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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ В УЧНІВ  
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Одним із найважливіших соціальних замовлень сучасного суспільства є 
інформатизація освіти. Це вимагає переосмислення досвіду реалізації нових 
інформаційних технологій (НІТ), аналізу і оцінки можливостей їх 
використання в навчальному процесі, що обумовлює необхідність якісно 
нового рівня вивчення шкільних предметів, щоб прищеплювати кожному 
учневі стійке бажання і вміння вчитися, самостійно отримувати знання, 
творчо підходити до виконання навчальних завдань. 

Особливо актуальна ця проблема для початкової школи, оскільки в 
молодшому шкільному віці формуються логічне мислення, пізнавальна 
самостійність, загальнонавчальні вміння і навички. 

Проблема використання інформаційних технологій у навчанні активно 
вивчається в нашій країні упродовж 15 років. 

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки з її різноманітною програмою 
забезпечення - це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку 
суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, 
проникають практично в усі сфери людської діяльності. Те, що ще недавно 
вважалось фантастикою, тепер, завдяки науково-технічному прогресу, 
особливо прогресу в галузі комп’ютерних технологій, стало реальністю. 
Комп’ютерні технології застосовують у видавництвах і міністерствах, у 
банках і на складах, у системах зв’язку і управління транспортом, у 
податкових інспекціях і у сфері розваг тощо. 

Зміни, які відбуваються у шкільному курсі інформатики, переорієнтація 
в його змісті є прямим наслідком перерахованих і багатьох інших 
об’єктивних суспільних процесів. 

Дослідження показали, що в різних типах шкіл від 50 до 80 відсотків 
часу, відведеного на вивчення курсу інформатики, припадає на підготовку 
школярів як користувачів. 

При цьому в абсолютній більшості шкіл, як і раніше, вивчаються 
комп’ютерні технології, засновані на MS - DOS.  Лише окремі школи 
переходять на вивчення систем на базі Windows - 95. Однією з основних 
причин порівняно повільного переходу на вивчення сучасних комп’ютерних 
технологій є відсутність доступних за змістом та вартістю книг [1, 3-5]. 

Термін “Informatique” запроваджено у Франції в середині 60-х років ХХ 
століття, коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки 
(ОТ). Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін “Computer 
Science” для позначення науки про перетворення інформації, що ґрунтується 
на ОТ. Тепер ці терміни є синонімами. Поява інформатики зумовлена 
виникненням і поширенням нової (інформаційної) технології збирання, 
обробки і передачі інформації, пов’язаної з фіксацією даних на машинних 
носіях. 



Інформаційні технології (ІТ) з’явилися з виникненням інформаційного 
суспільства, основою соціальної динаміки в якому є не традиційні 
матеріальні, а інформаційні ресурси: знання, наука, організаційні чинники, 
інтелектуальні здібності, ініціатива, творчість людей. Уперше поняття і 
перспективи розвитку ІТ докладно розглянув академік В.М.Глушков. Він 
трактував її так: “Інформаційна технологія - це людино-машинна технологія 
збирання, оброблення та передачі інформації” [3,10]. 

Застосування ОТ є найперспективнішим тому, що саме в соціальному 
середовищі використання комп’ютерів дає найбільший ефект. В Японії і 
США, наприклад, в інформатику спрямовують більше половини 
використовуваних комп’ютерів. 

Про ефективність переходу на ІТ свідчить хоча б те, що інтегровані 
автоматизовані виробництва, використовувані у промислово-розвинених 
країнах, дали змогу знизити витрати на виробництво на 35% і зменшити 
тривалість виробничих циклів на 60%. 

Комп’ютерна революція, яка здійснюється на наших очах приблизно два 
останніх десятиріччя, не змогла не зачепити системи народної освіти. 
Розглядаючи положення, яке в цій системі зайняв персональний комп’ютер, 
ми повинні перш за все відмітити те, що з одного боку він став об’єктом 
навчального процесу, а з другого боку - сам є цінним технічним засобом 
забезпечення загального процесу освіти. 

Роботу з комп’ютером і з прикладними програмами вивчають у середній 
школі; в спеціальних і вищих учбових закладах. Комп’ютерні класи і 
комп’ютерні курси сьогодні вже далеко не єдині провідники комп’ютерної 
грамотності. 

