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Витяг з протоколу засідання педагогічної ради №3 від 04.03.2010 року  

Присутні: 20 педагогів.  

Порядок денний: 

1. Про участь ДНЗ у Конкурсі-захисті на кращу модель інформатизації 

закладу освіти «Шкільний інформаційний світ» у 2010 році. 

З першого питання слухали завідувача ДНЗ№78 Кізлевич Вікторію 

Вікторівну, яка ознайомила всіх присутніх з наказом Управління освіти 

Ленінської районної у місті Харкові ради від 02.03.2010 № 67 «Про 

проведення районного етапу конкурсу-захисту на кращу модель 

інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ» за 

запропонованими номінаціями:  

Вікторія Вікторівна доповіла про можливість взяти участь у цьому 

конкурсі-захисті на кращу модель інформатизації закладу освіти. Вона 

повідомила, що у ДНЗ існує певна модель використання інформаційних 

технологій, яку можна представити експертній комісії за номінацією 

«Інформаційні технології у дошкільній освіті». 

З першого питання вирішили: 

1. Для участі у районному етапі конкурсу-захисту на кращу модель 

інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ» обрати 

номінацію «Інформаційні технології у дошкільній освіті». 

2. Створити творчу групу для роботи у обраному напрямку у такому 

складі: 

 Кізлевич В.В., завідувач ДНЗ; 

 Ломанова В.Б., практичний психолог; 

 Мартиненко А.М., вихователь 

3. Залучити для участі у конкурсі всіх учасників навчально-виховного 

процесу. 

4. Подати заявку на участь ДНЗ№78 у Конкурсі-захисті. 

До 15 березня 2010 року
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Опис моделі закладу 

«Інформаційні технології у дошкільній освіті» 

Аналіз наявного парку комп'ютерної техніки та програмного 

забезпечення: 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним 

впливом на нього інформаційних комп'ютерних технологій (ІКТ), які 

проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення 

інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний 

простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація 

освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на 

входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес 

супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці 

навчально-виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст 

технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним 

можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне 

суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною 

цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому 

рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням 

навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не 

тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу. 

За станом на 15.03.2010 року у закладі функціонує 15 одиниць 

комп'ютерної техніки. Протягом 2001-2010 років на комп'ютеризацію 

навчального закладу було виділено: 

 з міського бюджету у 2001 році 1 комп'ютер, у 2003 році 1 

комп'ютер, у 2006 році 1 комп'ютер та 1 принтер; 

 за позабюджетні кошти у 2002 році 1 принтер, у 2008 році 1 

комп'ютер та 1 ноутбук, у 2009 році 1 комп'ютер та 5 веб-камер, у 

2010 році 3 ноутбуки.  

За останні роки за позабюджетні кошти закуплено 2 МФУ, 1 

кольоровий принтер та 1 мультимедійний проектор. У закладі також є 1 

відеокамера та 1 цифровий фотоапарат(додаток 1). 

З вищезазначеного видно, що забезпеченість навчального закладу 

комп'ютерною технікою значно виросла. 

Розгалуження локальної мережі закладу: 

Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників 

освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків. Основним призначенням 

служби інформаційного забезпечення є: 

 формування інформаційного освітнього середовища закладу, 

поетапне вирішення задач інформатизації освіти; 
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 упровадження нових інформаційних технологій в освітній і 

управлінський процеси; 

 інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

 упровадження електронного документообігу. 

На розв'язання даних завдань була зорієнтована мережа закладу, 

створена у 2008 році. Вона складається з локальної мережі кабінетів 

завідувача, завгоспа, медичної сестри, вихователя-методиста, діловода та 

практичного психолога (додаток 2). 

Використання можливостей доступу до мережі Internet:  

До системи Інтернет наш заклад був підключений самостійно через 

провайдера «Датасвіт» у 2003 році. Завдяки міській програмі 

«Комп'ютеризація та інформатизація закладів та установ освіти міста 

Харкова» у 2006 році доступ до Інтернету додатково забезпечується 

безкоштовно через провайдера «PEOPLEnet» 

На етапі аналізу проблеми доступу педагогів до мережі Інтернет було 

проведено анкетування (додаток 3,4). На питання «Чи є у вас доступ до 

мережі Інтернет?» у вересні 2009 року 57,8% педагогів відповіли «так», у 

травні – 68,4%. 5,3% педагогів на початку 2009-2010 н.р. відповіли, що зовсім 

не користуються мережею Інтернет, а на кінець навчального року таких 

педагогів у закладі немає. Адміністрація закладу та педагоги мають 

можливість спілкуватися в комп'ютерній мережі, самостійно виходити в 

Інтернет, підключатися до навчальних закладів у різних куточках світу. Для 

полегшення пошуку інформації у мережі для педагогів створено картотеку 

корисних Інтернет-адрес (додаток 5).  

Інтенсивний розвиток інформаційних і комп'ютерних технологій, 

загальна комп'ютеризація закладів освіти, швидке збільшення парку 

домашніх комп'ютерів, порівняно простий доступ у світову комп'ютерну 

мережу Інтернет робить дуже актуальним створення спеціалізованих сайтів 

для дітей.  

В Інтернеті створено наш сайт http://www.vedmedyk-umka.com.ua/ 

Портал садка доступний для різних груп користувачів засобами Інтернет-

технологій. Цей інформаційний ресурс призначений для надання дітям, їх 

батькам, педагогам різноманітної інформації про історію закладу, 

педагогічний колектив, про останнім події, що відбулися. Він надає 

можливість спілкування батьків і педагогів. Тут можна дізнатися про 

результати інноваційної діяльності садка, про зміцнення його матеріально-

технічної бази. 
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З 2008 року заклад є користувачем програмного комплексу «Міська 

освітня мережа: Дошкілля», який призначений для автоматизації 

управлінської діяльності адміністрацій дошкільних закладів, для створення 

єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації. Ця система дозволяє 

полегшити роботу завідувача, медичної сестри, вихователів, завгоспу та 

діловода. Завдяки такому програмному комплексу упорядковано ведення 

ділової документації та зміцнена система управління дошкільною освітою. 

Аналіз даних моніторингу рівня володіння ПК педагогами закладу: 

Забезпечення комп'ютерною технікою навчального закладу не вирішує 

проблему інформатизації, оскільки потребує наявності грамотних 

користувачів. З метою виявлення рівня володіння педагогами основами 

комп'ютерної грамотності був проведений моніторинг даного питання 

(додаток 6). Також для вивчення рівня сформованості інформаційної  

культури педагоги брали участь у тестуванні за методикою Є.І. Рогова 

(додаток 7). На початку 2009 року було встановлено, що лише 10,6% 

вихователів мають досить низький рівень, 52,6% – високий рівень та 36,8% - 

середній рівень сформованості інформаційної культури. Отримані результати 

допомогли визначити напрямки роботи з даного питання та 

диференційований підхід до педагогів. За рік було зроблено порівняльний 

аналіз рівня сформованості інформаційної культури (додаток 8). За 

допомогою анкетування (додаток 9,10) був виявлений рівень володіння та 

використання педагогами ІКТ (додаток 11). На 10,5% збільшилась кількість 

педагогів, які вдома мають ПК. Рівень володіння основами комп’ютерної 

грамотності педагогів підвищився до 73,6%, що свідчить про ефективність 

впровадження ІКТ у роботу дошкільного закладу. Вихователі 

використовують ІКТ під час підготовки до занять, на заняттях та режимних 

моментах з дітьми, для самоосвіти та оформлення документації та досвідів. 

За отриманими даними було встановлено, що педагоги частіше 

використовують ІКТ у своїй роботі. За опитуванням педагогів було 

встановлено, що значно підвищилися умови (на 10,6%) для використання ІКТ 

у освітньо-виховному процесі: вільний доступ до мережі Інтернет, великий 

банк даних навчально-розвивального матеріалу для роботи з дошкільниками. 

На думку вихователів використання ІКТ істотно полегшує підготовку до 

занять і дає змогу їх урізноманітнити. Адміністрація ДНЗ стовідсотково 

заохочує використання ІКТ у освітньо-виховному процесі.  

Система заходів, спрямованих на підвищення рівня ІК учасників НВП 

У практиці роботи ДНЗ використані різноманітні форми роботи з 

педагогами по підвищенню їх рівня ІК: 

 тиждень педагогічної майстерності; 
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 майстер-класи з навчання педагогів методам та прийомам роботи 

з дітьми з використанням ІКТ; 

 семінари-практикуми (додаток 12); 

 створення ініціативної групи (додаток 13); 

 різноманітні конкурси. 

Ефективність використання комп'ютерної техніки: 

Вирішення проблем формування професійної компетентності педагога 

в умовах інформатизації сучасної освіти потребує змін змісту наявної 

підготовки педагогічних кадрів та створення належних організаційно-

педагогічних умов для впровадження сучасних комп'ютерних та 

інформаційних технологій в освітньо-виховний процес. Для раціонального 

використання комп'ютерної техніки, вільного користування Інтернетом 

кожним педагогом у закладі створений графік використання комп'ютерної 

техніки (додаток 14).  

