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АНОТАЦІЯ 

Бойко М. А. Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів 

у процесі навчання інформатики учнів початкової школи. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті. – Державний заклад „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. 

Зміст анотації 

Дисертаційна робота присвячена теоретико-експериментальному 

дослідженню проблеми розробки та впровадження електронних освітніх 

ресурсів (ЕОР) у процесі навчання інформатики учнів початкової школи. 

Відповідно до мети та задач дослідження отримано такі основні результати: 

констатовано актуальність проблеми розробки та впровадження ЕОР у процесі 

навчання інформатики в початковій школі; з’ясовано роль та місце ЕОР в 

системі формування цифрової компетенетності (ЦК) учнів початкової школи; 

визначено складники ЦК учнів початкової школи та напрями використання 

ЕОР учнями молодшого шкільного віку на уроках інформатики; уточнено 

сутність і зміст поняття «електронний освітній ресурс», «цифрова 

компетентність» учнів початкової школи в рамках концепції «Нова українська 

школа»; схарактеризовано вимоги до ЕОР навчального призначення для 

навчання інформатики учнів молодшого шкільного віку – 

здоров’язбережувальні, психолого-педагогічні та технологічні; теоретично 

обґрунтовано та репрезентовано змістовно-структурну модель розробки та 

впровадження ЕОР навчання інформатики учнів початкової школи; 

удосконалено навчально-методичний комплекс до предмета „Інформатика” в 

початковій школі: створено портал ЕОР для навчання інформатики учнів 

початкової школи, підготовлено базу інтерактивних вправ, розроблено 

шаблони проектів в дослідницькому середовищі та для вивчення 

робототехніки, створено методичні рекомендації щодо використання 
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електронних сервісів в освітньому процесі; експериментально доведено 

ефективність використання відповідних ЕОР. 

Здійснено комплексний аналіз науково-педагогічних джерел, який дав 

змогу виявити, що проблема трансформації освіти в значній мірі фокусується 

на цифровізації освітніх процесів і потребує оновлення підходів та методів 

навчання. У роботі досліджено поняття цифровізації освіти та здійснено 

аналіз сучасного стану вивчення інформатики в початковій школі в 

іноземних державах (Великобританія, Сінгапур) та Україні.   

Аналіз наукових праць уможливив виокремлення психолого-

педагогічних особливостей дітей молодшого шкільного віку в умовах 

інформатизації освітнього процесу. Для учнів указаного віку суттєве 

значення має розвиток основних розумових дій і прийомів: порівняння, 

виділення істотних і несуттєвих ознак, узагальнення, визначення поняття, 

виділення причин і наслідків, які можуть бути сформовані при виконанні 

вправ для формування обчислювального мислення.  

У дослідженні доведено необхідність урахування навчальних стилів учнів 

при використанні ЕОР. За результатами аналізу типів інтелекту учнів початкової 

школи встановлено, що розробка, добір ЕОР та організація діяльності дітей з 

різними стилями навчання дає змогу зробити освітній процес ефективнішим та 

цікавішим, максимально корисним та зрозумілим для кожного учня. Навчання за 

допомогою ЕОР, які передбачають перегляд відео, читання, прослуховування 

навчальних записів, відпрацювання вправ і спілкування, – ефективний спосіб 

поєднання різних пізнавальних стилів учнів. 

У роботі висвітлено різноманітні аспекти формування ЦК учнів 

початкової школи при навчанні інформатики. Виокремлено такі складники 

ЦК учнів початкової школи: базові навички з інформатики, інформаційна 

грамотність, обчислювальне мислення, навички комунікації та співпраці, 

розв’язування проблем. Базові навички з інформатики передбачають 

оперування основними поняттями з інформаційно-комунікаційними 

технологіями, розуміння технологічної інфраструктури, уміння безпечно 
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використовувати стандартне програмне забезпечення, додатки. Інформаційна 

грамотність включає вміння здійснювати пошук, отримувати, добирати, 

опрацьовувати та подавати інформацію, оцінювати, розуміти роль засобів 

масової комунікації в процесі прийняття рішень, створювати та 

використовувати медіапродукти, критично ставитися до інформаційних 

джерел, визначати ризики для безпеки та організовувати власні заходи 

безпеки. Обчислювальне мислення передбачає такі навички: формулювання 

проблеми, збір та аналіз даних, їх візуалізація, декомпозиція, робота з 

алгоритмами, здійснення автоматизації, паралелізації та знання основ 

моделювання. Навички комунікації та співпраці передбачають спільне 

використання цифрових технологій, залучення їх для реалізації процесів 

комунікації, усвідомлення різноманітності культур та поколінь у цифрових 

середовищах, управління цифровою ідентифікацією. До навичок 

розв’язування проблем відносять: розв’язування технічних проблем, 

визначення цифрових потреб, креативне використання цифрових технологій 

для усунення життєвих проблем, які виникають.  

Аналіз ключових наукових праць показав, що програмних засобів для 

формування ЦК учнів початкової школи в Україні, які створені відповідно до 

нової навчальної програми, недостатньо для забезпечення якості освітнього 

процесу початкової школи. Отже, актуалізується проблема розробки та 

впровадження ЕОР для початкової школи загалом та навчання молодших 

школярів інформатики зокрема. 

В роботі уточнено поняття електронні освітні ресурси, як сукупність 

матеріалів та засобів освітнього призначення в електронній формі, які є 

важливим елементом інформаційно-освітнього середовища. Здійснено 

класифікацію ЕОР для учнів початкової школи. Розглянуто особливості 

використання комп’ютерної техніки, зокрема, одним з завдань дослідження 

було виявлення психологічних особливостей дітей молодшого шкільного 

віку в умовах інформатизації освітнього процесу. В ході дослідження 

сформульовано здоров’язбережувальні, психолого-педагогічні та технологічні 



5 

 

вимоги до використання ЕОР в початковій школі, напрямки використання ЕОР 

в початковій школі на уроках інформатики, розглянуто ряд ризиків при 

застосуванні ЕОР в початковій школі. 

З урахуванням наукових положень щодо сутності та класифікації ЕОР, 

особливостей їхнього використання в процесі навчання інформатики в 

початковій школі, спрямованості ЕОР на формування ЦК та підвищення 

навчальної мотивації учнів репрезентовано змістовно-структурну модель 

розробки та впровадження ЕОР у процес навчання інформатики в початковій 

школі, що складається зі взаємопов’язаних блоків: цільового (мета, потреби та 

особливості), змістового блоку (вимоги, принципи, зміст ЕОР при навчанні 

інформатики в початковій школі, умови використання ЕОР), процесуально-

технологічного (етапи розробки та впровадження ЕОР, форми, методи та 

засоби) та діагностично-результативного (рівні, критерії, результат). 

Представлена модель розробки та впровадження ЕОР у процесі навчання 

інформатики учнів початкової школи створює науково-методичне підґрунтя 

для формування ЦК учнів початкової школи, активізації пізнавальної 

діяльності учнів, розвитку позитивної мотивації до вивчення інформатики та 

пізнавальних здібностей, підготовки учнів до життя в цифровому суспільстві, 

реалізації завдань формувального оцінювання, розвитку ключових 

компетентностей. 

Розроблена модель показала необхідність оновлення підходів (методів та 

форм) при підготовці вчителя до навчання інформатики в початковій школі та 

освітніх технологій при організації освітнього процесу. В ході дослідження 

проаналізовано вплив тенденцій на освітні технології, як на спосіб 

оптимального досягнення мети педагогічного процесу з використанням 

відповідних методів. Наголошено на підготовці вчителя до використання 

інноваційних методів, які застосовуються при реалізації освітніх трендів: 

проблемне навчання, проєктне навчання, дослідницьке навчання, мейкерство, 

сторітелінг, відеоблогінг, геймифікація; „перевернутий клас”, використання е-

навчальних середовищ, інтегроване навчання; додаткових засобів навчання: 
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3d-друк, віртуальна, змішана, доповнена реальність. У ході дослідження 

підготовлено методичні рекомендації щодо використання зазначених 

інноваційних методів із застосуванням ЕОР у ході навчання інформатики. 

Описано методичні рекомендації для вчителів щодо особливостей 

використання ЕОР при навчанні основам інформатики, що дозволять вчителям 

підбирати доцільні ЕОР, використовувати їх для підвищення мотивації учнів 

при вивченні інформатики та формування їх цифрової компетентності. 

Зокрема, у роботі виокремлено чинники успішного впровадження 

формувального оцінювання та представлено приклади застосування та 

рекомендації з використання зазначених цифрових ресурсів на уроках 

інформатики в початковій школі.   З урахуванням особливостей е-навчальних 

середовищ розроблено базу вправ для виконання учнями на основі сервісу 

LearningApps.org, методичні рекомендації для створення дослідницьких 

середовищ на освітньому порталі Go-Lab, визначено особливості навчальних 

конструкторів „Робототехніка. WeDo 2.0”, Cubelets, MOSS, Robotis DREAM та 

ін., які можуть використовуватися на уроках інформатики. З урахуванням 

значущості сторітелінгу в освітньому процесі представлено приклади 

створення завдань цифрових історій, коміксів за допомогою спеціальних ЕОР 

(Storybird, Animatron, Pixton та ін.). Удосконалено навчально-методичний 

комплекс до предмета „Інформатика” в початковій школі: створено портал 

ЕОР для навчання інформатики учнів початкової школи (http://eer.kl.com.ua), 

підготовлено базу інтерактивних вправ, розроблено шаблони проектів в 

дослідницькому середовищі та для вивчення робототехніки 

(https://www.golabz.eu), створено методичні рекомендації щодо використання 

електронних сервісів в освітньому процесі. 

Аналіз результатів експериментальної роботи з урахуванням критеріїв 

та рівнів сформованості ЦК, особливостей навчальної мотивації учнів 

початкової школи засвідчив статистичну достовірність суттєвості 

відмінностей середніх балів із комплексних завдань з інформатики та рівня 

вмотивованості між учнями ЕГ та КГ наприкінці експерименту, що свідчить 
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про практичну значущість використаних у процесі навчання інформатики в 

початковій школі ЕОР. Визначені критерії, рівні сформованості ЦК учнів та 

рівень їхньої мотивації дають змогу прогнозувати шляхи, умови та методи 

підвищення ефективності розробки та впровадження ЕОР при навчанні 

інформатики в початковій школі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в конструюванні 

науково обґрунтованого комплексу ЕОР для навчання інформатики учнів 

початкової школи. У результаті дослідження: уперше теоретично обґрунтовано 

змістовно-структурну модель розробки та впровадження ЕОР у процес 

навчання інформатики учнів початкової школи, яка узгоджена з кінцевими 

цілями концепції „Нова українська школа” та Державного стандарту 

початкової освіти, розроблено критерії добору ЕОР для навчання інформатики 

в початковій школі, уточнено сутність і зміст понять ЕОР, ЦК учнів 

початкової школи в рамках концепції „Нова українська школа”, обґрунтовано 

шляхи використання ЕОР в освітньому процесі початкової школи; 

удосконалено форми, методи та засоби навчання інформатики учнів 

початкової школи з використанням ЕОР, дістали подальшого розвитку теорія 

та методика застосування ЕОР, розвитку ЦК учнів, підготовки вчителів до 

впровадження ЕОР в освітній процес початкової школи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

та впровадженні в освітній процес порталу ЕОР для навчання інформатики 

учнів початкової школи, підготовці бази інтерактивних вправ, розробці 

шаблонів проєктів у дослідницькому електронному середовищі, зокрема для 

вивчення основ робототехніки, удосконаленні навчально-методичного 

комплексу до предмета „Інформатика” в початковій школі, створенні 

методичних рекомендацій щодо використання електронних сервісів для 

організації формувального оцінювання, методичних матеріалів щодо розробки 

та впровадження ЕОР в освітньому процесі під час навчання інформатики.  

Проведене дослідження не вичерпує розв’язання всіх питань щодо 

розробки та впровадження ЕОР у процес навчання інформатики учнів 
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початкової школи. Подальшого аналізу потребують питання використання 

ЕОР для самостійного та індивідуального навчання учнів з особливими 

потребами; проєктування та застосування ЕОР для інтегрованого вивчення 

шкільних предметів; розвитку ЦК учителів початкової школи. 

Результати дослідження, розроблені матеріали можуть бути використані 

учнями, викладачами і студентами вищих педагогічних закладів освіти, 

вчителями-практиками школи першого ступеня, методистами інститутів 

післядипломної освіти. 

Ключові слова: електронні освітні ресурси, цифрова компетентність, 

інноваційні освітні технології, учні молодшого шкільного віку, інформатика, 

використання електронних освітніх ресурсів. 

ABSTRACT 

Boiko M. A. Development and implementation of electronic learning 

resources in the process of teaching computer science to elementary school students. 

– Qualification scientific paper, manuscript. 

Thesis work for obtaining scientific degree of Candidate of Pedagogical 

Sciences, specialty 13.00.10 "Information and Communication Technologies in 

Education". – Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, 2019. 

Abstract content 

The thesis research is dedicated to theoretical and experimental research of 

the problem of design and implementation of electronic learning resources (ELR) 

in the process of teaching computer science to primary school pupils. According to 

the purpose and objectives of the study, the following main results were obtained: 

the urgency of the problem of development and implementation of ELR in the 

process of teaching computer science in primary school was acknowledged; the 

role and place of ELR in the system of digital competence (DC) formation of 

primary school pupils were clarified; the components of primary school pupils’ DC 

and the directions of ELR utilization by pupils of primary school age in computer 

science lessons were determined; the definition and content of the concept of 

notions "electronic educational resource", "digital competence" of primary school 
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students within the concept of “New Ukrainian School” were specified; the 

requirements for ELR of educational purpose for teaching the subject “Computer 

science” to primary school pupils - health-saving, psycho-pedagogical and 

technological were described; a content-related and structural model of 

development and implementation of ELR for teaching computer science to primary 

pupils was theoretically justified and presented; educational and methodological 

complex for the subject "Computer science" for primary school was improved: 

ELR portal for teaching computer science to primary school pupils was created, a 

database of interactive exercises was prepared, projects templates in a research 

environment and for the study of robotics were developed, methodological 

recommendations on the use of electronic services in the educational process were 

created; the efficiency of the use of the corresponding ELR has been 

experimentally proven. 

A comprehensive analysis of scientific and pedagogical sources was carried 

out, which revealed that the problem of transformation of education is largely 

focused on digitization of educational processes and requires updating of 

approaches and teaching methods. The paper explores the concept of digitalization 

of education and analyzes the current state of study of computer science in primary 

schools abroad (UK, Singapore) and Ukraine. 

The analysis of scientific papers made it possible to distinguish the psychological 

and pedagogical features of young schoolchildren in the conditions of IT penetration of 

educational process. For students of this age, the development of basic mental actions 

and techniques is essential: comparison, selection of essential and insignificant features, 

generalization, definition of the concept, allocation of causes and consequences that can 

be formed when performing exercises to form computational thinking. 

The study proved the necessity to take into account the pupils' educational styles 

when using the ELR. The results of the analysis of the types of intelligence of primary 

school pupils show that the development, selection of ELR and organization of 

activities of children with different learning styles make the educational process more 

efficient and interesting, the most useful and understandable for each pupil. ELR 
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training which involves watching videos, reading, listening to learning records, 

practical exercises and communicating is an effective way to combine students' 

different cognitive styles. 

The paper covers various aspects of the formation of DC of primary school pupils 

in the study of computer science. The following DC components of primary school 

pupils were distinguished: basic computer science skills, information literacy, 

computational thinking, communication and collaboration skills, problem solving. 

Basic skills in computer science include operating basic concepts of ICT, understanding 

technological infrastructure, ability to safely use standard software, applications. 

Information literacy includes the ability to search, receive, select, process and submit 

information, evaluate, understand the role of mass media in decision making, create and 

use media products, critical information sources, identify security risks, and take own 

security measures. Computational thinking includes the following skills: problem 

statement, data collection and analysis, visualization, decomposition, work with 

algorithms, automation, parallelization and knowledge of modeling basics. 

Communication and collaboration skills involve joint use of digital technologies, their 

involvement in the implementation of communication processes, awareness of the 

diversity of cultures and generations in digital environments and digital identification 

management. Problem solving skills include: solving technical problems, identifying 

digital needs, making creative use of digital technologies to solve life's emerging 

problems. 

The analysis of key scientific works showed that the software for the 

formation of DC of primary school pupils in Ukraine, created in accordance with 

the new curriculum, is not sufficient to ensure the quality of the educational 

process of primary school. Therefore, the problem of development and 

implementation of ELR for primary school in general and teaching computer 

science to junior schoolchildren in particular is being updated. 

The paper clarifies the concept of electronic educational resources, as a 

collection of materials and educational tools in electronic form, which is an 

important element of informational and educational environment. The ELR 
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classification for primary school pupils has been carried out. The peculiarities of 

the use of computer equipment are considered, in particular, one of the tasks of the 

study was to identify the psychological characteristics of young children of school 

age in the conditions of IT penetration of educational process. The study formulated 

health-saving, psycho-pedagogical and technological requirements for the use of 

ELR in primary school, directions for the use of ELR in primary school in 

computer science lessons, considered a number of risks when applying ELR in 

primary school. 

Taking into account the scientific regulations on the entity and classification 

of ELR, the peculiarities of their use in the process of teaching computer science in 

primary school, the focus of the ELR on the formation of DC and increase the 

educational motivation of pupils presented a content-related and structural model 

of development and implementation of ELR in the process of teaching computer 

science in primary school from interconnected blocks: target-oriented (purpose, 

needs and peculiarities), content block (requirements, principles, content of ELR in 

primary school education, conditions of use of ELR), procedural and technological 

(stages of development and implementation of ELR, forms, methods and means) 

and diagnostic and resultative (levels, criteria, result). The presented model of 

development and implementation of ELR in the process of teaching computer 

science to primary school pupils creates a scientific and methodological basis for 

the formation of primary school pupils’ DC, the activation of pupils’ cognitive 

activity, the development of positive motivation to learn computer science and 

cognitive abilities, the pupils’ preparation to the life in digital society, 

accomplishment of formative assessment tasks, development of key competences. 

The developed model showed the necessity of updating approaches (methods 

and forms) in preparing the teacher for teaching computer science in primary 

school and educational technologies when organizing the educational process. The 

study analyzed the impact of trends on educational technology as a way to 

optimally achieve the goal of the pedagogical process using appropriate methods. 

