогів ДНЗ, батьків] : рек. МОН України 

/ Н. І. Нечипорук, О. П. Томей. – Х. : Основа, 2007. – 191, [1] 

с. : іл. – Режим доступу: 

http://udpu.org.ua/library_files/415651.pdf. 

 

У збірнику вміщено ігри та вправи, основною метою яких є розвиток пізнавальної, емоційно-

вольової сфер дітей дошкільного віку; формування в них уміння мислити самостійно, 

творчо; зосереджувати, розподіляти та переключати увагу; запам’ятовувати та відтворювати; 

знаходити нестандартні  рішення тощо. 
. 
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Гра для дитини дошкільного віку є 

основним засобом пізнання світу, 

навчання і виховання. У цей період 

не тільки закладаються основи 

світосприйняття і здоров’я дитини, а 

й формується її особистість. 

Артемова, Л. В. 
   Театр і гра [Текст] : вдома, у дитячому садку, 

в школі / Л. В. Артемова. – [2-ге вид., пер. з рос. 

на укр. мову]. – К. : Томіріс, 2002. – 291 с. 
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Гра допомагає задовольнити дитячу допитливість, залучити їх до активного пізнання 

оточуючого світу, оволодіти способами пізнання зв’язків між предметами та явищами. 

Рухливі, веселі, винахідливі [Текст] : дитячі ігри 

та розваги : рек. МО України як навчально-метод. 

посібник / [упоряд. Г. М. Аксельруд ; худ. В. 

Зельдес]. – К. : Богдана, 1995. – 135, [1] с. : іл. 



FokinaLida.75@mail.ru 

Андрощук, Н. В. 

   Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні 

молодших школярів [Текст] : [методичний посібник] 

/ Н. В. Андрощук, А. Д. Леськів, С. О. Мехоношин. – 

Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. – 110, [2] 

с. : табл. – Бібліогр.: с. 104. 
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Рухливі та народні ігри, естафети [Текст] : (практикум) 

/ [уклад. З. М. Діхтяренко] ; Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини, Ф-т фізичного виховання, Каф. спортивних 

дисциплін. – Умань : Жовтий О. О., 2010. – 111, [1] с. – 80-

річчю Уманського ДПУ імені П. Г. Тичини присвячується. – 

Бібліогр. : с. 110. 

Альба, Г. В. 
   Еколого-натуралістичні ігри [Текст] / Галина 

Альба. – Тернопіль : Підручники і посібники, 

2007. – 47, [1] с. 
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У грі найповніше проявляються індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, 

нахили, здібності дітей. Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання, 

дошкільників, молодших школярів і підлітків. Цінність цього методу полягає в тому, що в 

ігровій діяльності освітня, розвиваюча й виховна функція діють у тісному взаємозв’язку.  

Карасьова, К. В. 

   Самодіяльні ігри дитини [Текст] 

/ К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. – К. : Шкільний 

світ, 2011. – 125, [2] с. : табл. – (Б-ка "Шкільного 

світу"). 
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У навчальному посібнику розкрито загальні засади дошкільної педагогіки, розвиток 

зарубіжної та вітчизняної теорії і практики дошкільної освіти, завдання , зміст і методи 

виховання дітей дошкільного віку. Детально йдеться про розумове, фізичне, трудове, 

моральне  та естетичне виховання. Окреслено загальні особливості правового, екологічного, 

економічного, статевого і тендерного виховання. Значну увагу приділено питанням 

виховання дітей у грі, в процесі навчання, а також взаємодії дошкільного закладу, сім’ї та 

школи в роботі  з  дітьми  дошкільного віку. 

Полегшать роботу над посібником вміщені в ньому відомості про вчених, які працювали у 

царині дошкільної педагогіки, короткий термінологічний словник.  
 

Поніманська, Т. І. 

   Дошкільна педагогіка [Текст] : навч. посіб. : [рек. 

МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Т. І. 

Поніманська. – К. : Академвидав, 2008. – 455, [1] с. – 

(Альма-матер). – Зміст: Загальні засади дошкільної 

педагогіки ; Розвиток теорії і практики дошкільної 

освіти ; Зміст і методи виховання дітей дошкільного 

віку ; Виховання дітей у грі ; Навчання дітей 

дошкільного віку ; Дошкільний заклад, сім'я, школа. – 

Бібліогр. в тексті. 
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Владимирська, Г. 

