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                              Вступ 

 

Комп'ютеризація стрімкими темпами проникає практично у всі сфери 

життя і діяльності сучасної людини, вносить свої корективи вона і в підходи 

до виховання і освіти дітей дошкільного віку. Вперше в історії людства 

покоління ідей і технологій змінюються швидше, ніж покоління людей. 

Володіння інформаційними технологіями ставиться на сучасному світі в 

один ряд з такими якостями, як уміння читати і писати. Тому з появою в 2006 

році першого комп’ютера в закладі та подальшим поетапним розвитком 

комп’ютеризації закладу постало актуальним питання використовувати 

наявну комп’ютерну техніку не як друкарську машинку, а визначити чітку 

систему впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

процес, управлінську та методичну діяльність, підвищення рівня 

інформаційної культури всіх педагогічних працівників нашого закладу. Саме 

з цією метою творчою групою дошкільного навчального закладу (далі ДНЗ) 

був розроблений проект розвитку ДНЗ на тему: «Інформаційно-комп’ютерні 

технології як чинник підвищення якості дошкільної освіти» 

1.Наявність парку комп’ютерної техніки в ДНЗ 

На сьогодні в закладі наявні: 4 персональних комп’ютера, 1 лазерний 

принтер, 2 багатофункціональних пристрої, мультимедійний проектор з 

екраном. 

2.Реалізація проекту: крок за кроком 

З метою реалізації розробленого проекту на тему «Інформаційно-

комунікаційні технології як чинник підвищення якості дошкільної освіти», 

здійснено такі кроки:  
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1–й крок: створена схема (додаток 1) та модель (додаток 2) 

комплексного використання інформаційно-комунікаційних технологій 

(далі ІКТ) в освітньому просторі ДНЗ. 

2–й крок: створена  локальна мережа  4-х служб ДНЗ (управлінської, 

методичної, психологічної та діловодства) до мережі Інтернет (додаток 3). 

3-й крок: проведена діагностика рівня інформаційної 

компетентності педагогів ДНЗ. 

З цією метою були використані наступні форми роботи: 

- анкетування „Використання ІКТ у роботі педагога” (додаток 4); 

- самодіагностування „Я і комп’ютер” (додаток 5); 

- анкетування (додаток 6). 

4-й крок: проведена цілеспрямована робота щодо підвищення рівня 

інформаційної -компетентності педагогів. 

За період з січня 2009 року по травень 2010 року для педагогів різних 

категорій були проведені наступні форми роботи: 

- теоретичний семінар: „Комп’ютер – найперший помічник у роботі” 

(додаток 7); 

- семінар-практикум для вихователів на тему: „Підготовка наочних і 

дидактичних матеріалів засобами Microsoft Office” (додаток 8); 

- консультації для вихователів: „Комп’ютер як інтелектуальне 

знаряддя” (додаток 9); „Подорож Інтернетом”; „Використання 

комп’ютера в підвищенні рівня самоосвіти”; 

- Інтернет-посиденьки „У світі цікавого”; 

- робота у парі (педагог з високим рівнем роботи і педагог з нульовим 

рівнем роботи на комп’ютері). 

5-й крок: проведена цілеспрямована робота щодо підвищення рівня 

інформаційної компетентності дітей.  

За період з січня 2009 року по травень 2010 року для дітей старшого 

дошкільного віку були проведені наступні форми роботи: 
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- бесіди: „Комп’ютер та його значення в житті сучасної людини” 

(додаток 10); „Граємо та вчимося разом з комп’ютером”; 

- практичні заняття: „Будова та основні складники комп’ютера” 

(додаток 11); „Правила дій з робочими пристроями комп’ютера” (додаток 

12). 

- розважальні хвилинки з комп’ютером: ігри; перегляд 

мультфільмів; слухання аудіокниг; слухання музики; віртуальні подорожі до 

різних країн; 

- дидактичні ігри та ігрові вправи з метою підвищення 

комп’ютерної грамотності дітей (додаток 13). 

