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Постановка проблеми. Педагогічна підготов-
ка фахівців, зокрема з дошкільної освіти є 

предметом уваги соціальних і наукових спільнот. 
Сучасна сім’я, суспільство висувають нові вимоги 
до професійної готовності педагогів, їх здатності 
та готовності творити розвивальне середовище 
закладів дошкільної освіти, засобами інформацій-
но-комунікаційних технологій. Варто зауважити, 
що вищий навчальний заклад здійснює підготовку 
вихователів до роботи з дітьми, які щойно наро-
дилися або прийдуть у світ через роки. Тому, ак-
туалізується проблема розв’язання в освітньому 
процесі вищого навчального закладу підвищення 
якості підготовки педагогів, їх готовності до за-
стосування знань і способів діяльності в нових 
умовах (з урахуванням змін, ціннісних домінант, 
цілей навчання й виховання дітей) професійного 
самовдосконалення. У структурі фахової підго-
товки вихователів дітей дошкільного віку акту-
альним є вдосконалення змістово-технологічної 
складової. Насамперед важливо уточнити, що 
основою оновлення змісту має слугувати їх від-
повідність до потреб особистості та суспільних 
пріоритетів. Щодо професійної підготовки вихо-
вателя дошкільного навчального закладу ми роз-
глядаємо такі аспекти: здатність і готовність до 
проектування освітнього середовища дошкільного 
навчального закладу; зорієнтованість на створен-
ня комфортних умов для розвитку особистості 
дитини; особистісно-професійний розвиток май-
бутнього вихователя. В процесі її реалізації фор-
мується готовність педагога до різних видів пе-
дагогічної діяльності, насамперед до визначення 
мети, завдань, змісту, форм, методів навчання й 
виховання, прогнозування освітніх результатів, 
алгоритму проектування розвивального серед-
овища дошкільного навчального закладу. Розгляд 
різних аспектів означеної проблеми засвідчує її 
актуальність в сучасному освітньому просторі в 
умовах його інтернаціоналізації.

Результати теоретичного вивчення й емпі-
ричних пошуків підтверджують необхідність 
подолання суперечностей між суспільними по-
требами щодо впровадження інновацій, зокрема 
Smart-технологій в освітньому процесі дошкіль-
ного навчального закладу та недостатнім рівнем 
професійної мотивації фахівців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Означена нами проблема становить інтерес на-
уковців у різних галузях знань. Окремі аспекти 
використання інноваційних технологій в освіт-

ньому процесі є предметом пошуків сучасних 
українських науковців: І. Дичківська (інноваційні 
педагогічні технології), О. Шапран (система інно-
ваційної підготовки майбутнього вчителя), Л. Ку-
земко (застосування інформаційних техноло-
гій у процесі професійної підготовки педагогів), 
К. Крутій (інноваційні технології в дошкільній 
освіті), Н. Каталимова (запровадження іннова-
ційних технологій в дошкільній освіті), О. Поме-
тун (інтерактивні технології навчання на уроках), 
В. Симоненко (інноваційні технології навчання 
студентів) та інші.

У дослідженнях педагогів та психологів ви-
світлено як теоретичні, так і методичні аспекти 
проектування розвивальних середовищ загаль-
ноосвітніх і дошкільних навчальних закладів: 
А. Баранов, К. Крутій (проектування освітнього 
простору); З. Дорошенко, Н. Запрудський (проек-
тування та моделювання освітнього середовища); 
Г. Іванюк (соціально-педагогічні умови проекту-
вання навчальних закладів); С. Ладивір, Т. Піро-
женко (психолого-педагогічне проектування вза-
ємодії дорослого з дитиною) та ін. 

У роботах зарубіжних дослідників С. Босс 
(навчання на основі проектування); Дж. Джонсa, 
В. Кільпатрикa (методи проектування) питання 
проектування розглядається як основна форма 
створення розвивального середовища навчально-
го закладу.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Інноваційним аспектом у сис-
темі підготовки майбутніх вихователів є впро-
вадження інформаційно-телекомунікаційних 
технологій: мережевих, мобільних та інформа-
ційних. З появою нового обладнання виникає 
проблема його ефективного застосування май-
бутніми фахівцями у розвивальному процесі до-
шкільного навчального закладу. Тому актуалізу-
ється проблема якісної підготовки вихователя, 
здатного забезпечити розроблення та впрова-
дження інноваційних технологій [4, с. 2].