Emphasis is placed on preparing teachers for the utilization of innovative methods 
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that are used in the implementation of educational trends: problem-based learning, 

project-based learning, inquiry-based learning, makerspace, storytelling, video-

blogging, gamification; “flipped classroom”, use of e-learning environments, 

integrated learning; additional training tools: 3D printing, virtual, mixed, 

augmented reality. In the course of the study methodological recommendations 

were prepared on the use of above mentioned innovative methods with the use of 

ELR while teaching computer science. 

The methodological recommendations for teachers on the peculiarities of the 

use of ELR in teaching the basics of computer science are described, which will 

allow teachers to select appropriate ELR, to use them to increase pupils' motivation 

in learning computer science and to develop their digital competence. In particular, 

the paper highlights the factors of successful formative assessment implementation 

and presents examples of application and recommendations on the use of these 

digital resources in primary school computer science lessons. Taking into account 

the peculiarities of e-learning environments, a database of exercises was developed 

for pupils to do on the basis of LearningApps.org, guidelines for creating research 

environments in the Go-Lab educational portal, the peculiarities of educational 

designers “Robotics. WeDo 2.0 ”, Cubelets, MOSS, Robotis DREAM and others 

that can be used in computer science lessons were defined. Taking into account the 

importance of storytelling in the educational process, examples of digital stories, 

comic book tasks using special ELRs (Storybird, Animatron, Pixton, etc.) are 

presented. Educational and methodological complex for the subject "Computer 

science" in primary school was improved: a portal for teaching computer science to 

primary school pupils was created (http://eer.kl.com.ua), a database of interactive 

exercises was prepared, project templates in the research environment and for the 

study of robotics were developed (https://www.golabz.eu), guidelines for the use 

of electronic services in the educational process were created. 

The analysis of the results of the experimental work, taking into account the 

criteria and levels of formation of DC, the peculiarities of educational motivation 

of primary school pupils, showed the statistical significance of the differences in 

http://eer.kl.com.ua/
https://www.golabz.eu/
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the average scores on complex tasks in computer science and the level of 

motivation between students of EG and CG at the end of the experiment, which 

testifies to the practical importance of using ELR in the process of teaching 

computer science in primary school. The defined criteria, levels of pupils' DC 

formation and their level of motivation make it possible to predict ways, conditions 

and methods for improving the efficiency of development and implementation of 

ELR for teaching computer science in primary school. 

The scientific novelty of the obtained results is the construction of a 

scientifically substantiated complex of ELR for teaching computer science to 

primary school pupils. As a result of the study: for the first time, a content-based 

and structural model of development and implementation of ELR in the process of 

teaching computer science to primary school pupils, which is consistent with the 

ultimate goals of the concept of "New Ukrainian School" and the State standard of 

primary education, criteria for selecting ELR for teaching computer science in 

primary school were developed, the entity and content of the concepts of ELR, 

primary school pupils’ DC within the concept of "New Ukrainian School" were 

clarified, ways of using ELR in primary school educational process were 

substantiated; the forms, methods and means of teaching primary school computer 

science with the use of ELR were improved, the theory and methodology of the use 

of ELR received further development, the development of pupils’ DC, the 

preparation of teachers for the implementation of ELR in the educational process 

of primary school. 

The practical significance of the obtained results is in creation and 

implementation of the ELR portal into educational process for teaching computer 

science to primary school pupils, preparation of a database of interactive exercises, 

development of projects templates in a research electronic environment, in particular 

for studying the basics of robotics, improvement of the teaching and methodological 

complex for the subject “Computer science” in primary school, making guidelines on 

the use of electronic services for organizing formative assessment, methodical materials 



14 

 

on the development and implementation of ELR in the educational process while 

teaching computer science. 

The conducted research does not cover the solutions for all questions concerning 

the development and implementation of the ELR in the process of teaching computer 

science to primary school pupils. The use of ELRs for the independent and individual 

education of pupils with special needs, design and application of the ELR for integrated 

study of school subjects, development of primary school teachers' DC require further 

analysis. 

The results of the research, the developed materials can be used by pupils, teachers 

and students of higher pedagogical educational institutions, teachers-practitioners of the 

first grade school, methodologists of institutes of postgraduate education. 

Keywords: electronic learning resources, digital competence, innovative 

educational technologies, primary school students, computer science, use of electronic 

learning resources. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку освіти 

характеризується інтеграцією в освітній процес цифрових технологій, що 

стрімко розвиваються. Зокрема їх активне впровадження призводить до 

необхідності формування цифрової компетентності учнів і вчителів, що є 

необхідною умовою забезпечення якості освітнього процесу. Навчання 

інформатики в початковій ланці освіти – це необхідність сьогодення, 

оскільки більшість дітей ознайомлюється з комп’ютером та мобільними 

пристроями ще в дошкільному віці. Учні молодшого шкільного віку 

цікавляться комп’ютером як захоплювальною електронною іграшкою, що 

дозволяє спрямувати його використання на особистісно-соціальний та 

інтелектуальний розвиток дитини. 

Ключові напрями розвитку сучасної освіти відображено в низці 

загальнодержавних документів: Законі про освіту, Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова 

українська школа” на період до 2029 року (схвалено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р), Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 рр., 

основною метою якої є реалізація ініціатив „Цифрового порядку денного 

України 2020”, що охоплює широкий спектр напрямів, одним із яких є сфера 

освіти. Зокрема, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 

лютого 2018 р. № 87 „Про затвердження Державного стандарту початкової 

освіти”, формування й розвиток в учнів технологічної, інформаційно-

комунікаційної та ключових компетентностей для реалізації їхнього творчого 

потенціалу й соціалізації в суспільстві забезпечує „Інформатична освітня 

галузь”, яка передбачає ознайомлення з інформатикою в початковій школі. 

До позитивних змін в освітній галузі можна віднести забезпечення 

наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також 

упровадження особистісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі 

початкової школи.  
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З 2012 року в освітній процес початкової школи введено обов’язковий 

курс інформатики. Однією з проблем ефективного впровадження цього курсу 

та розв’язування відповідних навчальних завдань є відсутність комплексу 

електронних освітніх ресурсів і для учнів, і для вчителів. Сучасні електронні 

освітні ресурси мають включати: електронні дидактичні демонстраційні 

матеріали, електронні підручники, електронні словники, комп’ютерні тести, 

електронні документи, мультимедійні матеріали тощо. Дослідження якості 

електронних освітніх ресурсів навчального призначення є актуальним 

завданням, для вирішення якого прийнято наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту від 01.10.2012 № 1060 „Про затвердження положення про 

електронні освітні ресурси”. 

У нашій державі відповідно до нового Державного стандарту початкової 

освіти, що набрав чинності з 1 вересня 2018 року, до інваріантного складника 

базового навчального плану входить інформатична освітня галузь, що 

викладається у 2 – 4 класах початкової школи. Метою інформатичної 

освітньої галузі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності, 

що передбачає опанування основ цифрової грамотності для розвитку і 

спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів 

інформаційно-комунікаційної компетентності в навчанні та інших життєвих 

ситуаціях. У Концепції Нової української школи наголошено на важливості 

формування інформаційно-цифрової компетентності як здатності 

орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та 

оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного 

високотехнологічного інформаційного суспільства. Водночас зарубіжні 

нормативні документи останніх років (зокрема DigComp 2.0 та DigCompEdu) 

та українські ініціативи „Цифровий порядок денний України 2020”, 

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 –

 2020 рр. використовують термінологію „цифрових” технологій. Тому в 

роботі ми досліджуємо поняття цифрова компетентність (ЦК), що 
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відповідає світовим нормам та передбачає необхідність забезпечення 

освітнього процесу якісними електронними освітніми ресурсами (ЕОР).  

Особливості використання комп’ютера в початковій школі вивчали 

науковці Д. Ельконін, В. Ільїн, Г. Лаврентьєва, Н. Полька, Г. Рекун, 

Ф. Халілова, Б. Ярмахов та ін. Методика впровадження ІКТ в освітній процес 

закладів загальної середньої освіти, теорія і досвід розробки педагогічних 

програмних засобів, принципи та методи навчання з використанням 

комп’ютера висвітлено в роботах В. Бикова, Р. Вільямса, А. Гуржія, 

А. Єршова, М. Жалдака, В. Лапінського, В. Коткова, Н. Листопад, Н. Морзе, 

І. Підласого, Л. Пєтухової, О. Співаковського та ін. Теоретичним 

дослідженням упровадження пропедевтичного курсу інформатики в 

початкову школу займалися В. Буцик, А. Дуванов, М. Левшин, Н. Морзе, 

С. Пейперт, Ю. Первін, І. Смирнова, О. Суховірський, Б. Хантер, О. Шиман 

та ін. Науковий та методичний супровід упровадження ІКТ в освітній процес 

початкової школи здійснюють А. Горячев, В. Коваленко, О. Мельник, 

Ю. Первін, О. Рибалко, Й. Ривкінд, А. Семенов, Б. Хантер, В. Шакотько, 

В. Шевченко, М. Ястребов та ін. Проблеми формування інформатичної 

й інформаційно-комунікаційної компетентностей учителів початкових класів 

висвітлено в розвідках І. Белавіної, О. Бовть, О. Дороніної, Д. Зарецького, 

З. Зарецької, Н. Морзе, Р. Моцика, О. Нікулочкіної, Л. Пєтухової, О. Шиман 

та ін. 

У наукових працях останніх років представлено різні аспекти 

впровадження ЕОР в освітній процес. Так, ЕОР розглядали як основу 

сучасного навчального середовища закладів загальної середньої освіти 

(А. Гуржій, В. Лапінський); описано методологічні та методичні основи 

створення й використовування електронних засобів навчального призначення 

(В. Биков, В. Лапінський); сформульовано критерії оцінювання локальних 

ЕОР (С. Литвинова); досліджено етапи проєктування ЕОР з математики для 

учнів початкової школи (О. Мельник). Проте процес розробки та 

впровадження ЕОР під час навчання інформатики, методика їх використання 
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на засадах особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів 

залишилися поза увагою науковців і потребують спеціального дослідження. 

Теоретичний аналіз наукових праць та сучасний стан початкової освіти 

свідчать про наявність протиріч між: упровадженням нового державного 

стандарту початкової освіти та відсутністю наукових і методично 

обґрунтованих рекомендацій щодо створення ЕОР та подальшого їх 

упровадження в систему початкової освіти, зокрема в процесі навчання 

інформатики; необхідністю формування ЦК в учнів початкової школи та 

відсутністю відповідних ЕОР для дітей молодшого шкільного віку; стрімким 

розвитком цифрових технологій, ступенем упровадження ЕОР 

та непідготовленістю вчителів закладів загальної середньої освіти до 

використання їх в освітньому процесі, зокрема початкової школи; наявністю 

вільно поширювальних програм та відсутністю обґрунтованої методики їх 

використання під час навчання інформатики в початковій школі. 

Актуальність досліджуваної проблеми, її недостатня розробленість 

у педагогічній теорії та практиці, а також необхідність розв’язування 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи – 

„Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі 

навчання інформатики учнів початкової школи”. 

Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах наукової теми кафедри комп’ютерних наук і 

математики Київського університету імені Бориса Грінченка „Теоретичні і 

практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних 

технологій в освіті і науці” (номер державної реєстрації 0116U004625). Тему 

затверджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 24.09.2013 р.). 

Об’єкт дослідження – процес навчання дітей молодшого шкільного віку 

інформатики. 

Предмет дослідження – електронні освітні ресурси навчання 

інформатики дітей молодшого шкільного віку. 
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Мета дослідження – розробити та експериментально перевірити 

електронні освітні ресурси для навчання дітей молодшого шкільного віку 

інформатики. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що впровадження в освітній 

процес ЕОР у навчання дітей молодшого шкільного віку інформатики на 

основі моделі розробки та впровадження відповідних ЕОР підвищить 

позитивну навчальну мотивацію учнів і, як наслідок, сприятиме формуванню 

ЦК учнів. 

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 

1. На основі аналізу наукової, науково-методичної літератури 

схарактеризувати вимоги до ЕОР навчального призначення для навчання 

інформатики учнів молодшого шкільного віку, визначити проблеми щодо їх 

використання в освітньому процесі початкової школи. 

2. Визначити психолого-педагогічні особливості розробки та 

використання ЕОР при навчанні інформатики учнів початкової школи.  

3. Теоретично обґрунтувати та створити модель розробки й 

упровадження ЕОР під час навчання дітей молодшого шкільного віку 

інформатики. 

4. Схарактеризувати основні напрями впровадження ЕОР у процесі 

навчання дітей молодшого шкільного віку інформатики. 

5. З урахуванням критеріїв та рівнів сформованості ЦК учнів 

експериментально перевірити й оцінити ефективність упровадження ЕОР у 

процесі навчання інформатики учнів початкової школи. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: методика 

впровадження ІКТ в освітній процес закладів загальної середньої освіти, 

теорія і досвід розробки педагогічних програмних засобів, принципи та 

методи навчання з використанням комп’ютера (В. Биков, Р. Вільямс, 

А. Єршов, М. Жалдак, В. Лапінський, В. Коткова, Н. Морзе, І. Підласий, 

Л. Пєтухова, О. Співаковський); теоретико-методичні засади впровадження 

пропедевтичного курсу інформатики в початкову школу (В. Буцик, 
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А. Дуванов, М. Левшин, Н. Морзе, С. Пейперт, Ю. Первін, І. Смирнова, 

О. Суховірський, Б. Хантер, О. Шиман); особливості використання 

комп’ютера в початковій школі (Д. Ельконін, В. Ільїн, Г. Лаврентьєва, 

Н. Полька, Г. Рекун, Ф. Халілова, Б. Ярмахов); науковий та методичний 

супровід упровадження ІКТ в освітній процес початкової школи (А. Горячев, 

В. Коваленко, О. Мельник, Ю. Первін, О. Рибалко, Й. Ривкінд, А. Семенов, 

Б. Хантер, В. Шакотько, В. Шевченко, М. Ястребов); теоретико-методичні 

засади формування інформатичної та інформаційно-комунікаційної 

компетентностей учителів початкових класів (І. Белавіна, О. Бовть, 

О. Дороніна, Н. Морзе, Р. Моцик, О. Нікулочкіна, Л. Пєтухова, 

О. Суховірський, О. Шиман), добору та розробки ЕОР (В. Биков, А. Гуржій, 

В. Лапінський, О. Мельник, С. Литвинова, З. Савченко). 

Для досягнення мети та розв’язування окреслених завдань використано 

комплекс методів дослідження: теоретичні – теоретичний аналіз, 

порівняння, узагальнення, класифікація та систематизація наукової 

літератури з педагогіки, психології та програмування щодо зазначеної 

проблеми, розгляд теоретичних питань з метою з’ясування понятійного 

апарату та розробки ЕОР для потреб початкової освіти; емпіричні – 

анкетування, тестування, бесіди, узагальнення педагогічного досвіду, 

педагогічне спостереження, опитування, експеримент з метою визначення 

ефективності ЕОР у процесі навчання інформатики в початковій школі; 

статистичні – опрацювання та аналіз результатів педагогічного 

експерименту для визначення кількісних та якісних показників при 

використанні ЕОР у початковій школі. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі закладу загальної середньої освіти № 281 

м. Києва, Київської гімназії № 154, школи І ступеня № 310 „Творчість” м. 

Києва, школи І – ІІІ ступенів Оболонського району м. Києва № 245. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в конструюванні 

науково обґрунтованого комплексу ЕОР для навчання інформатики учнів 
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початкової школи. У результаті дослідження: уперше теоретично 

обґрунтовано змістовно-структурну модель розробки та впровадження ЕОР у 

процес навчання інформатики учнів початкової школи, яка узгоджена з 

кінцевими цілями концепції „Нова українська школа” та Державного 

стандарту початкової освіти, розроблено критерії добору ЕОР для навчання 

інформатики в початковій школі, уточнено сутність і зміст понять ЕОР, ЦК 

учнів початкової школи в рамках концепції „Нова українська школа”, 

обґрунтовано шляхи використання ЕОР в освітньому процесі початкової 

школи; удосконалено форми, методи та засоби навчання інформатики учнів 

початкової школи з використанням ЕОР, дістали подальшого розвитку 

теорія та методика застосування ЕОР, розвитку ЦК учнів, підготовки 

вчителів до впровадження ЕОР в освітній процес початкової школи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні 

та впровадженні в освітній процес порталу ЕОР для навчання інформатики 

учнів початкової школи, підготовці бази інтерактивних вправ, розробці 

шаблонів проєктів у дослідницькому електронному середовищі, зокрема для 

вивчення основ робототехніки, удосконаленні навчально-методичного 

комплексу до предмета „Інформатика” в початковій школі, створенні 

методичних рекомендацій щодо використання електронних сервісів для 

організації формувального оцінювання, методичних матеріалів щодо 

розробки та впровадження ЕОР в освітньому процесі під час навчання 

інформатики.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес закладу 

загальної середньої освіти №281 м. Києва (довідка про впровадження № 87 

від 23.06.2018), Київської гімназії № 154, школи І ступеня № 310 „Творчість” 

м. Києва (довідка про впровадження № 101 від 23.06.2018), школи І – ІІІ 

ступенів Оболонського району м. Києва № 245 (протокол № 14 від 

22.06.2018). 

Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві, 

автору належать такі результати: обґрунтування необхідності формування 
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ЦК [12]; дослідження сутності поняття ЕОР [18] та критеріїв добору ЕОР у 

навчанні інформатики в початковій школі [3]; особливості впливу 

множинного інтелекту учнів початкової школи на організацію освітнього 

процесу, підбір ЕОР [5] та визначення особливостей дітей молодшого 

шкільного віку „Z-покоління” [20]; розробка системи вправ з інформатики 

для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів [7], 

комп’ютерної гри для дітей молодшого шкільного віку [6] та формування 

ключових і предметних компетентностей учнів засобами STEM-освіти з 

використанням наборів робототехніки [10]; дослідження технології 

візуалізації навчального матеріалу при створенні сучасних ЕОР для 

початкової школи [16]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

представлено в повідомленнях на науково-практичних і науково-методичних 

конференціях та семінарах різного рівня: Міжнародних – „Відкрите освітнє 

е-середовище сучасного університету” (Київ, 2015), „Open educational e-

environment of modern university” (Київ, 2015), International Symposium on 

Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering (Мехелен, Бельгія, 2016), 

„Open educational e-environment of modern university” (Київ, 2016), International 

Conference on Educational Technologies (Сідней, Австралія, 2016), „Open 

educational e-environment of modern university” (Київ, 2017), „Інноваційні 

технології в освіті” (Івано-Франківськ, 2019); Всеукраїнських – „Дослідження 

молодих учених у контексті розвитку сучасної науки” (Київ, 2014), 

„Інформаційні технології – 2014” (Київ, 2014), „Інформаційні технології – 2015” 

(Київ, 2015), „Інформаційні технології – 2016” (Київ, 2016), „Інформаційні 

технології – 2017” (Київ, 2017), „Теоретико-практичні проблеми використання 

математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці” 

(Київ, 2018); на засіданнях кафедри комп’ютерних наук і математики 

факультету інформаційних технологій та управління Київського університету 

імені Бориса Грінченка.  
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Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

висвітлено у 21 праці, із яких 1 монографія, 1 навчальний посібник, 7 статей 

– у фахових виданнях України, 4 – у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus, WOS, 2 статті в іноземних наукових 

виданнях, 6 статей у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел з 277 найменувань та 13 додатків на 44 сторінках. Робота містить 15 

таблиць та 52 рисунки. Загальний обсяг дисертації – 260 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ  

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 

НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

1.1. Цифровізація освіти та сучасний стан вивчення інформатики в 

початковій школі  

Постіндустріальна епоха характеризується розвитком електронного 

середовища та переходом до інформаційної цивілізації. У зв’язку з цим 

розвинуті країни світу значну увагу приділяють розвитку цифрової економіки. 

