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Освіта в Україні набуває нових змін: останнім часом комп’ютеризація 

навчального процесу спонукає до перегляду традиційних форм і методів 
викладання навчальних предметів, появи нових форм проведення уроків. 
Насамперед це пов’язано з комп’ютерною технікою, із сучасними 
інформаційними технологіями. Комп’ютеризація навчальної діяльності 
спонукає до розширення самостійної роботи учнів з різних предметів. Надалі 
ми не зможемо уявити навчальний процес без комп’ютерної техніки. 
Комп’ютер впевнено входить у повсякденне життя і навряд чи поступиться 
своїм місцем. 

Протягом своєї історії людство весь час мало справу з інформацією. 
Інформаційна діяльність людини пов’язана з процесами її отримання , 

перетворення, зберігання та передавання. Для передавання та зберігання 
інформації використовували книги, але науково-технічний прогрес зробив 
людину не спроможньою орієнтуватися в потоці друкованої, аудіотехнічної, 
інформаційної продукції. Щорічно в світі друкується 100 тисяч назв журналів 
на 60 мовах, 5 мільйонів наукових статей, книг, брошур, 250 тисяч 
дисертацій і звітів. Сучасному фахівцеві слід перечитувати 1,5 тисячі 
сторінок щоденно, щоб не відставати від наукового поступу. Опрацьовувати 
всі ці дані людині допомагає комп’ютер [4,с.32] .Він є потужним засобом у 
підвищенні ефективності навчання. 

В наш час комп’ютер зможе здійснити належний стрибок у системі 
освіти. Цей технічний засіб має істотні переваги порівняно з іншими 
засобами навчання. За його допомогою можна формувати уявлення і поняття, 
забезпечити контроль знань та інше. 

Комп’ютерна техніка повинна стати не об’єктом вивчення, а помічником 
і засобом для розв’язання різноманітних завдань у процесі навчання. 

Розвиток сучасної обчислювальної техніки, поява мультимедіа і 
інструментальних пакетів дозволяють у наш час створювати навчальні 
україномовні комп’ютерні програми , враховуючи індивідуальні особливості 
дітей, підвищуючи тим самим рівень засвоєння матеріалу, сприяючи 
розвитку творчості. 

В.О.Сухомлинський, видатний педагог, цінував знання, але 
наголошував, що знання без творчої думки і корисної праці нічого не варті. 
Він підкреслював соціальне значення розвиненого мислення для кожної 
дитини: „Уміти творчо мислити повинен і майбутній математик, і майбутній 
тракторист” [Т.9,с.92]. 

На початку ХХ століття російський дослідник проблем творчості 
П.К.Енгельмейєр зазначив: Творчість-це життя,а життя-це творчість". Під 
творчістю розуміють діяльність людини, результатом якої є створення 



індивідуально нового, неповторного, оригінального. Творча активність 
людини залежить від змісту, характеру і мети діяльності[8,с.266].Одним із 
проявів творчості вчителя на сьогоднішній день є застосування комп’ютерної 
техніки на уроках. 

Початкова школа на сьогодні є найслабшою ланкою у проблемі 
застосування нових інформаційних технологій на уроках. Потрібно 
оволодівати комп’ютерною грамотністю, без якої дитина є 
неконкурентоздатною у більшості сфер людської діяльності. Сьогодні в 
кращих школах світу вивчення жодного предмета не відбувається без 
використання комп’ютерної техніки . 

За даними ООН, людина запам’ятовує лише 10% прочитаного, 
20%почутого, 30% побаченого. Якщо людина чує та бачить-рівень 
запам’ятовування підвищується до 50%, а якщо чує, бачить, а потім 
обговорює, то до 70%. Використання технічних засобів до того ж скорочує на 
40% час необхідний для навчання і на 20% збільшує об’єм засвоєння 
інформації [7,с.48]. 

Враховуючи актуальність даної проблеми, ми визначили завдання статті: 
дослідити, яку роль відіграє комп’ютерна техніка у підготовці творчого 
вчителя початкової школи. Для розв’язання поставленого завдання ми 
проаналізували літературні джерела і провели анкетування вчителів 
початкових класів і студентів випускних курсів педагогічних факультетів. 

За словами Б.С.Гершунського комп’ютеризація в сфері освіти-це не 
короткочасна компанія або модне направлення. Комп’ютеризація-важливий 
компонент оновлення і перебудови навчання і виховання підростаючого 
покоління [3, с.17]. 

Сьогодні загальноосвітня школа повинна підготувати учня, молоду 
людину до активного життя в інформаційному суспільстві. Застосування 
комп’ютерів у навчанні зумовлене необхідністю підготовки школяра до 
майбутньої трудової діяльності, забезпечення ефективної подачі інформації, 
тобто має максимально поліпшити та полегшити роботу вчителя. 