Посилання на праці науковців з питань інформатизації освіти: 

Вітчизняні і зарубіжні дослідження по використанню комп'ютера в 

дитячих садках переконливо доводять не тільки можливість і доцільність 

цього питання, але і особливу роль комп'ютера в розвитку інтелекту і в 

цілому особистості дитини. Матеріали таких науковців як С. Новоселова, С. 

Гурьєв, Р. Петку, І. Пашеліте, С. Пейперт, Б. Хантер та інших вивчалися нами 

протягом останніх років на консультаціях, семінарах-практикумах та в інших 

формах роботи з педагогами.  

Впровадження ІКТ у НВП, управлінську діяльність та методичну 

роботу 

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі ДНЗ – це одна із самих нових та актуальних проблем у 

вітчизняній педагогіці. Специфіка введення персонального комп'ютера у 

процес виховання дошкільників в Україні полягає в тому, що комп'ютери 

спочатку використовуються в сім'ї, а тільки пізніше в дитячому садку та 

школі - в умовах колективного виховання. Інформація про наявність 

комп'ютерів та доступу до них дітей у сім'ях нашого закладу дає змогу 

зробити такий самий висновок (додаток №15). За аналізом отриманих 

результатів анкетування батьків було встановлено, що більшість дітей 

(82,8%) мають вдома ПК, доступ до мережі Інтернет мають (70%) сімей. За 

отриманими даними від батьків дітей виявлено, що мають доступ до 

комп’ютера 68,5% дітей, але використовують його переважно для перегляду 
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мультфільмів, фільмів та ігор. Батьки не залучають дітей до навчання основ 

комп’ютерної грамотності, але є бажання щодо створення у ДНЗ гуртка та 

консультативного пункту з даного питання. Дошкільний навчальний заклад 

намагається створювати умови щодо функціонування гуртка з навчання 

дошкільників основ комп’ютерної грамотності (додаток 16). 

Комп'ютер же для педагогів нашого закладу став потужним технічним 

засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволило розширити 

можливості педагога, створило базу для залучення дітей до комп'ютерних 

навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, 

завдання у своїй роботі застосовують всі педагогічні працівники: вихователі, 

музичні керівники, психолог, методист. Саме ними була складена картотека 

цих матеріалів (додаток на електронному носії). Всі матеріали ретельно 

підбиралися з урахуванням віку дітей та навчальних напрямків роботи з 

ними. Велику роль у їх підборі відігравало те, чи мають ці матеріали 

позитивний моральний напрямок, чи не присутні в них агресивність, 

жорстокість, насилля. В багатьох іграх та програмах присутні елементи 

новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби 

заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп'ютерів, мультимедіа 

та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується 

нами для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку 

творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. 

Можемо зауважити, що використання мультимедіа у навчанні не тільки 

збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її 

засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, 

уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у 

інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна 

комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та 

збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення 

структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного 

характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку. 

Використання ІКТ в управлінській діяльності 

1. Робота в міській освітній мережі «Дошкіллля»; 

2. Розрахунок вартості харчування комірником у власно створеній 

програмі (додається на електронному носії); 

3. Розрахунок стажу роботи працівників у власно створеній програмі 

(додається на електронному носії); 

4. Співпраця з московськими колегами у роботі у автоматизованій 

інформаційно-аналітичній системі «АВЕРС: Расчет меню питания», що 
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дозволяє прискорити процеси планування та організації харчування в 

ДНЗ; 

5. Співпраця з московськими колегами у роботі у автоматизованій 

інформаційно-аналітичній системі «АВЕРС: Завідувач ДНЗ», що 

дозволяє працювати з базою даних працівників ДНЗ, дітей та батьків, 

створювати різноманітні звіти та інформації; 

6. Участь у форумах, чатах, конференціях; 

7. Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання 

Інтернет; 

8. Створення портфоліо педагогічних працівників; 

9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному 

вигляді. 

Використання ІКТ у методичній роботі 

1. Оформлення ділової документації; 

2. Проведення контрольно-аналітичної діяльності (підготовка схем 

аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм); 

3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення 

інформаційного матеріалу.  

4. Державне тестування фізичного розвитку дітей 6 років за самостійно 

розробленою програмою обрахунку показників; 

5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, 

конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів; 

6. Використання мультимедійного супроводу у роботі з дітьми  на 

заняттях, розвагах, режимних моментах; у роботі з батьками на 

консультаціях, батьківських зборах; 

7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та 

художньої літератури; 

8. Оформлення стендів, інформаційних куточків; 

Використання ІКТ у психологічній роботі 

1. Оформлення ділової документації; 

2. Оформлення інформаційного куточку для педагогів та батьків; 

3. Діагностування педагогів з використанням комп’ютерних 

діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера); 

4. Діагностування дітей за допомогою комп’ютерних методик; 

5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, 

діаграм; 

6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних 

програм; 
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7. Розробка презентацій до семінарів, консультацій, виступах на 

конференціях, батьківських зборах;  

8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, 

психологічних ігор; 

Використання ІКТ у проведенні моніторингу у ДНЗ: 

 Дошкільний навчальний заклад протягом 2007-2010 років був 

експериментальним майданчиком міського рівня при ХОНМІБО з питання 

моніторингу якості освіти за темою: «Моніторинг розвитку мислення дітей 

дошкільного віку та вирішення ними творчих завдань засобами ТРВЗ».  

 У проведенні моніторингу ДНЗ активно використовував інформаційно-

комунікаційні технології.  

На підготовчому етапі експерименту проводилося: 

 накопичення банку даних з проблеми за допомогою мережі Інтернет; 

 створення електронної бібліотеки з проблеми; 

 підбір комп’ютерних методик діагностування дітей, батьків та 

педагогів; 

 проведення семінарів, консультацій з використанням розроблених 

презентацій. 

На констатуючому та контрольному етапах: 

 діагностування дітей, батьків, педагогів; 

 оформлення результативності за допомогою таблиць, графіків, діаграм; 

 розробка розвивальної програми та творчих завдань з розвитку 

мислення дітей дошкільного віку з використанням комп’ютерних 

розвивальних ігор. 

На формуючому етапі: 

 впровадження розробленої програми розвитку у роботу з дітьми, 

педагогами та батьками; 

 підготовка презентацій до семінарів-практикумів, консультацій, 

ділових ігор, педагогічних рад тощо. 

На узагальнюючому етапі: 

 діагностування дітей, батьків, педагогів з використанням 

комп’ютерних методик; 

 оформлення результативності за допомогою таблиць, графіків, діаграм; 

 оформлення досвіду роботи. 

Організація співробітництва з іншими установами 

Протягом реалізації проекту інформатизації закладу ДНЗ співпрацював 

з різними установами. Були проведені консультації в Управлінні освіти 

Ленінської у м. Харкові ради, у Департаменті освіти Харківської міської 
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ради, Складений договір співробітництва з Науково-навчальним інститутом 

Державного університету ІКТ, що знаходиться в Ленінському районі. Були 

проведені цільові відрядження у м. Белгород у ДОУ №74 «Забава» для 

обміну досвіду з питань використання системи АВЕРС у роботу 

закладу.(додаток №17) 

Виявлені проблеми у ході здійснення досліджень стану інформатизації:  

 незабезпеченість робочих місць педагогів комп’ютерами; 

 недостатній рівень володіння основами комп’ютерної грамотності 

працівників ДНЗ; 

 відсутність спеціалізованих програм для обслуговування робочого 

місця завідувача, медичної сестри, вихователя-методиста, комірника, 

завгоспа, кастелянки; 

 вихователі не мають можливості у повній мірі користуватися 

мультимедійним супроводом на заняттях та режимних моментах за 

причини наявності лише одного комплекту обладнання; 

 відсутність інтерактивної дошки в ігрових приміщеннях; 

 велика кількість дітей у групах; 

 відсутність комп’ютерного класу для дошкільнят; 

 недостатній рівень володіння методикою проведення занять з 

використанням ІКТ; 

 відсутність у штатному розкладі спеціаліста з питання ІКТ. 

Провідні завдання, спрямовані на вирішення виявлених проблем 

Для вирішення провідних завдань, спрямованих на вирішення 

виявлених проблем, був створений Проект розвитку ДНЗ у напрямку 

інформатизації (стор. 19). 
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П А С П О Р Т 

учасника конкурсу-захисту  

на кращу модель інформатизації закладу освіти 

«Шкільний інформаційний світ» 

 

І. Загальна інформація 

Повна назва закладу: Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №78 Харківської міської ради» 

Тип навчального закладу: загального типу 

Форма власності: комунальна 

Завідувач (П.І.Б): Кізлевич Вікторія Вікторівна 

Адреса (вказати індекс): 61093, місто Харків, вулиця Клапцова, 49 

Район: Ленінський 

Телефони: 724-32-57, 724-36-77 

E-mail: trium73@mail.ru 

Web-сайт ДНЗ: http://www.vedmedyk-umka.com.ua/ 

Кількість учнів (вихованців): 348 

Кількість класів(груп): 12 

Кількість учителів (вихователів): 26 

із них мають кваліфікаційну категорію: 

 «Спеціаліст вищої категорії» – 1 

«Спеціаліст першої категорії» – 4 

«Спеціаліст другої категорії» – 1 

«Спеціаліст» – 20 

із них мають педагогічні звання (для дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів зазначаються ті звання, що відповідають категорії 

працівників цих закладів): 

«Вихователь-методист» - 0 

Наявність методичного кабінету з літературою для педпрацівників: є 

Кількість книг каталозі літератури:  
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Кількість найменувань періодичних видань: 13 

Наявність медіатеки: є 

Кількість дисків:  

ІІ. Інформатизація закладу освіти 

Загальний парк комп’ютерної техніки навчального закладу: 15 

Наявність локальної мережі у закладі: є 

Кількість ПК для підтримки управлінської діяльності –7 

Кількість ПК у предметних кабінетах: 1 

Кількість та відсоток працівників закладу освіти, що володіють ПК на рівні: 

- впевнений користувач: 78,9% 

- невпевнений користувач: 15, 8% 

- не володіють: 5,3% 

Додаткова інформація про навчальний заклад: 

Дошкільний навчальний заклад 78 Ленінського району цього року 

відзначив 42-у річницю від дня свого заснування. Садок був заснований у 

1968 році підприємством «Південна залізниця». На сьогодні шефство над 

ним взяло підприємство «Метрополітен», але й «Південна залізниця» не 

забуває про своїх підопічних. У закладі 12 груп загального розвитку, з них 

чотири групи – для дітей раннього віку, вісім – для дітей дошкільного віку. 

