
З В І Т  

про роботу науково-дослідного центру «Цифрової педагогіки 

дошкільної та спеціальної освіти» факультету дошкільної та спеціальної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини за 2019-2020 рр. 

 

Науково-дослідний центр «Інноваційні технології дошкільної освіти» 

створений на базі факультету дошкільної освіти у 2003 році. У своїй роботі 

Центр керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Положенням про науково-дослідний центр «Інноваційні технології 

дошкільної освіти» Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. 

У 2019 році було перейменовано Центр інноваційних технологій 

дошкільної освіти на Центр цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній 

освіті. 

Для реалізації цієї проблеми на факультеті дошкільної та спеціальної 

освіти  було: 

- впроваджено в освітній процес ЗВО навчальну дисципліну «Цифрова 

педагогіка дошкільної та спеціальної освіти»; 

- диференційовано та індивідуалізовано курсову підготовку 

працівників дошкільної та спеціальної освіти Черкащини засобами ІКТ; 

- організовувано роботу проблемних семінарів, тренінгів; 

- постійно практикується розмова в мережі (Chat); 

- проводяться телеконференції (usenet), відеоконференції для студентів 

та практичних працівників з проблеми запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- розширено сфери застосовування інформаційно-комунікаційних 

технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, 

електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення 

освітнього процесу; 



- організовувати творчі групи для експериментальної роботи;  

- здійснюють апробацію нових програм для викладачів, студентів, 

вихователів та логопедів на базі Центру, науково-дослідних лабораторіях, 

дошкільних та спеціальних установах. 

Мета діяльності Центру цифрової педагогіки дошкільної та спеціальної 

освіти – модернізація та інтенсифікація професійної підготовки педагогічних 

кадрів, в основу якої мають закладатися інформаційно-комунікаційні 

технології, які сприяють формуванню педагога-дослідника в сфері 

дошкільної та спеціальної освіти. 

Центр цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті працює 

за такими напрямками: 

- вивчення та систематичне впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в практику викладання навчальних дисциплін 

викладачами факультету дошкільної та спеціальної освіти; 

- розробка та запровадження в освітній процес факультету навчальних 

дисциплін, зокрема «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми», «Інтернетика 

та прикладні технології в освіті», «Цифрова педагогіка дошкільної та 

спеціальної освіти» та ін.; 

- наукові дослідження викладачів факультету в галузі дошкільної та 

спеціальної освіти; 

- науково-методичне, інформаційне та мультимедійне забезпечення 

освітнього процесу в дошкільних та спеціальних закладах, на факультеті – 

новими монографіями, посібниками та мультимедійним супроводом; 

- організація методичних об’єднань, семінарів, практикумів, воркшопів. 

Науковцями Центру укладено угоди про співпрацю з відділом освіти 

Уманської міської держадміністрації, ЗДО м. Умані. 

Центр цифрової педагогіки забезпечує такі освітні умови: 

- створено банк інформації про новітні програми та сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології, методичне забезпечення їх, про 

рекомендації їх використання в дошкільних та спеціальних закладах; 



- створено рекомендації щодо вибору й адаптації державних програм та 

цифрових ресурсів з урахуванням освітніх закладів; 

- проводиться експертна оцінка програм, інформаційних та прикладних 

технологій, посібників (зокрема і електронних), створених практиками; 

- організовується і проводиться науково-методична, дослідно-

експериментальна робота над створенням та впровадженням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, перспективного педагогічного 

досвіду в процес виховання й навчання дітей дошкільного віку. 

Сьогодні логіка впровадження цифрової педагогіки в дошкільну та 

спеціальну освіту вимагає принципового оновлення системи професійної 

підготовки педагогів, в основу якої закладаються технології формування 

педагога-дослідника.  

Керівник науково-дослідного центру «Цифрової педагогіки дошкільної 

та спеціальної освіти» - доктор педагогічних наук, професор кафедри 

дошкільної освіти Семчук Світлана Іванівна. 

Робота Центру здійснюється в таких напрямах: 

1 напрям – підготовка студентів факультету дошкільної та спеціальної 

освіти до запровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних 

технологій в практику роботи сучасних закладів дошкільної освіти. З цією 

метою на базі центру створене інформаційно-комунікаційне середовище: 

придбано 10 комп'ютерів, створено умови для використання мультимедійних 

технологій. Центр оновлено сучасними банерами. Встановлено мультимедійну 

дошку та сучасний медіаекран. Також придбано 30 стільців та 14 навчальних 

столів та встановлено кондиціонер. Уся комп’ютерна техніка Центру 

об’єднана в єдину локальну мережу та забезпечено доступ до мережі 

Інтернет. Використання мультимедіа робить можливим представлення 

інформації не тільки в текстовому вигляді, а й супроводити її аудіо даними 

або відео кліпом. Метою використання інтерактивного та мультимедійного 

обладнання в галузі дошкільної освіти є підвищення компетенції майбутніх 

вихователів, вихователів-практиків, молодих науковців, професорсько-



викладацького складу факультету. Візуалізація інформації з використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється різними 

засобами: мультимедіа-проектор та демонстраційні монітори з пристроями 

сполучення з комп'ютерною та відеотехнікою. 

