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молодшому шкільному віці, наділена це й дослідницьким змістом, який 

дає змогу моделювати все те, що існує поза грою. Саме через гру дитина 

швидше знайомиться з правилами та нормами спілкування з оточенням – 

із світом природи, з людьми; швидше опановує навичок і звичок 

культурної поведінки. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА  

З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 

 

Характерною тенденцією реформування сучасної освіти в Україні є 

її спрямованість на підвищення якості освіти, орієнтацію всебічного 

розвитку особистості та підвищення рівня її освіченості. Важливою 

складовою загальної освіти кожної людини є природнича освіта. 

В концепції загальної середньої освіти зазначено, що у її зміст слід 

закласти систему природничих знань, як «необхідну для адекватного 

світосприйняття і уявлення про сучасну природничо-наукову картину 

світу, опанування науковим стилем мислення, усвідомлення способів 

діяльності і ціннісних орієнтацій, що дають змогу безпечно жити у 

високотехнологічному суспільстві та цивілізовано взаємодіяти з 

природним середовищем». При цьому знання розглядаються як елемент 

культури будь-якої освіченої людини, що є виявом важливої світової 

тенденції гуманізації освіти в цілому. 

На сьогоднішній день вивчення природознавства у початкових 

класах не обмежується формування у дітей уявлень про природу та її 

компоненти. Зміст цього предмета складає система взаємопов’язаних 

понять, засвоєння учнями кожного з яких потребує спеціальної 

методичної підготовки вчителя. Уроки природознавства покликані 

виховувати у школярів повагу до праці, людей праці, формувати в них 

певні трудові вміння і навички. Особлива увага приділяється вихованню 

в учнів відповідальності за збереження навколишнього середовища як 

важливого фактора існування людини. 

Удосконалення учбово-матеріальної бази загальноосвітньої школи – 

одна з головних умов підвищення рівня навчально-виховного процесу. 

Навчальне устаткування стало невід'ємною частиною уроку, так робота з 

ним для учнів – це джерело нових знань, і засіб для засвоєння, 
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узагальнення, повторення вивченого матеріалу. Щоб підвищити рівень 

засвоєння матеріалу на уроках природознавства необхідно 

використовувати інформаційно-комунікаційних технологій. Вони, як 

показує практика, істотно підвищують ефективність навчання. 

 Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, 

оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато 

раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є 

новиною необхідність широкого застосування електронних засобів 

навчання під час вивчення будь-якого предмету. Це – навіть, не 

твердження, а практично догма, якої вимагає час. 

Що ж таке ІКТ? 

Технологія – це наука про способи розв’язання задач людства за 

допомогою технічних засобів. Педагогічна технологія – це науково 

обґрунтована педагогічна система, яка гарантує досягнення певної 

навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, націлених на 

розв’язання проміжних цілей, наперед визначений кінцевий результат. 

Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки 

основу технологічного процесу навчання складає отримання і 

перетворення інформації. Більш вдалим терміном для технологій 

навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія. 

Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес 

підготовки і передачі інформації, засобом здійснення яких є комп'ютер. 

Таким чином, інформаційно-комунікаційна технологія навчання (ІКТ) – 

це сукупність педагогічних методів і технічних засобів, направлених на 

реалізацію навчальної мети шляхом використання інформаційних 

технологій на основі комп’ютерних мереж, що максимально забезпечує 

ефективність навчального процесу. Інформаційні технології стають 

потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання 

привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню 

школярів до інформаційної культури. 

Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна 

доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на 

емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню 

пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання 

взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. Тим більше, що молодші 

школярі уже готові до роботи з ІКТ: вони знають, що таке комп’ютер, у 

більшості випадків уміють ним користуватися, у них відсутній 

психологічний бар’єр: діти не бояться, що зламається машина, не 

вистачить знань упоратися з нею тощо. Однак, машина без людського 

фактору залишається розумною іграшкою. Сьогодні вже очевидно, що 

викладач який веде заняття за допомогою мультимедійного проектора, 

електронної дошки та комп’ютера, використовує на уроці та під час 
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підготовки до нього ресурси Інтернет, має якісні переваги перед колегою 

який користується «крейдяною технологією». Виховання учнів в школі 

має бути спрямоване на розвиток людини сучасного інформаційного 

суспільства, і школа має вчити користуватись необмеженим джерелом 

інформації – Інтернетом, та принаймні, спробувати навчити дитину 

відрізняти що є добре і корисне від злого. 

Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті, 

можливість зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної 

інформації (звукової, графічної, текстової та відео) та компонувати її в 

зручному виді сприяє: 

• розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних і творчих 

здібностей учнів; 

• формуванню в учнів пізнавальних можливостей, прагнення до 

самовдосконалення; 

• забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, 

безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними науками та 

мистецтвом; 

• постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів 

навчальних процесів тощо. 

Використання ІКТ дозволяє вчителю проводити уроки: 

• на високому естетичному і емоційному рівні (анімація, музика); 

• забезпечує наочність; 

• залучає велику кількість дидактичного матеріалу; 

• підвищує обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5 – 2 рази; 

• забезпечує високий ступінь диференціації навчання 

(індивідуально підійти до учня, застосовуючи різнорівневі завдання).  

• скорочує час для контролю та перевірки знань учнів; 

• учні вчаться навичкам контролю та самоконтролю. 

Останнім часом зростає роль природничих наук. Сьогодні перед 

початковою школою стоїть завдання не лише домогтися, щоб діти 

засвоїли природничі знання, а й могли вільно оперувати ними, 

застосовувати ці знання для вирішення навчальних та життєвих проблем, 

для розширення та поглиблення свого пізнавального досвіду. Тому 

формування нових підходів до викладання природознавства має 

величезне значення. 
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