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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

З ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА 
 
Інформаційні технології є невід’ємною складовою сучасного життя. 

Комп’ютер допомагає інтенсифікувати процес навчання, зробити його 
наочним, динамічним, формувати у школярів уміння працювати з 
інформацією. Як пропедевтичний курс, інформатика необхідна для 
розв’язання пізнавальних і освітніх задач у навчально-виховному процесі. 
Дитина має набути первинних навичок роботи за комп’ютером у 
початкових класах для того, щоб згодом (7–9 класи) оволодіти базовим 
курсом інформатики, а в середній школі (10–11 класи) – курсом 
допрофесійної підготовки з урахуванням спеціалізації навчального закладу 
та бажання учня. 

Вивчення інформатики в початковій школі спрямовано на 
досягнення таких цілей: 

– розвиток умінь орієнтуватися в інформаційних потоках; 
– оволодіння практичними способами роботи з інформацією 

(пошук, аналіз, передавання, зберігання; використання в навчальному 
процесі та повсякденному житті); 

– формування комп’ютерної грамотності та складових інформаційної 
культури; 

– розвиток уваги, пам’яті, логічного та образного мислення; 
створення позитивного емоційного настрою. 

У сучасній школі до використання комп’ютера розроблено три 
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підходи: 
1) комп’ютер є об’єктом вивчення, що забезпечується курсом 

«Основи інформатики і обчислювальної техніки»; 
2) комп’ютер застосовують як засіб навчання у курсі інформатики і 

при вивченні інших навчальних дисциплін (для тренувальних вправ, тестів, 
як електронний посібник, мультимедійний засіб тощо); 

3) комп’ютер є інструментом, що дає змогу моделювати навчальне 
завдання, досліджувати певну предметну галузь, допомагаючи зробити 
навчання творчим процесом. 

У початковій школі комп’ютер переважно використовують як засіб 
навчання для фронтальної роботи (всім класом), групами, індивідуально. 
Це залежить не тільки від кількості комп’ютерів, а й від дидактичних 
цілей. 

1. Фронтальна форма навчання. Можна організувати вивчення 
інформатики в інтеграції з іншим предметом у кабінеті, обладнаному 
одним комп’ютером, звуковими колонками та медіа-проектором з 
настінним екраном або телевізором із великим екраном, підключеним до 
комп’ютера. Для зручності фронтальної роботи з класом бажано 
підключити комп’ютер до проектора або телевізора з великим екраном. 

2. Групова форма навчання. На уроці інформатики можна 
організувати комп’ютерну підтримку в інформаційному центрі школи – 
кабінеті з 3–7 комп’ютерами, підключеними до локальної мережі з виходом в 
Інтернет. Це сучасний аналог читального залу комп’ютеризованої 
бібліотеки, тому може бути обладнаний саме в читальному залі школи. 

3. Індивідуальна форма навчання. Урок проводять у шкільному 
кабінеті інформатики. Клас поділяють на дві групи (в межах одного 
уроку). Для проведення уроку (1 год.) залучають учителів початкової 
школи та інформатики, заняття проводять блоками по 15 хв. Першу 
частину уроку інформатики, у якій не потрібен комп’ютер, проводить 
учитель початкової школи спочатку для першої групи протягом 15 хв., 
потім для другої групи. Другу частину уроку, коли використовують 
комп’ютер, проводить безпосередньо учитель інформатики спочатку для 
другої групи протягом 15 хв., потім відповідно для першої. 

Один раз на чверть з учнями необхідно проводити бесіду 
(інструктаж), нагадуючи правила поведінки в комп’ютерному класі: 

входити у клас і виходити з нього можна лише з дозволу учителя; 
займати тільки робоче місце, призначене вчителем; 
вмикати або вимикати комп’ютер і підключені до нього пристрої 

учням не дозволяється; 
навчальні компакт-диски (або інші носії) відтворює вчитель або 

лаборант. 
Оскільки у молодших школярів переважає наочно-дійове та наочно-

образне мислення, увесь понятійний матеріал з інформатики необхідно 
супроводжувати демонстраціями та дослідами. Це стосується насамперед 
таких понять, як «інформація», «характеристики інформації», «кодування 
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інформації» тощо. Кращому сприйманню, розумінню та запам’ятовуванню 
навчального матеріалу з інформатики сприяє ігрова методика подання 
матеріалу. Тому найдоцільнішими у використанні при роботі з молодшими 
школярами є ігрові програми, оскільки вони є досить вагомим 
стимулюючим чинником, який спонукає дитину до знань.  
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ОСОБИСТІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ: УСПІШНІСТЬ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
«Успіх приходить до того, хто робить те,  

що найбільше любить.» 
М.Форбс 

 
«Букварі і читанки, парти в два ряди. Наша перша вчителька в серці 

назавжди» – чудові рядки із пісні про першу вчительку, які так влучно 
описують, що вона назавжди залишиться у нашому серці і пам’яті. Тай 
взагалі, ми з вами знаємо чимало віршів і пісень, які присвячені першій 
вчительці, вчительці початкової школи. 

Жодна професія не така вимоглива, як вчительська. Адже потрібно 
не тільки навчати, а й зацікавити учня навчанням. Іноді уявляю, що через 
кілька років буду поспішати на урок до своїх маленьких і допитливих 
учнів, щоб допомогти пізнати цей новий світ. Звичайно, діти потребують 
нових знань у дорослих, а чи кожний дорослий, зможе дати знання дітям? 
Ні, не кожний. Тому, я часто запитую у себе: якими якостями має бути 
наділений вчитель початкових класів? Насамперед освічений, добрий  і 
уважний, адже у класі може бути кілька десятків дітей і до кожного 
потрібно знайти особистий підхід і приділити увагу. 

Отже, кілька основних рис, на мою думку, якими має володіти 
вчитель початкової школи: 

• любити свою професію; 
• знаходити спільну мову зі своїми учнями;  
• бути тактовним, толерантним; 
• вміти  лаконічно і чітко подати матеріал; 
• розвивати творчість і впевненість у кожній дитині; 


