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в) вміння доповісти результати дослідження і пі-
дготувати їх до опублікування. 

У здійсненні процесу формування дослідницьких 
умінь Н. Сморгунова розглядає дослідницьку культу-
ру як систему, що має певну структуру, і виділяє на-
ступні компоненти: 

1. Гностичний (когнітивний) - забезпечення ба-
зою спеціальних знань про способи і джерела отри-
мання наукової інформації, технології пошуково-
творчої діяльності, методики наукового дослідження. 

2. Мотиваційний - готовність і прагнення студен-
тів до самостійної дослідницької діяльності. 

3. Практично-діяльнісний - оволодіння майбут-
німи фахівцями дослідницькими вміннями та навич-
ками, які забезпечували б раціональне і ефективне 
здійснення педагогічної діяльності. [3, с. 24] 

Отже, основна мета професійної освіти – підго-
товка кваліфікованого працівника відповідного рівня 
та профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, 
компетентного, відповідального, який вільно володіє 
своєю професією, здібного до ефективної роботи за 
спеціальністю на рівні світових стандартів, готового 
до постійного професійного зростання, соціальної та 
професійної мобільності. 

Вирішення завдання корінного покращення сис-

теми освіти, якості підготовки професіоналів в тісно-
му взаємозв’язку з розвитком фундаментальної та 
прикладної науки має визначальне значення для май-
бутнього країни. Воно передбачає сумісні зусилля 
академічного та педагогічного товариства, держави, 
підприємницьких кіл. 

На нашу думку, для досягнення нової якості 
професійної освіти необхідно наступне: 

- інформатизація освіти та оптимізація методів на-
вчання, активне використання інноваційних технологій; 

- радикальне покращення матеріально-технічної 
бази навчальних закладів; 

- поглиблення у вищій школі інтеграційних та 
міждисциплінарних програм, поєднання їх із прорив-
ними високими технологіями; 

- зростання статусу вузівської науки як одного із 
факторів забезпечення високої якості підготовки спе-
ціалістів, розвитку виробничих сил суспільства і без-
перервного оновлення змісту професійної освіти; 

- інтеграція університетської, академічної та га-
лузевої науки; 

- розширення масштабів фінансової державної 
підтримки науково-дослідної діяльності у формі гран-
тів на конкурсній основі. 
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Ураховуючи сучасні процеси інформатизації су-
спільства і пов’язані з ними тенденції в дошкільній 
освіті, вихователі зацікавлені проблемою оптималь-
ного і результативного використання можливостей 
комп’ютера та комп’ютерних програмних засобів в ор-
ганізації пізнавальної діяльності дошкільників. Підгото-
вку майбутніх вихователів до використання 
комп’ютерних технологій у роботі з дітьми дошкільного 
віку розглянуто в дослідженнях Ю. Горвіца, Л. Габдулі-
сламової, Н. Диканської, С. Дяченко, Н. Кирсти, 
Н. Лисенко, В. Могільової, С. Новосьолової та ін. 

Мета статті – розглянути підготовку студентів 

(майбутніх вихователів) до використання мультиме-
дійних презентацій під час організації пізнавальної 
діяльності старших дошкільників.  

Опираючись на дослідження А. Богуш, О. Дибі-
ної, Т. Поніманської, О. Проскури, А. Реана, В. Ще-
тиніної та ін., пізнавальну діяльність дошкільників 
розуміємо як прояв цілеспрямованої почуттєвої, ро-
зумової і практичної активності дітей, результатом 
якої є усвідомлення об’єктів та явищ довкілля. 

Як зазначає А. Богуш, пізнавальна діяльність у 
дошкільному дитинстві складається поступово і від-
бувається у двох напрямах: стихійно, в різних формах 
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життєдіяльності, де вона складає основний її зміст, та 
цілеспрямовано, у процесі спеціально організованого 
навчання [1, с. 37]. 

