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Актуальність проблеми. За теперішнього часу потреба людини в 

інформації постійно зростає. З іншого боку, людина має певні обмеження 

стосовно сприйняття і переробки інформації. 

З інформаційним обслуговуванням людини тісно зв’язане навчання. За 

останні роки вимоги до знань спеціалістів зростають темпами, які значно 

переважають можливості сучасної системи освіти. Оскільки набуття знань 

відбувається одночасно з їх забуванням, то значна частина інформації, 

засвоєної на початку навчання, втрачається. Це призводить до необхідності 

повторення і додаткових витрат часу. Крім того, фізіологічні процеси старіння 

змінюють ефективність проти механізмів пам’яті. Усе вищесказане і багато 

інших чинників  не дають змоги досягти обсягів знань, які бажано було б мати 

учням. Сучасне навчання дозволяє подавати інформацію у різних формах, 

керувати темпом її подання і повторення. Інформація може комбінуватися і 

групуватися згідно з алгоритмами навчання. Водночас, немає вичерпної 

відповіді на запитання, як використати ці можливості , аби забезпечити для 

конкретної дитини в конкретній ситуації максимальну ефективність 

формування знань, умінь та навичок. 

Особливий інтерес викликає застосування нових технологій в початковій 

школі. 

Як показують результати аналізу наукової літератури та доробку педагогів-

практиків, присвячених науково-методичному забезпеченню впровадження 

інформаційних технологій у навчально-виховний процес початкової школи ( 

І. М. Богданова, І. В. Гавриш, Р. С. Гурін, С. О. Гунько, М. І. Жалдак, 

О. П. Кивлюк, В. В. Лапінський, М. М. Левшин, О. В. Майборода, 

Л. Л. Макаренко, Н. В. Морзе, Н. В. Панченко, Ю. С. Рамський, Ф. Й.Ривкінд, 

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



О. Є. Трофімова, О. М. Царенко, В. В. Шакотько, О. В. Шиман та ін.) поза 

увагою дослідників досі залишаються питання застосування розроблених та 

створення нових ЕЗНП для навчання суспільствознавчо-природознавчих 

дисциплін у ПШ, зокрема навчального предмету «Я і Україна».  

На сьогодні існують соціальні потреби в учителях початкових класів, які 

вміють використовувати ІКТ у професійній діяльності, але система підготовки 

вчителів початкових класів не повністю задовольняє ці потреби. Таким чином, 

існують суперечності між соціальним замовленням і можливостями системи 

підготовки вчителів, вдосконалення якої, спрямоване на підготовку майбутніх 

учителів до застосування ІКТ в процесі вивчення суспільствознавчо-

природознавчих дисциплін у початковій школі є актуальною педагогічною 

проблемою, а дослідження, спрямовані на пошуки шляхів її вирішення, такими, 

результати яких можуть бути використані для наукового обґрунтування 

розробки, створення та впровадження нових, більш ефективних, організаційних 

форм і методів навчання майбутніх учителів початкових класів. 

Інформатизація шкільної освіти викликає певний інтерес, який виявляється до 

впровадження нових інформаційних технологій в освіті. Комп’ютер надає нові 

можливості для творчого розвитку дітей, дає можливість вирішувати більш 

цікаві й складні проблеми. 

Багато змін сталося в державі та системі освіти, було прийнято багато 

рішень про інформатизацію шкільної освіти, змінювалися концепції 

інформатизації освіти, навчальні програми, плани, механізми постачання 

комп’ютерів у школи. 

Змінилися за цей час і самі комп’ютери та їх програмне забезпечення, що 

зумовило інші підходи щодо визначення долі та місця комп’ютерів у школі. 

Почалося активне впровадження нових інформаційних технологій навчання. 

Стало зрозумілим, що успішна інформатизація шкільної освіти неможлива без 

наявності в школі сучасних комп’ютерів. 
 