Базовим орієнтиром для країн ЄС при побудові цифрової економіки є 

Цифровий порядок (2010), який визначив заходи по досягненню конкретних 

цілей до 2020 року [272].  

Україна на сьогодні має проект закону «Цифрова адженда України – 

2020», де передбачено стратегічне завдання − усунути технологічний розрив 

між Україною та розвинутими країнами: «Швидкі та глибинні наслідки від 

переходу на «цифру» будуть можливими лише тоді, коли «цифрова» 

трансформація стане основою життєдіяльності українського суспільства, 

бізнесу та державних установ, стане звичним та повсякденним явищем, стане 

нашим ДНК, нашою ключовою аджендою на шляху до процвітання, стане 

основою добробуту України» [272]. 

За останні роки в Україні вдалося зупинити економічне падіння, а у 2017 

році економіка зросла на 2,1% [197]. Однак подальше прискорення 

економічного та соціального розвитку можливе лише за умови цифрових 

перетворень. Саме цифрова економіка є акселератором соціально-економічного 

життя суспільства у сучасному світі, саме вона здатна стрімко підвищити ВВП 

країни. Згідно Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України 

на 2018-2020 роки, цифровий розвиток України полягає у створенні ринкових 

стимулів, мотивацій, попиту та формуванні потреб щодо використання 

цифрових технологій, продуктів та послуг серед українських секторів 

промисловості,  сфер життєдіяльності, бізнесу та суспільства, - задля їх 
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ефективності, конкурентоздатності, та національного розвитку, зростання та 

благополуччя [251]. 

Ключовими напрямками програми Концепції розвитку цифрової економіки 

та суспільства України є розвиток цифрової інфраструктури – всю територію 

України планують покрити широкосмуговим Інтернетом; а також цифровізація 

освітніх процесів, що дасть поштовх цифровим трансформаціям у системі освіти, 

медицини, екології, безготівкової економіки, інфраструктури, транспорту тощо. 

В рамках одного з основних компонентів програми – освітнього, планується 

робота над покращенням обізнаності українців у цифровій сфері і розвитком 

навичок цифрової участі. У цьому контексті цілі програми тісно пов’язані з 

цілями, досягнення яких декларує «Концепція розвитку цифрової економіки». 

Документ передбачає, що до 2020 року в шкільний навчальний процес 

інтегрують освоєння 26 цифрових компетенцій відповідно до DigComp 2.0 – 

Європейського фреймворку цифрових компетенцій [21]; створять понад 50 

цифрових професій у державному реєстрі; збільшать кількість учнів  середньої 

школи за STEM-спеціальностями вчетверо. Глобальна мета – досягти, щоб 95% 

молоді володіли цифровими навичками, що в свою чергу дасть їм змогу 

реалізувати своє право на участь у суспільних процесах за допомогою е-

демократії та впливати на них. 

Відповідно до Концепції «Нова українська школа» в Україні  одним із 

найважливіших питань модернізації сучасної освіти є збільшення часу 

спілкування між учнями, учителем та учнями в класі, заміна репродуктивних 

технологій та методів навчання діяльнісними, продуктивними, проектними, 

передбачено цифровізація середньої освіти, зокрема у частині визначення 

цифрової грамотності та віднесення її до ключових життєвих компетентностей; а 

також розбудова нового освітнього середовища [204]. За словами міністра освіти 

і науки України (2016-2019) Л. Гриневич «Ми маємо перейти від школи знань до 

школи компетентностей. Це означає, що ми маємо виокремити необхідне ядро 

знань та навчити дітей реально з цими знаннями працювати» [266]. Разом з цим 

слід зазначити, що однією з причин необхідності такого перетворення системи 
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освіти є поява нових видів і форм суспільно корисної діяльності, зміна 

спрямування перетворювальної діяльності людини з переважно матеріальних 

об’єктів на нематеріальні об’єкти, що спричинює трансформацію всіх галузей 

економіки. Українське суспільство не залишається осторонь зазначених 

процесів. У 2016–2020 рр. очікується, що сукупні податкові надходження від ІТ 

до державного бюджету складуть 36 млрд. гривень, а в 2020 році внесок ІТ 

індустрії у ВВП України досягне 5,7%. Прогнозується, що до цього часу в галузі 

буде задіяно до 180000 фахівців – динаміка зростання, якої не має жодна з 

галузей української індустрії [177]. 

Все вищезазначене та ключові реформи Міністерства освіти і науки, 

зокрема впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти 

[181], вимагають трансформації сучасного освітнього соціуму, а також 

активізації суб’єктної позиції учнів в освітньому процесі та підвищення їх 

зацікавленості в навчальній діяльності. Саме тому актуальним є питання 

формування цифрової компетентності учнів початкової школи та вчителів, що є 

необхідною умовою забезпечення якості навчального процесу. Цифрова 

грамотність (або цифрова компетентність) визнана ЄС однією з ключових для 

повноцінного життя та діяльності людини, тому в Законі «Про освіту» 

зафіксовано, що формування інформаційно-комунікаційної компетентності є 

обов’язковим [194].  

Проаналізуємо програми з інформатики країн, які у минулорічному World 

Top 20 Education Poll ввійшли до ТОП-10 рейтингу найкращих освітніх систем 

[138]. Одним з таких представників є сінгапурська освіта – одна з 

найуспішніших у світі. За даними останнього звіту PISA (Programme for 

International Student Assessment), у якому оцінюють здібності учнів з країн – 

учасниць Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 

Сінгапур перевершив усіх за показником наукових знань молоді [101].  

Система комп'ютерної освіти початкової школи в Сінгапурі складається з 

трьох вимірів [94]: 
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1. Комп'ютер як наука. Розглядає науковий аспект інформатики, 

зосереджуючись на основних компонентах комп’ютерного та системного 

мислення. 

2. Комп'ютер як інструмент. В основі лежить використання комп'ютера та 

комп'ютерних програм. Учні дізнаються про можливості використання 

комп’ютерного обладнання, технологій та периферійних пристроїв, які 

використовуються в повсякденному житті, роботі та ігровій діяльності. 

3. Комп'ютер у суспільстві. Цей вимір зосереджується на етичних, 

юридичних нормах та питаннях безпеки, пов'язаних із використанням 

комп'ютерів та ІКТ у суспільстві. Проблеми, які часто пов'язані з цим аспектом, 

включають безпеку в Інтернеті, інтелектуальну власність, комп'ютерну 

залежність та конфіденційність даних. 

Навчальна програма з інформатики в Сінгапурі складається з чотирьох 

модулів навчання, що охоплюють п'ять загальних напрямків комп'ютерних 

наук [94].  

Модуль I - Дані та інформація 

 Управління даними 

 Представлення даних 

 Етичні, соціальні та економічні питання 

Модуль II - Системи та комунікації 

 Комп'ютерна архітектура 

 Передача даних 

Модуль III - Абстракція та алгоритми 

 Аналіз проблем 

 Алгоритми проектування 

Модуль IV - Програмування 

 Розробка програм 

 Тестування програм 

Програма з інформатики, затверджена в 2019 році, для учнів початкової 

школи у Великобританії, також виділяє три ключові аспекти комп'ютерної 
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науки: інформатика, інформаційні технології та цифрова грамотність  

(Табл. 1.1) [84].  

Таблиця 1.1.  

Предметний зміст програми з інформатики у Великобританії 

Напрямок Зміст навчання на 1-

му році навчання 

Зміст навчання на 2-3му році 

навчання 

Інформатика Розуміння, що таке 

алгоритми, що 

програми виконуються, 

дотримуючись точних і 

однозначних вказівок 

та як вони реалізуються 

у вигляді програм на 

цифрових пристроях.  

Створення та 

налагодження простих 

програм. 

Використання логічних 

міркувань для 

прогнозування 

поведінки простих 

програм. 

Проектування, створення та 

налагодження програм, що досягають 

конкретних цілей, включаючи 

контроль або моделювання фізичних 

систем; вирішення проблем, з 

розбиттям їх на менші частини. 

Використання лінійних, циклічних 

структур та розгалуження в 

програмах; робота зі змінними та 

різними формами введення та 

виведення. 

Використання логічних міркування, 

щоб пояснити, як працюють деякі 

прості алгоритми, а також виявляти 

та виправляти помилки в алгоритмах 

та програмах. 

Розуміння комп'ютерних мереж, 

включаючи Інтернет; як вони можуть 

надавати декілька послуг, таких як 

World Wide Web. Оцінка того, як 

підібрано результати пошуку та їх 

рейтинг. 

Інформаційні 

технології 

Цілеспрямоване 

використання 

технологій для 

створення, організації, 

зберігання, 

опрацювання та 

отримання цифрового 

контенту 

Ефективне використання пошукових 

технологій. Вибір, використання та 

поєднання різноманітних програм 

(включаючи Інтернет-послуги) на 

цілий ряд цифрових пристроїв для 

розробки та створення цілого ряду 

програм, систем та вмісту, що 

досягають цілей, включаючи 

збирання, аналіз, оцінку та подання 

даних. 
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Цифрова 

грамотність 

Усвідомлене 

використання 

інформаційних 

технологій поза 

школою. 

Безпечне використання 

технологій, збереження 

особистої приватної 

інформації. 

Визначення, куди 

звернутися за 

допомогою та 

підтримкою, коли є 

побоювання щодо 

вмісту або контакту в 

Інтернеті чи в інших 

онлайнових 

технологіях. 

Розуміння можливостей мереж для 

спілкування та співпраці. Оцінка 

цифрового контенту. Безпечне та 

відповідальне використання 

технологій. 

Визначення прийнятної/ 

неприйнятної поведінки. Визначення 

способів повідомлення про проблеми 

щодо контенту. 

В Південній Кореї, яка посіла 2 місце в рейтингу якості освіти початкової 

школи, дещо відрізняється вивчення інформатики. Останнє оновлення освітніх 

програм відбулося в 2015 року [113]. Згідно змін інформатика в початковій 

школі не виноситься як окремий предмет, а вивчається в рамках дисципліни 

«Практичні мистецтва». Навчальні цілі, які ставляться до даного предмету є: 

виховання життєвої грамотності, необхідної для життя в реальному світі за 

допомогою практичного досвіду та творче вирішення проблем шляхом 

інформаційної грамотності [10]. 

Згідно навчальної програми в рамках вивчення дисципліни учні формують 

наступні компетентності: використання кіберпростору в повсякденному житті, 

формування інформаційної етики, створення та творче використання 

мультимедійних матеріалів за допомогою інформаційних пристроїв. 

Учень зможе:  

 визначити тип та функції інформаційного пристрою, ознайомитись з 

різними способами використання цифрових пристроїв; 
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 створювати презентаційні матеріали з використанням простого 

програмного забезпечення, створювати та використовувати 

мультимедійні матеріали за допомогою інформаційного пристрою, 

що звичайно використовується в повсякденному житті учня. 

В Україні в рамках модернізації освіти також прийнято ряд змін та новацій 

у початковій школі [204]. Зокрема, передбачено перехід від знаннєвої 

парадигми до компетентністної, надання свободи у діяльності вчителя, 

розвиток зацікавлення і підвищення мотивації учнів у навчанні, повага до 

гідності учня, створення умов для саморозвитку і самовираження учнів, 

підготовка та апробація змін до реформи початкової школи 2018 року. 

Інструментом змін виступив спільний проект МОН та Ed-Era.com, де у стислі 

терміни були переглянуті програми початкової школи, залучено максимальну 

кількість активних вчителів-практиків,  обговорено пропозиції експертів і 

громадськості. За результатами проекту видалено з програм зайву інформацію, 

усунено дублювання, проведено відбір найбільш важливих тем та їхній 

логічний виклад, запроваджено компетентністний підхід, внесено зміни у 13 

програм 1-4 класів, зокрема у програму з інформатики. 

Викладання  інформатики у закладах  регламентується  Державним 

стандартом початкової освіти, інструктивно-методичним листом МОН України 

«Рекомендації щодо вивчення інформатики  у 2017/2018 навчальному році» та 

здійснюється за навчальною програмою Інформатика для загальноосвітніх 

навчальних закладів 2-4 класів [217]. Також на сайті МОН є відеоматеріали з 

методичними рекомендаціями до оновлених програм початкової школи [26]. 

Предмет інформатика в початковій школі вивчається в рамках 

інформатичної галузі, метою якої є формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності та інших ключових компетентностей, здатності до 

розв’язування проблем з використанням цифрових пристроїв, ІКТ та 

критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та 

суспільного добробуту, навичок безпечної та етичної діяльності в 

інформаційному суспільстві [181]. До загальних результатів навчання 
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здобувача освіти виносяться: знаходження, подання, перетворення, аналіз, 

узагальнення та систематизація даних, критичне оцінювання інформації для 

розв’язання життєвих проблем; створення інформаційних продуктів та програм 

для ефективного вирішення задач/проблем, творчого самовираження 

індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них; 

усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних технологій та 

цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та співпраці як 

творець та (або) споживач, а також самостійне опанування нових технологій; 

усвідомлення наслідків використання інформаційних технологій для себе, 

суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання етичних, 

міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії. 

Згідно навчальної програми [198] головна мета навчального предмету 

Інформатика відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти – 

ознайомлення учнів з ІКТ та формування у дітей ключових компетентностей 

для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві. Зміст 

навчального предмету Інформатика в початковій школі являє собою 

узагальнений і скорочений виклад основ ІКТ, адаптованих до можливостей і 

особливостей дітей молодшого шкільного віку.  Курс Інформатика 

розрахований на 105 годин: по 35 годин у кожному класі з розрахунку 1 година 

на тиждень за рахунок інваріантної складової навчального плану. Програма 

побудована лінійно-концентрично, тобто зміст понять поступово розширюється 

і доповнюється. Концентричність передбачає повернення до подання та 

опрацювання тем у кожному класі початкової школи. Основні змістові лінії, які 

передбачені в програмі: Інформація/Людина та інформація; Комп’ютери та інші 

пристрої; Інтернет/Співпраця в Інтернеті; Графіка; Команди та 

виконавці/Алгоритми і виконавці/Алгоритми з розгалуженням і повторенням; 

Текст; Презентації. Зміст навчального матеріалу з кожної теми та з розподілом 

по класах представлено в Додатку А.  

Опис змісту навчального матеріалу та державних вимог до рівня 

навчальних досягнень учнів програми Інформатика мають нове формулювання 
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з передбаченням, що дитина зможе практично виконати дії на стаціонарному, 

портативному, будь-якому мобільному пристрої, незалежно від різноманіття 

операційних систем та від того чи в інстальованій програмі на ПК буде 

виконуватись завдання, чи в Інтернеті. Опис практичних частин оновлено так, 

що можна не завантажувати жодну програму на стаціонарний комп’ютер, окрім 

операційної системи, а виконувати все в Інтернеті. 

Зміни, що відбулися в програмі «Інформатика» в початковій школі, 

здійснилися через нове бачення важливості медійної та інформаційної 

грамотності дитини, як складової успішності у навчанні інших предметів. 

Спрощення та оновлення програми початкової школи «Інформатика» для 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснилась в результаті громадського 

обговорення. 

Учасники форуму виступили з пропозиціями видалити або скоротити 

теми: 

«Повторення і систематизація навчального матеріалу за минулий рік», 

«Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за поточний рік»; 

2 клас: Теми «Основні складові комп’ютера», «Історія обчислювальних 

пристроїв», «Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів»; 

3 клас: «Файли та папки. Вікна та операції над вікнами»; 

4 клас: «Файл. Папка. Операції над папками і файлами». 

Перелічені теми були видалені, а необхідний для вивчення зміст з 

видалених тем було додано в інші теми. Також була повернута тема з 

пропедевтики програмування «Команди і виконавці» в 2 клас без вживання 

слова «алгоритми». За пропозиціями була додана тема «Текст» у 3 класі. 

Були спрощені терміни: 

 Замінено «інформаційні процеси» на дії з інформацією, 

редагування, форматування на змінювання. 

 Замінено «у сферах діяльності людини». 

 Замінено «повідомлення, відомості, дані на інформація». 

 Замінено «гіперпосилання на посилання». 
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 Замінено слова «операція, процес» на простіші за змістом. 

 Видалено тему «Об’єкт» та не вживається більше значення 

властивостей об’єктів. 

 Додано «Учень/учениця використовує у своєму мовленні...», щоб 

уникнути додавання складних термінів під час написання підручників. 

Здійснено осучаснення: 

За рахунок вивільненого змісту та видалення тем, що не несли змістового 

наповнення даними науки «Інформатика» було додано: 

 ознайомлення з середовищами для читання текстів - в темі Текст; 

робота з картами - в темі Графіка; 

 ознайомлення зі схемами (графами), діаграмами - в темі Графіка - з 

акцентом на вміння орієнтуватись в даному графічному зображенні, 

доповнювати готові схеми, прості дитячі діаграми; 

 перетворювати текстову та числову інформацію в графічну, у вигляді 

схем, діаграм з наданням вчителем шаблонів цих графічних зображень.  

Поглиблено змістове наповнення тем щодо підтримки вивчення 

навчальних предметів та конкретні кроки щодо навичок безпеки дитини в 

інформаційному середовищі [238]. 

Вказані зміни та реалізація цілей Нової української школи будуть 

досягатися після проходження обов'язкового курсу для вчителів початкових 

класів, який знайомить слухачів з новим Державним стандартом початкової 

освіти та методиками компетентністного навчання [26]. 

