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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. 

Поступове підвищення вимог суспільства до системи роботи вищої, 

середньої та початкової школи, вчителя, змісту і методів його роботи, поява 

принципово нових технологій навчання вимагає постійного удосконалення 

професійної підготовки учителя-предметника.  

Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід від 

постіндустріального до інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність 

упровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і 

науки. Створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем сприятиме 

накопиченню наукових знань, а також розширенню доступу широких верств 

населення до різноманітних інформаційних ресурсів. 

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. 

Комп’ютеризація процесу навчання на сучасному етапі пов’язана з рядом 

особливостей використання комп’ютерної техніки в системі шкільної освіти. 



Зокрема, за допомогою комп’ютера шлях пізнання набуває вигляду якісно 

більш насиченого інформацією, що сприяє наочному забезпеченню уроків, 

зацікавленості учнів (і, зокрема, молодшого шкільного віку) у кращому 

усвідомленні знань. Кожний учень має можливість засвоювати матеріал у 

своєму темпі, відповідно до власних індивідуальних можливостей. В результаті 

цього відбувається індивідуалізація і диференціація процесу навчання. 

Вітчизняний педагог М. М. Фіцула визначає чотири напрями використання 

комп’ютерів у навчальному процесі: 1) як об’єкту вивчення; 2) як засобу 

навчання; 3) як складової частини системи управління освітою; 4) як елементу 

методики наукових досліджень. 

На початку ХХІ ст. увага вітчизняних дослідників до формування 

інформаційної культури педагога сфокусована переважно на вивченні 

структури інформаційної культури учителя. Зазначимо, що науковці по різному 

розуміють і визначають складники та компоненти інформаційної культури 

учителя. Оволодіння педагогом інформаційною культурою передбачає, згідно з 

І. М. Смирновою, знання ІКТ навчання, шляхів їх використання для досягнення 

не лише суто навчальних, а й виховних цілей. Інформаційна культура 

викладача розглядається О. Є. Матвійчук як складова його професійної 

компетентності. На важливості поняття "інформатична компетентність" у 

здійсненні професійної педагогічної діяльності, з точки зору компетентнісного 

підходу до підготовки майбутнього учителя в умовах інформатизації освіти, 

наголошує і російська дослідниця О. Г. Смолянінова. 

Використання комп’ютера у навчально-виховному процесі позитивно 

впливає на загальний розвиток учнів, вводячи у життя через гру, художню 

творчість. 