У педагогічному процесі сучасного дошкільного 
навчального закладу комп’ютерні технології можуть ви-
ступати як засіб розвитку пізнавальної сфери дошкіль-
ників. Пізнавальна діяльність дітей старшого дошкіль-
ного віку, що організована з використанням 
комп’ютерних технологій, сприяє розвитку логічного 
мислення, уваги, уяви, вольових якостей (самостійність, 
зібраність, зосередженість, посидючість, цілеспрямова-
ність), виникненню здатності до прогнозування резуль-
тату дій, а також поліпшує дитячу пізнавальну актив-
ність, позитивно впливає на ставлення дошкільників до 
навчання та робить цікавим процес пізнання довкілля.  

Сучасний комп’ютер дозволяє використовувати в 
роботі з дітьми дошкільного віку мультимедійні засоби 
навчання. Мультимедійні засоби навчання – це ком-
плекс апаратних і програмових засобів, що дозволяють 
користувачеві спілкуватися з комп’ютером, використо-
вувати різноманітні, природні для себе середовища 
(графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео) [2, с. 532].  

Комп’ютерна презентація – це спосіб наочно по-
дати інформацію з використанням мультимедійнійних 
засобів.  

Популярною для розробки комп’ютерних презен-
тацій є програма Microsoft Office PowerPoint, за допо-
могою якої створюються презентації, що складаються 
з наборів слайдів, у яких текст поєднується з графіч-
ними об’єктами, звуком, відео ефектами. На слайдах 
містяться текст, малюнки, фотознімки, автофігури, 
відеокліпи, звуковий супровід (музика, голос за кад-
ром), гіперпосилання на інші слайди або документи.  

Нами здійснюється підготовка студентів до ство-
рення презентації (за допомогою комп’ютерної про-
грами PowerPoint) для старших дошкільників у вигля-
ді занять, дидактичних ігор, дослідів, експерименту-
вання тощо.  

Для створення дитячої мультимедійної презентації 
студенти спочатку визначаються з темою проекту. На-
приклад, за наступними напрямами, поданими у програ-
мах з дошкільної освіти: «Пізнання світу», «Людина», 
«Здоровий малюк», «Предметний світ», «Рідний край», 
«Світ неживої природи», «Жива природа», «Світ мистец-
тва», «Часові уявлення», «Природа космосу», «Цікава ма-
тематика», «Основи безпеки життєдіяльності» тощо.  

У межах цих напрямів, спираючись на чинні про-
грами з дошкільної освіти і вимоги Базового компо-
ненту дошкільної освіти, студенти можуть обирати 
наступні теми: «Людина – жива істота», «Чим відріз-
няється людина від тварини?», «Чому ми хворіємо?», 
«Що робити, якщо ми захворіли?», «Наші друзі – зуб-
ки!», «Чому ми дорослішаємо?», «Очі – вікно у світ», 
«Звуки – наші помічники», «Чим відрізняються дикі 
тварини від свійських?», «Кого зустріли в лісі?», «Як 
поводитись у світі тварин (рослин)?», «Лікарські росли-
ни», «Пори року», «Чому вода – колиска життя?», «При-
родні катаклізми», «Звідки з’являється веселка?», «Що 
таке – Всесвіт?», «Земля – планета, на якій ми живимо!», 
«Звідки береться книжка?», «Що шкідливе, а що корис-

не?», «День і ніч», «Яка професія найважливіша?», 
«Наша домівка – Україна!», «Природа рідного краю», 
«Ми пішоходи», «Мій дитячий садок» тощо.  

Студенти розробляють презентацію для старших 
дошкільників з урахуванням алгоритму формування в 
них розумових дій (за А. Щетиніною і Н. Смірновою) 
[3], а саме:  

- Аналіз-синтез: назва об’єкта та його частин; 
виокремлення усіх ознак, властивостей, якостей, фун-
кцій, їх назва; виокремлення суттєвих ознак цього 
об’єкта; встановлення взаємозв’язку частин, функцій, 
ознак, властивостей, якостей; узагальнення основних 
властивостей, функцій цього об’єкта. 

- Порівняння: визначення ліній порівняння; вио-
кремлення в об’єктах ознак різниці і порівняння за 
ними; висновки про різницю в об’єктах; виокремлен-
ня ознак схожості в об’єктах; висновки про схожість; 
узагальнення за лініями різниці та схожості.  

