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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ 

ОПИС ДОСВІДУ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГОЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №18 

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Комп'ютери в дитячому садку № 18 з'явилися в грудні 2005 року.  

В основі використання комп'ютерних засобів у дитячому садку лежить 

метод ефективної організації середовища й педагогічного процесу. 

 Заняття в комплексі «Комп’ютерно-інформаційні технології» (далі КІТ) 

органічно включені у освітньо-виховний процес нашого дошкільного закладу. 

Вихователі запроваджують елементи комп’ютерної техніки під час основних 

занять. Для забезпечення більш високого рівня запроваджується спеціальне 

програмне забезпечення: 

 Tux Paint – графічна програма для дітей 3-12 років для вільного 

використання;  

 «Раскрась-Ка» - програма дозволяє вивчати азбуку в ігровій формі, 

розфарбовувати готовий набір малюнків;  

  «Комп’ютер для дошкільнят» -  збірник розвиваючих ігор, завдань та 

відеоматеріалів. (додаток №1). 

 У новій і цікавій для дітей формі вирішують завдання мовного, 

математичного, екологічного, естетичного розвитку; а внаслідок нетривалості 

роботи з комп'ютером знаходять своє продовження в ігровій, конструктивній, 

образотворчій діяльності в групі й на ділянці дитячого садка.  

У КІТ займаються діти з 4-х років . У дошкільників формується інтерес 

до гри із застосуванням комп’ютерів. Заняття в КІТ сприяють реалізації 

завдань Базової програми «Я у світі» з математики, розвитку мовлення, 

ізодіяльності, екологічному вихованню; сприяють розвитку логічного й 

абстрактного мислення. У ході ігор-занять розвивається пам'ять, увага й 

спостережливість. Опанування комп'ютерними засобами формує у 

дошкільників передумови теоретично-аналітичного мислення, для якого 

характерний усвідомлений вибір способу дії, спрямованого на вирішення 

http://www.tuxpaint.org/
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завдання. Дошкільник, що опанував "комп'ютерну технологію", більш готовий 

"думати в розумі", що є одним з основних вимог до мислення дітей, що йдуть 

до школи. У дошкільників формуються передумови мотиваційної, 

інтелектуальної готовності до життя в інформаційному суспільстві. (додаток 

№2) 

Перед тим, як розпочати впровадження комп’ютерної техніки в 

освітньо-виховний процес нашого дошкільного закладу, ми провели 

дослідження згідно зі схемою (додаток №3). Медичний аспект використання 

комп’ютерної техніки в дошкільному навчальному закладі представлено в 

додатку №4. 

Таким чином, до організації КІТ у дитячому садку пред'являється ряд 

вимог, які ми постаралися реалізувати. (додаток № 5). 

КІТ містить у собі: 

 Комп'ютерний зал, де встановлена техніка. Для організації робочих 

місць використані спеціальні меблі, які виготовлені з урахуванням 

пропонованих вимог.   

 Куточок психологічного розвантаження (релаксації) розташований в 

ігровій кімнаті.   

 У дитячому садку є окремий спортивний зал і плавальний  басейн, де 

створені всі умови для рухової активності дітей. 

Заняття в КІТ з дітьми проводяться один раз на тиждень при тривалості 

роботи дитини за комп'ютером 8 - 10 хвилин і загальною тривалістю 30 

хвилин. Займаються діти  старших груп. Із другого півріччя в КІТ починають 

ходити діти середніх груп. Діти приходять підгрупами по 6-8 малюків. Інші в 

цей час із вихователем займаються ручною працею, аплікацією, ізодіяльністю. 

Вихователь має можливість проводити індивідуальну роботу. 

 Таким чином, чергуються розумове, емоційне та  фізичне навантаження, 

створюється позитивна атмосфера, що дозволяє дітям легко з більшим 

інтересом засвоювати необхідні знання. 

Заняття в КІТ має свою структуру. (додаток № 6) 

Його можна розділити на 3 етапи: 
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Підготовчий етап. 

