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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ З КУРСУ  

„Я І УКРАЇНА” ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА „МАНДРУЄМО ПО 

МІСТУ УМАНІ” НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Розвиток нових інформаційних технологій на початку тисячоліття 

надав людству величезні можливості комунікації. В умовах реформування 

системи освіти одним із актуальних питань є застосування нових  технологій. 

Державою передбачається у навчальному процесі початкової школи 

вводити сучасні комп’ютерні технології за допомогою електронно-

обчислювальних машин. Постає завдання комп’ютеризації навчання. 

Технічні засоби оновлюються з неймовірною швидкістю і вносять в 

освітню галузь ще більше зручності, комфорту, полегшують працю вчителів 

та учнів. Науковцями, вченими знайдено технологічну можливість 

індивідуалізувати навчання – дати змогу обдарованим учням мати доступ до 

більшої кількості інформації, використовувати комп’ютерні енциклопедії, 

навчальні програми. Сьогодні будь-який учень, що хоче збагатити свої 

знання, має можливість за допомогою Інтернету вільно користуватися 

фондами різних бібліотек на планеті. А учням, які відстають у навчанні, за 

допомогою комп’ютера можна надолужити прогаяне. 

Комп’ютер потрібно використовувати лише тоді, коли він вносить 

щось нове у розв’язання завдання. Комп’ютер має стати не тільки об’єктом 

вивчення, а помічником, ще одним засобом для розв’язування різноманітних 

завдань. 

Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних 

технологій у навчанні досліджувала І.В.Роберт; психологічні основи 

комп’ютерного навчання визначив Ю.І.Машбіц, систему підготовки вчителя 

до використання інформаційної технології в навчальному процесі 

запропонував і обґрунтував М.І.Жалдак [2, 164-165]. 

Як свідчать дослідження, проведені у школах Канади, США, Франції, 

„ігровий аспект при роботі з комп’ютером сприяє кращому сприйняттю 

моделі учнями або осмисленню необхідності застосування алгоритму” [3, 

12]. 

Окремі науковці [1, 9] відводять комп’ютерові допоміжну роль, 

підкреслюючи, що комп’ютер можна застосовувати лише на певних етапах 

уроку і для вирішення окремих задач.  

Проте, у практиці роботи школи обмаль пакетів навчальних та 

прикладних програм, які можна було б використовувати у роботі з учнями 

молодшого шкільного віку, а й нечітко визначені самі принципи побудови 

ефективних програмних продуктів для дітей. Бракує апробованих 

методичних рекомендацій щодо оптимізації співвідношення комп’ютерних 

засобів навчання, ігрових і навчальних форм діяльності. 



Проблемі впровадження комп’ютерних навчальних програм на уроках з 

курсу „Я і Україна” приділяється значна увага, але є ще багато не вирішених 

питань. 

У зв’язку з цим ми поставили за мету вивчити роботу вчителів щодо 

впровадження комп’ютерних програм у навчальний процес, зокрема на уроці 

громадянської освіти з курсу „Я і Україна”. 

Впровадження комп’ютерів у сферу народної освіти – робота не одного 

дня. Вона здійснюватиметься поетапно, як складова частина державного 

плану економічного й соціального розвитку нашої країни, згідно із загальним 

темпом перебудови народного господарства і впровадження обчислювальної 

техніки в усі сфери життя нашого суспільства. 

Добираючи до уроку програмний засіб, слід враховувати, що програма 

має бути цікавою для дитини, викликати в неї позитивні емоції, розвивати 

фантазію та творчі здібності учня. 

Учня треба підготувати до розв’язання нового завдання, тобто він 

повинен володіти певним запасом знань і вмінь роботи за комп’ютером, без 

яких неможливо починати працювати з навчальними програмами. 

Пропонуємо методику проведення уроку громадянської освіти з курсу 

„Я і Україна” у 4 класі з елементами використання комп’ютера за програмою 

„Мандруємо по місту Умані”. Мета уроку: сформувати поняття про 

культурно-історичні пам’ятники міста Умані; розвивати естетичний смак; 

виховувати любов до мистецтва, патріотичні почуття. 

 

ХІД КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ 

Починається програма з того, що на екрані з’являється герб міста 

Умані і назва комп’ютерної програми.  

Якщо мишкою клацнути на панель з назвою „автори”, то на екрані 

з’являться слайди з відомостями про авторів, 

 

Щоб вийти з цього слайда, натиснемо на стрілочку . 

Натиснувши на панель „передмова”, учні знайомляться зі вступом, де 

розповідається про старовинне, історичне та славнозвісне місто Умань. 



 
З правої сторони вгорі екрану знаходиться панель „карта”. 

 
Якщо натиснути на неї, на екрані з’явиться план-карта  міста Умані. 

Автори комп’ютерної програми хотіли ознайомити учнів з цікавими 

куточками провінційного міста. Тому номерами на карті позначені різні 

архітектурні пам’ятки: картинна галерея, музеї, храми, церкви, навчальні 

заклади тощо. 

Коли натиснути на кнопку з номером 1 панелі „карта”, на екрані 

з’явиться повідомлення про парк „Софіївка” та малюнок. Повернутися до 

плану-карти міста можна, натиснувши стрілочкою „мишки” на панель 

„карта”. 

 
Далі знайомимо учнів з іншими пам’ятками Умані.  

Наприклад, натиснувши на кнопку під номером 2 панелі „карта”, 

побачимо таку інформацію: 



 
Натиснувши на кнопку під номером 6, з’явиться інформація про міську 

гімназію. 

 
Натиснувши на кнопку під номером 11, побачимо таке повідомлення. 

 
А під номером 13 міститься інформація про Уманську яму. 

 
Останнє повідомлення у програмі про кількість населення міста Умані.  



 
Коли учні, помандрувавши загадковими уманськими місцями, 

натиснуть на кнопку , що знаходиться у правому верхньому куточку, 

вийдуть із програми.  

Аналіз проведених уроків показує, що зріс інтерес до навчання у дітей, 

які працювали з комп’ютерною програмою; закріплення навчального 

матеріалу в класі де учні працювали з комп’ютерною програмою значно 

швидше відбулося, ніж у класі, де учні вивчали матеріал лише за 

підручником. 

На наш погляд, запропонована програма допоможе формувати в учнів 

позитивне ставлення до навчання, розвивати їх інтелектуальні здібності. 

Саме ці задачі ставились нами на перше місце при виборі тематики і форми 

проведення фрагменту уроку із застосуванням комп’ютерної програми. 

Ефективність застосування комп’ютерної програми зростатиме завдяки 

розширенню пакету навчально-ігрових програм, розробці теоретично 

обґрунтованих й експериментально апробованих принципів їх проектування 

та застосування. 

Отже, введення комп’ютера як засобу навчання сприятиме, з одного 

боку, підсиленню зв’язку школи з життям, а з другого – підвищенню 

ефективності процесу здобування найбільш фундаментальних знань і вмінь, 

пов’язаних із самим процесом учіння, взаємодією з навколишнім світом, 

людьми, технікою, природою, плануванням і контролем своїх дій, умінням 

оцінювати їх.  
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