
Міністерство освіти і науки України 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 

Відділення позашкільної освіти та виховної роботи 
 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, 

ЩО ВЕДУТЬ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ РОБОТУ НА 

 РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

1. Реєстраційний  

номер: 

2. Відділ: інноваційної діяльності та 

дослідно-експериментальної роботи 

 

2. Повна назва навчального закладу  

Назва навчального закладу Індекс, поштова 

адреса 

Конт. телефон, факс,  

Е-mаіl 

Комунальний дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) комбінованого типу №12 

«Малюк» Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області» 

Вул.Курчатова, 

27-В, 

м.Сєвєродонецьк,   

Луганська обл., 

93416 

Тел.: 

(06452)2-87-95 

E-mail: 

maluk_12@ukr.net 

 

 

3. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу МОН молодь спорту України: 

Наказ Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації 

від 25.12.2013р. №1584 «Про надання статусу експериментального навчального закладу 

регіонального рівня комунальному дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) 

комбінованого типу №12 «Малюк» Сєвєродонецької міської ради Луганської області» 

 

4. Тема дослідно-експериментальної роботи: 

«Розвиток інформатичної компетентності дітей дошкільного віку засобами інформаційно-

комунікаційних технологій». 

 

5. Основна мета та головні завдання експерименту: 

Мета: Виявлення  взаємозв'язку  між рівнем розвитку інформатичної компетентністі дітей 

дошкільного віку і використанням  ІКТ в навчально-виховному процесі ДНЗ. 

Завдання:  

 Поліпшити  якість освіти дітей з позиції компетентнісного підходу  через інтеграцію 

ІКТ в освітній процес ДНЗ. 

 Провести теоретичний аналіз основних підходів та напрямків вивчення 

інформатичної компетентності дошкільників у вітчизняних та зарубіжних 

дослідженнях, науково-методичних джерелах, на основі якого виділити загальні 

закономірності розвитку інформатичної компетентності дітей, а також вплив на цей 

процес використання ІКТ в ДНЗ. 

 Розробити систему методичного супроводу планування і проведення навчальних 

занять, які сприятимуть формуванню у дітей середніх і старших групп інформатичної 

компетентності.  

 Розробити систему діагностики, яка відображає вивчення впливу на розвиток 

інформатичної компетентністі дітей старшого дошкільного віку використання ІКТ в 

ДНЗ.  

 Спонукати педагогів до осмислення компетентнісного підходу в практиці дошкільної 

освіти. 

 Сформувати у педагогів систему знань про інформатичну компетентність вихованців 

і умінь з використання діагностичного інструментарію для виявлення рівня 

сформованості структурних компонентів інформатичної компетентністі дітей 

старшого дошкільного віку.. 

 

 



 

6. Напрями експериментальної роботи (підкреслити): розробка, апробація нового змісту 

навчання та виховання (навчальні плани, предмети, навчальні та виховні програми, 

апробація підручників, посібників тощо); розробка, апробація інноваційних технологій: 

форм, методів, прийомів навчально-виховної діяльності; розробка, апробація нових 

технологій управління навчальними закладами, нового змісту управлінських функцій; 

інше (вказати):  

 

7.  

Етапи дослідно-

експериментальної 

роботи, терміни 

Короткий зміст роботи 

підготовчий  

(січень 2014р - жовтень 

2014р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормативно-правове забезпечення дослідно-

експериментальної роботи в ДНЗ. 

 Розроблення інноваційної моделі системи навчально-

виховної роботи в ДНЗ для системного вивчення предмету 

дослідження. 

 Розробка програми дослідно-експериментальної роботи. 

 Аналіз  теоретичних джерел з проблеми дослідження. 

 Проведення серед педагогічного колективу та батьків 

вихованців обговорення основних ідей та завдань 

експерименту. 

 Знайомство та вивчення передового педагогічного досвіду 

ДНЗ № 18  

 м. Харкова з проблеми «Інформаційні технології в 

дошкільній освіті»  

 Створення  ініціативної творчої групи  з питань  реалізації 

програми проведення дослідно-експериментальної роботи в 

закладі. 

 Проведення методичної просвітницької роботи для 

підвищення професійної компетентності педагогів з 

означеної проблеми 

практичний  

(жовтень 2014р. - 

вересень 2016р.) 

 

 

 

 

 Створити банк педагогічних практик  і методичних 

рекомендацій до них щодо роботи за варіативною частиною 

освітньої лінії  «Комп’ютерна грамота» Базового 

компоненту дошкільної освіти України.  

 Організовувати методичний супровід  апробації 

експериментальних педагогічних інновацій. 

 Продовжувати ознайомлювати педагогічних працівників з 

методикою навчально-виховної роботи за  лінією 

«Комп’ютерна грамота». 

 Проводити семінари з обміну досвідом між педагогами-

учасниками експерименту. 

 Організовувати консультації  для педагогів-учасників 

експерименту. 