6-й крок:  активно використовуються ІКТ  в управлінській діяльності 

ДНЗ. Завдяки повному їх використанню стало можливим проведення 

моніторингових процедур з різних аспектів управлінської діяльності (додаток 

14). 

7-й крок:  активно ІКТ широко і ефективно використовуються при 

проведенні різноманітних форм методичної роботи: педагогічних рад, 

семінарів; консультацій, під час проведення атестації педагогів, під час 

проведення роботи щодо поширення ефективного педагогічного досвіду, 

накопиченого творчою групою ДНЗ. 

Так, методичною службою ДНЗ було створено та використано 11 

мультимедійних презентацій при проведенні заходів різного рівня  

(див. диск № 1): 

 „Знайомтесь ближче: ДНЗ №290”; 

 „Створення інноваційного простору в ДНЗ щодо гармонійного 

розвитку особистості дитини”; 

 „Управління якістю освіти на основі компетентнісного підходу”; 

 „Знайомтесь ближче: дослідно-експериментальна робота в ДНЗ 

№290: сутність, напрямки, перспективи”; 

 „Підвищення соціальної компетентності дітей як чинник формування 

їх особистості”; 
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 „Методичний супровід упровадження Базової програми розвитку 

дитини дошкільного віку „Я у Світі”: педагогічні знахідки творчої 

групи”; 

 „Контрольно-аналітична діяльність вихователя-методиста в рамках 

організації життєдіяльності дітей за Базовою програмою „Я у Світі”; 

 „Використання інтерактивних технологій в управлінській діяльності 

ДНЗ”; 

 „Інформатизація освіти – пріоритетний напрямок модернізації 

дошкільної освіти”; 

 „Педагогічні родзинки наших вихователів”; 

 „Золоті зерна педагогічного досвіду вихователя Скоромної В.М.”. 

8-й крок:  активно використовуються ІКТ у роботі психологічної 

служби ДНЗ: 

- у психодіагностичній роботі: 

 розробка діагностичного інструментарію; 

 кількісна та якісна обробка результатів діагностування, 

відображена в електронних таблицях, діаграмах, графіках; 

 складання протоколів, аналітичних та статистичних звітів. 

- у просвітницькій роботі: 

 створення електронних матеріалів для проведення семінарів, 

лекцій, батьківських зборів за темами „Урахування гендерних 

відмінностей в контексті вимог нової Базової програми”, 

„Комп’ютер як інтелектуальне знаряддя: „за” і „проти”; 

 створення електронної презентації з метою ознайомлення з 

роботою психологічної служби ДНЗ на тему: „Кабінет 

практичного психолога – центр психологічної служби ДНЗ” (див. 

диск № 1); 

- у корекційно-відновлювальній та розвивальній роботі: 
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 використання корекційних програм „Папа живѐт на улице 

Генриха” (у формі слайдів, спрямованих на подолання емоційних 

кризових станів); 

 використання програми „Уроки гарної поведінки” (у формі 

короткометражних мультфільмів, спрямованих на засвоєння 

правил і норм поведінки особистості у соціумі); 

 використання базового курсу „Ейдетики” (у формі занять, 

спрямованих на розвиток зорової, слухової пам’яті та уяви для 

категорії „Обдаровані діти”); 

- в організаційно-методичній роботі: 

 електронна форма збереження навчально-методичних матеріалів, 

обліково-статистичної та довідково-інформаційної документації та 

документації для службового використання; 

 підвищення самоосвіти за допомогою Інтернет-ресурсів; 

- у науково-дослідній роботі (в межах дослідно-експериментальної 

роботи регіонального рівня за темою „Управління якістю освіти на основі 

компетентнісного підходу”): 

 розробка експериментальних авторських програм; 

 розробка психодіагностичного супроводу до експериментальних 

авторських програм; 

 розробка моніторингового психологічного інструментарію; 

 кількісна, якісна обробка та збереження результатів 

моніторингових досліджень відображена в електронних таблицях, 

діаграмах, графіках; 

 створення мультимедійних презентацій. 

9-й крок: активно використовуються ІКТ у роботі логопедичних 

груп. 