Smart-технології розглядаємо як сукупність 
інноваційних технічних засобів проектуван-
ня розвивального середовища дошкільного на-
вчального закладу, що забезпечують системну, 
поетапну реалізацію навчально-виховної мети, 
впровадження змісту, форм, методів, прийомів, 
що мають значний розвивальний потенціал.

Попри значний інтерес науковців до означеної 
проблеми, зміст і технології підготовки майбут-
нього вихователя до проектування розвивального 
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середовища дошкільного закладу засобами Smart-
технологій, недостатньо досліджені в теорії та ма-
ють практичну значущість і суспільну потребу.

Мета статті. Метою статті є розкриття основних 
аспектів підготовки майбутніх вихователів до про-
ектування розвивального середовища дошкільного 
навчального закладу засобами Smart-технологій.

Виклад основного матеріалу. За результа-
тами теоретичного аналізу з’ясовано сутність 
поняттєвого апарату наукового пошуку: профе-
сійна підготовка, розвивальне середовище, роз-
вивальне предметне середовище, проектування, 
Smart-технології.

Термін «підготовка» у великому тлумачному 
словнику сучасної української мови подано, як наяв-
ність у особистості запасу знань, навичок, набутого 
досвіду у процесі навчання та практичної діяльності 
[1, c. 583]. Ми опираємося на поняття «підготовка», 
обґрунтоване С. Гончаренком. Український дидакт 
розглядав означену дефініцію як навчання, тобто 
спеціально організований процес формування го-
товності до виконання майбутніх завдань, а також 
як готовність, під якою розуміється наявність ком-
петенції, знань, умінь та навичок, необхідних для 
успішного виконання певних завдань [10, с. 24].

Поняття «професійна підготовка» має багато 
тлумачень. Ми вважаємо за доцільне послугову-
ватися тим, що подано у педагогічному словнику 
(1999) «професійна підготовка» характеризується 
спеціальними знаннями, уміннями і навичками, 
якостями особистості, трудовим досвідом і нор-
мами поведінки, що забезпечують можливість 
успішної професійної діяльності за обраною про-
фесією [2, с. 262].

З огляду на те, що підготовка фахівців із до-
шкільної освіти має свої особливості погоджує-
мося з тлумаченням поняття, «професійна підго-
товка фахівця», що подано у статті Т. Скалозуб 
«Проблема підготовки майбутніх вихователів до 
професійної діяльності». Авторка трактує означе-
не вище поняття як систему організаційних і пе-
дагогічних заходів, що забезпечують формування 
в особистості професійної спрямованості, знань, 
умінь, навичок і професійної готовності [13, с. 1]. 
Однак, варто зауважити, що поняття «заходи» є 
достатньо розмитим, тому варто звернути увагу 
на уточнення сутності визначення «підготовка 
майбутніх вихователів», з огляду на технологіч-
ний підхід, що має місце в сучасній освіті.

У психолого-педагогічній літературі поняття 
«розвивальне середовище» має різні трактуван-
ня. Так, за визначенням науковців розвивальне 
середовище – це система занять з розвитку зді-
бностей дітей, здатність до діалектичного мис-
лення педагога, орієнтація на зону найближчого 
розвитку дітей; створення умов і засобів органі-
зації навчання та розвитку; технологія навчан-
ня: методи і прийоми, форми, засоби навчання; 
проблемності навчання; спостереження за на-
вколишнім світом; система вправ, які активізу-
ють мовленнєвий і творчий розвиток. Складо-
вими розвивального середовища дошкільного 
навчального закладу є: освітнє, комунікативне, 
розвивальне, креативне та корекційне середови-
ще [11, с. 5]. Отже, розвивальне середовище роз-
глядають, як комплекс психолого-педагогічних, 
матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, ер-
гономічних, естетичних умов, що забезпечують 

організацію життя дітей у дошкільному закладі.
Попри зазначене у наукових джерелах мають 

місце й інші думки. Варто зауважити щодо до-
шкільного навчального закладу, автори наукових 
праць здебільшого надають перевагу обґрунту-
ванню предметного розвивального середовища. 
Його розглядають як сукупність умов, що за-
безпечують всебічний розвиток дитини; систему 
матеріальних об’єктів що забезпечують функціо-
нування дошкільного навчального закладу. Тому, 
створення в дошкільному навчальному закладі 
повноцінного розвивального предметно-ігрового 
середовища зумовлює забезпечення відповідної 
позиції вихователя в організації діяльності ді-
тей. Адже правильно організоване розвивальне 
середовище сприяє соціалізації дитини, впливає 
на всі аспекти її розвитку [9, с. 7].