Комп’ютери використовуються для активізації учнів початкових класів 
на заняттях з будь-якого предмета. В багатьох навчальних закладах учні 
застосовують комп’ютер як допоміжний засіб при підготовці домашнього 
завдання, рефератів та інших робіт [3, с.15]. 

Сьогодні в світі немає жодної сфери науки і техніки, яка розвивалася б 
так швидко, як інформатика. Кожних два роки проходить зміна поколінь 
апаратних і програмних засобів обчислювальної техніки. Такого розвитку 
однієї сфери історія науки і техніки ще не знала. 

Фактично ми можемо говорити про те, що в останні роки на наших очах 
відбулася комп’ютерна революція, яка торкнулася всіх сфер соціальної, 
культурної, наукової діяльності людей. Ця комп’ютерна революція ще не 
закінчена і нещодавно ввійшла в черговий етап, пов’язаний з Інтернетом. 
Справа в тому, що через 5-7 років у світі не залишиться людей, яких не 
торкнулася б зміна, викликана існування цього єдиного світового 
інформаційного поля, як би вони не були далекі від обчислювальної техніки 
та персональних комп’ютерів. До професіональної діяльності вже 
приступило покоління молодих людей, які виросли і отримали освіту в епоху 
персональних комп’ютерів. Цьому поколінню неможливо уявити світ без 
них, як, наприклад, без телевізора чи автомобіля. 



В сучасній школі немає важливішої професії, як учитель інформатики. 
Особливо важливо те, що багато учнів на низькому рівні можуть бути 
ознайомлені з більш передовими програмами і алгоритними засобами, ніж, 
які є в розпорядженні комп’ютерних класів. У такій ситуації вчитель 
змушений постійно слідкувати за розвитком засобів обчислювальної техніки, 
за появою нових програм і за прийомами роботи з ними. За останніми 
даними в світі працює біля півтора мільярда персональних комп’ютерів. 
Кожна десята доросла людина планети використовує комп’ютер постійно. В 
багатьох країнах уміння працювати з комп’ютером вважається вже не 
комп’ютерною грамотністю, а просто грамотністю. Слова Василя Кременя 
“У нас практично зовсім немає комп’ютерної техніки на селі. Це той 
наслідок, про який потрібно кричати сьогодні на кожному перехресті. Але з 
огляду на перспективу країни і нашої молоді відсутність комп’ютерної бази - 
найгостріша, найболючіша проблема, бо ми готуємо неконкурентноздатних 
фахівців, неконкурентноздатних громадян. Я радий з того, що уряд знайшов 
можливість виділити 10 млн. гривень з капітальних вкладень цього року на 
комп’ютеризацію шкіл, зокрема сільських. Це дозволить організувати 
комп’ютерні класи в майже 200 школах. Поставимо програмний матеріал, 
який можна буде використовувати під час вивчення різних предметів, а 
також підключимо комп’ютери до Інтернету. Наше гасло – кожна школа 
повинна мати комп’ютерний клас, підключений до Інтернету. Питання не 
тільки в комп’ютерній грамотності, а в тому, щоб сучасний навчальний 
процес відбувався за допомогою комп’ютера” [5,4]. В англійському містечку 
Вафтфорді нещодавно відкрився незвичайний приватний коледж. Туди 
приймають дітлахів з півтора року. І відразу ж садять за комп’ютер. Ефект 
вражаючий – тільки уявіть: за тиждень малюки відмінно справляються з 
“мишкою” та клавіатурою. Засновник закладу доктор Рональд Райт сказав, 
що вже 15 учнів пройшли так званий курс навчання і відмінно склали 
екзамени. “Я довго займався вивченням здібностей дітей до навчання і з 
повною відповідальністю можу заявити, що пік сприйняття інформації 
спостерігається саме у віці від півторарічного до трьох з половиною. 
Десятирічні діти навчаються значно гірше. А оскільки комп’ютери – частина 
сучасного життя, навіщо ж відкладати на завтра те, що можна і, з моєї точки 
зору, потрібно зробити сьогодні? Тим більше, що перші результати навіть 
перевершили мої сподівання і геть спростували невтішні прогнози скептиків” 
[5, 19-20]. 

