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Підготовка вчителя початкових класів до впровадження авторських 

комп’ютерних навчальних програм на уроках з громадянської освіти 

 

Основна ідея вирішення проблеми полягає в тому, щоб  спецкурс  

"Застосування комп'ютерних програм на уроках курсу "Я і Україна" був 

направлений на формування у майбутнього вчителя  початкової школи 

інформаційних знань і практичних навиків в процесі роботи з комп'ютерними 

програмами під час вивчення тим суспільствознавчого характеру. Ми 

керувалися основними критеріями, згідно з якими дослідник О.В. Суховірський 

[2, с.159-160] пропонує у вмісті підготовки вчителя початкової школи 

використовувати інформаційні технології. Мета статті: розкрити особливості 

підготовки вчителя початкових класів до застосування комп’ютерних 

навчальних програм на уроках з громадянської освіти. Мається на увазі 

готовність майбутнього педагога до використання інформаційних технологій; 

облік стану вищої освіти; фінансово-економічне, кадрове і технологічне 

забезпечення; відповідність законодавчим і нормативно – правовим актам 

України, які регулюють правові стосунки в області освіти (у тому числі 

відповідають вимогам Державного стандарту вищої і початкової школи, Закону 

України "Про Національну програму інформатизації, учбовим програмам з 

предметів "Інформатика", "Нові інформаційні технології", "Технічні засоби 

вчення", "Методика курсу" " Я і Україна") і можливість органічної інтеграції в 

навчальних планах вищих навчальних закладах. Окрім вказаних, ми 

орієнтувалися і на додаткові критерії: розвиток наукових досягнень з предмету 

викладання (курсу "Я і Україна"); облік специфіки предмету викладання в 



початковій школі в майбутньому. Відзначимо, що залежно від нових вимог 

інформатизації освіти і умов конкретного навчального закладу може 

змінюватися об'єм навчального часу, який виділяється на даний спецкурс. 

Слідством чого може бути введення додаткових тем, пов'язаних з новим 

виглядом текстової і графічної обробки і присвячених створенню нових 

електронних дидактичних матеріалів (наприклад, гіпертекстових, анімаційних, 

мультимедійних пакетів). Програма базується як на модульному і комп’ютерно 

– орієнтованому, так і на діяльнісному підході до структуризації навчального 

матеріалу і включає два смислові модулі. Перший модуль "Комп'ютеризація 

навчального процесу в початковій школі" включає такі теми: "Комп'ютеризація 

навчального процесу в початковій школі" і "Особливості структури і вмісту 

програм і підручників з курсу "Я і Україна" і можливості використання 

комп'ютерних програм при вивченні окремих тем". На лекційних заняттях 

майбутнім вчителям початкової школи пропонувалися питання: проблема 

використання інформаційних технологій в українській загальноосвітній 

початковій школі; аналіз впровадження нових інформаційних технологій в 

різних країнах світу; основні принципи відбору і розміщення навчального 

матеріалу з природознавства і громадянської освіти в початкових класах з 

використанням комп'ютерних навчальних програм. Другий модуль "Методика 

застосування комп'ютерних навчальних програм на уроках з курсу "Я і 

Україна" включає такі теми для розгляду: "Методика використання 

комп'ютерних  програм на уроках з курсу "Я і Україна", створених для 

вивчення тем суспільствознавчого спрямування і "Методика використання 

комп'ютерних програм на уроках з курсу "Я і Україна" при вивченні тем 

суспільствознавчого спрямування на етапі усвідомлення нового матеріалу". Для 

вивчення на лекційних заняттях пропонувалися питання: інформаційна 

культура вчителя початкових класів; демонстрація можливостей персонального 

комп'ютера; призначення клавіш клавіатури; методика вживання комп'ютерних 

навчальних програм суспільствознавчого спрямування: "Погода", "Зелене диво" 

("Допоможіть Саші збирати гриби", "Хвойні і листяні рослини", "Дерева, кущі, 

трав'яні рослини", "Для наглядових", "Квіткові історії");  "В світі тварин" ("Де 



чиї ноги", "Хто у нас зимує"), "Клімат", "Сторінка – цікавинка" [1, с.94] 

застосування комп'ютера в житті людини і розширенні об'єму інформаційної 

картини світу; розвиток пам'яті і пізнавальних інтересів; методика роботи з 

комп'ютерними навчальними програмами при вивченні тем 

суспільствознавчого спрямування такими як: "Зустрічаємо Пасху", "Народний 

одяг українців". Лекційні заняття за умов наявності необхідної комп'ютерної 

техніки в аудиторії передбачено проводити із застосуванням електронних носіїв 

інформації. Слід зазначити, що дослідний викладач організовує навчальну 

пізнавальну діяльність студентів так, щоб вони могли самостійно опановувати 

необхідну систему знань, критично мислити, прогнозувати результати 

діяльності, порівнювати їх з отриманими і робити виводи, ефективно 

застосовувати придбані інформативні уміння. При формуванні вмісту і 

інформаційної наповненості навчальних модулів пропонованого нами 

спеціалізованого курсу "Застосування комп'ютерних програм на уроках з курсу 

"Я і Україна" проаналізовано знання і уміння, які мають бути сформовані у 

студентів після вивчення кожної теми. З метою розвитку творчих умінь і 

навиків вживання ІКТ у навчальному процесі в рамках спецкурсу 

запропоновані такі завдання для самостійної роботи студентів:  

1. Сформулювати вимоги до вживання учнями вивченого матеріалу (тема 

уроку за вибором студентів) з природознавства та громадянської освіти з 

використанням комп'ютера.  