Наше бачення означеної проблеми дещо 
відрізняється від думок зазначених вище. На 
нашу думку розвивальне середовище дошкіль-
ного навчального закладу варто розглядати як 
об’єктивні умови, що забезпечують розвиток 
особистості дитини, а саме: спрямованість на 
особистісний розвиток дитини; система дидак-
тично-технологічного, оздоровчо-рекреаційного, 
матеріально-технічного, інформаційного моду-
лів, що забезпечують умови для розвитку осо-
бистісних задатків, здібностей дітей. Для того, 
щоб у дошкільному навчальному закладі успіш-
но створити розвивальне дидактичне середови-
ще, вихователю необхідно вміти проектувати ін-
формаційне середовище, яке може бути засобом 
формувань знань, умінь і навичок і способів ді-
яльності у дітей дошкільного віку.

Ми погоджуємося з М. Запрудським, який роз-
глядав дидактичне розвивальне середовище як 
компонент розвивального середовища. На нашу 
думку дидактичне середовище має два напрямки: 
навчальне та інформаційне середовище [6, с. 48].

Нам імпонують окремі ідеї українських пси-
хологів Т. Піроженко, С. Ладивір. Поняття «про-
ектування» вони визначають як форму перспек-
тивного планування діяльності дітей, в якому 
об’єднано бажання й прагнення дітей, завдання 
педагога, які випливають із галузевої програми, 
варіативність форм, методів і засобів розливаль-
них дій вихователя, психологічні закономірності 
природного розвитку спільної діяльності дітей і 
дорослого (від бажання – до творчого рівня реа-
лізації задуму) [11, с. 8].

Ґрунтуючись на вищенаведені інтерпретації 
ми можемо обрати оптимальне тлумачення по-
няття «проектування» як перспективна поетапна 
діяльність, спрямована на пошук оптимального 
шляху вирішення завдань. У наукових пошуках 
ми опираємося на визначення поняття «педаго-
гічне проектування», подане Г. Іванюк, як про-
гностична освітня діяльність педагога, яка ґрун-
тується на розробленні дидактичної системи і 
відповідних дидактичних процесів, які носять ха-
рактер інноваційної освітньої практики для педа-
гога [5, с. 224].

З огляду на проблему статті розглядаємо сут-
ність поняття «Smart-технології», що полягає у 
способах діяльності, основи яких ґрунтуються на 
інформації та знаннях, що трансформуються в 
процедури, базуються на взаємодії та обміну до-
свідом [3, с. 29].
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В освітньому (розвивальному) процесі до-
шкільного навчального закладу Smart-технології 
розглядаємо, як засіб навчання, виховання і 
розвитку дітей дошкільного віку. За допомогою 
Smart-технологій вихователь проводить заняття 
із демонструванням наочного матеріалу на інтер-
активній дошці, що підсилює зорове сприйман-
ня дошкільників, створює різноманітні групи за 
інтересами щодо виховання дітей дошкільного 
віку в соціальних мережах як для батьків так і 
для педагогів, розміщує інформацію щодо різних 
питань виховання дітей на педагогічних сайтах 
або інших електронних ресурсах. Активне впро-
вадження Smart-технологій у розвивальний про-
цес дошкільного навчального закладу дозволяє 
створювати презентації фактів, явищ; проекту-
вати розвивальні ігри та вправи; демонструвати 
тематичні відео (ранкова гімнастика, фізкуль-
тхвилинки, відео до занять, мультфільми тощо); 
віртуальні екскурсії, Web-квести, публікувати 
власні педагогічні досягнення в Google ресурсах.