Для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання викладаються 

навчальні дисципліни «Інноваційні технології дошкільної освіти», 

«Інтернетика та прикладні технології в освіті», «Цифрова педагогіка у 

дошкільній та спеціальній освіті». Для студентів 2 курсу денної та заочної 

форми навчання викладається навчальна дисципліна «Комп’ютерні 

технології в роботі з дітьми дошкільного віку».  

ІІ напрям – здійснення науково-методичного забезпечення діяльності 

системи дошкільної освіти, що спрямована на подальшу реалізацію нових 

Державних стандартів освіти, які ґрунтуються на засадах особистісно-

орієнтованого і компетентнісного навчання; подальше впровадження в 

практику роботи Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), 

програми «Дитина», що сприяє забезпеченню якісної та доступної освіти, 

вихованню здорової, компетентної особистості. При проведенні методичних 

заходів ефективно використовується багата палітра інтерактивних форм, 

методів, вправ. Основна увага звертається на осмислення інноваційних змін у 

системі дошкільної освіти; інформаційно-методичне забезпечення організації 

навчального процесу; формування професійної компетентності педагогів; 

організацію роботи з молодими педагогами; розвиток творчої активності 

педагогічних працівників та студентської молоді. 

Відповідно до вимог, які висувають сучасні умови функціонування 

системи вищої освіти в Україні, Центр цифрової педагогіки у дошкільній та 

спеціальній освіті, як структурний підрозділ університету, здійснює 

діяльність у таких напрямках: 

- технічне та організаційне забезпечення навчального процесу при 

викладанні дисциплін, вивчення яких передбачає використання комп’ютерної 

техніки та комунікаційного обладнання; 



- технічне, організаційне та методичне забезпечення проведення 

контролю знань студентів у формі комп’ютерного тестування; 

- створення та управління банком даних тестових завдань для 

модульного та підсумкового контролю знань студентів з навчальних 

дисциплін; 

- аналіз та моніторинг результатів підсумкового контролю знань 

студентів у формі комп’ютерного тестування; 

- використання технологій дистанційного навчання у освітньому 

процесі факультету; 

- організаційне та методичне забезпечення підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу факультету у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- підготовка та випуск інформаційних, науково-методичних видань з 

питань впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних 

технологій у освітній процес факультету. 

В жовтні 2018 року було започатковано та продовжується робота над 

науковим дослідженням з проблеми: «Виховання культури поведінки дітей 

дошкільного віку засобами мультиплікаційних фільмів», здобувач 

С. В. Колонтаєвська, науковий керівник – доктор педагогічних наук, 

професор В. М. Кушнір.  

9 жовтня 2020 року успішно захищено наукове дослідження з теми: 

«Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 

застосування медіаінформації у професійній діяльності», здобувач 

Б. І. Семчук, науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор 

І. І. Демченко. 

III напрям роботи Центру присвячений організації співпраці з 

практиками ЗДО. Відбувається подальша співпраця та зміцнення професійних 

зв’язків з закладами вищої освіти і науковими установами, залучення 

педагогів до дослідної, експериментальної діяльності; вивчення, 

узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Професійному 



зростанню педагогів сприяла різноманітність форм методичної роботи, 

спрямованої на виявлення, вивчення, поширення інноваційного досвіду через 

методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, постійно 

діючі проблемні семінари, конференції тощо.  

У рамках взаємообміну науковими досягненнями та організацією 

спільних заходів переукладено договір про співпрацю з Глухівським 

національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка та 

Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського.  

9 лютого 2020 року було проведено педагогічні читання для 

вихователів та викладачів на тему «Актуальні питання формування 

медіакомпетентності фахівців дошкільної та спеціальної освіти» та 

«Комп’ютерна гра як новітня фундаментальна технологія виховання та 

навчання дітей дошкільного віку». 

27 вересня 2019 року було організовано зустріч з педагогічною 

громадою ЗДО  м. Умані з проблеми «Медіакультура педагогів закладів 

дошкільної освіти». 

15 листопада 2019 року на базі Центру було організовано зустріч із 

доктором педагогічних наук, професором  І. А. Княжевою (Державний заклад 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського). Тема дискусії «Концептуальні засади використання 

цифрових технологій в освітньому процесі ЗВО». 

17 листопада 2019 року в онлайн режимі, проведено семінар для 

методистів ЗДО «Використання сучасних новітніх технології у роботі з 

батьками», з метою ознайомлення студентів та науково-педагогічних 

працівників з досвідом кращих вихователів міста з проблем роботи педагогів 

за новими програмами розвитку дітей. 

13 березня 2020 року проведено в онлайн режимі, семінар для студентів 

«Економічне виховання дітей в умовах сьогодення», з метою формування 

професійної компетентності студентів. 

19 травня 2020 року проведено в онлайн режимі, науково-практичну 



конференцію освітян: «Вихователі і діти в освітньому медіа просторі: є 

діалог чи ні?», з метою формування професійної та медіа компетентності 

студентів та молодих науковців. 

У квітні 2020 року розроблено та подано до друку навчально-

методичний посібник з дисципліни «Цифрова педагогіка у дошкільній та 

спеціальній освіті». 

 

Керівник науково-дослідного Центру    проф. Семчук С.І. 

 