Всього в садку виховується 348 дітей. 

Колектив дошкільного закладу великий і досвідчений. В ньому 

працює 68 співробітника. Серед них 26 – педагоги-вихователі. Чотирнадцять 

вихователів мають вищу освіту, інші – середню спеціальну. Під час атестації 

один з педагогів отримав кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії», 3 вихователя мають першу категорію, 1 – другу, всі інші – 

категорію «Спеціаліст». Слід зазначити, що один з педагогів має звання 

«Відмінник народної освіти України». 

З 2001 року цим великим колективом керує завідувач Вікторія 

Вікторівна Кізлевич. За період її керування заклад брав участь у багатьох 

конкурсах районних та міських рівнів і був відзначений грамотами та 
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нагородами. Так у 2006 році педагогічний колектив ДНЗ був нагороджений 

грамотою за високий рівень професійної майстерності, значні досягнення у 

справі освіти, виховання і розвитку дітей, модернізації матеріальної і 

навчальної бази закладу та у зв'язку з перемогою у огляді-конкурсі з 

підготовки навчальних закладів міста Харкова до нового 2006-2007 н.р. – ІІІ 

місце. У травні 2006 року заклад був нагороджений дипломом І ступеня 

«Освіта Харківщини ХХІ століття у ІV регіональній відкритій виставці-

конкурсі «Дошкільний навчальний заклад: удосконалення та модернізація 

освітнього процесу». У 2009 році вихователь ДНЗ Таран Т.В. стала 

переможцем міського конкурсу «Вихователь року 2009» у номінації 

«Мистецтво дитини – краса людського духу». Колектив закладу з січня 2008 

року бере участь у регіональній експериментальній діяльності за напрямом 

«Моніторинг якості освіти». Темою  експериментального майданчика є 

«Моніторинг розвитку мислення дітей дошкільного віку та вирішення ними 

творчих завдань». Заклад є базовим для проведення практики студентів 

ХОНМІБО, а саме завідувачів міста та області. Також на базі закладу 

проходять практику студенти НПУ ім.. Г.С.Сковороди та Гуманітарно-

педагогічного інституту. У лютому 2010 року завідувач В.В.Кізлевич брала 

участь у роботі Всеукраїнського Дня дошкільника, а саме проводила у 

Київському Будинку вчителя майстер-клас за темою «ТРВЗ та гра – 

форманта емоційного розвитку дитини». У травні колектив закладу був 

нагороджений дипломом громадської акції «Флагмани освіти і науки 

України» 

 

 

Завідувач ДНЗ№78                                                                             В.В.Кізлевич 
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Проект розвитку ДНЗ  у напрямку інформатизації 

«Дошкільний заклад майбутнього» 

І. Проблема проекту: 

Інформатизація освіти - це комплексний, багатоплановий процес, в 

якому беруть участь і діти, і педагоги, і адміністрація дошкільного 

навчального закладу. Це і створення єдиного інформаційного освітнього 

простору ДНЗ, міста, району, країни; і використання інформаційних 

технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ, і розробка інтегрованих 

занять; і проектна діяльність; і активне використання Інтернету в освіті.  

Для створення, розвитку інформаційно-освітнього середовища 

необхідно повністю задіювати науково-методичний, інформаційний, 

технологічний, організаційний і педагогічний потенціал, накопичений 

системою освіти в Україні.  

В умовах динамічного змінного світу, постійного вдосконалення і 

ускладнення технологій інформатизація сфери освіти набуває 

фундаментального значення. Даний напрям розвитку освітньої галузі, як 

підкреслюється в державних документах, визнається одним із важливіших 

національних пріоритетів. Завдяки перетворенням все ширше з'ясовується 

роль інформаційних технологій не тільки в системі шкільної освіти, але й на 

даний час і дошкільної освіти 

Стає аксіомою і те, що використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) в різних сферах діяльності стало частиною культури і 

необхідною нормою. Володіння інформаційно-комп'ютерними технологіями 

допомагає педагогові відчувати себе комфортно в нових соціально-

економічних умовах, а освітній установі - перейти на режим функціонування 

і розвитку як відкритої освітньої системи.  

Для досягнення повноти і якості використання наукових і практичних 

знань в освітній діяльності дошкільних установ потрібно створити у межах їх 

"виробничих" процесів ефективну систему інформаційного забезпечення. 

Для цього необхідно, щоб якісно запрацював кожен її елемент.  
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Комп'ютери, принтери, відеокамери, мультимедійні засоби - 

інструменти для обробки інформації, які можуть стати могутнім технічним 

засобом навчання, засобом комунікації, необхідними для спільної діяльності 

педагогів, батьків і дошкільників. 

Інформатизація дошкільної освіти відкриває педагогам нові 

можливості для широкого впровадження в педагогічну практику нових 

методичних розробок, направлених на інтенсифікацію і реалізацію 

інноваційних ідей освітньо-виховного процесу.  

Процес інформатизації в дошкільних закладах обумовлений вимогою 

сучасного суспільства, що розвивається, яке потребує того, щоб його члени 

були готові до праці в десятки разів продуктивнішої і творчої. А це 

забезпечується використанням всіх можливих інформаційних засобів - від 

персональних комп'ютерів до глобальних зв'язків Інтернет. в дошкільну 

освіту комп'ютер повинен стати в дитячому саду ядром розвиваючого 

наочного середовища. Він розглядається не як окремий повчальний ігровий 

пристрій, а як універсальна інформаційна система, здатна з'єднатися з 

різними напрямами освітнього процесу, збагатити їх і в корені змінити 

розвиваюче середовище дошкільного закладу в цілому. 

Аналізуючи діяльність нашого ДНЗ, хочеться відзначити, що 

використання педагогами ІКТ в роботі з дітьми і батьками знаходиться на 

середньому рівні.  

Робота педагогічного колективу характеризується цілісністю і 

передбачає взаємозв'язок між різними видами діяльності. Педагоги ДНЗ 

активно упроваджують нові освітні технології в освітній процес, такі як 

метод проектів, технологію портфоліо, ігрові технології і т.д. На початок 

2009-2010 н.р. 89,5% педагогічного колективу володіють персональним 

комп'ютером. З них: 84,2% - невпевнених користувачів; 5,3% - впевнених 

користувачів. 10,5 % педагогів не володіють основами комп'ютерної 

грамотності. 
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Останнім часом намітилися нові, перспективні форми співпраці ДНЗ з 

сім'єю, які припускають підключення батьків до активної участі в 

педагогічному процесі дошкільного закладу. Інформаційні і, особливо, 

телекомунікаційні технології значно підвищують ефективність взаємодії 

педагогічного колективу дитячого садка і батьків при навчанні і вихованні 

дошкільників. Наявність у ДНЗ власного сайту в мережі Інтернет надає 

батькам можливість оперативного отримання інформації про життя закладу, 

групи, розклад занять, про заходи, що проводяться, свята, розваги. Такий 

режим інформаційної взаємодії не заперечує можливості отримання 

індивідуальної або конфіденційної інформації. На сайті ДНЗ може бути 

реалізована підсистема розділення прав і повноважень користувачів, а кожен 

з батьків може володіти своїм «ключем» для входу на такий сайт. Окрім 

цього сайт ДНЗ або інших освітніх установ може стати для батьків джерелом 

інформації навчального, методичного або виховного характеру. Із сторінок 

таких сайтів батьки можуть отримати інформацію про методи заощадження 

здоров'я дітей, їх безпеку, правилах поведінки дитини в сім'ї і в суспільстві, 

корисні поради з навчання і виховання дошкільників. Телекомунікації 

дозволять батькам в реальному режимі часу відстежувати виховно-освітній 

процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають в 

навчанні і ради, направлені на усунення конкретних проблем у взаємодії з 

педагогом.  

