
«Сучасні технології –
дошкільнятам»

Проект дошкільного навчального закладу 
ясла-садка комбінованого типу №1 

«Дюймовочка»

Дружківської міської ради 

Донецької області



ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ

• Завідувач дошкільного 
закладу  -

Тимочка Ірина Борисівна

• 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



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Відсутність мультимедійних засобів в 
організації сучасного освітнього 

процесу в дошкільному закладі №1 
«Дюймовочка» стає на заваді 

всебічному гармонійному розвитку 
дитячої особистості з її багатим 
внутрішнім світом та творчим 

потенціалом



 Вихованці ДНЗ №1

«Дюймовочка» (93 дитини)

 Діти дошкільного віку, які  

будуть відвідувати 

заклад  (на черзі – 72 

дитини)

 Працівники закладу

 Батьки

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ



ОПИС ПРОЕКТУ

Мета проекту: 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 проекту.
3.Підготувати приміщення для встановлення
мультимедійного комплексу.
4.Встановити мультимедійне обладнання.



ОПИС ПРОЕКТУ

Ноутбук, дошка і проектор –
інтерактивний комплекс –
Портативний – 59 000 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 Компанія «VESCO»

3 Розвантаження обладнання на 
території

закладу, прийняття по опису,
підписання акту передачі

1 день Компанія «VESCO», 
завідувач, завгосп

закладу

4 Монтаж мультимедійного
обладнання, налаштування

29 днів Компанія «VESCO», 

батьки, 

працівники закладу

ВСЬОГО 3 місяці



ПЛАН-ГРАФІК ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТУ

ЗАХІД РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСНИКИ

День відкритих дверей
“Зустрічаємо малят”

Презентація роботи
закладу

Діти, батьки,
педагоги

Інтелектуальна вікторина “Наш край” 
до Всесвітнього дня тварин

Виховання любові до світу
природи

Діти, батьки,

педагоги

Круглий стіл “Виховуємо добротою”  
до Всесвітнього дня доброти

Налагодження взаємодії у  
питаннях виховання дітей

Батьки,

педагоги

Презентація освітнього проекту

“Впроваджуємо енергоефективну

культуру дошкільника”

Впровадження ідей освіти
для сталого розвитку

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” Правове виховання 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

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТУ



БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

№ НАЗВА ОБЛАДНАННЯ, ПОСИЛАННЯ КІЛЬКІСТЬ ВАРТІСТЬ

1

Ноутбук, дошка і проектор –
інтерактивний комплекс –

Портативний

https://dixi.education/shop/inter
active-complex/

1 од. 59 000,00 грн

2
Доставка «Делівері»  до  території 

закладу
Безкоштовна

Вартість всього проекту 59 000,00 грн

https://dixi.education/shop/interactive-complex/


РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ

 Забезпечення легкої та швидкої взаємодії з навчальними
матеріалами.

Підвищиться ефективність процесу навчання, який стане
яскравим, наочним та динамічним.

Відбудеться активізація пізнавальної діяльності дітей,
розвиток спостережливості, уваги, мови та мислення
дошкільнят.

Підвищиться рівень професійної майстерності педагогів,
які зараз працюють в нашому улюбленому садочку.

Буде створена активна, працездатна система підтримки
сімейного виховання через використання сучасних
технологій, забезпечена активна участь батьків в
освітньому процесі ДНЗ.



ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ПРОЕКТУ

СТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ 
МЕРЕЖІ В ДНЗ №1 
«ДЮЙМОВОЧКА»

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
(СТВОРЕННЯ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОЕКТІВ 
І ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДЛЯ ЗАНЯТЬ 

ЗІ ВСІМА УЧАСНИКАМИ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ)

ВПРОВАДЖЕННЯ 
МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

ВИСВІТЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НА САЙТІ ДНЗ №1 
«ДЮЙМОВОЧКА» 

HTTP://DUYMOVOCHKA-
DNZ.AT.UA/



ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Статут ДНЗ №1 «Дюймовочка»

Довідка з ЄДРПОУ

Свідоцтво про державну реєстрацію 

юридичної особи



ДЯКУЄМО
ЗА УВАГУ!