Вивчення пропедевтичного курсу «Інформатика» сприяє формуванню і 

розвитку у молодших школярів/школярок ключових компетентностей, серед 

яких можна виділити предметну ІК-компетентність, міжпредметні, 

комунікативні та соціальні компетентності. ІК-компетентність, як предметна, 

передбачає впевнене критичне та безпечне використання ІТ-засобів у навчанні 

й повсякденному житті. У контексті початкового навчання предметна ІК-

компетентність розглядається як здатність учня сприймати, обмінюватись та 

використовувати інформацію в конкретній життєвій або навчальній ситуації. 
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Відповідно до Концепції «Нова українська школа» інформаційно-цифрова 

компетентність  передбачає впевнене, і водночас критичне застосування ІКТ 

для створення, пошуку, опрацювання, обміну інформацією на роботі, в 

публічному просторі та приватному спілкуванні [204]. Педагогіка партнерства і 

компетентнісний підхід потребують нового освітнього середовища. В Україні  в 

рамках цифровізації середньої освіти, зокрема у частині визначення цифрової 

грамотності та віднесення її до ключових компетентностей передбачається 

розбудова такого освітнього середовища. Воно допомагає створити, зокрема, 

новітні ІКТ, які підвищують ефективність роботи педагога, ефективність 

управління освітнім процесом, та водночас уможливлюють індивідуальний 

підхід до навчання. У якості такого рішення пропонується Національна освітня 

електронна платформа, яка підніме базові освітні технології середньої школи до 

сучасного рівня; дозволить вирівняти умови доступу до якісної освіти для всіх 

учнів; сприятиме розвитку творчих елементів у роботі вчителя; стане стартовим 

майданчиком Великого проекту електронного навчання і цифрової 

компетентності в Україні; дозволить створити інноваційний сектор економіки – 

виробництво сучасних електронних освітніх ресурсів і технологій [205]. 

Платформа має передбачити механізми постійного дослідження ефективності 

технологій, що застосовуються, і стимулювати випереджаючий розвиток; 

допомогти вчителям конструювати навчальні програми предметів або курсів; 

надати вчителям інтерактивні онлайн-матеріали, які допоможуть якісно 

використовувати компетентнісні методики навчання. Електронна платформа 

міститиме в собі методичні рекомендації з конструювання навчальних програм 

предметів та курсів, навчальні ресурси згідно з конкретними очікуваними 

результатами за освітніми галузями та засоби оцінювання.  

Основні продукти, які будуть запущені на платформі у 2018 році: 

Учительська пошукова система, Маркетплейс е-підручників, Електронні освітні 

ресурси. Виділимо електронно-освітні ресурси, які вказані в даному документі 

та зможуть використовуватися в початковій школі: дистанційні курси для 

учителів початкових класів; добірка матеріалів STEM (наука, технології, 
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інженерія, математика), мультимедіа, інтерактивні елементи; інноваційні 

навчальні матеріали для початкової школи. Саме тому, підготовка та 

впровадження якісних електронних освітніх ресурсів в освітній процес, які 

дозволять формувати цифрову компетентність учня, зокрема під час вивчення 

інформатики, є актуальним питанням. 

1.2.  Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного 

віку в умовах інформатизації освітнього процесу.  

У психології – дитячій та педагогічній, одне з центральних місць займає 

проблема психологічних особливостей молодших школярів. Знання та 

врахування психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку 

дозволять правильно вибудувати навчально-виховну роботу в класах.  

Молодший шкільний вік – це вік 6-11-річних дітей, що навчаються в 1-4 

класах початкової школи. Межі віку та його психологічні характеристики 

визначаються системою освіти, теорією психічного розвитку, психологічною 

віковою періодизацією (Д. Ельконін, Л. Виготський) [156, 275]. 

В даний час немає єдиної теорії, яка здатна дати повне уявлення про 

психічний розвиток дитини в різні періоди. Тому для отримання повної картини 

розвитку, поведінки та виховання дітей, були проаналізовані кілька теорій, які 

стосуються періодизації молодшого шкільного віку. 

Л. Виготський [156] в основу періодизації психічного розвитку дитини 

поклав поняття провідної діяльності. На кожному з етапів психічного розвитку 

провідна діяльність має вирішальне значення. При цьому інші види діяльності 

не зникають - вони є, але існують паралельно і не є головними для психічного 

розвитку. 

З. Фрейд [269] в психоаналітичнії теорії пояснював розвиток особистості 

дією біологічних факторів і досвідом раннього сімейного спілкування. Діти 

проходять 5 стадій психічного розвитку, на кожній стадії інтереси дитини 

зосереджені навколо певної частини тіла. Вік 6 - 12 років відповідає латентній 

стадії. Таким чином, у молодших школярів вже сформовані всі ті якості 

особистості і варіанти відповідних реакцій, якими він буде користуватися 
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протягом усього свого життя. І протягом латентного періоду відбувається 

«відточування» і зміцнення його поглядів, переконань, світогляду.  

Згідно когнітивної теорії (Жан Піаже), людина в своєму розумовому 

розвитку проходить 4 великі періоди [244]: 

1) чуттєво-руховий (сенсомоторний) - від народження до 2 років; 

2) дооперативний (2 - 7 років); 

3) період конкретного мислення (7 - 11 років); 

4) період формально-логічного, абстрактного мислення (11-12 - 18 років і 

старше) 

На вік 7 - 11 років припадає третій період розумового розвитку за Піаже - 

період конкретних розумових операцій. Мислення дитини обмежено 

проблемами, що стосуються конкретних реальних об'єктів. 

Початок шкільного навчання означає перехід від ігрової діяльності до 

навчальної як провідної діяльності молодшого шкільного віку, в якій 

формуються основні психічні новоутворення. Тому, вступ до школи вносить 

найважливіші зміни в життя дитини. Різко змінюється весь уклад його життя, 

його соціальний статус в колективі, сім'ї. Основною діяльністю стає навчання, 

найважливішим обов'язком - обов'язок вчитися, здобувати знання. Це серйозна 

праця, що вимагає організованість, дисциплінованість та вольові зусилля 

дитини. 

Особливості мислення. Молодший шкільний вік має велике значення для 

розвитку основних розумових дій і прийомів: порівняння, виділення істотних і 

несуттєвих ознак, узагальнення, визначення поняття, виділення причин і 

наслідків (С. Рубінштейн, Л. Виготський, В. Давидов) [254]. Не сформованість 

повноцінної розумової діяльності призводить до того, що засвоювані дитиною 

знання виявляються фрагментарними, а часом і просто помилковими. Це 

серйозно ускладнює процес навчання, знижує його ефективність (М. Акімова, 

В. Козлова, В. Мухіна) [233]. 

В. Давидов, Д. Ельконін, І. Дубровіна, Н. Тализіна, Л. Виготський писали 

про те, що в період початкового шкільного навчання найбільш активно 
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розвивається мислення, особливо словесно-логічне. Тобто, мислення стає 

домінуючою функцією в молодшому шкільному віці [254]. 

Особливості сприйняття. Розвиток окремих психічних процесів 

здійснюється протягом усього молодшого шкільного віку. Діти приходять в 

школу з розвиненими процесами сприйняття (сформовані прості види 

сприйняття: величина, форма, колір). У молодших школярів вдосконалення 

сприйняття не зупиняється, стає більш керованим і цілеспрямованим процесом. 

Особливості уваги. Віковими особливостями уваги молодших школярів є 

порівняльна слабкість довільної уваги і його невелика стійкість. Значно краще у 

молодших школярів розвинена мимовільна увага. Поступово дитина вчиться 

направляти і стійко зберігати увагу на потрібних, а не просто зовні 

привабливих предметах. Розвиток уваги пов'язано з розширенням його обсягу і 

умінням розподіляти увагу між різними видами дій. Тому навчальні завдання 

доцільно ставити так, щоб дитина, виконуючи свої дії, могла і мала стежити за 

роботою товаришів. 

Особливості пам'яті. Продуктивність пам'яті молодших школярів залежить 

від розуміння ними характеру завдання і від оволодіння відповідними 

прийомами і способами запам'ятовування і відтворення. Співвідношення 

мимовільної та довільної пам'яті в процесі їх розвитку всередині навчальної 

діяльності різне. У 1 класі ефективність мимовільного запам'ятовування вище, 

ніж довільного, так як у дітей ще не сформовані особливі прийоми осмисленого 

опрацювання матеріалу і самоконтролю. У міру формування прийомів 

осмисленого запам'ятовування і самоконтролю довільна пам'ять у 

другокласників і третьокласників виявляється в багатьох випадках більш 

продуктивною, ніж мимовільною. 

Особливості уяви. Систематична навчальна діяльність допомагає 

розвинути у дітей таку важливу психічну здатність, як уяву. Розвиток уяви 

проходить дві основні стадії. Спочатку відтворювані образи дуже приблизно 

характеризують реальний об'єкт, бідні деталями. Побудова таких образів 

вимагає словесного опису або картини. В кінці 2-го класу, а потім в 3-му класі 
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настає друга стадія, і цьому сприяє значне збільшення кількості ознак і 

властивостей в образах. 

Як і інші психічні процеси, в умовах навчальної діяльності змінюється 

загальний характер емоцій дітей. Навчальна діяльність пов'язана з системою 

строгих вимог до спільних дій, зі свідомою дисципліною і з довільною увагою і 

пам'яттю. Все це впливає на емоційний світ дитини. Протягом молодшого 

шкільного віку спостерігається посилення стриманості і усвідомленості в 

проявах емоцій і підвищення стійкості емоційних станів. У цьому віці 

відбувається зростання прагнення дітей до досягнень. Тому основним мотивом 

діяльності дитини в цьому віці є мотив досягнення успіху. Іноді зустрічається 

інший вид цього мотиву - мотив уникнення невдачі. У молодшому шкільному 

віці складаються найбільш сприятливі можливості для формування моральних і 

соціальних якостей, позитивних рис особистості. Саме в цьому віці дитина 

переживає свою унікальність, вона усвідомлює себе особистістю, прагне до 

досконалості. Це знаходить своє відображення у всіх сферах життя дитини, в 

тому числі і у взаєминах з однолітками. 

Підсумовуючи проведений аналіз, можна зробити висновок, що у 

молодшому шкільному віці характерним є: 

1. Формування самоповаги до себе через успішність, досягнення та 

стосунки з однолітками. 

2. Недостатній рівень розвитку емоційного інтелекту. 

3. Особа вчителя є беззаперечним авторитетом та прикладом для 

наслідування. 

4. Вікова і ситуативна криза 6-7 років. 

5. Емоційна вразливість. 

Слід звернути увагу також на особливості школярів сьогодення, так зване 

«Z-покоління», адже діти зовсім інші, ніж були декілька років назад. Сьогодні 

звичним є бачити дітей з гаджетами та в Інтернеті. Наше суспільство перейшло 

до постійного діалогу, безперервного спілкування. Це значний крок до 

колективного розуму, або ноосфери. Діти першими переходять в такий стан 
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розвитку суспільства, вони з найменшими запитаннями радяться один з одним, 

в тому числі і за допомогою соціальних мереж, приймають спільні рішення. 

Багато дітей молодшого шкільного віку вже мають доступ до планшетних 

комп'ютерів, мобільних гаджетів, електронної техніки. Більшість дітей можуть 

легко орієнтуватися в гаджетах, щоб знайти і грати в свою улюблену гру, 

увійти на сайт на персональному комп'ютері, і за допомогою декількох клацань 

на пульті телевізора знайти улюблені канали, і все це без керівництва дорослих. 

Якщо дитина росте в сьогоднішній високотехнологічній культурі,  то слід 

визнати, що молоде покоління більш досвідчене в технологіях. Саме тому так 

важливо усвідомлювати, що зміни, які відбуваються у суспільстві, впливають 

на формування підростаючого покоління. Відповідно, визначення особливостей 

дітей 21 століття посідає належне місце у системі початкової школи.   

П. Блонський одним з перших надав спробу відійти від логіки 

формального мислення і прийти до необхідності існування науки, що вивчає 

дитину як якесь ціле, його життя як органічні природні зв'язки і функції, 

спробувати знайти щось таке у розвитку дитини, що можливо вивчати як ціле 

[151, с.44-47]. Проблемами молодшого шкільного віку займалися психологи: 

Д. Ельконін, В. Давидов, Л. Айдарова, Ю. Полуянов, С. Коробко, О. Коробко та 

інші. Виявлення психолого-педагогічних механізмів регуляції поведінки 

дитини у середовищі, що утворюється завдяки застосуванню комп’ютерних 

технологій, які повсякденно оточують дітей, розглядається у роботах 

А. Вербенец, Г. Ксензової, Л. Підлипної, К. Островської та інших.  

Серед сучасних досліджень, присвячених особливостям дітей молодшого 

шкільного віку та інноваціям в системі початкової освіти, варто виділити 

наукові дослідження Н. Морзе, Г. Лаврентьєвої, К. Крістенсена, Дж. Медіни та 

інших. Але процес визначення особливостей дітей, саме 21 століття, та зміна 

старих освітніх потреб залишається мало розробленим. Це пов’язано з тим, що 

основні зусилля спрямовані на розробку нових методик, навчально-методичних 

комплексів, створення різноманітних засобів навчального призначення. 

Сара Ітон описує учнів 21 століття за допомогою таких характеристик [25]: 
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1. Хочуть мати право голосу в своїй освіті. Вони краще реагують, коли 

їхні потреби почуті. 

2. Часто мають більш високий рівень комп'ютерної грамотності, ніж їхні 

батьки або вчителі. Вони не знають світ без комп'ютерів. 

3. Очікують відкритості у відносинах з батьками, вчителями та 

наставниками. Вони бачать тебе наскрізь.  

4. Хочуть, щоб їм сказали, коли вчитель помилився. Всі помиляються, 

необхідно вибачитися і рухатися далі. 

5. Попит на свободу, щоб показати свою дику творчість. Учні 21-го 

століття не захочуть зубріння і запам'ятовування.  

6. Хочуть спілкуватися з іншими людьми в режимі реального часу на 

своїх власних умовах. Вони хочуть користуватися соціальними медіа, 

телефонами та комп’ютерними технологіями. Вони хочуть бути «підключені» 

весь час. 

7. Хочуть співпрацювати. Вони люблять спільну роботу і з'ясувати не 

зрозумілі поняття зі своїми друзями. 

8. Мають позицію «Я зможу зробити!». Але використовують її при 

бажанні. 

9. Мають мультикультурний рівень інформованості та розуміння. Це 

покоління більш обізнане про різні культури, країни і способи життя, ніж будь-

яке покоління перед ними. 

10. Є однаково і «споживачем», і «творцем». Сьогоднішні учні скачують 

пісні і додатки з ITunes, а потім створюють свій власний матеріал і 

завантажують його, щоб поділитися з іншими. 

За характеристикою дітей цифрового покоління Н. Морзе виділяє 

особливості дітей у сприйнятті інформації: швидка реакція, нелінійний підхід, 

надання переваги графічній інформації, опрацювання відомостей, які надходять 

безперервно кількома потоками [223].   
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Аналізуючи досвід зарубіжних учених та українських педагогів, 

доповнимо та узагальнимо перелік характеристик дітей молодшого шкільного 

віку сьогодення: 

1. Постійна готовність до комунікації. 

2. Схильність до колективної роботи. Спільне прийняття рішень. 

3. Використання технологій. 

4. Багатозадачність. Віддають перевагу займатися кількома справами 

одночасно. Вони грають і навчаються в один і той же час.  

5. Спроможність концентрації із сторонніми подразниками. 

6. Перевага візуального сприйняття. 

7. Необхідність тактильного контакту. 

8. Навчання через гру. 

9. Використання реального та віртуального світу одночасно. Види 

спілкування перетікають з одного в інший. У цій єдиній реальності 

розвиваються колективістські навички. 

10. Швидкість навчання (особливо технології). 

11. Використання нових засобів навчання. 

12. Вміння знаходити інформацію.  

13. Відкритість для змін.  

11. Використання методу «проб і помилок» у підході до навчання новим 

навичкам, завдяки відео-ігровій індустрії. 

14. Використовують пізнання на власному досвіді. 

15. Краще освічені, ніж будь-яке покоління перед ними. Учні 21-го 

століття дійсно знають більше, ніж їхні батьки (але це не обов'язково робить їх 

мудрішими). 

16. Міждисциплінарна орієнтація. Старше покоління організовує теми по 

предметах. Учень 21-го століття розуміє, що предмети за своєю суттю 

взаємопов'язані.  

17. Все більше пізнають навколишній світ. Учні задають питання на різні 

теми і вимагають відповіді. 
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18. Вони талановиті і не відчувають трепету перед авторитетами. 

Усі наведені вище аргументи і чинники говорять про те, що сьогоднішні 

учні «не тільки думають про різні речі, вони, насправді, думають по-

іншому» [33, с.12]. Враховуючи такі особливості в розвитку дітей 

«Z-покоління», слід переглядати підходи у навчанні, розробляти нові методи, 

використовувати нові засоби навчання та розширювати компетентності 

вчителів, яким необхідно працювати з школярами. Педагог перестає бути 

носієм знань, які він намагається передати дитині. Його головним завданням 

стає мотивація дітей на прояв ініціативи і самостійності. Педагог стає 

організатором самостійної діяльності, де б кожен міг реалізувати свої здібності 

й інтереси, тобто створює умови, розвивальне середовище з використанням 

ЕОР, у якому стає можливим розвиток особистості, набуття знань й умінь, 

необхідних для життя в інформаційному суспільстві.  

Слід зазначити, що однією з тенденцій освіти 21 століття є те, що саме 

учень повинен знаходитися в центрі навчального процесу. Метою вчителя є 

направити, а учня – «творити». На зміну старим освітнім потребам повинні 

прийти нові: 

1. Стандартизація змінюється нав міння знаходити творчі рішення. 

2. Піддатливість (згода) на автономію з відповідальністю. 

3. Централізація – Спільне прийняття рішень. 

4. Вчитель-лектор – Колективна, командна робота. 

5. Вчитель – єдине джерело знань – Вміння знаходити правильні джерела 

інформації. 

6. Стандартний урок – Використання методу проектів, застосування 

інтерактивних вправ та дидактичних ігор, що проводяться з використанням 

засобів ІКТ. 

7. Контроль знань – Формувальне оцінювання. 

8. Однотипний матеріал – Сортування навчальних матеріалів та завдань 

за типом сприйняття інформації дитини. 
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Всі вищезазначені особливості дітей молодшого шкільного віку та зміни в 

суспільстві впливають на організацію освітнього процесу. В умовах 

інформатизації суспільства та цифровізації освіти гостро стоїть питання щодо 

використання ІКТ, починаючи з початкової школи. Введення раннього 

вивчення ІКТ в освітній процес обумовлено вимогами нового державного 

освітнього стандарту початкової загальної освіти [181]. Одним з результатів 

навчання і виховання в школі першого ступеня повинна стати готовність дітей 

до оволодіння сучасними комп'ютерними технологіями і здатність 

актуалізувати отриману з їх допомогою інформацію для подальшої самоосвіти. 