У зв'язку з цим і виникла необхідність створення проекту 

«Дошкільний заклад майбутнього» в нашому дитячому садку. Нами 

окреслена головна мета впровадження інформаційних технологій - створення 

єдиного інформаційного простору освітньої установи, системи, в якій задіяні 

і на інформаційному рівні зв'язані всі учасники освітнього процесу: 

адміністрація, вихователі, діти і їх батьки. Дані приведеного аналізу 

дозволяють виділити ресурси, які можуть стати фундаментом проекту: 

достатній рівень професіоналізму педагогів, наявність нормативно-правової 

бази, наявність науково-методичної бази. 
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ІІ. Мета і завдання проекту: 

Значущість проекту «Дошкільний заклад майбутнього» полягає в 

тому, щоб досягти інформування батьків і соціуму про діяльність ДНЗ, а 

педагогічним працівникам активізувати використання інформаційно-

комунікативних технологій в роботі з дітьми. Ми працюємо над тим, щоб 

створити єдине інформаційне середовище в ДНЗ. 

Реалізація проекту здійснюється через створення інформаційного 

середовища, через навчання педагогів ІКТ, занять з дітьми з використанням 

ІКТ, через створення сайту ДНЗ для батьків і громадськості. Проект 

заснований на концептуальних положеннях:  

 Інформаційна культура і комп'ютерна грамотність педагогів.  

 Принцип охорони здоров'я дітей.  

 Інформаційний підхід до педагогічного процесу.  

 Триєдність освітніх цілей.  

 Педагогічна доцільність.  

 Інтеграція.  

 Принцип мультимедійності.  

 Інтерактивний характер.  

Проблема: Сьогодні перед педагогічним колективом встають 

величезного значення і об'єму завдання формування інформаційної культури 

педагогів, батьків і дітей, для чого необхідно упровадити інформаційно-

комунікаційні технології у навчально-виховний процес ДНЗ. 

Мета: Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньо-виховному процесі в ДНЗ, для створення єдиного інформаційного 

середовища.  

Завдання проекту: 

 Створити комплексну інтегровану модель інформаційно-методичного і 

технічного забезпечення освітньо-виховного процесу ДНЗ.  

 Інтегрувати, упровадити інформаційні технології в процеси виховання і 

навчання дошкільників та педагогів, в управлінську діяльність закладу.  
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 Створити банк комп'ютерних навчальних програм, дидактичних і 

методичних матеріалів по використанню інформаційних технологій в 

роботі ДНЗ.  

 Розробити особистісно-орієнтовані форми взаємодії суб'єктів (дітей, 

батьків, педагогів) установи, що обумовлюють підвищення рівня 

професійної компетентності фахівців і оволодіння інтегрованими 

способами розвитку особистості дитини.  

 Підвищити зацікавленість батьків у взаємодії їх з ДНЗ.  

 Популяризувати діяльність ДНЗ серед населення міста, області, країни.  

Ресурсне забезпечення проекту: 

Нормативно-правове:  

 розробка нових локальних актів, що регламентують діяльність ДНЗ 

(наказів, положень, правил), укладення договорів з партнерами;  

Науково-методичне:  

 функціонування ініціативної групи по реалізації проекту в ДНЗ ;  

 розробка механізму, критеріїв і показників оцінки результативності 

реалізації проекту;  

 впровадження системи методичних консультацій по ходу реалізації 

проекту;  

 Оснащення педагогів методичною допомогою і рекомендаціями по 

використанню ІКТ в роботі з дітьми.  

Кадрове:  

 створення умов для підвищення кваліфікації, підготовки і 

перепідготовки фахівців, що беруть участь в реалізації проекту;  

 залучення необхідних фахівців ззовні;  

 створення творчих груп;  

Інформаційне:  

 формування банку даних по реалізації проекту;  

 моніторингові заходи;  
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 організація заходів щодо інформування громадськості про хід 

реалізації проекту;  

Матеріально-технічне:  

 придбання технічних і дидактичних засобів навчання;  

 оснащення ДНЗ технічними засобами: мультимедійними проекторами, 

ноутбуками, кольоровими принтерами, відеокамерами, цифровими 

фотоапаратами;  

Фінансове:  

 кошторис витрат ДНЗ;  

 спонсорська і благодійна допомога.  
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План реалізації проекту 

1 етап - організаційний  (вересень-жовтень 2009 р.) 

№ 

з/п 

Заходи Терміни 

реалізації 

Очікуваний результат Відпові-

дальний 

1 Видання наказу про створення проекту «Дошкільний 

заклад майбутнього» 

вересень 

2009 

створення механізму 

ефективного управління 

проектом 

завідувач 

2 Розроблення Положення про роботу ДНЗ в рамках 

проекту. 

вересень 

2009 

наявність Положення про 

роботу ДНЗ у рамках проекту 

завідувач 

3 Створення і планування роботи творчої групи. вересень 

2009 

план роботи ініціативної 

групи 

вихователь-

методист 

4 Оформлення та розміщення інформації за змістом 

реалізації проекту на інформаційному стенді «Разом з 

комп'ютером». 

протягом 

реалізації 

проекту 

інформованість  колективу і 

батьків ДНЗ про хід 

реалізації проекту 

вихователь-

методист 

5 Вивчення нормативно-правової документації і науково-

методичної літератури 

протягом 

реалізації 

проекту 

підвищення рівня 

професійної майстерності 

педагогів 

учасники 

проекту 

6 Розробка структури  впровадження  ІКТ у виховно-

освітній процес ДНЗ. 

жовтень 

2009 

наявність перспективних 

планів і тематичної структури 

вихователь-

методист 
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7 Організація постійно діючого теоретично-практичного 

семінару «Застосування комп’ютерних інформаційних 

технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів 

модернізації  дошкільної освіти». 

жовтень 

2009 

підвищення рівня 

професійної майстерності 

педагогів 

вихователь-

методист 

8 Формування банку методичних ідей. жовтень наявність банку по 

використанню в роботі з 

дітьми ІКТ. 

вихователь-

методист 

9 Визначення і опрацювання додаткових можливостей взаємодії 

з об'єктами соціального оточення для створення сайту ДНЗ. 

жовтень наявність договорів про 

взаємодію з організаціями 

для створення сайту 

завідувач 

І1 етап - констатуючий  (жовтень-грудень 2009 р.) 

1 Проведення моніторингу рівня професійної майстерності 

педагогів ДНЗ по використанню ІКТ в роботі з дітьми 

жовтень 

2009 

порівняльна картина 

ефективності проекту 

вихователь-

методист 

2 Придбання мультимедійної апаратури та МФП. вересень 

2009 

наявність технічних засобів 

для педагогічної роботи 

завгосп 

ІІ1 етап - формуючий  (січень-грудень 2010 р.) 

1 Видання наказу про створення сайту в ДНЗ січень 2010 створення механізму 

ефективного управління 

завідувач 
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проектом 

2 Створення і розміщення сайту ДНЗ в Інтернеті травень 

2010 

налагодження взаємодії з 

батьками через Інтернет 

педагоги 

3 Організація індивідуального та групового консультування 

педагогів з проблемних питань використання ІКТ в роботі 

з дітьми. 

протягом 

реалізації 

проекту 

попередження і корекція 

помилок 

вихователь-

методист 

4 Організація зборів, консультацій, відкритих показів 

занять з використанням ІКТ для батьків. 

протягом 

реалізації 

проекту 

включення батьків в освітній 

процес 

педагоги 

5 Придбання 3-х ноутбуків, кольорового принтера серпень 

2010 

наявність технічних засобів 

для педагогічної роботи 

завгосп 

6 Проведення моніторингу рівня професійної майстерності 

педагогів ДОУУ по використанню ІКТ в роботі з дітьми 

травень 

2010 

порівняльна картина 

ефективності проекту 

вихователь-

методист 

7 Проведення управлінської практики для слухачів курсів 

при ХОНМІБО на тему: «Використання ІКТ в 

управлінській діяльності керівника ДНЗ» 

жовтень 

2010 

підвищення рівня 

професійної майстерності 

керівників ДНЗ 

завідувач 

8 Організація презентації сайту ДНЗ на засіданні Ради 

закладу. 

жовтень 

2010 

інформування всіх учасників 

проекту про сайт ДНЗ 

завідувач 

ІV етап - контрольний  (січень-березень 2011 р.) 
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1 Проведення моніторингу рівня професійної майстерності 

педагогів ДОУУ по використанню ІКТ в роботі з дітьми 

березень 

2010 

порівняльна картина 

ефективності проекту 

вихователь-

методист 

2 Придбання ще однієї мультимедійної апаратури для 

музичної зали. 

січень 2010 наявність технічних засобів 

для педагогічної роботи 

завгосп 

V етап - узагальнюючий  (квітень-серпень 2011 р.) 

1 Аналіз результатів реалізації проекту, коректування 

змісту, підбиття підсумків 

квітень 

2011 

План діяльності на 2011-2012 

н.р. 

вихователь-

методист 

2 Організація індивідуального консультування педагогів протягом 

реалізації 

проекту 

Попередження і корекція вихователь-

методист 

3 Проведення порівняльного моніторингу в групах по 

використанню ІКТ в роботі з дітьми 

травень 

2011 

Порівняльна картина 

ефективності проекту щодо 

якості освіти дітей 

завідувач 

4 Організація засідання творчої групи з метою аналізу 

роботи ДНЗ під час реалізації проекту 

травень 

2011 

Підбиття підсумків  

5 Створення та корекція банку конспектів, презентацій і 

мультимедійних матеріалів для роботи з дітьми,батьками. 

травень 

2011 

Банк даних педагоги 

6 Узагальнення досвідів педагогів по використанню ІКТ в 

роботі з дітьми і батьками. 