Тому, у змісті підготовки майбутнього вихо-
вателя варто звертати увагу на вдосконалення 
освіти на технологічних засадах. Насамперед, 
важливим є вироблення тих знань, умінь, нави-
чок і способів діяльності, які можуть викорис-
товуватися у проектуванні розвивального серед-
овища дошкільного навчального закладу.

Підготовка вихователів до використання Smart-
технологій в розвивальному процесі дошкільного 
навчального закладу може бути якісною за враху-
вання таких дидактичних вимог, а саме:

– вдосконалення змісту і освітніх технологій
– набуття студентами вмінь і навичок струк-

турувати зміст візуалізувати дидактичний мате-
ріал засобами Smart-технологій; 

– моделювання взаємодії майбутніх вихова-
телів і дітей у процесі застосування зазначених 
технологій; 

– проектування мети, завдань, структури й 
змістового наповнення розвивального середовища.

Підготовку майбутніх вихователів до про-
ектування розвивального середовища засобами 
Smart-технологій розглядаємо як сукупність ці-
лей, змісту, технологій і освітнього результату. 
Оскільки освітній результат варто визначати як 
готовність вихователя до змістово-методичного 
забезпечення проектування освітнього середови-
ща дошкільного навчального закладу засобами 
Smart-технологій, потрібно уточнити сутність 
цієї дефініції.

У Великому тлумачному словнику поняття «го-
товність» трактується, як стан людини, що приго-
тувалась, зібралась в усьому, пристосувалась до 
чогось, може і бажає щось виконати [1, с. 287].

Дослідники В. Свистун та Т. Мельничук вва-
жають готовність до професійної діяльності як 
усвідомлений та активно-діяльнісний стан, який 
забезпечує особистісну й професійну самореа-
лізацію та самоактуалізацію під час вирішення 
професійних проблем на основі психолого-педа-
гогічної компетентності. [12, с. 53-60]. 

Готовність вихователя до проектування розви-
вального середовища засобами Smart-технологій 
розглядаємо в п’яти аспектах, а саме: 

– технологічний (готовність до використання 
ІКТ в освітньому процесі дошкільного навчаль-
ного закладу);

– інформаційно-комунікаційний (створення 
контенту), що містить у собі вміння працюва-
ти із комп’ютером, різноманітними програмами 
для пошуку і розміщення інформації (пакет про-
грам Microsoft Office: Power Point, Word, Excel; 
Windows Movie Maker; Smart Board, Google 
ресурси, електронна пошта, пошукові системи 
Google, Yandex, Bing тощо); 

– педагогічний (дидактико-методичний), який 
включає в себе програмовий зміст з дошкільної 
педагогіки, методик навчання, виховання і роз-
витку дітей дошкільного віку; вміння структу-
рувати зміст відповідно до Базової («Я у світі») 
та варіативних програм («Дитина», «Впевнений 
старт», «Дитина в дошкільні роки» та ін.) про-
ектувати дидактичні, розвивальні ігри та вправи 
відповідно до мети, завдань, етапів пізнавальної 
діяльності, прогностичних результатів;

– психологічний (відсутність стереотип-
них та застарілих поглядів щодо використання 
комп’ютера; впевненість у власній діяльності; зна-
ння вікових, індивідуальних особливостей дитини).

– санітарно-гігієнічний (створення безпечних 
умов роботи за комп’ютером для збереження 
здоров’я дитини дошкільного віку.)

Вивчення стану готовності вихователів до-
шкільних навчальних закладів доводить, що в ба-
гатьох фахівців достатньо низький рівень інтересу 
до проектування розвивального середовища засо-
бами Smart-технологій. За результатами вивчення 
результатів анкетування, інтерв’ювання, педаго-
гічного спостереження, з’ясовано, що лише 20–25% 
вихователів зі стажем роботи 10-ти і більше ро-
ків використовують Smart-технології в освітньому 
процесі дошкільного навчального закладу.

Дещо іншу ситуацію становлять вихователі, що 
мають досвід роботи в дошкільних навчальних за-
кладів від 1-го до 5-ти років. Ця категорія фахів-
ців з дошкільної освіти виявили свою готовність 
до використання Smart-технологій таким чином: 
56% вихователів часто або систематично викорис-
товують Smart-технології у роботі з дітьми.