   Мистецтво ігрового виховання [Текст] 

/ Г. Владимирська, П. Владимирський. – Тернопіль : 
Навчальна книга-Богдан, 2006. – 157, [3] c. – (Азбука 

для батьків). 

Загородня, Л. П. 

   Педагогічна майстерність вихователя дошкільного 

закладу [Текст] : навч. посібник : рек. МОН України 

як навч. посібник для студ. ВНЗ / Л. П. Загородня, 
С. А. Тітаренко. – 2-ге вид. – Суми : 

Університетська книга, 2010. – 318, [1] c. : іл. – 

Бібліогр.: с. 286-292. 
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Навчальний посібник з курсу «Педагогіка дітей 

раннього віку” укладено відповідно до вимог 

кредитно - модульної системи навчання. Він 

включає програму курсу та його структуру в межах 

планових годин поділом на змістові модулі, лекції, 

а також матеріали для практичних та лабораторних 

занять, завдання для самостійної роботи, список 

рекомендованої літератури. У посібнику подано 

питання до заліку, хрестоматія, термінологічний 

глосарій, підбірка потішок, забавлянок, віршів для 

дітей раннього віку, додатки. 

Педагогіка дітей раннього віку [Текст] : навчальний посібник / МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Кафедра 

дошкільної педагогіки і психології ; [уклад.: Н. В. Рогальська, Н. А. 

Дудник ; рец.: Рогальська І. П., Попиченко С. С.]. – Умань : Жовтий О. 

О., 2014. – 151 с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. 
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Поніманська, Т. І. 
 Дошкільна педагогіка. Практикум [Текст] : рек. МОН 

України як навч. посібник для студ. ВНЗ, [спец. 

"Дошкільне виховання"] / Т. І. Поніманська, 

І. М. Дичківська ; МОН України. – К. : Слово, 2004. – 

351, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. 
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Дуткевич, Т. В. 
   Дошкільна психологія [Текст] : навч. посібник для студ. 

ВНЗ / Т. В. Дуткевич ; [рец. В. У. Кузьменко]. – К. : Центр 

учбової літератури, 2007. – 391, [1] с. : іл., табл.. схеми. – 

Режим доступу: http://udpu.org.ua/library_files/417382.pdf. – 

Бібліогр.: в тексті. 

Лисенко, Н. В. 
   Педагогіка українського дошкілля [Текст] : 

навч. посібник : [у 2 ч.]. Ч. 1 / Н. В. Лисенко, 
Н. В. Кирста ; МОН України. – К. : Вища 

школа,, 2006. – 302 с. 
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Шуть, М. 

   Майстерність проведення гри [Текст] /Микола 

Шуть ; ред. рада: Т. Вороніна, І. Стеценко [та 

ін.]. – К. : Шкільний світ, 2007. – 126, [2] с. – (Б-

ка "Шк. світу"). 

   Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав [Текст] : лекції 

/ Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної 

освіти, Каф. спортивних дисциплін ; [уклад. З. М. Діхтяренко]. – Умань : 

Жовтий О. О., 2010. – 122, [1] с. – Бібліогр.: с. 89. 
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Поліщук, О. В. 

   Моделювання педагогічного процесу розучування 

рухливих ігор з дошкільниками [Текст] : навч. пос. 

/ Олена Поліщук ; МОН України. – К. : Міленіум, 

2004. – 54 с. : іл. – 75-річчю УДПУ імені Павла 

Тичини присвячується. – Бібліогр.: с. 44–52. 
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   Інновації в дошкіллі [Текст] : програми, технології, 

проекти, ідеї, досвід : посібник на допомогу дошкільним 

працівникам / авт.-упоряд. Л. В. Калуська, М. В. 

Отрощенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 376 с. : іл., 

табл. – (Інновації в освіті). – Зміст: Програми ; Технології 

; Проекти ; Ідеї ; Досвід. – Бібліогр. в тексті. 
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“Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте. Тому 

виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в грі. Отже, гра, її 

організація – ключ в організації виховання дітей.” 

А.С.Макаренко 
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Найщиріші вітання зі 

святом – Всеукраїнським 

днем дошкілля! 