серпень 

2011 

Впровадження у практику 

роботи досвіди колег 

педагоги 
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Очікувані результати: 

1. Підвищення ефективності процесу навчання.  

2. Активізація пізнавальної діяльності дітей.  

3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.  

4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.  

5. Активізація педагогічної і культурної свідомості батьків, педагогів і інших фахівців, для створення єдиного 

інформаційного середовища.  

6. Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно - 

комунікаційних технологій.  

9. Участь батьків у освітньо-виховному процесі ДНЗ.  

10. Підвищення педагогічної культури батьків.  

В результаті реалізації проекту якісно зміниться робота педагогів, які зможуть ефективно вирішувати задачі 

виховання і навчання дітей дошкільного віку і у взаємодії дитячого саду і сім'ї. 
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Додаток 1 

Розвиток парку техніки ДНЗ№78 протягом 2001-2010 років 

Комп'ютерна техніка 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Принтери БФП кольорові принтери

 

Периферійні пристрої 

№ Назва пристрою Рік придбання 

1 Мультимедійний проектор 2009 

2 Відеокамера 2009 

3 Цифровий фотоапарат 2009 

4 Вебкамери (5 штук) 2009 
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Додаток 2 

Схема локальної мережі ДНЗ№78 
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Додаток 3 

Анкета  

« Користування мережею Інтернет у педагогічній діяльності » 

ПІБ _______________________________________________________ 

1. Чи є у вас доступ до мережі Інтернет? 

 Так; 

 Ні. 

2. Як часто Ви користуєтесь мережею Інтернет? 

 Ніколи; 

 Один раз на місяць: 

 Один раз на тиждень; 

 Частіше ніж один раз на тиждень. 

3. Чи бажали б Ви мати сайт дошкільного закладу для педагогів, батьків 

та дітей? 

 Так; 

 Ні. 

4. Яка інформація на Вашу думку повинна відображатись у сайті 

дошкільного закладу? __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. На які сайти Ви частіше заходите у мережі Інтернет? 

 Інформаційні; 

 Розважальні; 

 Електронні бібліотеки; 

 Сайти рефератів; 

 Інші, якщо інші, то які? 

6. Чи бажаєте Ви взяти участь в розробці сторінок сайту дошкільного 

закладу? 

 Так;  

 Ні.
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Додаток 4 

Зведена таблиця результатів анкетування 

« Користування мережею Інтернет у педагогічній діяльності » 

№ Питання Первинне анкетування Вторинне анкетування 

1 
Чи є у вас доступ до 

мережі Інтернет? 

Так- 57,8% 

Ні – 42,2% 

Так- 68,4% 

Ні – 31,6% 

2 

Як часто Ви 

користуєтесь мережею 

Інтернет? 

Ніколи – 5,3% 

Один раз на місяць – 10,6% 

Один раз на тиждень– 2,2% 

Частіше ніж один раз на 

тиждень – 41,9% 

Ніколи – 0% 

Один раз на місяць – 10,6% 

Один раз на тиждень – 36,9% 

Частіше ніж один раз на 

тиждень – 52,5% 

3 

Чи бажали б Ви мати 

сайт ДНЗ для педагогів, 

батьків та дітей? 

Так- 89,4% 

Ні – 10,6% 

Так- 100% 

Ні – 0% 

4 

Яка інформація на 

Вашу думку повинна 

відображатись у сайті 

дошкільного закладу? 

Консультації психолога, 

методиста, ігрові програми 

для дітей, новини дитячого 

садка, конкурси, змагання. 

Відеоматеріали ОВП, 

конспекти та розробки занять 

з використанням ТРВЗ 

технологій. 

5 

На які сайти Ви 

частіше заходите у 

мережі Інтернет? 

 

Інформаційні – 41,9% 

Розважальні – 36,9% 

Електронні бібліотеки – 

36,9% 

Сайти рефератів – 52,2% 

Інші, якщо інші, то які? – 

дитячі – 10,6% 

Інформаційні – 46,2% 

Розважальні – 36,9% 

Електронні бібліотеки–52,5% 

Сайти рефератів – 57,5% 

Інші, якщо інші, то які? – 

дитячі – 36,8%, участь у 

Інтернет конкурсах – 10,6%. 

6 

Чи бажаєте Ви взяти 

участь в розробці 

сторінок сайту 

дошкільного закладу? 

Так- 52,2% 

Ні – 47,8% 

Так- 78,9% 

Ні – 21,1% 
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Додаток 5 

Каталог освітніх Інтернет ресурсів з дошкільної освіти 

www.solnet.ee Развлекательно-познавательный 

детский  портал  «Солнышко» 

www.abetka.ukrlife.org/ «Весела абетка» 

www.baby.com.ua Статьи о развитии и воспитании 

детей 

http://tanja- k.chat.ru/ Материалы в помощь 

работникам, воспитателям, физ. 

инструкторам, методистам 

детских дошкольных 

учреждений. 

www.kinder.ru Каталог детских ресурсов 

www.иbarryclipart.com Тематическая коллекция 

картинок (на англ.яз.) 

www.deti.religiousbook.org.ua Коллекция познавательных 

материалов для детей 

www.i-beti.ru Журнал «Игра и дети» 

www.detskiysad.ru Воспитание, обучение, развитие 

и здоровье ребѐнка. 

http://dob.1september.ru Газета «Дошкольное 

образование» 

www.sсhool.edu.ru/catalog.asp. Каталог российского 

общеобразовательного портала 

(раздел «Дошкольное 

образование») 

www.detiseti.ru Развивающие игры и задания 

edu.rin.ru (закладка «Дошкольное 

образование») – советы, игры, 

тесты, сказки 

vkids.km.ru Уроки, книги, энциклопедии, 

игры 

http://education.gov.ua 

http://www.mon.gov.ua 

Сайт міністерства освіти і науки 

http://edu-post-diploma.kharkov.com/ Портал ХОНМІБО 

http://www.7ya.ru «Всѐ о детях и семье» 

http://www.humans.ru/ humans/family «Семья и детство» 

http://baby.com.ua «Всеукраинский семейный 

ресурс» 

http://kids.rin.ru «Детский портал» 

http://uneznajki.boom.ru/ «В гостях у Незнайки» 

http://www.playroom.com.ru Детская игровая комната 

http://www.solnet.ee/
http://education.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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http://www.psyedu.ru/news.php «Психологическая наука и 

образование» 

http://www.psy.org.ru/ Психология детского возраста 

http://www.childpsy.ru/ «Детский психолог» 

http://www.experiment.lv/ Развивающее обучение 

http://www.parents.agava.ru/start.htm Родительский клуб 

http://www.zankov.ru/ Развивающая система Занкова 

http://www.apsu.org.ua/inov/face_inov.phtml Педагогічні інновації (з сайту 

Академії педагогічних наук 

України ) 

http://www.cippe.edu-ua.net/ Сайт ЦІППО 

http://www.children.edu-ua.net/ «Діти України» 

http://www.motessori.magichild.ru Методика Монтессори 

http://www.psylist.net/pedagogika Педагогіка 

http://www.danilova.ru Раннее развитие детей 

http://www.biglib.com.ua Електронная библиотека 

http://www.aladiev.novmail.ru Математика, информатика 

http://www.ukrlib.By.ru Библиотека украинской 

литературы 

Бесплатная почта 

http://www.ukr.net 

http://www.mail.ru 

Бесплатная почта 

Поисковые системы 

http://www.google.com.ua Гугл 

http://www.yandex.ru Яндекс  

http://www.rambler.ru Рамблер 

 

 

http://www.psyedu/
http://www.ukr.net/
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Додаток 6 

Моніторинг рівня володіння педагогами основами комп’ютерної 

грамотності  

 

Первинне анкетування 

(вересень 2009 року) 

 

Вторинне анкетування 

(травень 2010 року) 
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Додаток 7 

Тест 

на определение уровня 

сформированности информационной культуры педагогов 

 

Инструкция: На каждый из 25 вопросов предлагаются три варианта 

ответов, из которых следует выбрать один или два, наиболее для вас 

подходящих. Положите рядом с этой страницей чистый лист бумаги и 

отмечайте на нем ответы. 

1.  Вообще я к тестам отношусь: 

а)  с предубеждением; 

б) с острым интересом; 

в) с энтузиазмом. 

2. Из своих товарищей с большим уважением отношусь к тем, кто: 

а) знает все на свете и всегда сообщает самое нужное, интересное и 

необычное; 

б) интересуется чем-то определенным и досконально знает об этом; 

в)  знает далеко не все, но интересуется многим и легко меняет или сочетает 

увлечения. 

3.  Бюрократ — это: 

а)  преступник; 

б) несознательный работник; 

в)  неспособный и не знающий свое дело. 

4. Думаю, что в библиотеке: 

а)  всегда можно найти, что нужно; 

б) далеко не все найдешь, что нужно; 

в)  почти ничего, что нужно, никогда не найдешь. 

5.  Если меня с работы пошлют учиться: 

а)  постараюсь увильнуть, так как работа важнее; 

б)  поеду только потому, что, наверное, так надо;  
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в) поеду с охотой, хотя, может быть, потом и разочаруюсь. 

6.  По моему мнению, работа секретаря у начальника: 

а) очень простая, ее может выполнять любая девушка, закончившая 

десятилетку; 

б) не очень простая и требующая хотя бы небольшой подготовки; 

в)  достаточно сложная и требующая квалифицированной подготовки. 

