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Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як 

важливіший компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язанні 

пріоритетних завдань навчання та виховання – у формуванні цілісного 

світогляду, навчальних, комунікативних та комунікаційних навичок, основних 

психічних якостей учнів. Широке застосування комп’ютерних технологій в 

освіті поступово, але досить впевнено, стає найважливішою деталлю 

навчально-виховного процесу школи.  

Висвітлення проблем, пов’язаних із використанням сучасних 

інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи, розкрито 

в роботах вітчизняних та російських дослідників М.М. Левшина, 

М.І. Жалдака, Ф.М. Ривкінд, М.К. Гольцмена, Н.В. Макарової, В.І. Варченко, 

Л.М. Фуксон; зарубіжних дослідників Д.Г. Клементса, К. Хохмана, 

Т. Оппенхеймера, С. Пейперта та інших. 

Можливості сучасного уроку й системи освіти загалом значно 

розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних 

технологій, Інтернету. Сьогодні перед педагогами стоїть важливе 

завдання – виховати та підготувати молодь, здатну активно включатися в 

якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, пов’язаний з 

інформацією. Нині дитина опановує комп’ютер раніше, ніж навчається 

грамотно писати чи критично читати. 

За визначенням О.Я. Савченко, «молодший шкільний вік – перехідний 

період, у якому проявляються риси дошкільного дитинства і типові 

особливості школяра, вік багатий на приховані можливості розвитку, які дуже 

важливо своєчасно помічати й підтримувати. Це час, коли закладаються 

основи багатьох психічних якостей. Особливо вдумливо слід ставитися до 

вікових особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, що дасть 

учителеві можливість цілеспрямовано, без шкоди для вихованців 

організовувати їх якісне навчання» [5, с. 344]. 

Більшість недоліків у застосуванні інформаційно-комунікаційних 

технологій у початковій школі пов’язані із відсутністю розуміння 

особливостей психічного і фізіологічного розвитку дітей даної вікової 
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категорії, організацією навчального процесу без врахування цих 

особливостей. Учителі інформатики старших класів, яких залучають до 

формування в учнів початкових класів елементарної комп’ютерної 

грамотності, намагаються формально перенести не тільки основний зміст але і 

форми та методи організації навчального процесу з старшої школи в молодшу. 

Пропонується до вивчення в початковій школі і двійкове кодування, і 

призначення центрального процесора та пам’яті комп’ютера [3]. Дітей 

заставляють заучувати напам’ять довгі означення, за відсутності підручників і 

посібників, створювати конспекти теоретичних відомостей, готувати 

багатосторінкові реферати [1, с. 21]. 

«Навчання – … цілеспрямований процес взаємодії між учителем та 

учнями з метою їхнього розвитку, освіти і виховання» [4, с. 7]. Процес 

навчання залежить від багатьох факторів і умов. Найголовніші з них: 

соціально-економічні фактори, загальнопедагогічні, психологічні, дидактичні, 

методичні умови [5, с. 80].  

Завдання вчителя – забезпечити реалізацію вимог Державного стандарту 

початкової загальної освіти [2], всебічний розвиток молодших учнів та 

повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної діяльності. 

Інформаційно-комунікаційні технології виступають як засіб для досягнення цих 

цілей. Однак, слід зауважити, що тільки наявність найсучасніших засобів не 

забезпечує позитивних результатів навчальної діяльності. Тільки вчитель, який 

добре володіє методикою використання ІКТ у навчальному процесі, бачить їх 

місце в системі засобів навчання, знає особливості використання на уроках 

різних типів і на різних їх етапах, розуміє переваги застосування ІКТ для 

реалізації цілей навчання і виховання, зможе не тільки домогтися позитивних 

результатів у навчанні молодших школярів, але й підготувати їх до викликів 

сучасного інформаційного суспільства і майбутнього суспільства знань. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі початкової школи повинно бути підпорядковано як 

основній меті навчання, так і конкретним завданням, які вирішує вчитель у 

ході навчального заняття. При цьому повинні бути враховані фактори і умови, 

які впливають на навчальний процес, забезпечено дотримання санітарно-

гігієнічних умов та техніки безпеки. 

Практика доводить, що при активному використанні ІКТ досягаються 

загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: 

вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої думки 

на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну та письмову мову, 

відкривати щось нове, робити вибір і приймати рішення. Так, вже у 

початковій ланці вони допомагають дитині побачити своїми очима 

незвичайний і різноманітний світ рослин і тварин, наповнити клас звуками 

лісу, дзюрчанням струмка, що дозволяє перенестися в лоно природи. Якщо 

учень побачить рух Землі навколо Сонця, рух Сонячної системи, то йому буде 

легше уявити принципи роботи об’єктів. 

Також застосування нових інформаційних технологій у традиційному 

початковому навчанні дозволяє диференціювати процес навчання молодших 

школярів з урахуванням їх індивідуальних особливостей, дає можливість 
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творчо працює вчителю розширити спектр способів пред’явлення навчальної 

інформації, дозволяє здійснювати гнучке управління навчальним процесом, є 

соціально значущим і актуальним. 

Демонстраційний матеріал, досліди, ігрові завдання, тести, поміщені на 

дисках, допомагають урізноманітнити під час уроків види діяльності дітей, 

перевірити суму отриманих знань, дає можливість дитині самостійно 

працювати на комп’ютері [3, с. 7]. 

Спостереження показали, що такі уроки із застосуванням інформаційних 

технологій викликають великий інтерес в учнів, яка виражається у зростанні 

кількості питань, що задаються дітьми, а так само в пошуку відповідей на 

складні запитання. Зростає кількість учнів, які готують самостійно додаткову 

інформацію до уроку. Дані уроки також сприяють формуванню комп’ютерної 

грамотності. 

Підготовка до уроків з використанням інформаційних технологій вимагає 

більшого часу, ніж звичайний урок, але це не можна назвати недоліком, так як 

дані уроки значно ефективніше звичайних. Як показує практика, з усіх 

існуючих технічних засобів навчання комп’ютер найбільш повно задовольняє 

дидактичним вимогам, оскільки володіє цілим рядом додаткових 

можливостей, що дозволяють управляти процесом навчання, максимально 

адаптувати його до індивідуальних особливостей учнів. 

Грамотне використання будь-яких засобів інформаційних технологій на 

уроках тягне за собою розвиток особистості дитини: інтелекту, пам’яті, уваги і 

т.д. Використання інформаційних технологій на уроці є потужним 

мотиваційним стимулом. Але в той же час, необхідно розуміти, що 

збільшення часу безпосередньої роботи за комп’ютером молодшого школяра 

ініціює низку негативних наслідків: перезбудження нервової системи, втому 

очей, статистичне напруження м’язів спини і шиї, загальну стомлюваність 

організму. Тому, якою б привабливою не була навчальної діяльність з 

використанням комп’ютера на уроці, необхідно суворо дотримуватися 

встановлених санітарних норм. 
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