2. Охарактеризувати вікові особливості учнів початкових класів при 

застосуванні комп'ютерних навчальних програм.  

3. Що нового сталося в освіті України впродовж останнього десятиліття? 

Навести приклади.  

4. Розкрити суть поняття "Комп'ютерна грамотність", "комп'ютерна 

безпека", "комп'ютерна залежність" і подати письмово.  

5. Користуючись словниками, дати визначення поняття "інформація", 

"комунікаційні технології", "комп’ютерна мережу" у вигляді звіту.  



6. Користуючись рекомендованою нижче літературою, проаналізувати 

інформацію про сучасне полягання процесу комп'ютеризації в початковій школі 

і законспектувати.  

7. Підготувати фрагмент уроку з курсу "Я і Україна" при вивченні тем з 

природознавства або громадянської освіти з використанням відомих 

комп'ютерних навчальних програм. В цілому, управління пізнавальною 

діяльністю студентів згідно запропонованого спецкурсу "Застосування 

комп'ютерних програм на уроках з курсу "Я і Україна" передбачає: розробку і 

структуру пакетів індивідуальних завдань на кожне заняття; використання міні-

текстів, ксерокопій; використання навчальних відеофільмів ( у тому числі на 

комп'ютерах) з постановкою евристичних питань, використанням 

міжпредметних зв'язків з іншими предметами; організація дискусій, ігор і так 

далі Практичне засвоєння навчального матеріалу із спецкурсу "Застосування 

комп'ютерних програм на уроках з курсу "Я і Україна" запропоновано 

здійснювати під час проходження студентами педагогічної практики в 

початковій школі. Педагогічна практика є важливою ланкою в системі 

професійної підготовки вчителів. Компетентне виконання педагогічної 

діяльності вимагає володіння певними уміннями, які можна отримати лише на 

практиці, а саме: 

- уміння ставити і розв'язувати педагогічне завдання;  

- уміння спілкуватися, організація педагогічного процесу як співпраці і 

взаємодії;  

- уміння організовувати навчальний матеріал як систему пізнавальних 

завдань, здійснювати міжпредметні зв'язки, формувати загальнонаукові і 

спеціальні уміння і навички;  

- уміння орієнтуватися на учня, та його індивідуальні особливості;  

- прогностичні і проектні уміння; 

 - методичні уміння;  

- самостійні уміння і навички.  

На практиці педагогічна діяльність студентів удосконалюється на базі 

смислового фактичного матеріалу, результативне засвоєння якого можливо 



лише через реальне спостереження. Під час проходження педагогічної 

практики, як одній з дієвих форм навчального процесу, продовжується 

навчання студентів, закріплюються теоретичні знання і виробляються 

практичні уміння як і змістового, професійного та педагогічного характеру 

відносно розробки і впровадження комп'ютерних навчальних програм під час 

вивчення курсу "Я і Україна" в початковій школі. Практику студенти проходять 

в школах ( Волинської, Полтавської, Черкаської і Запорізької областей), які 

забезпечені необхідною комп'ютерною технікою. Під час проходження 

практики студенти опановують практичний навчальний матеріал за темами: 

"Суть поняття "комп'ютеризація" і її вплив на ефективність навчального 

процесу", "Наслідки інформаційного вибуху в 80-90- г.г., "Аналіз і особливості 

структури і вмісту програм, що діють, підручників з курсу "Я і Україна" і 

можливості використання комп'ютерних навчальних програм при вивченні 

окремих тем, "Організація і методика використання комп'ютерних навчальних 

програм на уроках з курсу "Я і Україна" при вивченні тем суспільствознавчого 

спрямування". У завдання педагогічної практики студентів входить: підбір 

необхідного об'єму навчального матеріалу, систематичне створення 

проблемних педагогічних ситуацій. Особлива увага в процесі педагогічної 

практики відведена на вивчення методики курсу "Я і Україна" із застосуванням 

комп'ютерних навчальних програм. Відзначимо, що важливою умовою 

проведення практичних занять в початковій школі є наявність у студентів 

первинних (пропедевтичних) знань і навиків роботи з комп'ютером, зокрема: з 

інтерфейсом операційної системи, файловою системою, текстовими і 

графічними редакторами, електронними таблицями, системами управління баз 

даних. Тому кожне заняття з педагогічної практики складається з двох частин: 

безмашинної, під час якої викладач готує студентів до виконання завдань на 

комп'ютері, і комп'ютерної, направленої на формування комп'ютерної 

грамотності і закріплення операцій і дій безмашинної частини заняття. 