7.  Наверное, инфаркты, инсульты: 

а)  от сидячего образа жизни; 

б)  неизбежное зло работников умственного труда; 

в)  из-за неумения организовать свою и чужую работу. 

8.  Профессия переводчика с английского языка:  

а) не очень нужная сегодня; 

б)  нужная сегодня и завтра; 

в)  нужная сегодня, но не завтра. 

9. Считаю, что каждый специалист должен читать в основном: 

а) книги по своей специальности; 

б) журналы по своей специальности; 

в) книги по смежным специальностям. 

10.  Работа с «бумажками»: 

а) все-таки какая-то унизительная по сравнению с другими профессиями; 

б) не унизительная, но не почетная; 

в) если не почетная, то, по крайней мере, очень необходимая в наше время. 

11.  Информатика в школе должна: 

а) помочь только в обучении математике; 

б) научить программировать и пользоваться компьютером; 

в)  перевернуть весь учебный процесс. 

12.  Посещая один и тот же музей: 

а) стараюсь каждый раз осматривать все; 

б)  выбираю что-нибудь интересное; 

в) иду к чему-то конкретному.  
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13. Документом является: 

а) художественный фильм; 

б) не художественный, а документальный фильм; 

в)  вообще не фильм, а бумага с печатью. 

14.  Низкую эффективность конторского труда объясняю: 

а)  несознательностью, граничащей с нерадивостью; 

б) отсутствием хорошей зарплаты; 

в)  неумением организовать свою и чужую работу. 

15.  Ручные перфокарты: 

а) знаю, что это такое, и пользуюсь ими; 

б) имею об этом некоторое представление, но в век компьютеров они не 

нужны; 

в)  не знаю, что это такое. 

16.  Когда бываю в библиотеке: 

а)  стараюсь пользоваться каталогом; 

б) изредка обращаюсь к каталогу; 

в)  вполне обхожусь без каталога. 

17. Уверен, что в архивах сохраняют: 

а)  практически все действующие деловые бумаги; 

б)  большую их часть; 

в)  меньшую часть. 

18.  Стараюсь: 

а)  сознательно регулировать идущие на меня потоки информации (радио, 

телевизор, книги, разговоры), выбирая только то, что мне нужно; 

б) направлять на себя больше информации, чтобы ничего не пропустить; 

в)  ограничивать количество информации, используя только главное. 

19.  Цвет в нашей жизни: 

а)  имеет очень большое значение — раскрывает характер человека, 

диагностирует болезни, лечит, влияет на настроение и производительность 

труда, помогает общению и украшает;  
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б)  наверное, это так, но сказано слишком сильно; 

в)  сомневаюсь во многом перечисленном. 

20.  На тексты, изобилующие «штампами», реагирую: 

а)  с бурным возмущением; 

б) отрицательно; 

в)  спокойно. 

21. Уважаю: 

а) в равной степени ученого-теоретика и специалиста-практика; 

б) ученого-теоретика; 

в)  специалиста-практика. 

22.  Реферативные журналы: 

а)  читал их; 

б)  не читал, но имею о них представление; 

в)  вряд ли смогу объяснить, что это такое. 

23.  Реклама — дело: 

а)  очень полезное; 

б)  полезное, но далеко не всегда; 

в)  по крайней мере, у нас совершенно не нужное. 

24.  В своем городе: 

а) с удовольствием буду водить гостя, показывая старину и рассказывая 

интересные истории, которые знаю; 

б) если и буду что-то показывать гостю, то только не старину; 

в)  предпочту не играть для гостя роль гида. 

25.  Электронно-вычислительная техника: 

а) только средство, большая эффективность которого зависит от сочетания с 

другими средствами и методами; 

б)  революция, решающая много проблем; 

в) новшество, которое следует, однако, осваивать не торопясь.  

 



42 
 

Теперь, когда вы ответили обязательно на все 25 вопросов, оцените 

ваши ответы по следующим правилам. От 1-го до 12-го вопроса 

включительно: а = 0; б = 2; в = 4. Если отмечены два варианта — возьмите 

среднее арифметическое, например: б + в = (2 + 4) : 2 = 3. От 13-го до 25-го 

вопроса поступайте наоборот: а = 4;б = 2;в = 0 (при двух вариантах также 

берите среднее). Потом сложите все 25 чисел, их сумма будет означать 

уровень вашей информационной культуры в процентах. Для абитуриента 

плохо меньше 30 процентов, для молодого специалиста — меньше 50 

процентов.  
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Додаток 8 

Моніторинг рівня сформованості ІК вихователів за Є.І. Роговим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень 2010року 
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Додаток 9 

Анкета №1 для вихователів  

з метою виявлення рівня володіння та використання ІКТ  

ПІБ вихователя ____________________________________________________ 

1. Чи маєте Ви комп’ютер вдома? 

а) так; 

б) ні. 

2. Чи володієте Ви основами комп’ютерної грамотності? 

а) так; 

б) частково; 

в) не володію. 

3. Чи проходили ви курси з ПК, якщо так коли і які курси закінчили? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Чи використовуєте ІКТ (підкреслити): 

а) під час підготовки до занять; 

б) на заняттях; 

в) для самоосвіти; 

г) інше (вказати) _________________________________________________ 

5. Які інформаційні комп’ютерні засоби Ви використовуєте 

(підкреслити): 

а) текстовий редактор; 

б) електронні таблиці; 

в) електронні презентації; 

6.  Як часто Ви використовуєте ІКТ?  

а) щодня; 

б) один раз на тиждень; 

в) один, два рази на місяць; 

г) один два рази на квартал.  



45 
 

7.  Чи вважаєте Ви що використання ІКТ істотно полегшує підготовку до 

занять і дає змогу їх урізноманітнити? 

а) так; 

б) ні. 

8.  Чи створені В ДНЗ умови для використання ІКТ? 

а) так; 

б) частково; 

в) ні. 

9.   Чи заохочує адміністрацію ДНЗ використання ІКТ? 

а) так; 

б) ні. 

10. Ваші досягнення у використанні ІКТ _____________________________ 

________________________________________________________________ 

     11. Чи вважаєте Ви за потребу організацію та проведення семінару з 

практичними заняттями на тему: «Застосування комп’ютерних 

інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації 

дошкільної освіти»? 

а) так; 

б) ні.  
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Додаток 10 

Анкета №2 для вихователів  

з метою виявлення рівня володіння та використання ІКТ  

ПІБ вихователя ____________________________________________________ 

1. Чи маєте Ви комп’ютер вдома? 

а) так; 

б) ні. 

2. Чи підвищився Ваш рівень володіння комп’ютером? 

а) так; 

б) частково; 

в) ні. 

3. Чи проходили ви курси з ПК, якщо так коли і які курси закінчили? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Чи використовуєте ІКТ?  

а) під час підготовки до занять; 

б) на заняттях; 

в) для самоосвіти; 

г) інше (вказати) _________________________________________________ 

5. Які інформаційні комп’ютерні засоби Ви використовуєте: 

а) текстовий редактор; 

б) електронні таблиці; 

в) електронні презентації; 

6.  Як часто Ви використовуєте ІКТ?  

а) щодня; 

б) один раз на тиждень; 

в) один, два рази на місяць; 

г) один два рази на квартал. 

7.  Чи вважаєте Ви що використання ІКТ істотно полегшує підготовку до 

занять і дає змогу їх урізноманітнити?  
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а) так; 

б) ні. 

8.  Чи створені В ДНЗ умови для використання ІКТ? 

а) так; 

б) частково; 

в) ні. 

9.   Чи заохочує адміністрацію ДНЗ використання ІКТ? 

а) так; 

б) ні. 

10. Ваші досягнення у використанні ІКТ _____________________________ 

________________________________________________________________ 

     11. Які проблеми виникли у Вас під час використання ІКТ? _____________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Додаток 11 

Аналіз результативності анкетування педагогів з питання використання 

ІКТ (первинне анкетування) у вересні 2009 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз результативності анкетування педагогів з питання використання 

ІКТ (вторинне анкетування) у травні 2010 року 
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Додаток 12 

План постійно-діючого теоретично-практичного семінару  

ДНЗ №78 2009-2010 н.р. 

«Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з 

дітьми, як один із шляхів модернізації 

 дошкільної освіти» 

Мета: Мета: надати дійову допомогу щодо поліпшення теоретичних і 

практичних знань педагогів з питання введення комп’ютерів у систему 

дидактичних засобів ДНЗ. Вдосконалювати теоретичну та практичну 

підготовку вихователів до проблеми: підготовка вихователів до вивчення 

основ комп’ютерної грамотності, до роботи з сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями. Закладати основи інформаційної культури 

педагогів. Стимулювати педагогів до практичного застосування знань в 

роботі з дітьми. 

Термін роботи семінару: 

1 заняття – другий вівторок вересня (8.09.2009) 

2 заняття – другий вівторок жовтня (13.10.2009) 

3 заняття – другий вівторок грудня (8.12.2009) 

4 заняття – другий вівторок лютого (9.02.2010) 

Керівники семінару – завідувач  Кізлевич В.В.,  

вихователь-методист Бучинська Г.Л., 

практичний психолог Ломанова В.Б. 
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І заняття 

І. Реєстрація учасників семінару-практикуму. 

