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Професійний портрет  
педагогічного колективу дошкільного навчального закладу 

 

Любов і повага до дитини, активна життєва позиція, позитивне задоволення 
творчих амбіцій, професіоналізм, працездатність, оперативність у розв’язанні 

задач,  мобільність, емпативність, креативність, рефлексивність, творчий 
підхід до інноваційних методик та технологій, впровадження ефективного 

педагогічного досвіду, спрямованість на перемогу у всіх!  

 



ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКАЛДУ 



УЧАСНИКИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

СУБ’ЄКТИ 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПЕДАГОГИ 

ВИХОВАНЦІ 

БАТЬКИ 



НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ  

УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ДНЗ 

• забезпечення створення єдиного медіаосвітнього середовища дошкільного 
навчального закладу; 

• проведення методичних заходів щодо впровадження медіаосвіти в освітньо-
виховний процес; 

Пріоритетні напрями діяльності адміністрації 

• використання медіа в організації навчально-виховного процесу; 

• впровадження медіаосвіти в освітньо-виховну роботу з дошкільниками; 

Пріоритетні напрями діяльності педагогів 

• оволодіння медіаграмотністю. 

Пріоритетні напрями діяльності вихованців 

• участь в заходах щодо запровадження медіаосвіти у систему роботи 
дошкільного навчального закладу; 

• використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет при ознайомленні з 
діяльністю дошкільного навчального закладу. 

Пріоритетні напрями діяльності батьків 



МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В 
ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Підвищення 
медіаосвітньої 
компетентністі 

педагогів 
дошкільного 

навчального закладу 

Медіаосвіта 
вихованців 

дошкільного 
навчального закладу 

Медіаосвітній союз 
родини і 

дошкільного 
навчального закладу 

Створення 
медіаосвітнього 

середовище 
дошкільного 

навчального закладу 



Створення медіаосвітнього середовища 
дошкільного навчального закладу 

медіаосвітні 
ресурси 

психолого-
педагогічні умови 

сучасні технології 
навчання 

програмно-
методичне 

забезпечення 

особистісно-
орієнтована 

взаємодія суб’єктів 
освітнього процесу 
один з одним та з 
медіаосвітніми 

ресурсами 



Рівень професійної компетентності педагогів 
дошкільного навчального закладу щодо 

готовності здійснення інноваційної діяльності 

30% 

50% 

10% 

10% 

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень 

І рівень – педагоги-початківці, 

малодосвідчені педагоги.  

 

ІІ рівень – педагоги професійно 

сформовані і грамотні.  

 

ІІІ рівень – творчі, здатні до 

експерименту педагоги. 

 

ІV рівень – висококваліфіковані 

педагоги-новатори.  



АНАЛІЗ АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Всього опитуваних: 197 чоловік - батьки дітей від 2 до 6 років 

Чи проводить ваша дитина час за 

комп'ютером? 

так 116 61% 

ні 81 39% 

61% 
39% так 

ні 

Скільки часу на день проводить за 

комп’ютером ваша дитина? 

20-30 хв. 37 31% 

1 годину 39 34% 

більше 1 години 40 35% 

31% 

34% 

35% 

20-30 хв. 

1 годину 

більше 1 

години 

Чим займається ваша дитина за 

комп'ютером 

дивиться мультфільми (фільми) 64 56% 

грає в ігри 28 24% 

грає в розвивальні ігри в 

Інтернеті 

23 19% 

не маю уявлення  1 1% 

56% 
24% 

19% 
1% 

дивиться мультфільми (фільми) 
грає в ігри 
грає в розвивальні ігри в Інтернеті 
не маю уявлення  



Чи підписуєте ви для дитини газети і журнали 

так 15 3% 

ні 182 97% 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

так 

ні 

Чи купуєте дитячі газети і журнали 

так 88 43% 

ні 119 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Так 

Ні 

Чи переглядаєте разом з дитиною дитячі 

телепередачі, фільми, мультфільми 

так 64 28% 

ні 163 72% 0% 20% 40% 60% 80%

так 

ні 

Які мультфільми полюбляє ваша дитина 

будь-які 62 36% 

усі сучасні 54 31% 

радянські 23 11% 

які я ставлю їй на диску 38 21% 

36% 

31% 

11% 

21% будь-які 

усі сучасні 

радянські 

які я ставлю їй на 

диску 



Нормативно-правова база та програмно-

методичне забезпечення 
• Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, схваленої постановою Президії 

Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150. 

• Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція); 

• Програма виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина»; 

• Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 (із змінами);  

• Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 114, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 13.05.2002 за № 428/6716 (із змінами); 

• Рішення колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

від 06.09.2013; 

• Наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації «Про 

проведення дослідно-експериментальної роботи в Харківській області на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів і надання їм статусу експериментальних навчальних 

закладів регіонального рівня» (№ 700 від 22.11.2013); 

• Програма дослідно-експериментальної роботи «науково-методичні засади впровадження 

медіаосвіти в систему роботи навчальних закладів Харківської області» (2012-2018 рр.), 

затверджена вченою радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», протокол № 2 

від 15.03.2012 

 



Модель організації роботи щодо створення 
сайту дошкільного навчального закладу 

Визначення мети 
функціонування та 

цільової аудиторії сайту 

Ознайомлення з  
порталами та 

програмами розробки 
сайтів 

Вивчення специфіки 
роботи освітнього 

порталу "Класна оцінка" 

Розробка структури та 
визначення змісту сайту 

Створення творчої 
групи для організації 

роботи зі змістом сайту 

Підготовка 
інформаційного та 
наочного матеріалу 

Наповнення сторінок 
сайту 

Аналіз організації сайту 
та редагування сторінок 

Розробка системи 
оптимальної навігації 

Поточне супроводження 
Інноваційні розробки 

покращення 
фунціонування сайту 

Моніторинг 



СТВОРЕННЯ МЕДІАТЕКИ ЗА РОЗДІЛАМИ 

Управління. 

Науково-методична робота. 

Психологічна служба. 

Програмне забезпечення освітньо-виховного процесу. 

Інновації в дошкільному навчальному закладі. 

Освітньо-виховний процес. 

Ранній розвиток дитини. 

Інформатизація дошкільного навчального закладу. 

Аудіо матеріали. 

Фотоматеріали. 

Відеоматеріали. 



Підвищення 
медіаосвітньої 
компетентністі 

педагогів 
дошкільного 
навчального 

закладу 

технічні навички 
ефективного 
застосування 
медіазасобів 

критичне 
сприйняття, 

розуміння, здатність 
до критичних знань; 

уміння оцінювати 
медіатексти; здатність 

до операцій 
кодування-

декодування, 
інтерпретації; 

комунікативні 
здібності, уміння 

взаємодіяти в мережі; 

володіння методами, 
формами та засобами 

здійснення 
медіаосвіти. 







ВИГОТОВЛЕННЯ МЕДІАПОСІБНИКІВ 



Медіаосвіта вихованців дошкільного 
навчального закладу 

медіатворчість 

медіанавчання 

медіаосвітня гра 

медіавиховання 



МЕДІАОСВІТНІ ІГРИ,  

ЯКІ РОЗРОБЛЕНІ І ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Стара казка 

по-новому Машина часу 

Рекламний агент 

Фоторепортер 

Газетний кіоск 

Випуск новин 

Лист від імені 

героя 

Злі й добрі 

чарівники 

Сам собі 

режисер 

Що ми побачили у 

кадрі? 

Комікси 

Музичні 

редактори 



МЕДІАЗАСОБИ НА ЗАНЯТТЯХ 





ФОТОГРАФІЯ НА ЗАНЯТТЯХ 



Сюжетні фото за участі дітей 



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ  
РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ДІТЕЙ 



РОБОТА  ДІТЕЙ З ДИТЯЧОЮ КНИГОЮ І 
ПЕРІОДИКОЮ 



ВИГОТОВЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ ДО 

КНИГИ «СНІГОВА КОРОЛЕВА» 



“ЛИСТ ДРУЗЯМ З АФРИКИ” 
(ПІСОЧНІ КАРТИНКИ) 

ЛИСТ 

ПИСЬМО.wmv


“ЗВУКОВА” ІНФОРМАЦІЯ 



УЛЮБЛЕНІ ТА ПРИДУМАНІ ГЕРОЇ 

МУЛЬТФІЛЬМІВ У ТВОРЧИХ РОБОТАХ ДІТЕЙ 



Фільми, створені за допомогою програми 

Windows Movie Maker  

НАШІ 
УЛЮБЛЕНІ 

КАЗКИ 

ЧЕРВОНА 
ШАПОЧКА 

БУТИ ПРИРОДІ 
СИНОМ 

КАЗКИ.wmv
КРАСНАЯ ШАПОЧКА.wmv
БУТИ ПРИРОДІ СИНОМ.wmv


Медіаосвітній союз родини і дошкільного 
навчального закладу 

медіапросвіта батьків; 

консультування з питань медіаосвіти дітей; 

інтеграція медіаосвітніх зусіль дошкільного 
навчального закладу і родини. 



ЧОМУ СІМЕЙНА МЕДІАОСВІТА? 



БАТЬКИ – АКТИВНІ УЧАСНИКИ  
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 



БАТЬКИ – АКТИВНІ УЧАСНИКИ  
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 



КОМІКСИ 







ТВОРЧО-ПОШУКОВІ ЗАВДАННЯ 



Посмішка, доброзичливе ставлення, повага, 
постійна увага до усіх творчих проявів дитини – 
все це допоможе Вам завоювати довіру й стати 
своїй дитині найкращим другом на довгі роки! 

Д Я К У Ю  З А  У В А Г У !  