Вивчення стану змістово-технологічної підго-
товки вихователів дошкільного навчального за-
кладу до проектування освітнього процесу засо-
бами Smart-технологій дало змогу з’ясувати, що в 
навчальних планах «бакалавр» напряму підготов-
ки «Дошкільна освіта» мають місце дисципліни як 
теоретичного так, і технологічного спрямування, а 
саме: «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми», 
«Сучасні інформаційно-комунікативні технології 
у дошкільній освіті»). Але у змісті цих навчальних 
програм відсутнє повне охоплення усіх програмо-
вих компонентів використання Smart-технологій і 
формування контенту розвивального середовища 
дошкільного навчального закладу.

Освітньо-професійна програма «магістр» зі 
спеціальності «Дошкільна освіта» містить на-
вчальні дисципліни, що готують студентів до 
використання Smart-технологій у майбутній пе-
дагогічній діяльності («Проектування освітнього 
процесу ВНЗ», «Технології психолого-педагогіч-
них досліджень»).

Аналіз змісту робочих програм (ОКР «бакалавр» 
напряму підготовки «Дошкільна освіта») з педа-
гогічних дисциплін та методик дошкільної освіти, 
педагогічних практик дає змогу стверджувати, що 
Smart-технології достатньо активно впроваджу-
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ються в дослідних проектах, презентаціях індивіду-
альних навчально-дослідних завдань («Дошкільна 
педагогіка»). Насамперед, достатньо поширеним у 
процесі викладання педагогічних дисциплін у Ки-
ївському університеті ім. Бориса Грінченка, є ство-
рення студентами презентацій у Power Point. Та-
кож студенти самостійно виконують і проектують 
завдання для дітей дошкільного віку, не лише за 
класичною методикою, але й створюють за допомо-
гою Smart-технологій комп’ютерні дидактичні ігри, 
віртуальні екскурсії, презентації, відеофрагменти, 
фізкультхвилинки, що можуть застосовуватися в 
навчанні й вихованні дітей дошкільного віку.

За результатами вивчення рівнів готовності 
студентів до використання Smart-технологій у до-
шкільному навчальному закладі нами з’ясовано, 
що в студентів 1–2 курсів напряму підготовки «До-
шкільна освіта» «бакалавр» простежується низький 
рівень мотиваційної готовності до роботи із Smart-
технологіями та їх програмовим забезпеченням (па-
кет програм Microsoft Office: Power Point, Word, 
Excel; Windows Movie Maker; Smart Board).

Вищі результати є у студентів 3–4 курсів на-
пряму підготовки «Дошкільна освіта» «бакалавр». 
У них переважає середній рівень готовності. Під-
вищення рівня готовності спричинено вдосконален-
ням змістового технологічного забезпечення викла-
дання навчальних дисциплін, щодо використання 
Smart-технологій у проектуванні розвивального 
середовища дошкільного навчального закладу.

Зауважимо, що підготовка фахівців за магіс-
терською освітньою програмою має деякі особли-
вості. Зокрема, серед магістрантів спеціальності 
«Дошкільна освіта» першого та другого року на-
вчання простежується високий рівень готовнос-
ті до використання Smart-технологій завдяки 
їх систематичному використанню у навчально-
му процесі. Це пояснюємо сформованістю знань, 
умінь і способів діяльності самостійної навчально-
пошукової навчально-пошукової роботи за допо-
могою різноманітного програмового забезпечення 
(Power Point, Movie Maker, Prezi), створення сту-
дентами власних блогів для звітування виконаної 
роботи під час практик (Blogger, Google+), ство-
рення проектів, різноманітних портфоліо під час 
написання магістерських робіт і їх презентацій.

Використання інноваційних засобів навчан-
ня, зокрема Smart-технологій потребує від май-
бутнього вихователя сформованої здатності та 
готовності до розроблення системи завдань, що 
забезпечують сприятливі умови для розвитку 
дітей в освітньому середовищі дошкільного на-
вчального закладу.