 Розробити систему діагностики, яка відображає вивчення 

впливу використання ІКТ в ДНЗ на інформатичну 

компетентність  дітей старшого дошкільного віку.  

 Здійснювати систему моніторингу щодо обізнаності 

педагогів у питаннях організації експериментальної роботи 

(розробити опитувальники та схеми самоаналізу 

педагогічної діяльності). 

 Здійснювати моніторинг ефективності і доцільності 

застосування окремих освітніх  практик. 

 Здійснювати аналіз і узагальнення даних щодо результатів 



моніторингу динаміки розвитку інформатичної 

компетентності  дітей. 

 Залучати до співпраці  з питань організації 

експериментальної роботи громадські організації. 

Узагальнюючий  

(жовтень 2016р.- 

грудень 2016р.) 

 Проаналізувати, узагальнити, провести якісний і кількісний 

аналіз  результатів ефективності експериментальної роботи.  

 Розробити методичні рекомендації для педагогів ДНЗ щодо 

упровадження елементів варіативної освіти. 

 Аналіз ефективності використання матеріально-технічної 

бази ДНЗ та необхідності її подальшого вдосконалення. 

 Підвести підсумки та підготувати звіти за результатами 

експериментальної  роботи. 

 Проведення науково-методичних семінарів за результатами 

експериментальної  роботи 

 Поширення педагогічного досвіду з теми експерименту. 

  

8. Очікувані результати: 

Підвищення  інформаційної культури всіх учасників освітнього процесу. 

Підвищення ефективності і якості освітнього процесу. 

Педагоги:  

 підвищення мотивації до використання ІКТ в професійній діяльності; 

 зростання креативності мислення, творчого потенціалу; 

 оволодіння різними способами отримання і обробки інформації, підвищення рівня 

комп’ютерної грамотності. 

Діти:   

 підвищення мотивації до організованої і самостійної освітньої діяльності; 

 зростання творчого потенціалу, пізнавальної активності, креативності мислення; 

 покращення рівня засвоєння освітньої програми ДНЗ; 

 розвиток інформативної компетентності; 

 підвищення рівня готовності до шкільного навчання. 

Батьки: 

 зростання інформаційної культури; 

 підвищення мотивації до використання ІКТ як джерела розвивального навчання дитини; 

 взаємодія з педагогами у питаннях освітньо-виховної роботи. 

 

 

9. Терміни початку і закінчення експерименту:  
Початок січень 2014р.; кінець  грудень 2016 р. 

 

10. Організації, що забезпечують наукове керівництво експериментом: 

Повна назва організації 

ЛОІППО 

 

11. Наукові керівники: 

Прізвище, ім’я, по батькові Вчений ступінь, звання Місце роботи, посада 

Удовенко 

 Наталія Іванівна 

 

 ЛОІППО, методист з 

інформатики 

кафедри природничо-

наукових дисциплін та 

методики їх викладання  

 

 

 

 



12. Відповідальний виконавець дослідно-експериментальної роботи: 

Прізвище, ім’я, по батькові Місце роботи Посада 

Черножукова Анжела 

Миколаївна 

Саламатіна Олена 

Володимирівна 

              ДНЗ №12 

 

 ДНЗ №12 

                  завідувач 

 

вихователь-методист 

 

 

13. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту: 

Назва праці Автор Де видана праця Видання Рік видання 

     

 

 

14. Висвітлення роботи на науково-методичних конференціях, науково-практичних 

семінарах тощо: 

Назва заходу Місце проведення Дата проведення 

 Участь у Міжнародних  виставках 

«Сучасні заклади освіти» 2014, 

2015р.р.. 

 Участь завідувача Черножукової 

А.М. у круглому столі на 

обласному  форумі «Школи 

Луганщини: досвід надання 

якісної освіти» 

 Виступ завідувача Черножукової 

А.М. на обласному науково-

практичному семінарі «Сучасний 

стан та перспективи розвитку 

системи дошкільної освіти м. 

Сєвєродонецька  на тему 

«Навчально-виховний процес в 

умовах експериментальної 

діяльності ДНЗ» 

 Проведений  міський методичний 

тиждень  для педагогів ДНЗ на 

тему «Використання ІКТ в 

навчально-виховній роботі» 

 

м. Київ 

 

 

м. Сєвєродонецьк 

ЛОІППО 

                                                         

                                                                          

м. Сєвєродонецьк                  

НВК «Гармонія»                

м. Сєвєродонецьк                     

КДНЗ № 12 

 

27.02.2014р. 

12.03.2015р. 

31.03.2015р. 

 

 

22.04.2015р. 

 

 

 

 

з 27.04.15р. по 

29.04.15р 

 

15. Розгляд роботи на Вченій раді Інституту або колегії МОНмолодьспорту  України 

Питання Дата проведення Рішення 

   

 

16. Розгляд роботи на Колегії обласного управління освіти і науки, Вченій (науково-

методичній) раді обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти 

Питання Дата проведення Рішення 

   

 

 

Координатор по ОІППО (дані) 

 

 

Ректор (директор) ОІППО      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


