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Євгеній Гаращук 

 

ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ РЕДАКТОРІВ  

В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Вивчення графічного редактора розпочинається у початковій школі. 

Це одна з найпростіших та найдоступніших для учнів програм. Методичні 

аспекти до використання цього програмного засобу на уроках мають свої 

особливості. Їх урахування обовʼязкове при підготовці та проведенні 

уроків інформатики у початковій школі. Василь Сухомлинський писав: 

«Наочність – стежка пізнання і світло, що осяває цю стежку. Наочність – 

сила, яка розвиває уважність, мислення, вона надає емоційного 

забарвлення пізнанню. Наочність вимагає великого мистецтва в її 

використанні, знання душі, думки учня» [5, c. 196–198]. 

Сучасні учні дуже полюбляють працювати з компʼютерами, 

планшетами, різного роду технічними засобами. Для них це цікаво. 

Використання графічного редактору на уроках інформатики стимулюватиме 

пізнавальну активність учнів, спрямовуватиме їх до прогресивних видів 
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діяльності, пробуджуватиме в них інтерес і водночас ознайомлюватиме  

з новітніми процесами використання інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

У навчальній програмі курсу «Інформатика» для 2–4 класів 

передбачено вивчення у 2-му, 3-му та 4-му класах графічного редактора в 

темі «Графіка» [1]. Основні наукові результати пошуку методичних шляхів 

викладання теми «Графіка» представлені у шкільних підручниках та у 

вигляді практичних завдань у робочих зошитах з інформатики. Практичні 

роботи чітко виділені, добре описані, доступні для дітей. Досліджуючи 

проблему вивчення графічного редактора у початковій школі автори 

підручників пропонують дотримуватися обʼєктного підходу. Вибір рівня 

складності подачі матеріалу, типів практичних робіт та прикладного 

програмного засобу в авторів може дещо відрізнятися. 

В початковій школі учні повинні навчитися створювати і редагувати 

найпростіші графічні зображення. Для цього вони мають опанувати 

основні інструменти графічного редактора. Також при вивченні графічного 

редактора вони вперше знайомляться із поняттям графіки та способах її 

подання. У навчальній програмі курсу «Інформатика» наведено такий 

перелік вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учня другого класу за 

темою «Графіка» [1, с. 8]. 

 має уявлення про компʼютерну графіку та способи її подання; 

 впізнає значки та назви середовищ для створення та змінювання 

графічних зображень; 

 уміє створювати найпростіші зображення та змінювати їх, 

використовує для цього інструменти графічних редакторів; 

 додавати підписи чи коментарі з кількох слів до зображень; 

 уміє відшукати та переглядати в Інтернеті картину художника 

(задане зображення тварини, рослини тощо) та додати до 

закладок в браузері; 

 прагне поважного ставлення до особистої інформації інших 

людей; 

 називає 3–5 пристроїв, що використовуються для створення та 

опрацювання графічних зображень; 

 використовує у своєму мовленні слова зображення, картина, 

фото, палітра, дозвіл на використання. 

Учням початкових класів легше використовувати растрові графічні 

редактори. При цьому за вимогами навчальної програми кожен з 

інструментів потрібно пояснити як засіб створення певних обʼєктів із 

певними властивостями. Зміна властивостей обʼєкту, в окремих випадках, 

дозволяє змінити сам обʼєкт. 

Нині існує досить велика кількість різноманітних графічних 

редакторів. Їх поява була спричинена головним чином потребою людства в 
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ілюстративних, образних формах відображення навколишньої дійсності. За 

своєю сутністю створені на компʼютері зображення можуть бути 

растровими, векторними та фрактальними [3, с. 346]. Підбираючи 

програмне забезпечення для вивчення теми «Графіка» вчитель має 

орієнтуватися на відповідність навчальній програмі з інформатики та 

віковим особливостям учнів. Обране програмне забезпечення повинно 

бути простим у вивченні, мати обмежений набір функцій, зацікавлювати 

учнів. Існує чимало графічних редакторів, які розраховані на учнів 

початкової школи. Наприклад: Paint, PaintNET, Paint 3D, Веселий 

художник, TuxPaint та інші. Окремі з них мають у своєму складі анімовані 

фрагменти малюнків, інтерактивні елементи, звуковий супровід та інші 

цікаві особливості. Усе це сприяє підвищенню зацікавленості учнів та 

швидкому опануванню навичками використання графічного редактору. 