Нами розроблено та апробовано, у проце-
сі проходження асистентської практики дидак-
тичне портфоліо вихователя дошкільного на-
вчального закладу (фрагмент подано у статті). 
Ці розробки можуть слугувати для наповнення 
контенту розвивального середовища дошкільного 
навчального закладу (дидактико-технологічний 
модуль) за освітньою лінією «Дитина у природ-
ному довкіллі» (програма розвитку дитини до-
шкільного віку «Я у світі»).

Тема: Дикі тварини
Група: старша
Мета: закріпити знання у дітей про диких 

тварин лісу (білка, ведмідь, вовк, заєць, лось, ли-
сиця, їжак); розвивати у них спостережливість, 

увагу, мовлення, вміння аналізувати, узагальню-
вати, робити висновки, розвивати зв'язне у дітей; 
бажання спостерігати за тваринами; виховувати 
дбайливе, турботливе ставлення до тварин.

Обладнання: Smart-дошка 
Матеріал: демонстраційний матеріал – пре-

зентація Power Point із зображенням тварин для 
демонстрації на Smart-дошці (білки, ведмедя, 
лисиці, зайця, вовка, їжака);

Попередня робота: читання літератури при-
родничого змісту; розглядання ілюстрацій, пред-
метних та сюжетних картин про диких тварин, 
спосіб життя; проведення бесід щодо бережливо-
го ставлення до природного оточення.

Хід
Вихователь: – Діти подивіться на екран, що 

це? (На Smart-дошці вихователь виводить фо-
тографії лісу)

Вихователь: – Діти, а хто із вас ходив у ліс? 
(Відповіді дітей)

Вихователь на Smart-дошці показує малюн-
ки, на яких зображені тварини, діти по черзі 
називають їх.

Вихователь: – Діти, подивіться на тварин які 
зображені на дошці. Виберіть і назвіть тварин, 
які живуть у лісі? До якого виду ми можемо від-
нести цих тварин? До диких чи свійських тва-
рин? (Діти по-черзі підхоять до Smart-дошки 
і обирають тварин, які на їхню думку відно-
сяться до диких)

Вихователь: – Чому ви так вирішили? Назвіть 
ознаки, які допомогли вам у цьому. (Відповіді дітей)

Вихователь: – Діти, давайте подивимося на 
дошку. Що на ній зображено? (вихователь на 
Smart-дошку виводить зображення зимового 
лісу). Вам необхідно перемістити до зимового 
лісу зображення тих тварин, яких можна у ньо-
му зустріти. (Діти по-черзі підхоlять до Smart-
дошки і обирають тварин, які на їхню думку 
можна зустріти у зимовому лісі)

Вихователь: – Давайте подивимося на екран, 
яких тварин ми не обрали? Чому? (Відповіді дітей)

Вихователь: – Що ж це за замет? Та який 
великий! (вихователь на Smart-дошку виводить 
зображення ведмежої барлоги). Хто ж це може 
бути (ведмідь). Де спить ведмідь? (у барлозі). 
А що вiн їв влiтку (яблука, гриби, ягоди, рибу). 
Дiти, чи є для ведмедя їжа взимку? (немає). 
Правильно, вiн всю зиму спить в барлозi.

Вихователь: – Подивіться уважно, хто це? 
(Вихователь на Smart-дошку виводить відео з 
лисицею в зимовий період). Розкажіть про неї, 
яка вона? (красива, руда, хитра, з пухнастим 
хвостом). Як ви вважаєте що вона робить? (шу-
кає їжу). А кого може шукати лисиця? (мишей, 
зайця). Як ви думаєте, знайде лисиця зайця? 
(Відповіді дітей) 

Вихователь на Smart-дошку виводить зобра-
ження зайця взимку.

Вихователь: – А хто знає чим живиться заєць 
взимку? (Відповіді дітей) 

Дидактична гра «Хто де живе» (з викорис-
танням Smart-дошки).

Мета: закріпити у дітей вміння визначати 
місце проживання тієї чи іншої тварини.

Хід гри: вихователь пропонує дітям пограти в 
гру. Вихователь на екран виводить три картин-
ки де може жити білка (ведмідь, лисиця, заєць, 
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вовк, лось, їжак). Діти по-черзі підходять до 
дошки, і обирають правильні відповіді.

Рис. 1. Дидактична гра з використанням  
Smart-технологій

Дидактична гра «Хто як зимує» (з викорис-
танням Smart-дошки)

Мета: закріпити знання дітей про мешканців 
лісу, про те, як і де вони зимують; розвивати до-
питливість; виховувати пізнавальну активність.