ІІ. Ігрова вправа «Запитання - Відповідь» (виявлення теоретичних і 

практичних знань вихователів з проблеми). 

ІІІ. Вхідне опитування «Що я очікую від роботи семінару». 

ІV. Теоретичний блок: Доповідь «Введення комп’ютерів у систему 

дидактичних засобів дошкільного навчального закладу як істотний чинник 

збагачення інтелектуального, естетичного та морального розвитку дітей» з 

використанням мультимедійного супроводу. 

                                                                  відповідальний: завідувач ДНЗ 

1. Основні чинники модернізації дошкільної освіти. 

2. Взаємодія дитини з електронною обчислювальною машиною – 

основа змісту Програми. 

3. Освоєння комп’ютера як інструмента діяльності. 

4. Комп’ютер як засіб розвитку.  

V. Практичний блок: Практичне заняття для вихователів,які не володіють 

основами комп’ютерної грамотності. 

                                                                  відповідальний: вихователь-методист 

1. Інформаційні технології: 

 ознайомлення з комп’ютером; 

 правила техніки безпеки; 

 техніка правильної експлуатації комп’ютера; 

 поняття «інформація». Форми існування інформації. 

2. Опрацювання тексту, елементи апаратного управління: 

 розміщення та призначення клавіш на клавіатурі; 

 ознайомлення з маніпулятором «миша», використання лівої 

клавіші (одинарне натискання); 

 правильне використання клавіш на клавіатурі з позначенням 

цифр і букв; 
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 ознайомлення з програмою Microsoft Word. Текстовий 

редактор. 

VІ. Підведення підсумків, рефлексія. 

VІІ. Домашнє завдання слухачам семінару: скласти перелік розвивальних 

програм, мультфільмів та фільмів для дітей (робота в програмі Microsoft 

Word). 

ІІ заняття 

І. Реєстрація учасників семінару-практикуму 

ІІ. Теоретичний блок.  

1.   Доповідь «Місце комп’ютера в освітньому процесі» з 

використанням мультимедійного супроводу. 

                                                                  відповідальний: вихователь-методист 

2. «Використання комп’ютера як дидактичного засобу при проведенні 

занять та режимних процесів в роботі з дітьми, при організації роботи з 

батьками та вихователями» 

                                                         звіт ініціативної групи 

ІІІ. Практичний блок. Практичне заняття для вихователів,які не володіють 

основами комп’ютерної грамотності. 

                                                                  відповідальний: вихователь-методист 

1. Інформаційні технології: 

 закріплення знань про складові комп’ютера; 

 бесіда про інформацію: «Передача інформації. Приклади 

передачі інформації». 

2. Опрацювання тексту, елементи апаратного управління: 

 використання та поглиблення знань про клавіатуру; 

 текстовий редактор Microsoft Word; 

 використання маніпулятора «миша». 

3.Електронні таблиці: 

  ознайомлення з поняттям «електронна таблиця»; 
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  формування навичок роботи з електронними таблицями. 

ІV. Виставка-презентація розвивальних програм, мультфільмів та фільмів для 

дітей. 

V. Підведення підсумків, рефлексія. 

VІ. Домашнє завдання слухачам семінару: створення ділової документації 

вихователя у режимі таблиці (розклад, режим дня, перспективне планування 

тощо).  

ІІІ заняття 

І. Реєстрація учасників семінару-практикуму. 

ІІ. Інтерактивна форма роботи «круглий стіл» «Створення педагогічних та 

гігієнічних умов до занять з використанням ІКТ»: 

 проведення занять з використанням комп’ютера; 

 організація робочих місць; 

 види зорової гімнастики під час і після комп’ютерного 

заняття; 

 місце фізкультурної хвилинки на заняттях з використанням 

комп’ютера. 

                                                                  відповідальний: вихователь-методист 

ІІІ. Аналіз та класифікація різноманітних презентацій з метою подальшого їх 

використання у роботі з дітьми (робота в групах). Створення банку даних. 

ІV. Практичний блок. Практичне заняття для вихователів,які не володіють 

основами комп’ютерної грамотності. 

                                                                  відповідальний: вихователь-методист 

1. Інформаційні технології: 

 ЕОМ навколо нас. 

2. Опрацювання тексту, елементи апаратного управління: 

 управління комп’ютером; 

 удосконалення навичок роботи з клавіатурою. 

3. Електронні таблиці: 
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  удосконалення навичок роботи з електронними таблицями. 

4. Графіка та мультимедіа: 

 ознайомлення з графічними редакторами та 

мультимедійними навчально-ігровими програмами; 

 робота у програмі Microsoft PowerPoint; 

 удосконалення навичок управління курсором. 

 робота у програмі Microsoft PowerPoint; 

 створення власної презентації з декількох слайдів. 

V. Підведення підсумків, рефлексія. 

VІ. Домашнє завдання слухачам семінару: підготовка презентації за темою 

свого досвіду роботи (визначення мети, напрямків, результативності). 

ІV заняття 

І. Реєстрація учасників семінару-практикуму. 

ІІ. Доповідь «Час підсумків, час рішень. Звіт роботи за рік.» з використанням 

мультимедійного супроводу.            відповідальний: вихователь-методист 

ІІІ. Робота «круглого столу»: «Обмін напрацюваннями та знахідками щодо 

методичного забезпечення занять з використанням інформаційних 

технологій». Конкурс на кращу презентацію власного досвіду. 

ІV. Психологічний тренінг «Хочу – Можу – Треба».  

                                                        відповідальний: практичний психолог. 

V. Практичний блок. Практичне заняття для вихователів, які не володіють 

основами комп’ютерної грамотності. 

1. «Питання – відповідь». 

2. Консультування вихователів за потребою. 

VІ. Підведення підсумків роботи семінару 

Література: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти. 

2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. 

3. Базова Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». 

4. Ж-Л «Вихователь-методист дошкільного закладу» - №1, 2010 р. стор.37-55. 
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Додаток 13 

Робота ініціативної групи 

Мета: надати дійову допомогу щодо поліпшення теоретичних і 

практичних знань педагогів з питання введення комп’ютерів у систему 

дидактичних засобів ДНЗ. Вдосконалювати теоретичну та практичну 

підготовку вихователів до проблеми: створення належної навчально-

матеріальної бази для реалізації поставлених завдань; підготовка педагогів до 

роботи з сучасними інформаційними та комунікативними технологіями.  

Стимулювати педагогів до практичного застосування знань в роботі з дітьми. 

Робота ініціативної групи планується на 2010-2011 навчальний рік. 

Керівник – вихователь-методист Бучинська Г.Л. 

 

№ Зміст Термін 
Відповідаль

на особа 

Приміт

ка 

 Засідання № 1 25.08.10   

1 
Ознайомлення з метою організації та 

напрямками роботи ініціативної групи. 

 

Методист   

2 
Обговорення плану роботи ініціативної 

групи на 2010-2011 н.р. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

3 
Огляд методичної літератури та 

матеріалів педагогічних ідей з проблеми. 
Методист 

 

 

4 

Обговорення пропозицій членів щодо 

вибору тематики, змісту роботи протягом 

року, підготовка практичних матеріалів 

до засідання першої педагогічної ради 

«Інтегрованість та збалансованість 

розвитку, виховання і навчання» 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 

5 

Розробка пам’яток для вихователів щодо 

організації та проведення занять з 

використанням комп’ютерів.   

члени 

ініціативної 

групи 

 

6 

Домашнє завдання: накопичення банку 

даних в електронному вигляді казок, 

мультфільмів, фільмів пізнавального 

характеру, кросвордів, пісень, 

презентацій для дітей.  

члени 

ініціативної 

групи 
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 Засідання № 2 7.10.10   

1 

Обмін напрацюваннями та знахідками 

щодо методичного забезпечення занять з 

використанням інформаційних 

технологій. 

 

Методист   

2 

Створення електронної картотеки казок, 

мультфільмів та фільмів пізнавального 

характеру. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

3 

Розробка плану гуртка з навчання дітей 

дошкільного віку основ комп’ютерної 

грамотності (керівник Гордієвська А.В.) 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 

4 

Домашнє завдання: накопичення банку 

даних  дитячих розвивальних ігрових 

програм для використання на заняттях та 

в індивідуальній роботі з дітьми. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 

 Засідання № 3 11.11.10   

1 

Зустріч з творчо-працюючими 

педагогами дошкільного закладу 

«Творчість педагога, шляхи звільнення 

його від стереотипів і шаблонів».  

 

Методист   

2 
Обговорення виконання домашнього 

завдання. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 

3 
Створення електронної картотеки 

розвивальних ігрових програм для дітей. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 

4 
Розробка положення про конкурс 

«Вихователь року 2010» ДНЗ №78.  

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

5 

Домашнє завдання: накопичення банку 

даних в електронному вигляді дитячих 

презентацій пізнавального та навчального 

характеру для дітей через мережу 

Інтернет та локальну сіть. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 Засідання № 4 9.12.10   

1 
Обговорення виконання домашнього 

завдання. 

 

члени 

ініціативної 

групи 

 

2 
Створення електронної картотеки 

дитячих презентацій. 

члени 

ініціативної 

групи 
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3 

Розробка конспекту відкритого перегляду 

інтегрованого заняття з дітьми з 

використанням комп’ютерів. Створення 

мультимедійного супроводу. 

