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Складові успішних змін це:

перегляд наукової, методичної і 
матеріальної бази навчання

оновлення системи виховання 
дошкільнят

особистісний підхід до розвитку дітей

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ



Інформатизація ЗДО реалізується
за такими напрямами:

підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників;

впровадження в роботу освітніх установ комп’ютерних 
технологій;

навчання інформаційним технологіям практичних 
психологів усіх категорій;

формування і розвиток медіатеки, створення і оновлення 
баз даних, формування, накопичення та ефективне 

використання освітніх ресурсів.



ВАЖЛИВО!

застосування інформаційно-

комунікаційних технологій під час 

інклюзивного навчання та виховання 

буде сприяти інтеграції дитини в 

суспільство однолітків, що позитивно 

позначиться на формуванні її особистості!



дистанційність
навчання

оптимізація 
процесу 

навчання і 
виховання

наочність подачі 
навчального 
матеріалу

подолання 
комуніка-
тивних
бар’єрів



Інформаційно-комунікаційні технології це 

джерело:

1. формування інформаційно-комунікаційних 
компетентностей;

2. прагнення до знань у дітей;

3. отримання задоволення результатами власної діяльності;

4. розвиток самостійності мислення;

5. здійснення індивідуалізації навчання.



Використання ІКТ 

в дошкільній освіті

дорослий
технічний 

засіб
дитина



«Базовий компонент дошкільної освіти в 

Україні»

Наказ МОН України від 12.01.2021 № 33 

«Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти 
(Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція»

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному 
просторі. Комп’ютерна грамота»



«Базовий компонент дошкільної освіти в Україні»

Знання:

 має уявлення про інформаційно-комунікаційні та цифрові
технології;

демонструє обізнаність у межах можливостей про сучасні
технічні засоби навчання, способи керування ними;

правильно називає частини технічних засобів;

знає призначення додаткових пристроїв;

обізнана з основними ресурсами Інтернету та правилами
інформаційного світу та вміє за потреби захистити себе
від різних інформаційних загроз.



«Базовий компонент дошкільної освіти в Україні»

Навички:

 здатна самостійно або з частковою допомогою дорослого вмикати
комп’ютерну техніку та використовувати під час гри,малювання,
конструювання, моделювання;

 уміє здобувати необхідну інформацію, свідомо споживати
медіапродукцію;

 дотримується правил безпеки щодо застосування комп’ютерної
техніки;

 проявляє відповідальність щодо бережного ставлення до
комп’ютерної техніки.



Використання ІКТ для дітей з ООП

рушійною силою розвитку є предметна 
діяльність разом із дорослим

використання для демонстрації наочного 
матеріалу в обмеженій кількості

маніпуляції з клавішами 

(розвиток дрібної моторики)



ВАЖЛИВО!

дотримуватися принципу, що застосування технічних 
засобів при навчанні та вихованні дітей з особливими 

потребами повинно відповідати вікові дитини, її 
психофізичним можливостям. 

Використання технічних засобів бажано поєднувати з 
провідною діяльністю дитини, провідною потребою, 

спрямовувати використання ІКТ на компенсацію 
фізичних або психічних порушень дитини, яка ними 

користується.



Вимоги до організації занять з ІКТ в ЗДО

максимальна одноразова тривалість роботи на комп’ютері
складає:

для дітей 6 років І-ІІ групи здоров’я 15 хвилин на день;

для дітей ІІІ групи здоров’я – 10 хвилин на день;

для дітей 5 років І-ІІ групи здоров’я – 10 хвилин на день;

для дітей 5 років ІІІ групи здоров’я – 7 хвилин на день;

для дітей 5 – 6 років, що відносяться до групи ризику по зору – відповідно 10 і 7
хвилин на день;

заняття дітей з комп’ютером організовуються 2 рази на
тиждень;

максимальна кратність роботи впродовж тижня для дітей 5
і 6 років – 3 рази.



Вимоги до організації занять з ІКТ в ЗДО

 дні тижня, в які можна працювати з комп’ютером: вівторок, середа, четвер
– оптимальні, понеділок – можливо, п’ятниця – недопустимо;

 рекомендований час дня для занять: перша половина дня – оптимальний,
друга половина дня – допустимо;

 місце роботи з комп’ютером в 30-хвилинному розвивальному занятті –
середина заняття, між ввідною (підготовчою) і заключною частинами;

 під час роботи дітей дошкільного віку обов’язковою є профілактика
загальної втоми і зорового втомлення. Гімнастику для очей, тривалістю 1,5
хвилини потрібно проводити зразу ж після роботи на комп’ютері;

 після кожного заняття приміщення провітрюється.



Програми навчання та виховання дітей дошкільного віку з 
особливими освітніми потребами



Програми навчання та виховання дітей дошкільного віку з 
особливими освітніми потребами



Програми навчання та виховання дітей дошкільного віку з 
особливими освітніми потребами



ВИСНОВКИ
Інклюзивне навчання та виховання дітей дошкільного 

віку з особливими потребами повинно враховувати 

вік дитини, її психофізіологічні можливості, інтереси 

та здібності. 

Ситуація використання ІКТ під час інклюзивного 

процесу в ЗДО повинна мати наступний вигляд: 

дорослий – технічний засіб – дитина. 

При використанні ІКТ для навчання та виховання 

дітей з особливими потребами потрібно враховувати 

«Базовий компонент дошкільної світи в Україні»



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ,КОЛЕГИ!