А.Бабаком в своїй роботі відзначає, що, провівши експеримент по 
використанню комп’ютера, одержали непоганий результат. Вчителі не були 
безнадійними дилетантами в техніці, а діти не замкнулися в соціальній 
ізоляції. 

Учні 2 і 3 класів за шість тижнів практики ( по 15 хвилин кожен день ) 
друкували зі швидкостю 20-30 слів на хвилину з 95% точністю (хоча діти 
цього віку пишуть від руки 9-11 слів на хвилину). 

Вчителі початкових класів теж швидко усвідомили переваги 
інструментальних програм. Вони переходили з традиційного шляху, 
зосередженого на підручниках, розповідях до використання нового 
інформаційного електронного посібника. 

Про себе вчителі говорили, що працюють вони довше, робота стала 
складнішою, але отримують від неї більше задоволення і бачать кращу 
результативність. Працюючи на комп’ютерах, діти взаємодіють один з одним 
краще і допомагають один одному [2, с.11]. 



Із застосуванням комп’ютерної техніки в початкових класах у дітей 
формується інформаційна культура, проходить пропедевтика основного 
курсу інформатики. Працюючи на комп’ютері, учні знайомляться з 
розвивальними математичними, природничими програмами, музичними та 
графічними редакторами, розвивають логічне мислення. Кожний 
комп’ютерний урок в початковій школі повинен бути спрямованим на 
розвиток творчих здібностей, пам’яті, уваги, фантазії. Комп’ютер ? це 
інструмент, машина, помічник у процесі здобування знань. Використовувати 
комп’ютер можна в усіх галузях людської діяльності. 

Застосування комп’ютерної техніки в навчальному процесі позитивно 
впливає на розвиток дітей .Комп’ютер має входити в життя маленької 
людини через гру, художню творчість. Як показують результати дослідження 
Л.С.Виготського, П.Я.Гальперіна, В.В. Давидова, у дитини до п’яти років 
розвивається образне мислення, що є показником рівня розумового розвитку 
дитини. Саме тому, починаючи з шести років, дитина спроможна свідомо 
обирати спосіб дії, пропоновані комп’ютерною технікою. 

Застосування в молодшому шкільному віці нових інформаційних 
технологій у поєднанні з традиційними засобами навчання сприяє 
підвищенню якості навчання, розвитку творчої особистості. 

Здатність до творчості формується в діяльності і саме через творчість 
здійснюється самоудосконалення людини. Одним із засобів формування та 
підтримки пізнавального інтересу є створення у процесі навчання 
проблемних ситуацій. 

Над впровадженням нових інформаційних технологій у навчальний 
процес на різних уроках багато вчителів працюють не так давно, але вже є 
деякі переконання в її актуальності та практичній значущості на сучасному 
етапі. Зроблені спроби використати сучасну техніку, комп’ютер, на уроці є 
доцільним, бо учень, спілкуючись із сучасною обчислювальною технікою, 
поринає в захоплюючий світ комп’ютерних образів та сюжетів. За 
допомогою цифрової клавіатури та декількох інших відомих дітям клавіш за 
короткий проміжок часу (15 хвилин) виконує 100-140 операцій, різних за 
змістом та складністю. Ефективність комп’ютерних уроків полягає у високій 
активності дітей, їх працездатності на уроці. В комп’ютерних системах 
навчання використовуються більш різноманітніші типи запитань, ніж ті, які 
використовував середній вчитель. 

Але застосування нових інформаційних технологій в школі потребує 
спеціальної підготовки вчителів. Проблема педагогічної підготовки вчителя 
постійно перебуває в центрі уваги науковців, вчених (А.М.Алексюк, 
О.О.Абдулліна, С.І.Архангельський, Ю.К.Бабанський, В.О.Сластьонін). 

З’являються посібники, статті, методичні рекомендації [1; 7; 10]. 
Багато вітчизняних спеціалістів у галузі комп’ютерного навчання (М.М. 

Левшин, Т.Г,Проценко, Ф.М. Ривкінд), а також зарубіжних (С.Пейперт, 
Б.Хантер, М.І.Фролов) вважають, що елементи комп’ютерної грамотності 
доцільно вивчати вже в початковій школі. 



Аналізуючи дидактичні основи комп’ютеризації, І.Ф.Харламов[10,с.282] 
відмічає два етапи освоєння будь-якого знаряддя людської діяльності і 
трансформує їх на освоєння комп’ютерної техніки: 

− комп’ютер є предметом навчальної діяльності, у використанні якого 
здобуваються знання про роботу машини, вивчаються мови програмування; 

− цей предмет перетворюється в розв’язання навчальних або 
професійних задач. А далі автор вказує на перспективи застосування 
комп’ютерної техніки в школі і говорить, що потрібно міняти саму 
концепцію навчального процесу, проектувати нову технологію з 
використанням комп’ютера. 