Будь-яка ігрова комп'ютерна програма вимагає певної підготовки 

дитини до роботи з нею. Дитина повинна мати достатній "багаж" знань, які 

допоможуть впоратися з поставленими завданнями. Ці знання дитина одержує 

на заняттях у групі й у своїй повсякденній діяльності. Тривалість підготовчого 

етапу залежить від складності програми. Суть підготовчого етапу конкретного 

заняття полягає в тому, щоб виявити рівень підготовленості дітей до роботи з 

даною комп'ютерною програмою, сконцентрувати отримані знання, 

інтелектуально й емоційно "настроїти" дітей на виконання програми, 

сформувати установку на роботу з комп'ютером, створивши проблемно-ігрову 

ситуацію. Також обов’язково нагадати правила поведінки в комп’ютерному 

класі для дітей (додаток №7) та вихователів (додаток №8). 

Основний етап. 

Містить у собі завдання оволодіння способом керування програмою та 

самостійну гру дитини за комп'ютером. 

Наприкінці основного етапу заняття слід не забувати про гімнастику для 

очей (додаток 9) 

Етап переходу до інших видів діяльності. Стислість, нетривалість 

перебування за комп'ютером не дозволяє дитині досягти в комп'ютерній грі 

повного самовираження. Цим пояснюється необхідність етапу переходу до 

інших видів діяльності. Свої нереалізовані ідеї дитина втілює в грі, 

конструюванні і т.д. Наше завдання - відволікти дітей від комп'ютерів і 

запропонувати їм продовжити розв'язок проблеми в іншій формі. По 

необхідності до цього процесу підключаються вихователі. 

Фахівцями Асоціації «Комп’ютер і дитинство» розроблені основні 

показники оцінки діяльності дитини на комп’ютері. Робота із запропонованих 

діагностичних карт показує високий рівень засвоєння комп’ютерних програм 

дітьми дошкільного закладу. В ДНЗ №18 було досліджено емоційний стан та 

проведено аналіз емоційно-ціннісної компетенції дошкільників (додаток №10). 

В дошкільному закладі організовано гурток "Веселий комп’ютер». 

Гуртківці займаються по адаптованій програмі, яка опирається на програму 
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"Інформатика в іграх і завданнях" А. В. Горячова (в ознайомлювальному 

порядку використовується електронна версія підручника-зошита курсу 

інформатики для початкової школи, 

http://lyceum1.perm.ru/goldmouse/index.htm), програму комп’ютерної школи 

при ПГУ (використовуються зошити «Інформатика» О.Л. Русакової), 

освоюють текстовий редактор "Блокнот" і графічний редактор "Paint". Вони 

одержують початкові відомості про комп'ютери й області їх застосування, 

вивчають способи роботи з інформацією, розвивають логічне й алгоритмічне 

мислення. Приклади конспектів занять в додатку №11. 

Використання інтерактивних мультфільмів «Вежа знань» (13 ігор-уроків 

з математики, російської мови, астрономії, нотної грамоті й правилам 

дорожнього руху); «Пригоди Петі і Юлі в кольоровому світі» (6 ігор-занять на 

тренування пам'яті, малювання примітивами, розфарбовування готової 

картинки, розвиток мовлення) значно підвищує інтерес дошкільнят, їх 

прагнення до оволодіння новими знаннями за допомогою комп'ютера. Проект  

«Формування елементарної комп’ютерної грамотності дошкільнят» 

розглянуто в додатку №12, план реалізації проекту (додаток №13). 

Широко використовуються інформаційно-комунікаційні технології і в 

управлінській діяльності закладу (додаток №14). Налагоджено електронний 

документообіг, створено  власний сайт http://dnz18.at.ua. Дошкільний 

навчальний заклад активно працює в програмному комплексі «Міська освітня 

мережа: Дошкілля». 

Таким чином, комп'ютер став у дитячому садку ядром розвиваючого 

предметного середовища. Він розглядається не як окреме навчальне ігрове 

обладнання, а як всепроникаюча універсальна інформаційна система, здатна 

з'єднатися з різними напрямками освітнього процесу, збагатити їх і в корені 

змінити розвиваюче середовище дитячого садка в цілому. КІТ у нашому 

дитячому садку є невід'ємною частиною загальної системи педагогічної 

роботи, спрямованої на всебічний гармонічний розвиток кожної дитини.  

http://lyceum1.perm.ru/goldmouse/index.htm
http://dnz18.at.ua/