- Класифікація: виділення можливих сприйнятих 
і безпосередньо відображених ознак – підстав для по-
ділу об’єктів на групи; визначення суттєвих ознак 
об’єднання об’єктів у групи; віднесення об’єктів до 
групи на підставі підведення їх під конкретне понят-
тя; виконання дій класифікації на підставі загального 
поняття; моделювання (схематизація) процесу вико-
нання дій класифікації. 

- Встановлення причино-наслідкових зв’язків та 
відносин: встановлення прямих, зовнішньо поданих за-
лежностей поміж об’єктами, явищами; встановлення по-
даних зворотних зв’язків; визначення прихованих пря-
мих і зворотних залежностей у результаті суджень, мір-
кувань, умовиводів; прогнозування можливих причин та 
насідків різноманітних подій; моделювання причино – 
наслідкових зв’язків поміж об’єктами [3, c. 5]. 

Наприклад, презентація-заняття для дітей стар-
шого дошкільного віку з теми «Як ми пізнаємо до-
вкілля?» (розробили студенти ІІІ курсу). 

Навчальні цілі й очікувані результати навчання: 
систематизування уявлень про органи відчуття, встанов-
лення прямих, зовнішньо поданих залежностей між ор-
ганами відчуття та пізнанням довкілля, розвиток пізна-
вальних процесів (мислення, пам’яті, уваги та уяви).  

На першому слайді перед дітьми постає проблемна 
ситуація: «Що допомагає нам чути: музику, шум дощу, 
дзвоники?». Випливає зображення музичних нот, зву-
чить дитяча пісенька «Антошка». Потім з’являється ані-
маційне зображення дощу та відповідне шумове звучан-
ня. Наступним виникає зображення дзвоників з відпові-
дним звуковим ефектом. Діти вказують, що чути музи-
ку, шум дощу, дзвоники їм допомагають їхні вушка. То-
ді на слайді з’являється зображення вух. 

Наступний слайд – випливає зображення різних 
видів фруктів (яблуко, груша, слива, ананас). Дітям 
пропонується відповісти на запитання: «Що це за 
фрукти?», «Якого вони кольору?», «Якої вони фор-
ми?», «Чи однакового вони розміру?», «Що їм допо-
могло дізнатися, що вони різні?». Діти підводяться до 
усвідомлення, що їм у цьому допомогли органи зору – 
очі. Випливає зображення очей. 

Третій слайд – з’являються малюнки із зобра-
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женням снігу, їжачка, чашки з гарячим чаєм. Дітям 
пропонується роздивитися зображення і відповісти на 
запитання: «Сніг на дотик який?» (холодний), «Їжачок 
– який?» (колючий), «Чай – який?» (гарячий), «Що 
допомогло про це дізнатися?» (орган дотику – шкіра). 
Виникає зображення руки, що торкається предмета. 

Черговий слайд – з’являється відеоролик, під час 
якого персонаж з мультфільму нюхає квітку – ромашку. 
Дітям пропонується пригадати «Як пахне ромашка?» 
(солодкий запах), «Що допомогло про це дізнатися?» 
(орган нюху – ніс). З’являється зображення носика. 

Наступний слайд – випливають малюнки із зо-
браженням торта і лимона. Дітям пропонується при-
гадати: «Які вони на смак?», «Що допомогло дізнати-
ся, що торт солодкий, а лимон – кислий?» (орган сма-
ку – язик). Випливає зображення язичка. 

Шостий слайд – дітям пропонується пограти: уя-
вити, що вони перестають чути звуки (на хвилину за-
тулити вушка) та бачити предмети (на хвильку за-
плющити оченята), розповісти, як вони при цьому се-
бе почувають. Діти починають усвідомлювати, що їм 
одразу стає важко пізнавати світ. 

