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Визначальною особливістю змін, які відбуваються в освіті України, є 

перехід до навчання, спрямованого на формування у суб’єктів навчання 

здатності творчо діяти, застосовувати знання і досвід на практиці. Зміна цілей 

навчання визначає необхідність коригування змісту і методик навчання, 

спрямованого на забезпечення формування світогляду, ціннісних орієнтацій, 

уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватись сучасними 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема 

персональним комп'ютером (ПК); здатності до самопізнання і самореалізації 

особистості у різних видах творчої діяльності.  

Впровадження ІКТ в початкову освіту перебуває у стадії становлення. 

Причому, і це є визначальною особливістю для всіх навчальних предметів, 

спостерігається достатньо явна кореляція між результатами навчання у 

початковій школі та відповідною підготовкою вчителя до використання у 

навчально-виховному процесі засобів і методів навчання, заснованих на 

використанні ІКТ.  

Актуальність цієї проблеми для початкової школи визначається тим, що в 

молодшому шкільному віці здійснюється пропедевтика навчання більшості 

навчальних предметів загальноосвітньої школи та закладаються основи 

позитивного відношення учнів до певних видів діяльності. Формування в учнів 

основ цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, 

технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей відбувається в 

процесі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, 

виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності.  

Важливою складовою початків світогляду, основи якого мають бути 

закладені у початковій школі, є знання про природу та суспільство, закони, 

яким підкоряються природні й суспільні явища та відповідні методи пізнання. 



Зазначені об’єкти вивчення не завжди можна відтворити і дослідити 

безпосередньо – це пояснюється прихованістю процесів, що відбуваються, їх 

багатовимірністю в просторі й часі. З урахуванням зазначеного незамінними в 

навчанні є сучасні (аудіовізуальні, мультимедійні) засоби унаочнення, 

електронні щоденники спостережень, календарі природи та інші електронні 

засоби навчального призначення (ЕЗНП), які забезпечують нові можливості 

формування в молодших школярів основ наукового світогляду та є засобами 

діяльності навчалььного середовища нового покоління.  

Аналіз професійної діяльності вчителя початкової школи показав, що для 

ефективного використання ІКТ у професійній діяльності, учитель повинен сам 

мати уявлення про особливості комп’ютерної техніки, про можливості, які 

забезпечує ПК як засіб навчання, знати основні вимоги до ЕЗНП (дидактичні, 

психолого-ергономічні, технічні), вміти використовувати ПК у повсякденній 

діяльності, визначати місце конкретного ЕЗНП у навчально-виховному процесі. 

Як показують результати аналізу наукової літератури та доробку педагогів-

практиків, присвячених науково-методичному забезпеченню розвитку 

навчально-виховного процесу, зокрема, із впровадження інформаційних 

технологій у початкову школу та відповідної підготовки вчителів 

(Н. Г. Баліцька, І. М. Богданова, Н. М. Бібік, Г. П. Волошин, І. В. Гавриш, 

М. С. Гордійчук, Р. С. Гурін, С. О. Гунько, М. І. Жалдак, О. П. Кивлюк, 

В. В. Лапінський, М. М. Левшин, Т.І. Лугова, Л. Л. Макаренко, Н. В. Морзе, 

Н. В. Панченко, І. П. Підласий, Н. С. Полька, Ю. С. Рамський, І.В. Роберт, 

С. В. Ратовська, Ф. М. Ривкінд, О. Я. Савченко, Н. В. Семенюк, І. М. Смирнова, 

О. М. Снігур, О. В. Суховірський, Є.О. Співаковська-Ванденберг, 

О. Є. Трофімова, О. М. Царенко, В. В. Шакотько, О. В. Шиман, К. К. Шахова та 

ін.). Разом з тим, поза увагою дослідників досі залишаються питання 

застосування наявних та розроблення нових електронних засобів, призначених 

для навчання суспільствознавчо-природознавчих дисциплін у початковій 

школі, зокрема навчальної дисципліни "Я і Україна" та навчання вчителів 

методики їх використання.  



На сьогодні існує соціально-обумовлений попит на вчителів початкових 

класів, які вміють використовувати ІКТ у професійній діяльності певних 

професійних галузей, але система підготовки у вищих педагогічних навчальних 

закладах не повністю його задовольняє. 

Необхідність розв’язання зазначеної суперечності, теоретичне та 

практичне значення вирішення окресленої проблеми, науково-практичний 

інтерес до змісту підготовки вчителя початкової школи і зумовили вибір теми 

дослідження: «Методичні основи підготовки  майбутніх вчителів до 

впровадження інформаційних технологій у процесі вивчення курсу «Я і 

Україна». 

Дослідження, пов’язані з комп’ютеризацією школи, проводяться у багатьох 

країнах світу. Це обумовлено, в першу чергу, розвитком електронно-

обчислювальної техніки, її швидким удосконаленням, упровадженням у різні 

сфери людської діяльності. Активне ж використання інформаційних і 

комунікативних технологій у педагогічному процесі неминуче тягне за собою 

нові педагогічні технології навчання. 

Головною метою інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, 

згідно концепції державної програми інформатизації, є підготовка 

підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності 

освіти. 

На сьогодні майже ніхто із вчених і практиків категорично не заперечує 

проти використання комп’ютера в навчальному процесі початкової школи, 

проти пропедевтики базових понять інформатики в молодшому і навіть 

дошкільному віці. 
 