члени 

ініціативної 

групи  

 

 

4 

Домашнє завдання: накопичення банку 

даних в електронному вигляді різних 

видів звуків для використання їх в іграх 

та на заняттях з дітьми. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 Засідання № 5 13.01.11   

1 
Обговорення виконання домашнього 

завдання.  

 

члени 

ініціативної 

групи 

 

2 
Створення електронної картотеки різних 

видів звуків. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 

3 

Розробка схем аналізу різних видів занять 

з використанням інформаційних 

технологій. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

3 

Домашнє завдання: накопичення банку 

даних в електронному вигляді картин та 

репродукцій відомих художників для 

використання їх в іграх та на заняттях з 

дітьми через мережу Інтернет та локальну 

мережу. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 Засідання № 6 10.02.11   

1 
Обговорення виконання домашнього 

завдання. 

 

члени 

ініціативної 

групи 

 

2 
Створення електронної картотеки картин 

та репродукцій. 
Методист 

 

 

 

3 
Систематизація матеріалів впровадження 

інформаційних технологій у роботу ДНЗ. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

4 

Домашнє завдання: підбір фізхвилинок та 

гімнастики для очей у роботі з дітьми на 

заняттях з використанням комп’ютерів. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 Засідання № 7 10.03.11   

1 
Обговорення виконання домашнього 

завдання.  
 

члени 

ініціативної 

групи 
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2 

Збір та систематизація методичних 

матеріалів з питання емоційно-ціннісного 

розвитку дитини щодо тематичного 

вивчення. 

Методист, 

вихователь 

Нікітенко 

В.А. 

 

 

 

3 

Домашнє завдання: створення 

електронної дидактичної гри «Який 

настрій?» для майстер класу музичного 

керівника Сімейкіної Н.М.  

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 Засідання № 8 14.04.11   

1 
Обговорення виконання домашнього 

завдання  

 

члени 

ініціативної 

групи 

 

2 

Майстер-клас музичного керівника 

Сімейкіної Н.М. «Використання 

музичних дидактичних ігор в організації 

пізнавально-творчої діяльності дітей» 

(розширене засідання ініціативної групи).  

Методист, 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 

5 

Домашнє завдання: розробка пам’яток 

для батьків щодо використання 

комп’ютера дитиною вдома. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 

 Засідання № 9 12.05.11   

1 
Обговорення виконання домашнього 

завдання.  

 

члени 

ініціативної 

групи 

 

2 

Збір матеріалів до мультимідійної 

презентації до педагогічної ради «Мої 

досягнення. Результативність роботи 

відповідно вимог Базової програми».  

Методист, 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

 

3 

Підведення підсумків роботи ініціативної 

групи за рік, звіт членів ініціативної 

групи, вихідне анкетування. 

члени 

ініціативної 

групи 

 

 

4 
План роботи на наступний рік, пропозиції 

та ідеї. 
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Додаток 14 

Графік використання комп'ютерної техніки протягом тижня у ДНЗ№78 

День 

тижня 
Час Група 

Ноутбук та мультимедійний процесор для педагогів 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

9.10-9.40 Старша група №1 

11.05-12.05 
Музкерівник 

Старші групи №2,4 

13.00-14.30 

Самоосвіта, підготовка до проведення занять 

Вихователі: Гордієвська А.В., Капішнікова Л.В., 

Войтенко А.С. 

В
ів

т
о

р
о

к
 

9.10-9.40 Старша група №2 

9.50-11.00 
Муз керівник 

Групи №1,12,7 

13.00-15.00 

Семінари, консультації, методичні об’єднання, звіти-

презентації тощо 

Завідувач, вихователь-методист, психолог, члени 

ініціативної групи 

16.00-16.30 Група раннього віку №11 

С
ер

ед
а
 

9.10-9.40 Старша група №4 

9.50-10.10 Молодша група №8 

13.00-14.30 
Самоосвіта, підготовка до проведення занять 

Вихователі: Нікітенко В.А., Мартиненко А.М., Богдан Н.В. 

16.00-16.30 Група раннього віку №10 

Ч
ет

в
ер

 

9.10-9.30 Молодша група №7 

9.40-10.00 Молодша група №12 

13.00-14.30 

Самоосвіта, підготовка до проведення занять 

Вихователі: Таран Т.В., Крюкова І.В., Ломакіна Т.В. 

Алешко Т.М. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

9.10-9.35 Молодша група №3 

9.40-10.05 Молодша група №5 

10.10-10.30 Молодша група №6 

13.00-15.00 

Семінари, консультації, методичні об’єднання, 

Звіти-презентації тощо 

Завідувач, вихователь-методист, психолог, члени 

ініціативної групи 

16.00-16.30 
Група раннього віку №9 
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Ноутбук завідувача 

П
н

. 
–

 П
т
. 

12.00-16.00 

Оформлення ділової документації, 

підготовка до нарад при завідувачі, педрад, семінарів, 

консультацій, методичних об’єднань, оформлення 

результатів контролю за службами та НВП , створення 

звітних та інформаційних документів та презентацій, робота 

в мережі «Дошкілля» та мережі Інтернет тощо. 

Комп'ютер вихователя-методиста 

П
н

. 
–

 П
т
. 

12.00-16.00 

Оформлення ділової документації, підготовка до семінарів, 

консультацій, методичних об’єднань, оформлення 

результатів контролю, створення звітних та інформаційних 

презентацій, робота в мережі Інтернет тощо. 

Ноутбук практичного психолога 

С
р

, 

П
т
 

10.00-11.00 
Розвивальні заняття для дітей дошкільного віку, діагностика 

педагогів та вихованців 

П
н

. 
–

 П
т
. 

14.00-18.00 

Оформлення ділової документації, результатів обстежень, 

створення звітних та інформаційних презентацій, робота в 

мережі Інтернет тощо. 

Комп'ютер завгоспа 

П
н

. 
–

 П
т
. 

12.00-14.00 

Оформлення ділової документації, створення звітних та 

інформаційних документів, робота в мережі «Дошкілля» 

тощо. 

Ноутбук діловода 

П
н

. 
–

 П
т
. 

09.00-13.00 

Оформлення ділової документації, створення звітних та 

інформаційних документів, робота в мережі «Дошкілля» 

тощо. 

Комп'ютер старшої медичної сестри 

П
н

. 
–

 П
т
. 

08.00-09.00, 

13.00-15.00 

Оформлення ділової документації, створення звітних та 

інформаційних документів, робота в мережі «Дошкілля», 

робота з програмою «Аверс. Расчет меню питания» тощо. 

Комп'ютер комірника 

П
н

. 
–

 П
т
. 

10.00-12.00, 

 

Оформлення ділової документації, створення звітних та 

інформаційних документів, розрахунок вартості харчування 

в програмі розрахунку. 
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Додаток 15 

Анкета для батьків  

з метою з’ясування ролі та місця комп’ютера в родині 

ПІБ _____________________________________________________________ 

1. Чи маєте Ви комп’ютер вдома? 

а) маю; 

б) не маю; 

в) у родичів. 

2. Доступ до мережі Інтернет: 

а) є; 

б) нема. 

3. Чи має ваша дитина доступ до комп’ютера? 

а) має; 

б) не має. 

4. Мета використання дитиною комп’ютера? 

а) оволодіння первинними навичками комп’ютерної грамотності; 

б) отримання різноманітної інформації (фільми, мультики, відвідання 

дитячих сайтів); 

в) різні ігри. 

5. Чи бажаєте Ви за потребу створення у ДНЗ гуртка з навчання основ 

комп’ютерної грамотності? 

а) вважаю; 

б) не вважаю; 

в) байдуже. 

6.  Чи бажаєте Ви отримувати консультативну допомогу щодо 

використання комп’ютера дитиною вдома? 

а) бажаю; 

б) не бажаю. 
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Додаток 16 

Аналіз результативності анкетування батьків з питання використання 

ПК вдома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач ДНЗ№78 

____________ Кізлевич В.В. 

 

АКТ 

передачі комп'ютерної техніки 

від «01» вересня 2009 року 

Постійно діюча комісія, 

призначена наказом №1 

від 09.01.2009 у складі: 

Голови комісії : Кізлевич В.В.- завідувач 

Члени комісії: Бучинська Г.Л. – вих.-методист, 

                     Ломакіна Т.В. – вихователь, 

                     Боєва І.В. – завгосп 

склали наступний акт про те, що для вирішення навчальних завдань на 2009-

2010 н.р. в робочий кабінет практичного психолога ДНЗ№78 був переданий 

ноутбук №   , «мишка» та килимок. 

Акт складений у двох примірниках. 

Голова комісії : Кізлевич В.В. ____________________ 

Члени комісії: Бучинська Г.Л. ____________________ 

                         Ломакіна Т.В.   ____________________ 

                         Боєва І.В.          ____________________ 

Прийняла на матеріальну відповідальність: практичний психолог ДНЗ№78 

Ломанова В.Б. _____________. 
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Але питання забезпечення дошкільних закладів програмовим 

забезпеченням для здійснення навчально-виховного процесу, управлінської 

діяльності ще залишається невирішеним. В своїй роботі педагогічні 

працівники користуються або медіатекою (додаток2), або презентаційним 

матеріалом, створеним самостійно чи взятим з Інтернету (додаток 3). 

 

 