Учитель може на власний розсуд обирати те програмне забезпечення, яке 

він вважає оптимальним. Імовірно, що більшість вчителів будуть обирати 

той графічний редактор, який описано у шкільному підручнику який вони 

використовують. Та комбінація різних компʼютерних програм може дати 

значно кращі результати. Можна рекомендувати учителям початкових 

класів розпочати вивчення з Paint, що дозволить учням швидко отримати 

основні навички роботи у стандартному середовищі графічного редактора, 

й вивчити більшість графічних примітивів та їх властивості. Надалі варто 

перейти до використання TuxPaint, який буде цікавішим для дітей, матиме 

більше можливостей. Такий підхід дозволить сформувати у дітей уявлення 

про різноманіття програмних засобів. Учні засвоять основні принципи 

роботи та знатимуть, що однакового результату можна досягнути завдяки 

використанню різних програм [2, с. 214]. 

Отже відповідно до навчальної програми «Інформатика» вивчення 

графічного редактора розпочинається в другому класі з теми «Графіка». 

Вчитель повинен враховувати відмінності різних графічних редакторів, їх 

сильні та слабкі сторони. Здійснювати відбір оптимального прикладного 

програмного забезпечення. Використовувати під час практичних робіт 

вправи які дозволяють сформувати в учнів потрібні навички, зацікавити їх, 

розкрити їхній творчий потенціал. 

 

Список використаних джерел 

1. Інформатика: навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2‒4 класів. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna% 

20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx (дата звернення: 

23.02.2021). 

2. Суховірський О. Особливості вивчення графічного редактора у 

початковій школі. Педагогічний дискурс. Вип. 18, С. 213–216. 

3. Пічугін М. Ф. Компʼютерна графіка: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2013. 346 с. 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ. 2021, Ч. 1 

 

 - 73 - 

4. Сивак О. А., Мирошник В. І. Растрова графіка в обробці фотографії. 

Вісник маріупольського державного університету. Серія: філософія, 

культурологія, соціологія. Маріуполь, 2018. Вип. 15. С. 61–68. 

5. Скарбничка педагогічних думок : Робочий зошит з історії педагогіки 

[для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 

підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / за ред. Т. М. Кривошея. 

Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. 232 с. 

 

 

Владислава Гижко 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЯК ФОРМА 

ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Правосвідомість українського суспільства сьогодні, як ніколи, 

демонструє досить динамічну трансформацію, проходячи свій шлях 

фактично за синусоїдальною кривою: то вбирає найкращі цінності 

попередніх епох та розвиває їх до ідеального стану, то показує усі  

можливі негативні прояви її деформації. Зараз на етапі входження 

української держави до Європейського Союзу постає важливе завдання 

переосмислення та сприйняття нових демократичних цінностей 

суспільного буття, зокрема, підвищення якісних показників суспільної 

правосвідомості та правової культури. 

Україна як незалежна держава, що прагне інтегруватися в 

загальноєвропейський простір, повинна мати високий рівень єдиної 

системи моральних та правових норм. Формування у молоді громадських 

цінностей – одна з найактуальніших проблем сьогодення, що зумовлена 

обʼєктивними потребами і закономірностями суспільного та економічного 

розвитку нашої держави . 

Метою правового виховання молоді є ніщо інше як формування у неї 

правової культури громадянина України, що передбачає свідоме ставлення 

до своїх прав і обовʼязків перед суспільством і державою, які закріплені в 

Конституції України. 

Одним із головних завдань процесу виховання є досягнення у особи 

стану вихованості, що проявляється у її ставленні до навколишнього світу, 

повазі до загальнолюдських цінностей, закону, прав та свобод людини. 

Сучасна ситуація в країні поєднує в собі суперечливе переплетіння, з 

одного боку, тотального правового нігілізму, а з іншого – наївного 

правового ідеалізму. Парадоксально, але ці два несумісних явища 

співіснують і демонструють досить низький рівень правосвідомості 

громадян. У першому випадку закони не виконуються, порушуються, 

ігноруються, а в другому, навпаки, їм надається перебільшене значення  

[4, с. 62]. 