Для реалізації цих цілей виникає не просто необхідність застосування вчителем 

початкових класів ІКТ в освітньому процесі, а й необхідність враховувати 

комфортні і здоров’язбережувальні умови застосування. При врахуванні 

психологічних, вікових особливостей учнів початкової школи, описаних вище, 

можна забезпечити ефективне використання ІКТ.  

1.3. Формування цифрової компетентності учнів молодшої школи при 

навчанні інформатики  

ІКТ стали одним з основних будівельних блоків сучасного суспільства [50], 

які впливають на людину та всі її сфери життя. Сьогодні немає сумнівів в тому, 

що сучасні громадяни повинні мати цифрову грамотність [23, 107, 100]. 

Останнім часом ми стали свідками здатності дітей використовувати цифрові 

технології ще до того, як вони приходять до школи. В початкових школах важко 

знайти учнів, які не знайомі з використанням комп'ютерів та мобільних 

технологій, або хто не має доступу до Інтернету. Зважаючи на наявність 

стаціонарних і мобільних цифрових технологій навколо них та їх насичення в 

повсякденному житті, сучасні випускники шкіл можуть бути визнані 

«цифровими тубільцями/аборигени» (digital natives) [103], щоб відрізнити їх від 

«цифрових іммігрантів», будучи людьми, що народилися до періоду широкого 

використання цифрових технологій. Сьогоднішнє цифрове покоління володіє 

навичками, які дозволяють їм природно працювати з технологіями, проте це не 

означає, всі учні автоматично знають про цифрові ресурси або мають цифрову 
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грамотність [118]. Тому існує велика різниця між знанням про технології та 

здатністю учнів застосовувати їх [40]. 

Цифрова компетентність – це найновіша концепція, що описує вміння, 

пов'язані з технологією. Протягом останніх років для опису навичок та вмінь щодо 

використання цифрових технологій, таких як ІКТ-компетентність, технологічна 

компетентність, навички 21 століття, інформаційна грамотність, цифрова 

грамотність та цифрові навички, було використано кілька термінів. Ці терміни 

також часто використовуються як синоніми; наприклад, цифрова компетентність 

(Krumsvik) [66] та цифрова грамотність (Adeyemon) [1]. Іноді терміни вузькі, 

наприклад, навички роботи в Інтернеті, які стосуються лише обмеженої сфери 

цифрових технологій, а деякі з них розширюють вміст засобів масової інформації 

та грамотність, наприклад, медіаграмотність та цифрова грамотність. 

Термін «цифрова грамотність» був вперше популяризований в 1997 році 

Полом Гілстером в його книзі з однойменною назвою (Gilster, 1997) [35]. Він 

визначив цифрову грамотність як здатність критично розуміти і використовувати 

інформацію, отриману за допомогою комп'ютера в різних форматах з широкого 

діапазону джерел. Це визначення було конкретизовано Алланом Мартіном, який 

під цифровий грамотністю розумів усвідомлення, установки і здатність окремих 

осіб належним чином використовувати цифрові інструменти і засоби для 

ідентифікації, доступу, управління, інтеграції, оцінки, аналізу та синтезу 

цифрових ресурсів; побудови систем нових знань, а також спілкування з іншими 

людьми з метою конструктивних соціальних дій в контексті конкретних життєвих 

ситуацій [79, с.19]. 

Європейська Комісія визначила цифрову компетентність як впевнене та 

критичне використання технологій інформаційного суспільства для роботи, 

дозвілля та спілкування [104]. ЦК базується на базових навичках в галузі ІКТ, 

тобто використання комп'ютерів для отримання, оцінки, зберігання, 

виробництва, презентації та обміну інформаційними даними, а також для 

комунікації та колаборації через Інтернет. 
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Розширення уявлень про цифрову грамотність та звернення до поняття 

цифрової компетентності, що використовується в освітніх кругах, пояснюються 

наступними причинами [49]. По-перше, стрімке зростання можливостей, що 

надаються Інтернетом, і його популярності в дитячому та юнацькому віці роблять 

недостатнім розгляд Інтернету тільки як специфічної сфери діяльності людини. 

Академічна успішність починає прямо залежати від цифрової «успішності» 

школярів. По-друге, поява цифрового світу, який змінює діяльність і життя 

людини, вимагає дослідження та аналізу соціальних, політичних, етичних і 

психологічних процесів, що відбуваються в ньому. У філософії і соціології ця ідея 

отримує свій розвиток у формуванні  цифрової культури і цифрового 

громадянства [88]. При цьому, під цифровий культурою розуміється частина 

повсякденної культури громадянина інформаційного суспільства, яка також 

повинна регламентуватися за допомогою як законів, так і етичних правил 

поведінки і правил безпеки, створених спільно громадянами цього суспільства. У 

дослідженнях науковців аналіз аспектів культури і етичних правил особливо 

актуальний, оскільки, внаслідок стрімкого розвитку ІКТ рефлексія «відстає» від 

досягнень науково-технічного прогресу. При цьому нові норми і цінності, які 

повинні стати регуляторами людської поведінки, нерідко слабо відпрацьовані і 

осмислені. По-третє, перехід до поняття цифрової компетентності має практичні 

підстави, оскільки добре узгоджується зі змінами в системі освіти в рамках Нової 

української школи. 

Враховуючи вищезазначений аналіз з питання формулювання терміну ЦК, 

нами уточнено термін ЦК, як впевнене, критичне і відповідальне використання та 

взаємодія з цифровими технологіями для навчання та участі у житті суспільства, 

що базується на базових навичках в галузі ІКТ, тобто використання комп'ютерів 

для отримання, оцінки, зберігання, виробництва, презентації та обміну 

інформаційними даними, а також для комунікації та співпраці через Інтернет. 

З 2016 ЄС представив оновлений фреймворк Digital Competence 

(DigComp 2.1), що складається з п'яти основних блоків компетенцій, а всього в 

них входить 21 компетенція, а саме [124]: 
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1. Інформаційна грамотність: перегляд, пошук і фільтрація даних, 

інформації та цифрового контенту, оцінка даних, інформації та цифрового 

контенту, управління даними, інформацією і цифровим контентом. 

2. Комунікація і співробітництво: взаємодія за допомогою цифрових 

технологій, спільне використання цифрових технологій, громадянська участь з 

використанням цифрових технологій, співпраця з використанням цифрових 

технологій, мережевий етикет (нетикет), управління цифровою ідентифікацією. 

3. Створення цифрового контенту: розробка цифрового контенту, інтеграція 

і переробка цифрового контенту, авторські права та ліцензії, програмування. 

4. Безпека: захист пристроїв, захист персональних даних і конфіденційність, 

захист здоров'я і благополуччя, захист навколишнього середовища. 

5. Вирішення проблем: рішення технічних проблем, визначення потреб і 

знаходження технологічних відповідей, творче використання цифрових 

технологій, ідентифікація прогалин в цифровій компетентності. 

Нижче представлений вибірковий список цифрових компетентностей, які 

є найбільш релевантними при використанні ЕОР в початковій школі: 

 перегляд, пошук і фільтрація даних, відомостей та цифрового контенту; 

 оцінка даних, інформації та цифрового контенту, управління даними, 

відомостями і цифровим контентом; 

 взаємодія за допомогою цифрових технологій, спільне використання 

цифрових технологій; 

 співпраця з використанням цифрових технологій, мережевий етикет 

(нетикет); 

 розробка цифрового контенту; 

 захист персональних даних і конфіденційність, захист здоров'я і 

благополуччя. 

На основі проведеного аналізу, виділимо вміння та навички, які доцільно 

розглядати як компоненти цифрової компетентності учнів початкової школи 

(Рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1. Складові цифрової компетентності учнів молодшої школи 

Розглянемо більш детально кожну із складових. 

Базові навички з інформатики 

Для того, щоб добре функціонувати в сучасному та майбутньому 

суспільстві, важливо, щоб учні мали достатньо базових знань для використання 

різноманітних технологій. Ці знання стосуються основних функцій комп'ютерів 

та комп'ютерних мереж. Термін «комп'ютер» використовується тут в широкому 

сенсі, а не тільки як персональний комп'ютер, настільний комп'ютер, або 

планшети чи мобільні пристрої, але будь-яка технологія, в якій 

використовується мікропроцесор для виконання ряду логічних операцій на 

основі вхідних даних відповідно до програми, що має певні алгоритми, та має 

пристрій для тимчасового зберігання даних. Базові навички ІКТ включають в 

себе вміння підключати та управляти пристроями, працювати з текстовими 

процесорами, електронними таблицями, програмними засобами для створення 

презентацій, в мережі Інтернет (браузери, адреси електронної пошти), і 

здатність мати справу з безпекою та питаннями конфіденційності. Тому основні 

навички ІКТ необхідні, як основа для всієї цифрової компетентності.  

Формування даної складової цифрової компетентності відбувається на 

уроках інформатики під час вивчення тем (Додаток А): 

 Комп’ютери та інші пристрої – 2 клас.  

 Презентації – 3 клас. 

 Графіка. Текст – 3-4 клас. 
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Виділимо базові навички ІКТ, вимоги до вмінь учнів та державні вимоги 

до навчальних досягнень учня/учениці, представлені в програмі з інформатики.  

Таблиця 1.2.  

Опис складових базових навичок, вмінь з інформатики та вимог до учня 

Складові 

базових навичок 

з інформатики 

Вміння та навички учня 
Державні вимоги до навча-

льних досягнень учня 

Основні поняття 

ІКТ 

може назвати основні 

поняття та функції 

комп'ютерів та 

комп'ютерних мереж; 

частини комп'ютера та їх 

функції 

має уявлення про 

різноманіття сучасних 

пристроїв для роботи з 

інформацією; уміє 

увімкнути та вимкнути 

комп’ютер та інші пристрої; 

знаходить необхідні для 

роботи значки на Робочому 

столі та працює в 

програмах;  орієнтується в 

середовищах для перегляду 

зображень, читання текстів, 

слухання музики та 

завершує роботу з ними; 

уміє використовувати 

маніпулятори для вибору та 

переміщення об’єктів; уміє 

змінити мовні режими на 

клавіатурі та ввести окремі 

символи 

Технологічна 

інфраструктура 

може пояснити, де 

зберігається власна 

інформація та як вона 

доступна; використовувати 

різні форми взаємодії для 

керування пристроями та 

програмами, різні 

навігаційні методи; 

отримати доступ до 

загальнодоступної і 

корисної інформації; 

зберігати, організовувати, 

отримувати доступ та 

публікувати особисті дані 

локально та віддалено 

Стандартне 

ПЗ/додатки 

може ефективно 

використовувати стандартні 

офісні програми; текстовий 

процесор на основі 

заздалегідь визначених 

критеріїв; 

може ефективно 

використовувати 

електронну таблицю на 

основі заздалегідь 

має уявлення про 

особливості роботи в 

середовищах для читання та 

змінювання текстів; про 

електронні книги та 

бібліотеки; орієнтується в 

середовищі для читання 

літератури; у змісті 

текстового документу; уміє 

працювати в текстовому 
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визначених критеріїв для 

організації; 

може ефективно 

використовувати 

презентаційне програмне 

забезпечення на основі 

визначених критеріїв; 

може ефективно 

використовувати програмне 

забезпечення для 

редагування зображень, для 

відео та фотографій на 

основі визначених критеріїв; 

може ефективно 

використовувати програмне 

забезпечення для зв'язку, 

включаючи електронну 

пошту, на основі заздалегідь 

встановлених критеріїв 

співпраці 

редактор; орієнтується у 

середовищі редактора 

презентацій;  розрізняє, 

переміщує та додає 

текстові вікна/поля, графічні 

зображення до слайду;  

створює слайди презентації 

та наповнює їх; має 

уявлення про комп’ютерну 

графіку та способи її 

подання, середовища 

опрацювання графічних 

даних, електронні карти; 

уміє створювати зображення 

та змінювати їх; додавати 

підписи до зображень, 

знайти рідний край на карті, 

доповнити власну карту 

міткою; відшукати та 

переглядати в Інтернеті 

картину художника; має 

уявлення про мережі, 

мережу Інтернет, веб-

сторінки; пояснює 

призначення програми-

браузера; порядок пошуку в 

мережі Інтернет; уміє 

працювати в браузері; 

надіслати лист вчителеві та 

однокласникам; 

здійснювати навчальну 

діяльність в Інтернеті 

Інформаційна грамотність 

Інформаційна грамотність включає в себе здатність формулювати та 

аналізувати інформацію з джерел, критичний та систематичний пошук, відбір, 

обробку, використання відповідної інформації, а також оцінку її корисності та 

надійності. Оцифровуючи джерела та посилюючи інфраструктуру Інтернету, 
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кожен може швидко опублікувати інформацію по всьому світу. Цифрова 

інформація зростає, оскільки кожен може публікувати, а також тому, що 

цифрову інформацію можна скопіювати, змінити та передати значно швидше. В 

результаті, кількість цифрової інформації, що випускається, збільшується 

експоненціально, що ускладнює визначення того, яка інформація є 

надійною. Тому важливо, щоб учні ознайомились з інформаційними навичками 

починаючи з початкової школи.  Підмножиною інформаційної грамотності є 

медіаграмотність – здатність фільтрувати та оцінювати значення інформації, що 

надходить через телебачення, газети, Інтернет, книги тощо [139]. Численні 

дослідження показують, що під впливом комп'ютерних ігор, розважальних 

ігрових програм, телебачення в учнів початкової школи формується кліпове 

мислення, в результаті якого знижується рівень критичної свідомості, 

відбуваються зміни в сприйнятті навколишнього світу, в системі морально-

етичних цінностей, а також у здатності до аналізу і синтезу інформації [7]. 

Дитина повинна розуміти, що не весь контент в Інтернеті правильний, не 

всьому, що показують по телебаченню потрібно довіряти, і не все, що 

рекламують, корисно. Для цього на уроках інформатики потрібно виховувати 

медіаграмотність та формувати критичне мислення.  

Формування інформаційної грамотності відбувається на уроках 

інформатики під час вивчення тем (Додаток А) Інформація, Людина та 

інформація та Інтернет в 2-4 класах. В програмі з Інформатики недостатньо 

зосереджено уваги на вмінні дитини правильно організувати пошук даних,  

обробляти, аналізувати, оцінювати та критично сприймати дані, а більше 

зосереджуються на розумінні поняття інформація, інформаційних процесах та 

перетворення даних. Зокрема, важливим питанням при навчанні інформатики в 

початковій школі є виховання культури користувача Інтернету. В програмі з 

інформатики такі вміння формуються при вивченні тем Інтернет, Співпраця в 

Інтернеті. Вимоги до вмінь учнів та державні вимоги до навчальних досягнень 

учня/учениці, представлені у Таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3.  

Опис складових інформаційних навичок, вмінь та вимог до учня 

Складові 

інформаційних 

навичок 

Вміння та навички учня 

Державні вимоги до 

навчальних досягнень 

учня 

Стратегії 

пошуку 

може визначити, які джерела 

можуть надавати інформацію для 

відповіді на запитання; визначити 

чи потрібна інформація дійсно 

доступна; скласти ефективну 

стратегію пошуку; змінити 

стратегію пошуку, якщо це 

необхідно 

має уявлення про 

інформацію її роль в 

житті людини; про 

передавання, зберігання, 

кодування інформації; 

про носії інформації; 

розуміє за допомогою 

яких органів чуття 

людина сприймає 

інформацію; для чого 

вивчають інформатику; 

що інформацію можна 

зберігати, опрацьовувати 

та передавати на великі 

відстані в закодованому 

вигляді; наводить 

приклади видів 

інформації за способом 

сприймання; 

властивостей інформації 

(без називання терміну) 

на конкретних прикладах; 

інформації, поданої 

різними способами; 

називає правила 

безпечної поведінки в 

кабінеті інформатики; 

види інформації за 

способом подання; спосіб 

подання інформації; 3-5 

пристроїв для роботи з 

текстом, звуком, відео; 3-

Отримання і 

добір 

інформації 

може отримати дані, необхідні 

для відповіді на питання чи для 

вирішення проблеми, і вибрати з 

неї необхідну; оцінити 

інформацію на зручність, 

надійність та репрезентативність 

Медіалізація 

суспільства 

може пояснити вплив засобів 

масової інформації на життя 

громадянина на основі прикладів;  

описати роль засобів масової 

інформації у процесі прийняття 

рішень, вплив на формування 

іміджу, на поведінку та 

відношення до подій; розрізнити 

фантастику та реальність у 

засобах масової інформації; знає 

комерційні мотиви таких засобів 

масової інформації, як соціальні 

мережі 

Подання 

інформації 

може вибрати відповідну 

(письмову або усну) 

презентаційну форму; 

використовувати посилання на 

джерело 
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Оцінка може оцінити продукт за 

надійністю; оцінити процес 

пошуку та роботи з інформацією 

5 пристрої для 

передавання інформації. 

Учень розрізняє дитячу 

інформацію та 

інформацію для 

дорослих; розуміє про 

існування вікових 

обмежень на перегляд 

вмісту сторінок; може 

визначити ключові слова 

знайомих текстів (з інших 

предметів); знайти 

додаткову інформацію 

для навчальних 

предметів. 

Опрацювання 

інформації  

може організувати знайдену 

інформацію так, щоб вона могла 

бути використана за 

призначенням; інтерпретувати, 

аналізувати та синтезувати 

інформацію; підготувати добре 

обґрунтований 

висновок/відповідь 

Створення та 

публікація 

медіа 

може вказати, які носії можуть 

використовуватися для цієї мети; 

створювати контент, 

використовуючи різні пристрої та 

програми; публікувати вміст 

через Інтернет; має уявлення про 

аудіовізуального спілкування. 

Безпека  може вказати зв'язок між 

обліковими записами; назвати 

ризики для безпеки, власні 

заходи безпеки та 

конфіденційності при 

використанні Інтернету;  

розрізняє особисту інформацію 

та розуміє поняття 

«конфіденційність»; може 

використовувати різні носії для 

ефективного та безпечного 

обміну інформацією; має 

критичне ставлення до 

інформаційних джерел; може 

поважати інших; вказати на 

наслідки всесвітньої публікації та 

назви наслідків. 

