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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
У наш час актуально використовувати інформаційні ресурси. 

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя людини. 
Система навчання в закладах потребує постійного удосконалення на основі 
сучасних досягнень науки та техніки, що пов’язано з покращенням 
методики організації та проведення навчального процесу. Нині не можна 
вважати викладання уроків якісним, якщо вчитель не використовує у своїй 
роботі з учнями сучасні технології і методики. Тому в початковій школі, 
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-
виховному процесі, а саме на уроках природознавства, є доцільним і 
перспективним. Використання інформаційних технологій відкриває доступ 
до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної 
роботи, надає абсолютно нових можливостей для творчості, дозволяє 
реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. 

Використання аудіовізуальних засобів навчання може виступати 
важливим напрямом досягнення позитивних практичних результатів. Так, 
90% всіх відомостей про навколишню дійсність людина отримує за 
допомогою зору, 9% – за допомогою слуху та 1% – за допомогою інших 
органів відчуття. Ці дані ще раз підкреслюють, що додаткове завантаження 
візуального і слухового аналізаторів за допомогою технічних засобів 
навчання дає значну можливість засвоєння більшого обсягу інформації. 

Аналіз попередніх досліджень. Дослідження вчених педагогів-
практиків (Л. Масол, І. Красильникова, І. Гудчина, Р. Петеліна, С. Полозова, 
В. Едігей, В. Скворцова) переконливо свідчать про те, що використання 
ІКТ під час навчально-виховного процесу має такі основні переваги: 
здійснюється диференціація навчального процесу; розширюється контроль 
за навчальною діяльністю учнів і забезпечується на цій основі зворотний 
зв’язок; створюються умови для підвищення рівня зацікавленості учнів у 
навчальній діяльності завдяки внесенню елементів новизни. Метою статті 
є окреслення шляхів використання ІКТ на уроках природознавства у 
початковій школі. 

http://whc.unesco.org/
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Навчальний предмет «Природознавство» сприяє формуванню 
природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння інтегрованих 
знань про природу і людину, опануванню способів повчально-пізнавальної 
і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні 
до природи. ІКТ – потужний інструмент для одержання дитиною 
найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до 
навчання. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
у початковій школі – необхідність сьогодення.  

Застосування ІКТ допомагає вчителю: у підготовці до уроків 
(електронні конспекти, розробка дидактичних матеріалів тощо); в 
оформленні документації; під час перевірки знань учнів; у налагодженні 
спілкування з батьками учнів; під час обміну з колегами досвідом роботи, 
власними методичними надбаннями, обговорення з ними актуальних 
питань навчання і виховання школярів; під час демонстрації дослідів, 
процесів, таблиць; у проведенні різноманітних вікторин та ігор; в 
одержанні й систематизації необхідної інформації тощо. 

Таким чином, упровадження ІКТ на уроках полегшує роботу 
вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним [1, с. 66]. 

Зупинимося на особливостях використання ІКТ на уроках 
природознавства в початковій школі. З точки зору дидактики, ІКТ на 
уроках природознавства дозволяють:  

– забезпечити зворотній зв’язок у процесі навчання;  
– зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефективним за 

рахунок реалізації можливостей мультимедійних навчальних систем щодо 
дієвого і наочного подання навчального матеріалу;  

– підвищити наочність навчального процесу;  
– забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;  
– індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з 

різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття;  
– організувати колективну й групову роботи;  
– здійснювати контроль навчальних досягнень;  
– створювати сприятливу атмосферу для спілкування.  
Які ж шляхи використання ІКТ на уроках освітньої галузі 

«Природознавство»? Аналіз педагогічного досвіду дозволяє стверджувати, 
що ІКТ використовуються з метою:  

– демонстрації об’єктів природи, карт, схем тощо;  
– демонстрації документальних фільмів, мультфільмів про природу 

й природні явища;  
– підбору текстового навчального матеріалу (віршів, загадок, 

оповідань, цікавих фактів тощо);  
– проведення навчальних ігор;  
– розробки дидактичних матеріалів: карток із завданнями, схем, 

таблиць;  
– демонстрації наочних посібників;  
– використання педагогічних програмних засобів із мульти-
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медійною підтримкою тощо [4, с. 22–27]. 
Отже, ІКТ у вивченні природознавства сприяє підвищенню 

ефективності засвоєння матеріалу, ефективному, всебічному і 
гармонійному розвитку дитини, розкриттю талантів учнів, суттєво впливає 
на зміст, форми, методи і засоби навчання. Використання ІКТ стимулює 
пізнавальну активність учнів, емоційну сферу та інтелектуальні почуття. За 
цих умов підвищується працездатність школярів, зацікавленість їх різними 
видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне 
мислення, розширюється їх світогляд. Застосування ІКТ під час вивчення 
природознавства сприяє реалізації особистісно-зорієнтованого підходу, 
поетапному засвоєнню знань, умінь та навичок, формуванню ключових 
компетентностей учнів. Підвищується результативність навчання.  
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«СОВИ НА ТАРІЛКАХ» 
 
Актуальність теми полягає у ознайомленні українського читача із 

творчістю сучасного британського письменника Алана Гарнера, а також – 
опосередковано – з валлійським середньовічним епосом «Мабіногіон». 

В українського читача досі було не багато можливостей 
ознайомитися з фольклором Британських островів (що включає міфи та 
легенди Ірландії, Англії, Шотландії а також Уельсу), особливо у його 
зв’язку з сучасною літературою. Ми безпосередньо зосередимось на 
представленні валлійського епосу «Мабіногіон» та введенні до українського 
літературознавчого контексту творчості англійського письменника Алана 
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