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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА У НАВЧАННІ  

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології 
стали невід’ємною частиною життя людини. Як зазначає генеральний 
директор компанії «Майкрософт Україна» В. Лановенко, «у сучасному 
суспільстві інформаційні технології перестали бути окремою обмеженою 
сферою економіки і бізнесу. Вони виступають об’єднувальною основою 
для побудови світового інформаційного співтовариства, активно 
впливають на визначення вектора світового прогресу» [3].  

У цих умовах кардинальних змін вимагає й система шкільної освіти. 
Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель 
не використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та 
Інтернет. 

Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-
комп’ютерних технологій (ІКТ) у навчально-виховний процес є доцільним 
і перспективним. Розглянемо, що дає впровадження ІКТ для учнів 
початкової школи.  

Застосування нових комп’ютерних технологій при вивченні 
різноманітних предметів шкільної програми сприяє формуванню 
загальнонавчальних умінь і навичок та розвиває дитину. Комп’ютерні 
технології допомагають дитині краще засвоювати шкільний матеріал. 
Важкі теми краще зрозуміти, подивившись відеоролик, презентацію, 
прослухавши аудіозапис та інше. Введення основ інформатики в початкову 
школу припускає в основному орієнтування на ігрові форми, на роботу з 
програмним забезпеченням ігрового й навчально-тренувального характеру. 
Зрозуміло, що ігрова навчальна діяльність є дуже привабливою для 
молодших школярів. Але комп’ютерно орієнтовані ігрова і навчальна 
діяльності мають деяку специфіку [1].  

Існує напрямок, пов’язаний з комп’ютерними технологіями навчання 
дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, їх аналіз показує, що для 
вирішення відповідних дидактичних задач ними передбачається 
включення в навчальні програми елементів гри або побудова навчання на 
основі гри. У таких випадках особливого значення набуває використання 
мультимедіа технологій. 

Майже в усі комп’ютерні програми, розроблені для молодших 
школярів, вбудовано систему контекстної підтримки, яка здатна допомогти 
дитині зробити наступний крок у розв’язанні завдання. Якщо у процесі 
роботи з комп’ютерною програмою учень відчуває утруднення і не може 
відреагувати на створену на екрані комп’ютера ситуацію належним чином, 
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комп’ютер надає йому контекстну допомогу. Така допомога звичайно 
програмно вбудовується у комп’ютерній засіб. У процесі роботи з 
комп’ютером учень неодмінно одержує схвалення кожної правильної дії. У 
навчальних комп’ютерних програмах передбачене заохочення не тільки за 
кінцевій результат виконання складного завдання, а й за кожен крок 
просування школяра вперед, навіть незначні, малі перемоги комп’ютер не 
залишить без уваги. Він не тільки надає можливість добитися успіху за 
невеликий проміжок часу, що в свою чергу викликає бажання працювати 
ще і ще, але й дозволяє дитині відчути помітність і результативність своїх 
дій [2]. 

Наведений вище аналіз особливостей діяльності учнів з 
використанням комп’ютера є підставою для виокремлення факторів 
позитивного впливу, які зумовлюють доцільність використання 
комп’ютера для формування інтелектуальних умінь учня [4].  

До таких факторів належать:  
• органічне поєднання навчально-тренувальної діяльності з 

ігровою; 
• створення позитивного емоційного фону для діяльності учня; 
• реалізація атмосфери успіху; 
• адаптація навчального середовища до індивідуальних 

особливостей і запитів учня; 
• контрольованість; 
• прозорість; 
• відповідність дій і результату. 
Крім того, у процесі роботи з комп’ютером формуються вольові риси 

дитини, її ініціативність, самостійність, любов до праці . 
Висновки. Таким чином, можливість органічного поєднання 

навчально-тренувальної діяльності з ігровою спирається на такі виявлені 
нами фактори позитивного впливу діяльності з комп’ютером на 
формування інтелектуальних умінь як: 

• динамічну варіативність створених на екрані комп’ютера 
ситуацій; 

• можливість різноманітного сюжетного оформлення діяльності; 
• наявність зручних засобів маніпулювання об’єктами на екрані; 
• унаочнення результатів дій учня; 
• миттєву реакцію програмного засобу на дії учня. 
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