
Проект дошкільного навчального
закладу ясла-садка комбінованого

типу №1 «Дюймовочка»
Дружківської міської ради 

Донецької області



ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ

 Дошкільний навчальний заклад 
ясла – садок комбінованого
типу №1         «Дюймовочка» 

Дружківської міської ради 
Донецької області був
створений у  1956 році

 вул. Толстого, буд. 72 А, місто
Дружківка, Донецька область, 

Україна,  84201

 Тимочка Ірина Борисівна –
завідувач дошкільного закладу



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Відсутність мультимедійних засобів в 
дошкільному закладі №1 «Дюймовочка» 

стає на заваді  організації освітнього 
процесу на сучасному рівні, який 

передбачає використання інформаційно -
комунікаційних технологій



 Вихованці ДНЗ №1 
«Дюймовочка» (95 дітей)

 Діти дошкільного віку, які 
будуть відвідувати заклад 
(на черзі – 117 дітей)

 Працівники закладу

 Батьки 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ



МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Мета проекту «Сучасні дошкільнята»:
забезпечення нової якості навчання та комплексного 

підходу до використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому процесі. 

Завдання: 
1. Створити активну творчу групу батьків і колективу

закладу.
2. Розробити проектно-кошторисну документацію

щодо мультимедійного комплексу.
3. Підготувати приміщення для встановлення

мультимедійного комплексу.
4. Встановити мультимедійне обладнання.
5. Створити фонд технічних засобів розвитку і

навчання.



ОПИС ПРОЕКТУ

Стаціонарний мультимедійний
комплекс СМК-1

33000 грн.



ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

№ 
з/п

ЗАХІД ТЕРМІН 
РЕАЛІЗАЦІЇ

ВІДПОВІДАЛЬНІ

1 Створення активної творчої групи 
батьків і колективу закладу, підготовка 

документації, презентації проекту

1 місяць Завідувач закладу, 
голова батьківського 

комітету, керівник проекту

2 Закупівля обладнання 1 місяць Визначена підрядна 
організація

3 Розвантаження обладнання на території 
закладу, прийняття по опису, 

підписання акту передачі 

1 день Батьки, завідувач, завгосп
закладу

4 Монтаж мультимедійного 
обладнання, налаштування 

29 днів Батьки, працівники 
закладу

ВСЬОГО 3 місяці



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ

Підвищиться ефективність процесу навчання та розвитку дітей

ДНЗ № 1 «Дюймовочка».

 Відбудеться активізація пізнавальної діяльності дітей, розвиток

спостережливості, уваги, мови та мислення дошкільнят.

Підвищиться рівень професійної майстерності педагогів, які

зараз працюють в закладі.

 Буде створена активна, працездатна система підтримки

сімейного виховання через використання сучасних технологій,

забезпечена активна участь батьків в освітньому процесі.



ПЛАН-ГРАФІК ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТУ

ЗАХІД РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСНИКИ

День відкритих дверей
“Зустрічаємо малят”

Презентація роботи 
закладу

Діти, батьки, 
педагоги

Інтелектуальна вікторина   “У світі 
тварин” до Всесвітнього дня тварин

Виховання любові до  світу 
природи

Діти, педагоги

Круглий стіл “Виховуємо добротою”
до Всесвітнього дня доброти

Налагодження взаємодії  у 
питаннях виховання дітей

Батьки, педагоги

Презентація  освітнього проекту    
“Святий добрий Миколай”

Ознайомлення з  
народними традиціями 

Діти, батьки, 
педагоги

Презентація заходів до Всесвітнього 
дня миру

Виховання 
доброзичливості, 

толерантності

Діти, батьки, 
педагоги

Шоу-презентація “Спілкуємося
разом” до Всесвітнього дня рідної 

мови

Виховання поваги до рідної 
мови, бажання нею 

спілкуватися

Діти, 
педагоги



ЗАХІД РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСНИКИ

Драматизація українських казок з 
використанням відео до

Міжнародного дня театру

Розвиток творчих
здібностей вихованців

Діти, батьки, 
педагоги

Акція-презентація “Дружківка -
чисте місто” до Дня довкілля

Виховання любові до 
рідного міста на засадах 

сталого розвитку

Діти, батьки, 
педагоги

Тематичне заняття “Матуся моя 
мила” до Дня матері

Виховання любові та 
поваги до найрідніших 

людей

Діти, батьки, 
педагоги

Розвага “Щасливе дитинство” Діти, батьки, 
педагоги

Спортивне дозвілля  з елементами 
народознавства“Моє право на 

родину” до Дня родини

Правове виховання Діти, батьки, 
педагоги

Тематичне свято                                             
“Ми живемо на Україні”

Виховання патріотичних 
почуттів

Діти, педагоги



БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ – ЗАПИТУВАНА 
СУМА

№ НАЗВА ОБЛАДНАННЯ КІЛЬКІСТЬ ВАРТІСТЬ

1

Стаціонарний мультимедійний
комплекс СМК-1:

Інтерактивна дошка,
Мультимедійний проектор,

Кріплення та кабель передачі
відеосигналу

1 од. 33000,00 грн

ВСЬОГО 33000,00 грн



ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ПРОЕКТУ

Створення локальної 
мережі в ДНЗ №1 

«Дюймовочка»

Методичне
забезпечення
(створення бази

мультимедійних проектів і 
презентацій)

Впровадження 
мультимедійних 

проектів в освітній 
процес

Участь педагогів в 

онлайн-проектах, 
вебінарах

Висвітлення
результатів на сайті

ДНЗ №1 
http://duymovochka-

dnz.at.ua/