В Україні нараховується майже 22000 шкіл, з яких більш-менш 
комп’ютеризовано приблизно 20%. Тобто приблизно 17600 шкіл мають 
реальні потреби у комп’ютеризації [6,с.24-25]. 

Процес інформатизації освіти, який розпочався в державі, зумовив 
впровадження у навчальні плани та програми освітніх закладів нових 
дисциплін інформаційного циклу, застосування новітніх інформаційних 
технологій (НІТ) у навчальному процесі. На актуальність проблеми 
підготовки класоводів до застосування інформаційних технологій у 
навчальному процесі початкової школи вказують статті у журналах і газетах. 

У початковій школі комп’ютерною технікою повинні займатися грамотні 
професіонали. Вчителі початкової школи повинні бути готові до 
оволодівання комп’ютерними програмами, знати вікові фізіологічні 
особливості дітей. І головне, щоб впроваджувати в початкові класи уроки із 
застосуванням комп’ютерної техніки, потрібно школи забезпечити 
апаратурою, комп’ютерними навчальними програмами і кадрами. 

З метою виявлення стану ролі комп’ютерної техніки у формуванні 
творчої особистості вчителя початкових класів було проведено анкетування з 
учителями початкових класів і студентами випускних курсів. Їм було 
представлені такі питання: 

1. Університетська підготовка при викладанні матеріалу здійснюється : 
− з комп ютером 
− без нього. 
2. Чи вважаєте Ви за потрібне застосувати комп’ютерну техніку при 

вивченні навчальних дисциплін у педагогічних університетах. 
3. Чи застосовуєте Ви у своїй практиці комп’ютер. 
Аналізуючи відповіді на перше питання, одержали такі результати: 

позитивно відповіли 10%, а негативні відповіді становили 90%. 
Аналіз другого питання свідчить що 93,3% респондентів вважають за 

потрібне застосовувати комп’ютерну техніку, а 6,7% ? дали негативну 
відповідь. 

При відповіді на третє запитання 13,4% респондентів впроваджують 
комп’ютер, а 86,6% дали негативну відповідь, пояснюючи це тим, що 
відсутні комп’ютери, методична література , але хотіли б застосовувати на 
уроках. 



Отже, проведення анкетування свідчить про те, що причиною недоліків у 
практиці застосування нових інформаційних технологій є недостатня 
кількість методичних порад, розробок тощо. Студенти вважають, що 
застосовувати інформаційні технології необхідно на практиці, в навчанні, але 
не вистачає знань, умінь, комп’ютерних програм і самої техніки. Невміння 
правильно побудувати урок із застосуванням обчислювальної техніки часто 
приводить до надмірного витрачання часу. 

В інформатизації освіти важливою є готовність учителів до 
використання нових технологій навчання, що потребує постійної, 
неперервної самоосвіти. Використання сучасних комп’ютерних засобів у 
навчальному процесі-це є потребою часу. 

Однією з проблем реалізації підготовки майбутніх учителів до 
застосування нових інформаційних технологій є відсутність методично-
інформаційного забезпечення, посібників, україномовних програм, на яких 
студенти мали б змогу отримувати знання з комп’ютерних технологій. 

Обов’язковою компонентою підготовки сучасного педагога є оволодіння 
ним новими технологіями отримання і передавання учням нової інформації. 
Це може стати реальністю лише за наявності сучасних приладів і обладнання, 
кваліфікованого і творчого керівництва з боку викладача, який сам веде 
активний пошук. 

Засвідчуємо, що на педагогічному факультеті Уманського Державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини формування комп’ютерної 
грамотності студентів розпочато з 1 курсу і відбувається впродовж всього 
навчання у вищому навчальному закладі. 

Використання нових інформаційних технологій у вузах України 
дозволить значно підвищити ефективність підготовки майбутніх фахівців. 

Майбутній вчитель ще у процесі навчання повинен сам відчувати 
необхідність у використанні комп’ютерної техніки і залучатися до створення 
навчальних програм саме у педагогічних університетах. 

Комп’ютерне навчання повинно сприяти всебічному і гармонійному 
розвитку особистості кожного майбутнього фахівця. 

Саме викладач з високою інформаційною культурою потрібен сьогодні 
для підготовки покоління, здатного сприяти соціально-економічному 
розвитку країни, це стосується в першу чергу підготовки майбутніх вчителів. 
Саме їм доведеться виховувати громадян постіндустріального суспільства, 
людей, готових до життя і праці серед лавиноподібного потоку інформації 
[5,с.284]. 

Отже, переваги застосування нових інформаційних технологій 
виявляються у розв’язані психолого-педагогічних проблем, що пов’язані з 
підвищенням ефективності процесу навчання, із підготовкою творчої 
особистості майбутнього вчителя. 
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