Основними засобами навчання в запропонованій нами методичній системі є 

методичний посібник і комп’ютерні навчальні програми з відповідним 

програмним забезпеченням. Впродовж вивчення спеціалізованого навчального 



курсу студенти поступово опановують уміння розрізняти істотні ознаки понять. 

Що стосується засвоєння комп'ютеризованих знань, умінь і навиків з курсу „Я і 

Україна“, передбаченого цією програмою, відзначимо, що для порівняння і 

узагальнення притягується матеріал, який досить засвоєний під час визначення 

відмічених предметів. Таким чином втілюється принцип узгодженості 

використання інформаційних технологій з календарними планами початкової 

школи і інтеграції двох інформаційних технологій навчання, традиційного 

(звичайною) і комп'ютерного. Для начальної роботи студентів 

експериментальної групи згідно із спецкурсом "Застосування комп'ютерних 

програм на уроках з курсу "Я і Україна" у вищих навчальних закладах 

використані різні методи з врахуванням специфіки діалогу "студент – 

комп’ютер – викладач", а саме: пояснювально ілюстративні, репродуктивні, 

проблемні частково пошукові, дослідницькі. Виходячи з вмісту 

запропонованого тематичного плану спеціального курсу "Застосування 

комп'ютерних програм на уроках з курсу "Я і Україна"" розроблена структура 

залікового кредиту дисципліни (таблиця. 2.3).  Таблиця 1 Структура залікового 

кредиту дисципліни спецкурсу "Застосування комп'ютерних програм на уроках 

з курсу "Я і Україна"". Тема Кількість годинника   Лекції

 Педагогічна практика Самостійна робота Індивідуальна робота 

Змістовний модуль I. Комп'ютеризація навчального процесу в початковій 

школі Тема 1. Із історії комп'ютеризації початкової освіти. Тема 2. Особливості 

структури і вмісту програм і підручників з курсу «Я і Україна» і можливості 

використання комп'ютерних навчальних програм при вивченні окремих тем. 

Змістовний модуль ІІ. Методика застосування комп'ютерних навчальних 

програм на уроках курсу "Я і Україна" Тема 3. Методика використання 

комп'ютерних програм створених для вивчення тем природознавчого та 

суспільствознавчого спрямування на уроках з курсу «Я і Україна». Тема 4 . 

Методика використання комп'ютерних програм при вивченні тем 

суспільствознавчого спрямування на етапі усвідомлення нового матеріалу на 

уроках з курсу "Я і Україна ". 



В цілому, професійно-педагогічна спрямованість запропонованого 

спецкурсу "Застосування комп'ютерних програм на уроках з курсу "Я і 

Україна"" покликана розвивати і заглиблювати інформаційну культуру, 

практичну підготовленість студентів у вищих навчальних закладах до 

вживанню ІКТ у викладанні предметів в початковій школі, а також 

розширювати професійний кругозір майбутніх вчителів. Відзначимо, що 

комп'ютерна техніка виступає на сьогоднішній день не лише технічним засобом 

вчення, але і засобом управління якістю освіти, засобом звільнення вчителя від 

рутинної роботи. Вона дозволяє вчителеві зростати творчо повніше реалізувати 

такі принципи навчального процесу, як самостійне вивчення навчального 

матеріалу, індивідуальний темп навчання самоконтроль, коректування 

розумової діяльності студента залежно від досягнення ним результатів.    
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Оксана Кравчук 

Підготовка вчителя початкових класів до впровадження авторських 

комп’ютерних навчальних програм на уроках з громадянської освіти 

 

Анотація: стаття присвячена питанню підготовки вчителя початкових 

класів до застосування комп’ютерних навчальних програм з громадянської 

освіти. Особлива увага звертається на те, що молодші школярі можуть успішно 

навчатися, якщо процес їхнього навчання будувати нетрадиційно, з 

урахуванням особливостей дітей цього віку. 



Ключові слова:  комп’ютерні авторські навчальні програми, дієві форми, 

початкова ланка, навчальна діяльність, майбутні вчителі. 

 

Подготовка учителя начальных классов к применению компьютерных 

учебных программ на уроках естествознания. 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу подготовке учителя начальных 

классов к применению компьютерных учебных программ на уроках 

естествознаниях. Большое внимание обращается на то, что младшие школьники 

могут успешно обучатся, если процесс ихнего обучения строить 

нетрадиционно, с учетом особенностей детей этого возраста. 

Ключевые слова:  компьютерные авторские учебные программы, 

действенные формы, учебная деятельность, будущие учителя. 

 

Oksana Kravchuk 

 

Preparation of teacher of initial classes to introduction of the authorial 

computer educational programs on lessons from civil education 

 

Annotation: the article is sanctified to the question of preparation of teacher of 

initial classes to application of the computer educational programs from civil 

education. The special attention applies on that junior schoolchildren can successfully 

study, if the process of their studies to build unconventionally, taking into account the 

features of children of this age. 

 

Keywords:  computer authorial educational programs, effective forms, initial 

link, educational activity, future teachers. 
 

 


