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Дидактичні особливості використання персонального комп’ютера в 

початковій школі 

 

Застосовуючи комп’ютер у навчальному процесі, вчитель початкової 

школи повинен диференційовано підходити до навчання учнів, чітко 

визначати всі його компоненти, форми організації, методи та об’єми подання 

навчального матеріалу, глибоко вивчати змістовий та операційний аспекти 

навчальної діяльності, прагнути добре технічно і методично забезпечувати 

уроки, вільно володіти загальними і спеціальними навичками роботи з 

комп’ютером. 

Добираючи комп’ютерні засоби для використання у навчанні, вчитель 

завжди зобов’язаний мати на увазі, що у вивченні певної конкретної теми 

застосування комп’ютера не обов’язково є найкращим методом, що не на 

кожному етапі пізнання нового потрібен комп’ютер, що на окремих етапах 

уроку, розв’язування задачі, аналізу досліджуваної проблеми використання 

комп’ютера може виявитися навіть зайвим. Підготовлений вчитель 

майстерно керуватиме навчальним процесом, визначатиме способи його 

вдосконалення і вирішуватиме, як слід використовувати комп’ютер для 

справді значного покращання навчально-виховного процесу, якомога 

повнішого задоволення пізнавальних потреб дітей у відповідності до їх 

запитів, нахилів і здібностей, для розкриття творчого потенціалу учнів і 

вчителя. 

Як показує сучасна педагогічна практика, використання комп’ютера в 

навчальному процесі може бути спрямоване на розв’язування різних типів 

дидактичних завдань. При аналізі місця комп’ютера в навчальному процесі 

початкової школи доречно використовувати термін „комп’ютерна підтримка 



навчання”, що підкреслює його допоміжну роль. Головною функцією вчителя 

є управління пізнавальною діяльністю дітей, тому основним призначенням 

будь-яких засобів навчання слід вважати підвищення ефективності такого 

управління. Запровадження комп’ютерних технологій — не самоціль. Воно 

має бути педагогічно виправданим, розглядатись передусім з погляду 

педагогічних переваг, які воно може забезпечити порівняно з традиційними 

методиками навчання. 

Слід пам’ятати і про можливі негативні наслідки нераціонального 

використання засобів ІКТ в навчальному процесі, надмірного захоплення 

моделюванням, програмуванням тощо, намагання випередити природний 

розвиток дітей. Особливо це стосується початкової ланки освіти. Не варто 

надто революційно проводити реформи на потребу інформатизації, треба 

пристосувати досягнення людства до традиційного навчального процесу, 

який виправданий історією, має солідні напрацювання, базується на 

людському спілкуванні. Бо якщо немає мовного розвитку, немає й людини. 

Особливе значення має початкова школа, де йде формування особистості.  

Інформаційно-комунікаційні системи не можуть дати дитині тієї 

інформації, яку вона отримує при спілкуванні з природою, людьми, 

тваринами, реальним життям, яке відіграє головну роль у вихованні і 

розвитку особистості. Слід мати на увазі, що надмірна кількість 

різноманітних повідомлень і даних шкідлива. Надто багато зайвих 

повідомлень так само обеззброює людину, як і їх недостатність і невчасність. 

Тому необґрунтоване використання засобів ІКТ в навчальному процесі може 

виявитись не лише не ефективним, а навіть шкідливим і згубним для 

правильного розвитку дитини та її здібностей. 

Зазвичай у початковій школі основним способом формування знань є 

живе слово вчителя, тому завдання педагога – повідомити новий матеріал 

доступно, враховувати у процесі мовлення психолого-педагогічні 

характеристики мовлення, його якісні показники: чіткість, виразність, 

емоційність, відповідний темп. Учителеві не слід забувати, що тривалість 



його монологічного мовлення у процесі повідомлення нового матеріалу 

учням 6-7 років має не перевищувати 7-8 хвилин. Під час опитування 

шестирічні учні можуть бути активними й уважними 5-7 хвилин. Також у 

живому діалозі смислове навантаження несуть не тільки слова і зорові 

образи, але й жести, міміка, емоційне забарвлення реплік та інші невербальні 

елементи. Але пізнавальна активність молодших школярів знижується через 

одноманітність процесуальних характеристик навчання, особливо якщо 

довгий час використовуються методи слухового сприймання – бесіда, 

розповідь, опитування. 

Ефективне використання комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання у 

навчальному процесі передбачатиме взаємодію, позитивний взаємовплив 

специфічних можливостей пред’явлення навчального матеріалу за 

допомогою комп’ютерів і психолого-педагогічних основ традиційного 

навчання в початковій школі. Широкі перспективи використання 

мультимедійних засобів, можливості діалогового спілкування суб’єктів 

навчальної діяльності нададуть змогу реалізувати ефективне поєднання 

наочності і методичних коментарів до неї, активізувати чуттєве сприйняття 

дитини в педагогічно визначеному напрямку. Мультимедійні програми 

навчального призначення, що доцільно використовувати при вивченні 

предметів початкової школи, можуть бути різноманітними за змістом, 

структурною побудовою, виражальними можливостями, обсягом 

навчального матеріалу. Ці програми можуть використовуватися як 

інформаційно-пізнавальний або інформаційно-контролюючий засіб навчання 

та виконувати різноманітні дидактичні функції у певних навчальних 

ситуаціях. Раціональне використання комп’ютерно-орієнтованих засобів 

навчання дозволяє забезпечити доцільну зміну видів діяльності, допомагає 

зосередити увагу учнів на розв’язуванні нетрадиційних навчальних завдань, 

виконанні пізнавальних дій, запобігає їх втомлюваності, появі гіподинамії, 

підтримує постійний інтерес до навчання. З цією метою може 

використовуватися як різноманітна комп’ютерна наочність, що відповідає 



особливостям чуттєвого сприймання навколишнього світу дітьми молодшого 

шкільного віку, так і навчальні комп’ютерні програми. 

Вчителям початкової школи, добираючи до проведення уроків 

відповідне програмне забезпечення, слід враховувати, що воно повинно 

відповідати певним вимогам, а саме: 

 бути цікавим і викликати позитивні емоції у школярів; 

 активізувати пізнавальну та розумову діяльність учнів; 

 викликати у дитини бажання навчитися працювати самостійно;  

 відповідати валеологічним вимогам; 

 розвивати творчі здібності дитини; 

 носити навчально-контролюючий характер. 

Ця проблема успішно може бути вирішена шляхом суміщення 

навчальної та ігрової діяльності. Оскільки основним видом діяльності у 

дошкільному віці є гра, то ігрова навчальна діяльність дуже приваблива і для 

молодших школярів, і цілком зрозуміло, що саме ігрові комп’ютерні 

технології досить органічно вплітаються в навчально-виховний процес 

початкової школи. У молодших школярів відбувається зміна виду діяльності 

з ігрової на навчальну, що проходить часто дуже болісно і супроводжується 

відомими психологічними проблемами. Використання ігрових можливостей 

комп’ютерних навчальних програм у сполученні з іншими дидактичними 

прийомами (наочне представлення інформації, організація зворотного зв’язку 

вчителя і учнів, заохочення правильних відповідей) дозволить забезпечити 

поступовий перехід від ігрової до навчальної діяльності. 