прагне поважного 

ставлення до особистої 

інформації інших людей;  

створює підпис чи 

коментар до малюнка; знає 

та дотримується правил 

безпечної роботи в 

Інтернеті;  вміє 

налаштувати безпечний 

пошук та безпечний 

перегляд відео; знає засоби 

захисту власного облікового 

запису; розрізняє 

особливості віртуального 

спілкування; уміє захищати 

свій інформаційний простір 

під час віртуального 

спілкування; розрізняє 

приватну та публічну 

інформацію. 

 



59 

 

Обчислювальне мислення 

Нове поняття «Computational Thinking», яке має буквальний переклад на 

українську мову – «Обчислювальне мислення» – вимушений варіант, оскільки 

англійське слово Computational, крім використання в математичному сенсі 

(виробництво обчислень), в даний час паралельно використовується в більш 

широкому сенсі, спорідненому терміну «Computing» (Комп'ютинг) - збірному 

позначенню сукупності комп'ютерних наук (Computer Science), інформаційних 

технологій та інформаційних систем, комп'ютерної та програмної 

інженерії [265].  

Проте будь-який інший переклад терміну Computational Thinking, більш 

«правильний» з точки зору інтерпретації (наприклад, «інформатичне мислення»), 

навряд чи буде сприйнятий; крім того, термін «Обчислювальне мислення», 

прив'язаний до англомовної першооснови та почав використовуватися в 

українській науково-методичній літературі [242, 229]. 

Широке використання терміну Computational Thinking почалося з 

опублікування в 2006 р однойменної роботи професора Корнельського 

університету (США) Жаннетти Вінг (Jeanette Wing), яка описала означення 

обчислювального мислення в такий спосіб: «Обчислювальне мислення є 

способом вирішення проблем людьми, а не спробою уподібнити людське 

мислення комп'ютерів. Комп'ютери - нудні, а люди розумні і мають уявлення. 

Ми, люди, робимо комп'ютери ефективними. Оснащені обчислювальними 

пристроями, ми використовуємо наш розум, щоб вирішувати проблеми, які ми 

не могли вирішити до комп'ютерної ери, і створювати системи, що мають 

функціональність, обмежену лише нашою уявою» [136]. Зокрема Жаннетта Вінг 

сформулювала наступне означення: «Обчислювальне мислення - це розумові 

процеси, які задіяні в постановці проблем і їх вирішення таким чином, щоб 

розв’язки були подані у формі, яка може бути ефективно реалізована за 

допомогою засобів опрацювання інформації [137]. 

В документах Міжнародного товариства технологій освіти (ISTE) та 

Асоціації викладачів комп'ютерних наук (CSTA) подано таке означення 
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«Обчислювальне мислення – це процес (пере) формулювання проблем таким 

чином, що стає можливим розв’язати проблему за допомогою комп'ютерних 

технологій» [30]. Складовими обчислювального мислення є декомпозиція, 

виявлення шаблонів, узагальнення й абстрагування та розробка алгоритмів [37]. 

Цей тип мислення відрізняється від алгоритмічного, котре по суті є його 

складовою. Обчислювальне мислення передбачає сукупність мислення, при 

формулюванні проблеми, організації, аналізу і поданні даних, використовується 

для вирішення проблем із застосуванням методів та інструментів ІКТ. Багато 

актуальних соціальних та наукових питань настільки складні, що їх неможливо 

вирішити без допомоги комп'ютерних технологій. У таких випадках необхідна 

обчислювальна потужність комп'ютера для розв’язування проблеми. 

Обчислювальне мислення зосереджується на навичках, необхідних для 

вирішення проблем, що потребують великої кількості інформації та даних, 

змінних та обчислювальної потужності. Важливо розуміти, як створюється 

інформація, щоб учні могли використовувати комп'ютерні системи для 

розв’язування завдань, мислити поетапно. Використання комп'ютерних 

технологій під час пошуку рішень означає розуміння алгоритмів (набір 

інструкцій для досягнення певної мети від початкової точки) та процедур 

(сукупність дій, які необхідно виконати у певному порядку).  

Міжнародне товариство технологій в освіті (ISTE) у співпраці з Асоціацією 

викладачів комп'ютерних наук (CSTA) описали дев’ять етапів комп'ютерного 

мислення, з метою сформулювати проблеми таким чином, щоб їх можна було 

розв’язати за допомогою комп’ютера [51]: 

 Збір даних: збір відповідних даних через різні джерела, такі як статті, 

інтерв'ю, опитування чи вивчення літератури; 

 Аналіз даних: логічний аналіз даних, розуміння даних, оцінювання 

графіків, схем або застосування відповідних статистичних методів; 

 Візуалізація даних: відображення даних за допомогою моделей або 

графіків, таблиць, слів, картинок і вибір найбільш ефективного представлення; 
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 Розбиття проблеми: розподіл завдання на більш дрібні, чіткі задачі, 

розподіл довгого списку на підкатегорії за типами завдань та проектування за 

допомогою підпроектів; 

 Абстракція: зменшення складності проблеми, щоб досягти її ядра або 

виявити причини; 

 Алгоритми та процедури: використання серії упорядкованих кроків для 

вирішення проблеми або досягнення певної мети; 

 Автоматизація: застосування комп'ютера, що виконує завдання для 

досягнення результату; 

 Моделювання: відображення моделі, процесу або проведення 

експерименту на основі цієї моделі або процесу; 

 Паралелізація: забезпечення одночасного виконання завдань для 

досягнення спільної мети. 

Вимоги для формування обчислювального мислення для учнів початкової 

школи подано в Таблиці 1.4.  В програмі з інформатики чітко визначені теми, де 

висвітлюється описана складова цифрової компетентності – обчислювальне 

мислення: Команди та виконавці (2 клас), Алгоритми і виконавці (3 клас), 

Алгоритми з розгалуженням і повторенням (4 клас). Проте вчителі намагаються 

зосередитися на формуванні алгоритмічного мислення, яке є лише однією 

складовою обчислювального, що призводить до необхідності загострення уваги 

на інших його елементів. Спеціально створені завдання з використанням ЕОР 

дадуть змогу інтуїтивно залучати учнів не тільки до розробки алгоритмів, а й до 

процесів декомпозиції, виявлення шаблонів, узагальнення й абстрагування. 

Окрім перерахованих тем, обчислювальне мислення можна формувати при 

вивченні інших тем, з такими вимогами до навчальних досягнень учнів: обирає і 

використовує потрібні інструменти середовища графічного редактора для 

створення зображення за зразком та за власним задумом; доповнює пропущені 

дані в простих схемах, діаграмах; шукає в текстах інформацію з хибними 

твердженнями та доводить істину; уміє відшукати необхідну інформацію в тексті 
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та виділити частину тексту; розрізняє та наводить приклади пристроїв для 

введення та виведення інформації (3-5) та інше.  

Таблиця 1.4.  

Опис складових обчислювального мислення, вмінь, навичок та вимог до учня 

Складові 

обчислювального 

мислення 

Вміння та навички учня 

Державні вимоги 

до навчальних 

досягнень учня 

Формулювання 

проблеми 

може сформулювати проблеми 

таким чином, що стає можливим 

вирішити проблему за допомогою 

комп'ютера або інших інструментів; 

проаналізувати можливі рішення для 

визначення найбільш 

перспективного напрямку 

має уявлення про 

команду, 

виконавців; 

послідовність дій; 

алгоритми та 

виконавців 

алгоритмів; 

складає та 

виконує 

алгоритми для 

виконавців до 

певної ситуації у 

середовищах 

програмування для 

дітей; розуміє 

запис алгоритмів у 

вигляді блоків;  

визначає 

правильний 

порядок подання 

команд виконавцю 

у знайомому 

алгоритмі; 

розрізняє завідомо 

хибні фрази; 

називає 

протилежні за 

Збір даних може систематично збирати дані за 

допомогою експериментів, інтерв'ю, 

опитувань або вивчення літератури 

Аналіз даних може оцінити знайдену інформацію; 

розуміти та співставляти знайдені 

дані 

Візуалізація даних може відображати інформацію у 

словах, малюнках, графіках, 

таблицях; вибрати найбільш 

ефективне представлення даних 

Декомпозиція може розподілити завдання на 

більш дрібні завдання, довгий список 

завдань у під категорії; об'єднати ряд 

завдань в одне завдання 

Абстракція може зменшити складність; 

порівняти дві різні концепції та 

зв'язати їх логічно 
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Алгоритми та 

процедури 

може генерувати рішення за 

допомогою алгоритмічних 

міркувань; автоматизувати рішення 

за допомогою алгоритмічного 

мислення; написати комп'ютерну 

програму; узагальнити процес 

вирішення проблем, так що його 

можна застосувати і до інших 

проблем 

змістом 

твердження;  вміє 

шукати помилки в 

послідовності 

команд;  

об’єднує предмети 

в групу за певними 

ознаками, 

придумує назву 

групі; вилучає 

зайві предмети з 

групи за ознаками, 

впізнає предмети 

за даними 

ознаками та обирає 

з групи 

Автоматизація може вирішити проблему або 

досягти певної мети, склавши серію 

алгоритмів; використовувати 

комп’ютерні ресурси для отримання 

остаточного рішення; 

ідентифікувати, аналізувати та 

впроваджувати можливі рішення з 

метою пошуку найбільш 

ефективного рішення 

Моделювання  може зробити інструкції, 

змоделювати процес вирішення 

задачі або виконати експеримент на 

основі певної моделі; узагальнити 

висновки щодо вирішення проблем і 

застосувати рішення до інших 

проблем 

Паралелізація може створити план/розклад і 

призначити завдання членам 

команди під час проекту; 

розподілити ресурси таким чином, 

щоб була можливість 

використовувати їх одночасно для 

досягнення спільної мети; 

виконувати одночасні завдання на 

комп'ютері 

Навички комунікації та співпраці 

Ефективність комунікації особистості визначається формуванням 

комунікативної компетентності. Під комунікативною компетентністю 

розуміють здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з 
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іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують 

ефективне спілкування [185]. Вона передбачає уміння легко змінювати коло 

спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню. 

Співпраця передбачає спільну діяльність кількох суб’єктів, вміння працювати 

продуктивно та активно взаємодіяти в команді. При організації навчальної 

діяльності на уроці інформатики в початковій школі важлива наявність єдиної 

мети, спонукання учасників спільної діяльності працювати разом, об'єднання 

індивідуальних діяльностей в єдине ціле, розділення єдиного процесу 

діяльності на окремі взаємопов'язані операції і їхній розподіл між учасниками, 

координація індивідуальних діяльностей і управління ними, наявність єдиного 

кінцевого результату.  

Вміння співпрацювати та комунікувати на уроках інформатики формується 

в залежності від обраних вчителем методів та форм навчання. Для формування 

комунікативної компетентності вчитель може організовувати парну, групову 

роботу, зони ротації та проектну діяльність. В програмі з інформатики для 

початкової школи формування комунікації та співпраці може бути реалізоване з 

залученням ЕОР в рамках вивчення різних тем та представлені в наступних 

досягненнях учнів (Табл. 1.5).  

Таблиця 1.5.  

Опис складових навичок комунікації та співпраці та вимоги до учня 

Складові 

комунікації та 

співпраці 

Вміння та навички учня 

Державні вимоги до 

навчальних досягнень 

учня 

Спільне 

використання 

цифрових 

технологій 

може обмінюватися даними, 

інформацією та цифровим вмістом 

з іншими за допомогою відповідних 

цифрових технологій 

створює підпис чи 

коментар до малюнка;  

має уявлення про 

особливості виступу в 

ролі 

оповідача/доповідачки; 

уміє презентувати свою 

роботу; коментує 

продукти діяльності 

однокласників у 

Взаємодія та 

співпраця за 

допомогою 

цифрових 

технологій 

вміє взаємодіяти через різноманітні 

цифрові технології; 

може визначити необхідні засоби 

цифрового зв'язку для конкретної 

задачі; використовує цифрові 

інструменти та технології для 
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спільних процесів, а також для 

спільного створення ресурсів та 

знань 

мережі; здійснювати 

навчальну діяльність в 

Інтернеті за 

підтримкою та під 

контролем педагогів у 

закритому захищеному 

середовищі в тому 

числі й разом з іншими 

учнями/ученицями. 

Цифрове 

громадянство 

розуміє необхідність залучення 

цифрових технологій при 

використанні державних і 

приватних цифрових послуг; шукає 

можливості для самореалізації за 

допомогою відповідних цифрових 

технологій 

Управління 

цифровою 

ідентифікацією 

може створити і керувати одним 

або кількома цифровими 

акаунтами/ідентифікаціями; може 

відновити доступ до акаунту 

Нетикет знає про поведінкові норми при 

використанні цифрових технологій 

та взаємодії в цифрових 

середовищах; використовує 

комунікаційні стратегії до 

конкретної аудиторії та усвідомлює 

різноманітність культур та поколінь 

у цифрових середовищах 

Вирішення проблем 

Вирішення проблем та постановка цілей – це важливі вміння, які вимагають 

уваги з перших днів дитини в школі та є важливими компонентами 

самовизначення учня. Діти повинні навчитися ставити питання і застосовувати 

різні концепції для вирішення проблем. Щоб підтримати учнів у цій меті, 

вчитель на уроці інформатики повинен створити навчальне середовище, де 

будуть встановлюватися цілі навчання, буде підтримуватися бесіда, висловлення 

думок учнів, зосереджена увага на стратегії навчання та концептуальному 

розумінні. На уроках інформатики навичка вирішувати проблему формується в 

залежності від обраних вчителем методів та форм навчання. Доцільно на уроках 

інформатики впроваджувати проектну діяльність, під час якої учні зможуть 

формулювати та вирішувати задачі з реального життя. В програмі з інформатики 

такі вміння майже не представлені у вимогах (Табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6.  

Опис складових навичок вирішення проблем та вимоги до учня 

Складові навички 

вирішення проблем 
Вміння та навички учня 

Державні 

вимоги до 

навчальних 

досягнень учня 

Визначення потреб може оцінити потреби та визначати 

та вибирати інструменти для їх 

задоволення; налаштувати цифрові 

середовища на особисті потреби. 

уміє змінити та 

вдосконалити 

зображення з 

використанням 

функцій; обрати 

служби для 

задоволення 

власних 

навчальних, 

творчих потреб 

серед 

запропонованих 

вчителем. 

 

Вирішення 

технічних проблем 

може виявити технічні проблеми 

при роботі пристроїв та 

використанні цифрових середовищ; 

запропонувати варіанти їх 

вирішення (від виявлення 

несправностей до вирішення більш 

складних проблем). 

Креативне 

використання 

цифрових 

технологій 

може використовувати цифрові 

інструменти та технології для 

створення знань та нових цифрових 

продуктів; індивідуально та 

колективно займатися пізнавальною 

опрацюванням даних для розуміння 

та вирішення концептуальних 

проблем та проблемних ситуацій. 

Для перевірки сформованості ЦК учнів початкових класів виділено рівні, 

які будуть зрозумілі вчителю та співзвучними з рівнями навчальних досягнень: 

високий, достатній, середній, низький. Для вимірювання відповідного рівня 

запропоновано шкалу балів, яка теж відповідає звичній градації при оцінюванні 

навчальних досягнень учнів (високий 9-12 балів, достатній 7-9 балів, середній 4-

6 балів та низький 1-3 бали), але передбачає вказані характеристики для 

складових ЦК: базові навички з інформатики, інформаційна грамотність, 

обчислювальне мислення, комунікація та співпраця та вирішення проблеми.  

В таблиці 1.7 представлено опис вимог до кожного рівня сформованості ЦК 

відповідно до її складових. 



67 

 

Таблиця 1.7 

Рівні сформованості ЦК 

Рівні 

 

 

Складові  

ЦК 

Високий рівень (9-12) 
складова життєвої компетентності 

для вирішення завдань в цифровому 

суспільстві 

Достатній рівень (7-9) 
знання та вміння для 

вирішення завдань 

навчального та практичного 

характеру 

Середній рівень (4-6) 
знання та вміння для 

задоволення пізнавальних 

потреб та вирішення 

навчальних завдань 

Низький рівень (1-3) 
базові знання та вміння 

для задоволення власних 

потреб 

Базові навички 

з інформатики 

Вільне володіння ПЗ для організації 

діяльності в різних сферах життя. 

Вирішення життєвих задач 

цифровими засобами 

Поглиблені знання та вміння  

використання ПЗ для 

навчальних  потреб. 

 

Ефективне використання ПЗ 

для вирішення власних 

потреб. 

Базові знання та вміння 

працювати з базовими 

інструментами 

Розуміння основних 

понять та функції 

комп'ютерів та 

комп'ютерних мереж. 

Базові інструменти 

Інформаційна 

грамотність 

Вільне використання стратегій 

пошуку, добору, подання 

опрацювання та оцінки інформації.  

Безпечна робота з інформаційними 

системами. Здатність до самоосвіти 

з використанням ЕОР 

Інтерпретація та аналіз 

знайденої інформації.  

Розуміння ризиків безпеки. 

Організація знайденої 

інформації. 

Пошук інформації 

Обчислювальне 

мислення 

Моделювання процесу вирішення 

задачі за допомогою комп’ютера. 

Впровадження можливого рішення 

з метою пошуку найбільш 

ефективного рішення. 

Генерування рішення за 

допомогою алгоритмічних 

міркувань (автоматизація 

рішення) 

Збір даних для подальшого 

аналізу. Здійснення 

декомпозиції. Створення 

алгоритму. 

Формулювання 

проблеми для можливого 

вирішення її за 

допомогою комп'ютера 

Комунікація та 

співпраця 

Здійснення самореалізації за 

допомогою відповідних цифрових 

технологій 

Взаємодія через різноманітні 

цифрові технології 

Керування цифровими 

акаунтами/ідентифікаціями 

Обмін інформацією 

Вирішення 

проблеми 

Використання цифрових 

інструментів та технологій для 

створення знань та нових цифрових 

продуктів 

Підбір  варіантів вирішення 

проблем  

Оцінка потреб, визначення та 

вибір інструментів для їх 

задоволення 

Виявлення технічних 

проблем при роботі 

пристроїв та 

використанні цифрових 

середовищ 
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1.4. Електронний освітній ресурс як один з актуальних складників 

освітнього процесу 

Важливість переходу до інформаційного суспільства та інформатизації 

освіти підкреслюється в Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»: одним з 

основних векторів руху в програмі розвитку держави передбачається 

здійснення реформи освіти, зроблено акцент на застосування новітніх ІКТ, 

комп’ютерній підтримці та інформаційному забезпеченні всіх галузей, 

прогнозується забезпечення популяризації України у світі та просування 

інтересів держави у світовому інформаційному просторі [264]. Цифрові 

компетентності громадян стають ключовими серед інших навичок в зв’язку з 

стрімким розповсюдження «цифрових» технологій. Це означає, що вміння 

працювати із «цифровими» технологіями поступово стає постійним та 

необхідним для більшості спеціалізацій, тобто наскрізним або 

кросплатформним [272]. Цифрова компетентність є унікальною, оскільки 

завдяки їй можна набагато ефективніше та швидше набувати конпетентності в 

інших галузях (здобуття нової професії, вивчення іноземної мови та інше). 