З 01 вересня 2009 року вихователі та вчителі-логопеди ДНЗ ефективно 

використовують в роботі з дітьми з порушеннями  мови  комп’ютерні 

програми:  
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„Живий звук”, „Ігри для Тигри”, «Домашній логопед», «Домашні 

уроки для малюка» тощо як засоби формування звуковимови, розвитку 

мовлення, пам’яті, образного та словесного мислення. 

Використання даних комп’ютерних програм значно підвищило 

ефективність корекційно-розвивальних занять, а також мотивацію дітей до їх 

проведення (див. диск № 1). 

10-й крок: створена  медіатека за такими розділами: інформативні 

матеріали, освітній менеджмент, навчально-методичні матеріали, 

інтелектуально-розвивальні матеріали , бібліотек  (додаток 15). 

11-й крок: створений сайт закладу та забезпечено його успішне 

функціонування (додаток 16). 

3.Результативність реалізації проекту станом на 01.09.2010 

1. Створено локальну мережу у ДНЗ (додаток 17). 

2. Значно підвищилась якість дошкільної освіти в групах загального 

розвитку та в групах з порушенням мови (додаток 18). 

3. Удосконалилась система управлінської діяльності, методичної та 

психологічної служб (додаток 19). 

4. Підвищилась якість проведення дослідно-експериментальної роботи 

через активне використання комп’ютера як інструменту при проведенні 

моніторингового дослідження. 

5. Підвищився рівень організації педагогічного процесу: 

 заощадився час на розробку дидактичних матеріалів; 

 стало презентабельнішим їх оформлення. 

6. Підвищився рівень інформаційно-комп’ютерної компетентності 

педагогів, змінився стиль їх мислення (додаток 20). 

7. Удосконалилась система проведення атестації педагогів через широке 

використання мультимедійних презентацій. 

8. Стала ефективнішою система поширення передового педагогічного 

досвіду окремих педагогів та творчої групи ДНЗ. 
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9. Зросли показники інтелектуальних здібностей дітей (сформувались 

передумови теоретичного мислення, елементарної рефлексії способів дій, 

сформувались особистісні якості дитини: самостійність, посидючість, 

уважність, працелюбність). 

10. Підвищився рівень мотивації дітей до занять. 

11. Розширилися та поглибилися уявлення дітей про навколишній світ. 

12. Діти старшої групи набули елементарної комп’ютерної грамотності, 

підвищився рівень їх підготовки до життя й діяльності в «комп’ютерній 

дійсності». 

13. Забезпечено якісне проведення діагностично-аналітичної діяльності з 

батьками, дітьми (тестування, діагностування). 

14. Удосконалилась просвітницька робота з батьками (розміщення на сайті 

матеріалів для батьків (порад, рекомендацій, пам’яток), проведення Інтернет-

консультацій). 

15. Оновилися підходи до проведення масових заходів з батьками на 

основі принципів наочності та науковості через широке використання 

мультимедійних технологій. 

4. Найближчі перспективи розвитку 

1. Продовжити роботу щодо підвищення якості дошкільної освіти за рахунок 

найповнішого використання можливостей комп’ютерів та програмного 

забезпечення. 

2. Подати на розгляд методичної ради РМК план роботи гуртка з 

інформатики “Я і комп’ютер”. 

3. Започаткувати роботу гуртка з інформатики «Я і Комп’ютер» на базі ЗОШ 

№135 Дзержинського району м.Харкова (додаток 21). 

4. Запровадити проведення мультимедіа-занять для дітей старшого 

дошкільного віку з метою інтегрування аудіовізуальної інформації, 

представленої в різних формах (відеофільмах, анімаціях, слайдах, музиці). 

5. Розширювати парк комп’ютерної та оргтехніки в ДНЗ. 
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6. Продовжувати роботу щодо підвищення інформаційної компетентності 

педагога. 

7. Продовжувати залучати всіх учасників освітнього процесу закладу до 

роботи в інформаційному просторі. 

РОБОТА  ТРИВАЄ!.. 
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Додатки 