Сьомий слайд – випливають картинки із зобра-
женням різних органів відчуття (вушок, очей, носа, 
язика, шкіри) і діти повинні обрати правильне зобра-
ження, відповідаючи на запитання: «Що допомагає 
нам бачити?», «Що допомагає нам слухати?», «Що 
допомагає нам відчувати смак та запах?», «Що допо-
магає нам відчути предмети на дотик?». Обравши від-
повідь дитина підходить до дошки та натискає відпо-
відне зображення, якщо воно правильне – дитина чує 
«Молодець, правильно», якщо ні – «Спробуй ще раз». 

Розробка дитячої презентації передбачає тривалу 
дослідну діяльність студентів, інтеграцію знань, на-
вичок і вмінь із різних галузей педагогічної та психо-
логічної науки та власного життєвого досвіду. Під час 
роботи над студентськими проектами викладач здійс-
нює допомогу студентам у пошуку джерел, необхід-
них для створення презентації, організовує, коорди-
нує і контролює увесь процес, підтримує та спрямовує 
студентів творчо підходити до оформлення розробле-
них дидактичних матеріалів для дітей. 

Оформивши дитячу мультимедійну презентацію, 
студенти доповідають про результати роботи іншим. 
Це відбувається у формі ділової гри «Проведення ек-
спертизи поданих матеріалів». Її метою є доведення 
або спростування ефективності розроблених навчаль-
них матеріалів для дітей. Серед студентів обираються 
експерти, які аналізують розроблені дидактичні мате-
ріали для дошкільників, за визначеними критеріями 

(інформаційність, урахування вікових обмежень, наці-
леність на формування в дітей умінь і навичок дослідни-
цької та творчої діяльності, розвиток їхньої пізнавальної 
сфери, якість оформлення тощо). Експертиза презентації 
передбачає аналіз навчальних цілей, знань і вмінь, які 
діти можуть отримати в результаті її застосування, мож-
ливостей розвитку мислення дітей (аналіз, синтез, порі-
вняння, класифікація, встановлення причино-
наслідкових зв’язків та відносин тощо), доцільність та 
доступність поданої інформації, кольорової гамми, чіт-
кості зображення, стилістичної виразності тексту, його 
пізнавальної спрямованості, необхідність виконання ді-
тьми різноманітних активізуючих дій під час перегляду, 
наявність коментарів до кожного завдання, звукових 
ефектів, анімації, відео відповідно цілі презентації тощо.  

Отже, участь у створюванні і захисті мультиме-
дійної презентації надає студентам можливість:  

- творчо підходити до процесу розробки обраної 
теми проекту, реалізувати на практиці свій план дій, 
висувати припущення, прогнозувати результати дій, 
здобувати й аналізувати інформаційні джерела, роз-
вивати навички соціальної взаємодії (організаторські, 
комунікативні) з викладачем та іншими студентами; 

- навчитися розробляти навчальний матеріал для 
дошкільників з використанням комп’ютерних технологій;  

- організовувати пізнавальну діяльність дітей ста-
ршого дошкільного віку з комп’ютерною підтримкою;  

- удосконалити знання, вміння і навички роботи 
з програмами Microsoft Office (PowerPoint, Word), 
Opera (або Internet Explorer);  

- підготуватися до застосування комп’ютерних 
технологій у педагогічному процесі ДНЗ. 

У подальшому студенти використовують розроб-
лені мультимедійні презентації в роботі з дітьми під 
час проходження педагогічної практики в дошкільних 
навчальних закладах. 

Таким чином, у процесі навчання змінюється 
ставлення студентів до можливостей використання 
комп’ютерних технологій у майбутній роботі вихова-
телів. Комп’ютерні технології починаються сприйма-
тися ними як засіб підтримки та керування процесом 
організації і розвитку пізнавальної діяльності дошкі-
льників. Студенти отримують практичний і методич-
ний досвід створення навчальних матеріалів для ді-
тей, уявлення щодо способів їх оцінювання й упрова-
дження в навчально-виховний процес ДНЗ. 

Перспективу подальших наукових розробок уба-
чаємо в теоретичному обґрунтуванні методики підго-
товки студентів до використання презентацій у різних 
видах діяльності дошкільників. 
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