Сучасне суспільство вимагає від вчителів готовності працювати в 

інформатизованому освітньому середовищі,  так як однією з провідних 

тенденцій прогресу сучасного суспільства є пріоритетність розвитку освітньої 

галузі, вирішення проблем підготовки педагогічних кадрів, здатних 

реалізовувати інноваційні процеси з використанням відповідних методів 

навчання, розвитку, виховання [141].   

Відмінною особливістю сучасної загальної початкової освіти є активна 

реалізація можливостей інформаційних і комунікаційних технологій у 

підвищенні якості методичного та дидактичного забезпечення навчально–

виховного процесу, виявленні обдарованості та розвитку особистості учня.  

Ефективний освітній процес в даний час неможливий без використання 

інформаційних ресурсів, доступ до яких стає необхідною умовою, що 

забезпечує якість освіти. Практика показує, що одними з найпопулярніших 

технологій навчання сьогодні є комп’ютерно орієнтовані освітні технології. 
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Впровадження сучасних засобів ІКТ (електронні підручники, інтерактивні 

комп’ютерні вправи, прикладні програми, дослідницькі онлайн середовища, 

мультимедійні засоби та ін.) призводить до змін в організації освітнього 

процесу та суттєво впливає на зміст і методику навчання. Використання 

комп’ютерно орієнтованих освітніх технології дозволяє значною мірою 

урізноманітнити навчальний процес, збільшити вмотивованість та 

зацікавленість предметом навчання, активізувати навчально-пізнавальну 

діяльність всіх учасників процесу та сприяє кращому засвоєнню матеріалу, що 

вивчається. 

Інформаційні технології включають усі види технології пошуку, збирання, 

зберігання, опрацювання, подання, передавання різноманітних даних і 

повідомлень. Їх матеріально-технічною базою є будь-яке обладнання і техніка, 

персональні комп’ютери з периферійними пристроями та різноманітні засоби 

зв’язку [144, с. 61-68]. 

В. Биков [144], Н. Морзе [226], М. Жалдак [189], Ю. Рамський [190] та інші 

вважають, що з появою потужних телекомунікацій і глобальної мережі 

Інтернет, ІКТ - це інформаційні технології на базі комп’ютерів, комп’ютерних 

мереж і засобів зв’язку, для яких характерна наявність «комфортного» 

середовища роботи користувача. 

Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТН) становлять 

сукупність комп’ютерно орієнтовних методів, засобів та організаційних форм 

навчання та включають комп’ютер, як засіб підтримки навчально-пізнавальної 

діяльності та управління нею. За В.Ю. Биковим, ІКТН – це «комп’ютерно 

орієнтована складова педагогічної технології, в якій відображається деяка 

формалізована модель певного компоненту змісту навчання і методика його 

подання у навчальному процесі, що представлена у цьому процесі 

педагогічними програмними засобами і де передбачається використання 

комп’ютера, комп’ютерно орієнтованих засобів навчання і комп’ютерних 

комунікаційних мереж для розв’язування дидактичних завдань або їх 

фрагментів» [144, с.141]. 
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Отже, в інформаційному суспільстві набуття ключових базових знань і 

навичок, до яких належать, зокрема, вміння використовувати та управляти 

даними, інформацією та цифровим контентом, знання можливостей 

використання ІКТ і вміння застосовувати їх на практиці, є запорукою 

успішності та реалізації творчого потенціалу кожної людини. 

Проаналізувавши зміст та напрямки використання ІКТ в освітньому 

процесі, можна зробити висновок, що у цих умовах одним з пріоритетних 

напрямів модернізації загальної початкової освіти є широке впровадження 

засобів ІКТ у процес навчання і виховання. Усе частіше в наукових джерелах 

використовуються поняття: електронні інформаційні ресурси, електронні 

освітні ресурси, електронні засоби навчання. 

Все різноманіття електронних інформаційних ресурсів, що можуть 

використовуватися в освітньому процесі, у сучасній педагогічній науці і 

практиці означають терміном «електронні освітні ресурси». В даний час в сфері 

інформатизації освіти основна увага фокусується на проблемах створення та 

впровадження якісних електронних освітніх ресурсів.  

Визначимо термін «електронні освітні ресурси» (ЕОР). 

Перш за все, необхідно уточнити, що використаний в назві дисертаційного 

дослідження термін «електронні освітні ресурси» досить широко 

використовується в Україні, але його переклад «Digital learning objects» (DLO) 

або «Electronic educational resource» (ELR) не часто використовується в 

міжнародному науково-освітньому співтоваристві. Розповсюдженим поняттям, 

яке використовується для освітніх ресурсів, стало «відкриті освітні ресурси», 

«Open Educational Resources» (OER). Електронний ресурс визначається як 

ресурс, який вимагає доступу до комп'ютера або будь-якого електронного 

продукту, та забезпечує збір даних, текстових, графічних, числових чи інших 

мультимедійних продуктів.  

Даний англомовний термін почав використовуватися на початку XXI 

століття в зв'язку з появою проекту Массачусетського технологічного інституту 

MIT OpenCourseWare (OCW), який фінансувався некомерційною організацією 
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William and Flora Hewlett Foundation і полягав у відкритій публікації в мережі 

Інтернет навчальних і методичних матеріалів з широкого спектру дисциплін, 

що вивчаються в університетах (http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Open_educational_resources). При цьому ключовою особливістю проекту була 

відкрита ліцензія на використання цих матеріалів науково-освітньою 

спільнотою всього світу, яка припускає копіювання, поширення і модифікацію 

цих ресурсів, їх використання для розробки нових освітніх ресурсів. Таким 

чином, до освітніх ресурсів був застосований підхід, що отримав раніше 

широке поширення в сфері розробки вільно поширюваного програмного 

забезпечення з відкритим кодом. Відкриті освітні ресурси інтегруються в 

процес навчання поряд з такими передовими засобами, як освітній 

краудсорсінг, що реалізовується на основі сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій і є одним з найважливіших інструментів соціалізації 

в умовах переходу від традиційних суспільств до мережевих спільнот [192]. 

Сам термін «Open Educational Resources» має офіційне визначення. OER – 

загальна назва для усіх освітніх засобів, до яких є повністю відкритий доступ 

завдяки безкоштовній ліцензії або переведення їх у суспільне надбання та 

створення доступу до таких ресурсів за допомогою інформаційних та 

комунікаційних технологій. Цей термін було прийнято на зборах ЮНЕСКО у 

2002 році, на яких учасники виразили своє побажання створити універсальні 

освітні ресурси, доступні для усього людства та надію, що у майбутньому це 

відкрите джерело мобілізує усю світову спільноту учителів [215]. 

В Україні поняття електронних засобів навчання ґрунтовно розглянуто 

і конкретизовано у роботах Д. Чернилевського, І. Богданова, О. Спіріна, 

О. Башмака, М. Жалдака, І. Мархеля, А. Хуторського, А. Осіна та  ін. У  

педагогічній літературі проблеми розробки освітніх електронних ресурсів 

висвітлювалися у працях Ю. Машбиця, Є. Полат, Ю. Жука, В. Лапінського, 

А. Рудакова, В. Коваленка, О. Рибалко, М. Ястребова, О. Мельник. Автори 

Положення про електронні освітні ресурси зазначають, що  ЕОР  — навчальні, 

наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній 



72 

 

формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних 

мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних 

засобів і необхідні для ефективної організації освітнього процесу, в частині, що 

стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами 

[234].  

З. Савченко визначає ЕОР як інформаційний ресурс, який зберігається в  

електронному чи  комп’ютеризованому форматі і  може бути досягнутий, 

знайдений та перетворений засобами електронної мережі або іншої електронної 

технології обробки даних [253].  

За визначенням С. Литвинової [211], ЕОР  — це  вид засобів освітньої 

діяльності, які існують в  електронній формі, розміщуються і подаються 

в освітніх системах на запам’ятовуючих пристроях електронних даних, є  

сукупністю електронних інформаційних об’єктів (документів, документованих 

відомостей та інструкцій, інформаційних матеріалів, процесуальних моделей 

та ін.). 

Досить часто відбувається заміна поняття «електронний освітній ресурс» 

іншими спорідненими поняттями «інформаційний ресурс», «інформаційний 

освітній ресурс», «електронний інформаційний ресурс», «цифровий освітній 

ресурс». Проаналізуємо основні визначення з ціллю уніфікації їх тлумачення. 

Інформаційні ресурси в наш час відіграють важливу роль та являються 

стратегічно важливим потенціалом країни. Перше трактування терміну 

«інформаційні ресурси» з’явилося у 80-90-х роках ХХ сторіччя, коли до 

інформації почали застосовувати «ресурсний підхід» [140; 232, С.61]. Наукові 

джерела 1985-2014 рр. [232, 145, 152, 153, 172, 175, 186, 257, 270, 247, 249, 262] 

визначають інформаційний ресурс як джерело інформації, данні та метадані, 

сукупність документів, продукт інтелектуальної діяльності суспільства, знання. 

Тлумачний словник термінів понятійного апарату інформатизації освіти, за 

редакцією І.Роберт, «інформаційний ресурс» визначає як сукупність усієї 

отриманої та збереженої інформації у процесі розвитку науки, культури, освіти, 

практичної діяльності людей та функціонування спеціальних пристроїв, які 
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використовуються у суспільному виробництві та керівництві [249, с.16]. 

 Дослідниця І. Морозова дає визначення інформаційному ресурсу так: 

«інформація певного змісту, що зберігається на будь-якому носії, і передається 

за допомогою його» [232]. В білоруському термінологічному словнику 

«Бібліотечна справа» авторів А. Ванєєв, В. Мінкіна під інформаційними 

ресурсами розуміють «сукупність інформаційних даних на традиційних і 

машино зчитуваних носіях, що зберігаються в бібліотеках та інших 

інформаційних установах…» [172, с.60]. Український вчений В. Биков 

пропонує наступне визначення: «інформаційний ресурс  –  це сукупність 

документів в інформаційних системах [145]». На думку Ю. Столярова 

інформаційні ресурси являють собою тільки документи та їх масиви. Автор 

запропонував замість «інформаційних ресурсів» вживати окремий термін 

«документні ресурси» як більш точний, що розкриває зміст цих ресурсів 

[262, с.17-21]. Російські дослідники А. Хорошилов та С. Селетков вважають, що 

інформація, зафіксована на матеріальних носіях, яка зберігається в 

інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках  даних, інших 

інформаційних системах), утворює інформаційні ресурси. [270, с.7, с.29]. Автор 

навчального посібника «Інформаційні ресурси у менеджменті» В. Сілаєва дає 

визначення: «Інформаційні ресурси - це сукупність даних, організованих для 

достовірного отримання інформації [257, с.4]». В посібнику «Світові 

інформаційні ресурси» А. Блюміна зазначається: «Інформаційні ресурси є 

продуктом інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої та творчо 

активної частини працездатного населення, які складають значну частину 

національного багатства та відносяться до відновлювальних ресурсів, бо мають 

здатність до тиражування відповідно суспільним потребам» [152, С.38-39.].  

Аналізуючи наступні споріднені поняття «інформаційний освітній ресурс», 

«електронний інформаційний ресурс», зазначимо, що вони мають однакове 

смислове навантаження. Поняття «інформаційний освітній ресурс» широко не 

використовується в науковій літературі і розуміється як, окремі документи і 

масиви документів, які входять до складу інформаційної системи. Частіше під 
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інформаційними освітніми ресурсами в межах розгляду засобів навчання мають 

на увазі контент, тобто наповнення цих ресурсів. Наприклад, науковець 

З. Савченко пропонує наступне визначення: електронний інформаційний ресурс 

– це інформаційний ресурс, що зберігається в електронному чи 

комп’ютеризованому форматі і може бути досягнутий, знайдений та 

перетворений засобами електронної мережі або іншої електронної технології 

обробки даних [253]. Електронний інформаційний ресурс включає такі аспекти 

поняття, як цифрова форма фіксації інформаційних даних; комп'ютерні засоби 

та програмне забезпечення для відтворення та керування; електронне 

середовище для розповсюдження (комп'ютерні мережі та засоби 

телекомунікаційного зв'язку). 

Науковці В. Биков, В. Лапінський утотожнюють поняття «електронні 

освітні ресурси» та «цифрові освітні ресурси», маючи на увазі всю множину 

інформаційних ресурсів, що використовуються в системі освіти, в сучасній 

педагогічній науці та практиці. Зокрема, вказані вчені визначають ЕОР як 

«сукупність електронних інформаційних об’єктів (документів, документованих 

відомостей та інструкцій, інформаційних матеріалів та інше), інформаційно-

об’єктне наповнення електронних інформаційних систем (електронних 

бібліотек, архівів, банків даних, інформаційно-комунікаційних мережах та 

інше), призначених для інформаційного забезпечення функціонування і 

розвитку системи освіти» [147]. 

При формулюванні визначення поняття ЕОР важливим питанням є: чи 

містить ЕОР корисний освітній контент чи контент є нейтральним? Відповідно 

можна розрізнити два підходи у визначенні ЕОР: перший чітко демонструє  

освітній характер змісту таких ресурсів (Рис.1.2). Другий  підхід базується на 

нейтральності інформаційного ресурсу та орієнтується на освітню мету 

(наприклад, формування відповідних компетентностей).  
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Рисунок 1.2. Підходи до формування поняття «Електронні освітні 

ресурси» 

Наступні визначення орієнтуються на освітній характер змісту ресурсів:  

– Електронні освітні ресурси (ЕОР) – вид засобів освітньої діяльності 

(навчання та ін.), що існують в електронній формі, є сукупністю електронних 

інформаційних об’єктів (документів, документованих відомостей та інструкцій, 

інформаційних матеріалів, процесуальних моделей та ін.), які розташовуються і 

подаються в освітніх системах на запам’ятовуючих пристроях електронних 

даних [145, 234Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

– Під цифровими освітніми ресурсами (ЦОР) розуміється будь-яка 

інформація освітнього характеру, збережена на цифрових носіях [239].  

Наступні визначення базуються на концепції другого підходу: 

–  ЕОР — предметно-інформаційні ресурси освітнього призначення — вид 

засобів навчання, що існують у формі електронних моделей і подаються в 

педагогічних системах на носіях електронних даних. Змістово-технологічна 

(наприклад, дидактична) сутність ЕОР визначає будову його електронної 

моделі, яка описується мовою конкретної цифрової обчислювальної машини 

(комп’ютера, цифрового програмного автомату) чи їх класу (програмно 
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сумісного класу), і/або мовою, що відповідає певним протоколам засобів і 

технологій (профілю) інформаційно-комунікаційних мереж [146]. 

– Часто вживаним поняттям є цифрові освітні ресурси (ЦОР), під якими 

розуміється доступна в цифровому вигляді сукупність даних, яка 

використовується в освітньому процесі як єдине ціле [206]. 

–  Цифрові освітні ресурси - це представлені в цифровій формі фотографії, 

відеофрагменти, статичні та динамічні моделі, об'єкти віртуальної реальності та 

інтерактивного моделювання, картографічні матеріали, звукозапису, символьні 

об'єкти і ділова графіка, текстові документи та інші навчальні матеріали, 

необхідні для організації освітнього процесу [171].  

–  Цифровий освітній ресурс - інформаційний освітній ресурс, що 

зберігається і передається в цифровій формі, найбільш загальне поняття, що 

відноситься до цифрового інформаційного об'єкту, призначеного для 

використання в освіті. Таким об'єктом може бути цифровий відеофільм, 

редактор звукових файлів, цифрове опис книги та ін. [274]. 

Визначимося також зі складниками поняття ЕОР. 

Електронний – пов’язаний із застосуванням властивостей електрона, 

заснований на їх використанні; той, що належить до електроніки – наука про 

електронні та іонні процеси у вакуумі, газах і твердих тілах. Освітній – той, що 

поширює освіту, знання, тобто сприяє набуттю систематизованих знань і 

навичок. Ресурс – запаси чого-небудь, які можна використати за потреби [260]. 

Отже, на основі зробленого теоретичного аналізу поняття ЕОР, його 

складників, висвітлення з точки зору різних підходів, було уточнено поняття 

ЕОР. Найбільш вдалим, на нашу думку, буде таке визначення:  

ЕОР – матеріали та засоби освітнього призначення в електронній формі, 

які є важливим елементом інформаційно-освітнього середовища. 

В свою чергу інформаційного освітнє середовище різні науковці трактують 

в своїх працях як: 

 соціально-психологічну реальність, у якій створені психолого-

педагогічні умови, що забезпечують пізнавальну діяльність і доступ до  
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інформаційних навчальних ресурсів на основі сучасних інформаційних 

технологій (В. Биков, Ю. Жук) [59];  

 система умов, що створюється в цілях досягнення конкретного рівня 

комунікативної компетенції, включає передумови для особистісного розвитку 

учнів, зумовлені соціальним і просторово-предметним оточенням, що 

використовуються у навчально-виховному процесі, засобами, а також 

прийомами і технологіями навчання» [261, с. 47]. 

 відкриту систему, що об’єднує інтелектуальні, культурні, програмно-

методичні, організаційні й технічні ресурси; систему, що об’єднує 

інформаційне, технічне, навчально-методичне забезпечення, нерозривно 

пов’язану з суб’єктом навчального процесу (Р. Гуревич) [176];  

 системно-організована сукупність засобів передачі даних, 

інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного й 

організаційно-методичного забезпечення, орієнтована на задоволення освітніх 

потреб користувачів (Л. Давлеткиреєва) [180].  

ЕОР як основний компонент інформаційного освітнього середовища та 

сукупність засобів навчання мають ряд характеристик, які обумовлюють їх 

переваги в порівнянні з традиційними засобами навчання: 

1. Мультимедійність.  

Засоби мультимедіа – одночасне використання декількох засобів 

представлення даних: зображень, тексту, відео, фотографії, анімації, звукових 

ефектів. 

2. Інтерактивність.  