Хід гри: вихователь пропонує дітям допомог-
ти мешканцям лісу підготуватися до зими. На 
дошку вихователь виводить картинки із зобра-
женням диких тварин. Діти розповідають хто зо-
бражений на картинці та як ця тварина зимує. 
(Діти по-черзі підходять до дошки, і обирають 
правильні відповіді)

Фізкультхвилинка. (Вихователь на Smart-
дошку виводить віодеофрагмент, усі дії супро-
воджуються показом)

Лапки в боки, вгору вушка –
Скачуть білочки-подружки.
Один, два, три, чотири, п'ять,
По гілках вони летять.
Гра «Хто це?».
Мета: закріпити знання дітей про мешканців 

лісу; розвивати допитливість; пізнавальну актив-
ність, виховувати бережливе ставлення до при-
роди, піклуватися про тварин.

Хід гри: вихователь на вушко кожній дитині на-
зиває одну з трьох тварин (їжак, заєць, лисиця). 
Після чого діти повинні тільки за допомогою жестів 
та міміки показати тварин, назву яких вони по-

чули. Вихователь звертає увагу дітей на те, щоб 
вони, під час імітування тварин, були уважними.

Гра «Хто чим харчується?» (з використан-
ням Smart-дошки)

Мета: закріпити знання дітей про особливос-
ті харчування диких тварин; розвивати допит-
ливість, пізнавальну активність, виховувати ба-
жання допомагати тваринам.

Хід гри: вихователь пропонує дітям допомог-
ти тваринам і вибрати для них гостинці. Діти по-
черзі підходять до Smart-дошки і обирають їжу 
для тварин пояснюючи свій вибір.

Вихователь: – Діти, давайте пригадаємо, про 
яких тварин ми сьогодні говорили на занятті? 
Чому їх називають дикими?

Матеріал, що подано вище вносимо в контент 
дидактичного портфоліо вихователя дошкільного 
навчального закладу (на базі сервісу Google сайт). 
Наповнення портфоліо розширюємо змістом на-
укового супроводу, перспективного передового 
педагогічного досвіду, методичних рекомендацій, 
конспектів занять, авторських дидактичних ігор 
на Smart-дошці у програмі Power Point, підбір-
ками рухливих ігор, наочних матеріалів, вірту-
альних екскурсій для різних вікових груп.

Висновки і пропозиції. У статті обгрунтовано 
дидактичні вимоги до проектування розвиваль-
ного середовища дошкільного навчального закла-
ду засобами Smart-технологій; розкрито сутність 
готовності майбутнього фахівця з дошкільної 
освіти до такого виду діяльності. За результатами 
наукових пошуків розроблено контент портфоліо 
вихователя для проектування розвивального се-
редовища дошкільного навчального закладу.

Однак невирішеними залишаються такі важливі 
аспекти як: здатність і готовність майбутнього ви-
хователя дошкільного навчального закладу обирати 
оптимальні підходи до відбору змісту, його струк-
турування та оперування програмовим забезпечен-
ням. За умови подолання цих проблем, дошкільну 
освіту можна вивести на якісно новий рівень.
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Аннотация
В статье рассматриваются технологические аспекты подготовки будущих воспитателей к проектирова-
нию развивающей среды дошкольного образовательного учреждения. Освещено исследованность этой 
проблемы и ее состояние в практике. Охарактеризованы особенности использования Smart-технологий 
в развивающей среде дошкольного образовательного учреждения и контента по дошкольной педагоги-
ке. Представлен образец педагогического портфолио для воспитателя дошкольного учебного заведения.
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TRAINING OF FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS FOR THE DESIGN 
OF DEVELOPING ENVIRONMENT BY THE MEANS OF SMART-TECHNOLOGY

Summary
This article discusses about the technological aspects of the training of future pre-school teachers to design 
developing environment of preschool educational institution. Highlighted the investigations of this problem 
and its condition in practice. We characterize the futures of use of Smart-technologies in developing 
enviroment of preschool educational institution and the content of preschool education. Presents a sample 
of teaching portfolio for the pre-school teacher.
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