Інформатиці як індустрії та науці – 50 років. За цей час з’явилося і 
загинуло 4 покоління комп’ютерів. Великих і малих ЕВМ, велика кількість 
самих різноманітних приладів вводу, виходу інформації, перфокарт, 
перфолент і магнітних дисків. Будь-яка людина у віці від 6 до 65 років може 
засвоїти роботу на комп’ютері і в мережі Інтернет за деякий час. 
Мінімальними вимогами для засвоєння комп’ютерної грамотності є вміння 
писати і читати, а також шукати інформацію в книгах і каталогах. Якщо 
звичайна грамотність – це вміння читати і писати на рідній мові, то 
комп’ютерна грамотність - це вміння читати і писати за допомогою ЕВМ. 



Для ефективної роботи в міжнародній мережі Інтернет однієї грамотності не 
вистачить. Ще на початку минулого століття англійський математик Чарльз 
Беббидж (1791-1871) створює проект комп’ютера, але не встигає побудувати 
працюючу модель. Причина в тому, що Чарльз Беббидж пробував зробити 
комп’ютер із рухомих механічних частин. Першим приходить до ідеї 
використання електроніки американський математик болгарського 
походження Джон Вінсент Атанасов (дата нар.1903 р.). Сучасні комп’ютери 
набагато досконаліші тих, про які мріяв Беббидж і що проектував Атанасов 
[6,7-8]. 

За допомогою комп’ютера в недалекому майбутньому люди зможуть 
використовувати нагромаджену людством інформацію так само вільно, як 
електрику і воду. Очолювана Борисом Паньшиним лабораторія в Інституті 
кібернетики ім.. В.М.Глушкова Академії наук УРСР тісно пов’язана з 
роботою інформаційно-обчислювальних центрів та установ столиці. Перед 
ученим поставлено питання: “Яким законам підпорядкований розвиток 
інформаційно-обчислювальних систем, цих принципово нових каналів 
соціальної комунікації?” Це питання особливо актуальне зараз, коли всі 
пріоритети розвитку обчислювальної техніки віддані на користь формулі 
“ЕВМ --новий засіб спілкування”, а процес комп’ютеризації значною мірою 
працює на комунікативний комфорт [8,3]. 

Джозеф Джон Томсон, видатний англійський фізик, директор уславленої 
Кавендітської лабораторії, звідки вийшла плеяда блискучих учених-
фундаторів сучасної фізики – Е.Резерфорд, Ч.Вільсон, Дж. Чедвік та ін., 
залишив про себе пам’ять ще й як автор цього висловлювання: “У 
технічному прогресі беруть участь три основних елементи: знання, енергія, 
матеріал”, яке може бути епіграфом до історії науково-технічного прогресу. 
Ще років із двадцять тому ніхто не міг передбачити, що серед понять, які 
визначатимуть наше століття, будуть і такі, як “вік інформації” і “вік ЕОМ”. 
Двадцяте століття завершило свій стрімкий біг, а ці визначення не 
збираються старіти, навіть навпаки - претендують на те, щоб увійти в 
історію на перших ролях. А якщо так, то чому ж інформація і електронно-
обчислювальна машина стоять поряд? ЕОМ, або комп’ютер (латинською 
“computo” означає “рахую”, “обчислюю”), як це не здається дивним лише 
десяту частину свого робочого часу витрачає на заняття математикою. Вона 
робить найскладніші підрахунки фантастично швидко. Машини першого 
покоління, які з’явилися в 40-50 роках минулого століття, мали феноменальні 
здібності в лічбі 10-20 тисяч операцій за секунду. Людина спроможна 
виконати 2-3 тисячі операцій за повний робочий день. Комп’ютери 
четвертого покоління, поширені сьогодні, мають просто-таки неймовірну 
швидкість - кілька сотень мільйонів операцій. А машини п’ятого покоління, 
які поки що тільки проектуються, перевищують мільярдний рубіж [9, 10-12]. 

Інформатика нагадує велике дерево, верхівки якого ховаються у хмарах.  
Становлення вітчизняної обчислювальної техніки пов’язано з іменем 

чудової людини і видатного вченого Сергія Олексійовича Лебедєва, який 
багато років очолював Інститут точної механіки і обчислювальної техніки 



АН СРСР (УТМ, ОТ), який зараз носить його ім’я. Перша ЕОМ, створена під 
керівництвом С.О.Лебедєва, отримала назву МЕРМ (мала електронна 
рахувальна машина), почала працювати в 1951 році в Києві [10, с.5]. 
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