Інтерактивність в ЕОР забезпечується множинним вибором з елементів 

множини; введенням тексту з клавіатури з подальшим аналізом і 

систематизацією помилок; активізацією елементів інтерактивної мультимедіа 

композиції з аудіовізуальним поданням нових інформаційних об'єктів; 

переміщенням об'єктів для складання певних композицій; поєднанням об'єктів 

для зміни їх властивостей або одержання нових об'єктів. Ці особливості ЕОР 

забезпечують роботу учня в найбільш зручному для нього темпі, що дозволяє 
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враховувати індивідуальні особливості сприйняття навчального матеріалу та 

різні стилі пізнавальної діяльності учнів. 

3. Доступність.  

Доступність ЕОР забезпечується їх вільним розміщення в мережі Інтернет, 

дозволяючи працювати з ними будь-яким користувачам безкоштовно в будь-

який зручний час. Доступність і відображення в змісті ЕОР основних тем, де 

застосування мультимедіа та інтерактивності найбільш методично доцільно і 

сприяє підвищенню ефективності навчання, особливо актуально для навчання 

вдома, а також для дітей з обмеженими можливостями здоров'я та учнів, які не 

можуть тимчасово, через хворобу, відвідувати школу.  

4. Універсальність.  

Універсальність – властивість ЕОР, що полягає в тому, що він строго не 

прив'язаний до конкретного навчально-методичного комплексу з навчального 

предмета і дозволяє формувати компетентності на матеріалі, який може бути 

включений в уроки з будь-яким навчально-методичним комплексом. Однак при 

побудові процесу навчання на основі використання будь-якого ЕОР слід 

враховувати основні положення концепції, реалізованої в конкретному 

підручнику або комплексі з навчального предмета, а значить, здійснювати 

відбір ЕОР і будувати на їх основі діяльності учнів, не входячи в суперечність з 

провідними ідеями авторів. 

ЕОР виконують ряд важливих дидактичних функцій в початковій школі: 

 збереження змісту навчального матеріалу; 

 унаочнення навчального матеріалу; 

 засіб для організації індивідуальної траєкторії навчання учнів; 

 засіб для урізноманітнення методів навчання; 

 організація управління навчальним процесом; 

 середовище для організації діяльнісного процесу учнів; 

 засіб для впровадження гейміфікації в освітній процес, як 

важливого елементу навчання в початковій школі; 

 середовище для розвитку навичок само та взаємооцінювання; 
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 засіб для формування вмінь роботи з інструкціями та інше. 

Автори В. Биков та В. Лапінський пропонують наступну класифікацію 

ЕОР [147]: 

 За напрямками використання (реалізація основних функцій 

освітнього процесу: навчальної, наукової управлінської): 

o електронні ресурси навчального призначення (ЕРНП);  

o електронні ресурси для підтримки наукових досліджень (ЕРНД);  

o електронні ресурси управлінського призначення (ЕРУП). 

 За змістово-процесуальним спрямуванням: 

o дані та їх сукупності; 

o комп’ютерні програми. 

 За середовищем фізичного розташування: 

o не мережеві; 

o мережеві. 

 За обмеженістю простору: 

o локальні – з обмеженим колом користувачів. Які в свою чергу 

можуть бути персональними, що використовуються індивідуально тільки 

одним конкретним користувачем та корпоративними, з частково обмеженим (у 

межах корпорації), колом користувачів; 

o загальнодоступнім – з необмеженим колом користувачів. 

Зосереджуючи увагу на програмних засобах для початкової школи, 

доцільно здійснити класифікацію ЕОР (Рис. 1.3). Аналіз ЕОР з точки зору вимог, 

доцільності використання та напрямків застосування на уроках в початкових 

класах здійснено завдяки декомпозиції ЕОР. В поданій схемі представлено всі 

групи ЕОР, які наразі використовуються та можуть бути застосовані в 

початковій школі. Для класифікації ЕОР використано ієрархічна система для 

послідовного поділу множини об'єктів на підмножини за визначеними ознаками. 

У процесі декомпозиції було виокремлено дві основні підмножини: оцифровані 

документи та програмні засоби, як ресурси для цілеспрямованого використання 

учасниками освітнього процесу з метою інформаційно-процесуальної підтримки 
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освітньої діяльності. Наступний поділ першого підкласу відображає перелік 

оцифрованих документів: електронний підручник, електронний документ, 

електронний довідник, електронна бібліотека цифрових об'єктів. 

У контексті дослідження більш важливим був розгляд другого підкласу, 

програмні засоби та їх складові. Декомпозиція другого підкласу відображає 

ієрархію ЕОР залежно від цілей використання та призначення ЕОР, тобто їх 

прикладного використання за складовою в організації освітнього процесу. До 

середовища навчального призначення відносяться середовища виконання 

алгоритмів, дослідницькі середовища, для розвитку мислення, формувального 

оцінювання, комунікації, комплекси вправ навчального призначення, створення 

мультимедійного контенту, для STEAM-освіти, електронний інтерактивний 

підручник. Подібність ознак даної групи полягає в спільних характеристиках для 

всіх середовищ: 

 мобільність доступу: доступ з широкого спектру комп’ютерних 

пристроїв, що надає можливість залучити в якості засобів навчання нетбуки, 

планшетні комп’ютери та смартфони;  

 мобільність програмного забезпечення: можливість перенесення 

середовища на різні програмно-апаратні платформи без суттєвої модифікації;  

 мережність: зберігання об’єктів на мережних серверах, що надає 

можливість уніфікувати доступ до них як в навчальній аудиторії, так і за її 

межами;  

 динамічна природа навчальних матеріалів – будь-який опублікований у 

мережі об’єкт може змінюватися;  

 відкритість: можливість зміни інформаційної та обчислювальної 

складової середовища;  

 модульність: можливість додавання, вилучення та заміни компонентів 

середовища;  

 можливість природного застосування ефективних педагогічних 

технологій організації спільної роботи над навчальними проектами у 

навчальних спільнотах. 
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Поділ групи програмних засобів «для роботи з ПК» базувався на виборі 

апаратних засобів, які використовуються учнями початкової школи. Було виділено 

основні групи: «ОС», «клавіатурні тренажери», «тренажер миші», «архіватори». 

Групи «Комп'ютерні ігри» представлена за ознаками їх цільового призначення в 

освітній діяльності учнів. Інші групи програмних засобів не декомпозиціонувалися, 

оскільки для початкової школи такого розподілу достатньо.   

 

Рисунок 1.3. Види ЕОР для початкової школи 
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1.5.  Електронні освітні ресурси в початковій школі  

1.5.1. Особливості використання електронних освітніх ресурсів в 

початковій школі 

Розглядаючи забезпеченість шкіл, слід звернутися до перспективних 

планів розвитку Нової української школи. Одним із її компонентів є сучасне 

освітнє середовище. Міністерство освіти і науки видало рекомендації як 

облаштувати освітній простір Нової української школи. Нове освітнє 

середовище, окрім нових державних стандартів, типових освітніх програм, 

підручників, навчальних матеріалів, передбачає створення та використання 

національної електронної платформи «Нова українська школа» та модернізацію 

навчального простору. Заплановано розроблення рекомендацій щодо 

організації освітнього середовища шкільних приміщень.  

Ефективність комп'ютеризації навчання в початковій школі залежить як 

від правильно організованого освітнього середовищі, так і від якості 

застосовуваних педагогічних програмних засобів та вміння раціонально й уміло 

їх використовувати в освітніх цілях. Однак, як показує досвід, використання 

ЕОР в школі може привести до вирішення гострих проблем, що стоять перед 

освітою, лише в тому випадку, якщо буде здійснена їх системна інтеграція з 

урахуванням всіх напрямків, а саме: психолого-педагогічного, організаційно-

методичного, технічного.  

Головним завданням в таких умовах стає створення умов для ефективної 

роботи учнів з ЕОР, яка б сприяла їх пізнавальній активності та розвитку 

критичного мислення, забезпечення інтеграції ЕОР та інноваційних 

педагогічних технологій в освітній процес.  Одним із шляхів вирішення цього 

завдання є створення і використання ЕОР, що відповідають, з одного боку, 

досягненню освітніх цілей, а з іншого – потребам учнів.  

Інформаційні технології можуть зробити процес навчання більш цікавим, 

насиченим та ефективним. Разом з тим, важливо розуміти, коли ми говоримо 

про цифровізацію, ефективність освітнього процесу може бути досягнута за 

умови, коли технології навчання застосовуються як цілісна система – від цілей 
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до результатів. При цьому цифровізація спрямована на всі компоненти 

освітнього процесу, а не лише на впровадження комп'ютера. Вчитель, 

застосовуючи інформаційні технології, повинен виконати такі завдання: 

обґрунтувати  необхідність застосування комп'ютера на тому чи іншому етапі 

навчання та визначити перелік функцій, покладених на комп'ютер.  

Розглядаючи фактори, які впливають на використання ЕОР в початковій 

школі слід звернути увагу на готовність вчителів до впровадження ЕОР в 

освітній процес. Однією зі складових інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів є вміння вивчати, аналізувати і використовувати в 

практиці ресурси освітнього призначення. Для вчителів початкової школи 

важливо вміти оцінювати якість ЕОР, аналізувати їх зміст, відповідність цілям 

навчання, їх технічне виконання, критично оцінювати функціональні 

можливості ЕОР, визначати методи використання на уроках інфораматики в 

початковій школі і при організації самостійної роботи учнів. Опитування вчитів 

показало, що  добір ЕОР відбувається здебільшого емпірично – це ті засоби, що 

розміщено в Інтернеті, вони часто не адаптовані до умов освітнього процесу, 

конкретного завдання, мети чи теми уроку, часто використовуються без 

належного науково-методичного опрацювання вчителями. Більшість із них 

розраховано на використання при організації індивідуальної роботи школярів. 

Навчання вчителів коректного, виправданого і доречного використовування 

засобів інформаційних і комунікаційних технологій має увійти до змісту їх 

підготовки  та підвищення кваліфікації у галузі інформатизації 

освіти [219, 195].  

Враховуючи вищезазначене дуже важливим є вміння вчителя розбиратись 

у всьому розмаїтті існуючих ЕОР, знати методичні та психолого-педагогічні 

вимоги до них для досягнення педагогічно значимого результату, підвищення 

ефективності освітнього процесу. Особливе місце посідає формування у 

вчителів  вміння об'єктивно оцінювати основні педагогічні властивості ЕОР, 

доцільність та цілі їх використання. Якщо для розкриття теми уроку необхідно 

використати матеріал з Інтернету, то, оцінюючи його, слід звертати увагу на те, 
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щоб освітнє електронне видання або ресурс відповідало дидактичним і 

методичним вимогам [166] та навчальним цілям. Комп’ютерні ігрові і навчальні 

програми для молодших школярів повинні мати, перш за все, розвивальний 

характер, бути близькі інтересам дитини, реалізовувати її прагнення до 

експериментування, творчості, а досягнення цих цілей практично неможливо 

без урахування специфіки діяльності дітей, їх ігрових інтересів. Педагогу 

важливо враховувати вікові особливості молодших школярів, що виявляється в 

застосуванні різноманітних ілюстрацій, ігрових ситуацій, порційного подання 

інформаційних матеріалів. Педагогам необхідно підвищувати рівень 

компетентності у цьому напрямку. Тому одним із можливих шляхів 

розв’язування проблеми неготовності вчителів до використання ЕОР є 

організація навчання та підвищення кваліфікації вчителів з питань створення та 

використання ЕОР в практиці роботи при навчанні учнів. Таке навчання було 

організовано в рамках дослідно-експериментальної роботи «Розробка та 

впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ 

інформатики учнів початкової школи» (Додаток Б, В, Г). В ході експерименту 

було виявлено головні проблеми: формування комп’ютерно орієнтованого 

освітнього середовища для учнів початкової школи, що відбувається в процесі 

впровадження ЕОР, проводиться стихійно, без належного науково-методичного 

обґрунтування. В ході експериментальної роботи та даного дослідження надано 

рекомендації, які сприятимуть заповненню деяких прогалин у питанні 

використання ЕОР на уроках інформатики, формуванню виваженого ставлення 

до добору і використання засобів інформаційних технологій з метою 

зменшення їх негативного впливу на здоров’я дітей.  

Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, робота учнів з 

ЕОР повинна бути чітко продумана і дозована. Тобто застосування ЕОР на 

уроках має бути максимально обережним та виважено доцільним. Плануючи 

урок у початковій школі, учитель має ретельно продумати мету, місце і спосіб 

використання ЕОР та види діяльності учнів з ним. Характерною особливістю 

початкової ланки освіти є те, що надмірність у використанні комп’ютерних 
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технологій у навчанні спричиняє значно більший негативний вплив на здоров’я 

дитини, ніж у середньому і старшому віці. У зв’язку з цим, провідною у 

формуванні інформаційно-комунікаційної компетентності має бути 

здоров’язбережувальна складова [237].  

Застосування різних засобів ІКТ у навчанні дітей молодшого шкільного 

віку має гарний педагогічний ефект. Але, захоплюючись творчим процесом, 

учителі часто забувають про психофізіологічні особливості дитини цього віку. 

Адже молодший шкільний вік – це період з 6–7 до 9–10 років, прийнято 

характеризувати як один з криз розвитку, коли відбуваються глибокі 

різноманітні зміни в протіканні фізіологічних і психофізіологічних процесів. 

Тому дуже важливо організовувати процес навчання відповідно до 

особливостей розвитку дитини, що визначають її функціональні можливості.  

В умовах роботи з комп'ютером важливого значення набуває вміння 

планувати свої дії, передбачати їх результат. Значно ускладняється процес 

діяльності: школярі починають усвідомлювати результати своїх дій, коли вони 

натискають кнопки клавіатури використовують мишу, і одночасно 

спостерігають за зображеннями на екрані. Формується новий зв'язок між діями 

дитини і їх результатом. Заняття треба будувати так, щоб поступово переводити 

увагу дитини з результату виконаних дій на спосіб одержання цього результату, 

тобто від практичних дій до навчальних. Саме цей момент надає потужний 

вплив на загальний психічний розвиток дітей. Надмірна перевага, яка надається 

іноді застосуванню ЕОР у молодшому віці, може призвести до переобтяження 

формально-логічної сфери мислення, на шкоду розвитку понятійного. Про це 

свідчать останні дослідження японських учених. Це іще раз говорить на 

користь того, що в молодшому шкільному віці поряд з дидактичними методами 

навчання необхідно використовувати й ігрові. Це сприяє більш ефективному 

розвитку дітей і засвоєнню знань, допомагає уникнути негативних 

наслідків [208, 200].  

Як свідчать спостереження, оволодіння комп'ютером приховує в собі 

величезні потенційні можливості для психічного розвитку дитини і сприяє 
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розкриттю невідомих талантів. Творчі педагоги намагаються створити умови, 

коли кожен учень може навчатися у своєму темпі, відповідно зі своїми 

здібностями й інтересами, з урахуванням особистісних характеристик та 

потреб, особливостей його мислення, пам'яті, сприйняття тощо. 

Використовуючи різноманітні способи адаптації ЕОР до цілей заняття, можна 

покращити пристосування процесу навчання до рівня знань і умінь, 

психологічних особливостей того, хто навчається [209, 202]. 

Науковець Г.Лаврентьєва вирізняє три рівні адаптації засобів ІКТ у процесі 

навчання. Першим рівнем вважається можливість вибору учнем найбільш 

придатного для нього індивідуального темпу вивчення матеріалу. Другий рівень 

адаптації передбачає діагностику стану того, хто навчається, на підставі 

результатів якої пропонується зміст і методика навчання. Третій рівень адаптації 

базується на відкритому підході, за якого не класифікують можливих 

користувачів, і який полягає в тім, що необхідно прагнути розробити якнайбільше 

варіантів використання для якомога більшого контингенту учнів [101].  

На забезпечення психологічного комфорту учня початкових класів при 

використанні ІКТ впливає правильно організоване середовище, яке відповідає 

ергономічним вимогам. При порушенні вимог до обладнання приміщення, часу 

роботи за персональним комп’ютером, провітрюваності кабінету, кількості 

учнів у класі та ін., виникає загроза психологічному комфорту школяра. Тому 

вчителю необхідно враховувати не тільки педагогічний результат, але й якою 

ціною цей результат дитині дістається. Недопустимо досягати результат надто 

високою напругою функціональних систем, перевтомою, це призведе до 

зворотного – зниження продуктивності, виникнення відхилення в стані 

здоров’я. Зауважимо, що в разі проведення уроків із застосуванням комп'ютера 

в кабінеті інформатики вся відповідальність за ергономіку і дизайн лежить на 

завідуючому кабінетом. Якщо ж комп'ютер встановлюється в навчальному 

кабінеті, де постійно займаються молодші школярі, то вчитель початкових 

класів повинен знати і дотримуватися вимог, що пред'являються сучасними 

санітарними правилами і нормами [182]. 
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Організація робочого місця. Одним з важливих питань в оснащенні 

кабінету, в плані урахування ергономічних вимог, є розміщення робочих місць 

в комп'ютерному класі. Площа на одне робоче місце з комп'ютером повинна 

бути не менше 6 кв. м. Приміщення потрібно забезпечити добрим освітленням, 

адже недостатнє освітлення шкідливо впливає на зір дитини. Кабінет повинен 

мати природне і штучне освітлення. Рекомендують комп'ютер розташувати так, 

щоб світло падало зліва на екран.  

Час роботи за комп’ютером. Існують Санітарні правила і норми, за якими 

учням різних класів дозволяється сидіти за монітором певний час [182,245]. 

Гігієнічні нормативи безперервної роботи з ПК для дітей різного віку:  

– 1 клас – 10 хвилин,  

– 2–5 класи – 15 хвилин.  

Після закінчення передбаченого часу змінювати вид діяльності або робити 

фіксовану перерву. Профілактикою фізичного стомлення дітей є систематичне 

проведення учителем початкової школи гімнастики для постави, 

фізкультхвилинок, динамічних ігор і естафет під час уроку. Для зняття зорової 

втоми рекомендується виконувати спеціальний комплекс вправ для очей [202, 

267]. Також для зменшення зорової напруги важливо стежити за тим, щоб 

зображення на екрані комп'ютера було чітким і контрастним. Тривала робота на 

комп'ютері супроводжується напруженням зорового аналізатора: зчитування 

інформації у вигляді дрібних знаків на світному екрані, періодичне переведення 

погляду на клавіатуру або текст, вимагає швидкої адаптації органу зору до 

інших умов освітлення, що призводить до зниження гостроти зору 

(«комп'ютерно-зоровий синдром»). Необхідно також уникнути засвітлення 

екрану, бо це знижує контрастність і яскравість зображення. Відстань від очей 

до екрана комп'ютера повинна бути не менше 50 см. Одночасно за комп'ютером 

має займатися одна дитина, так як для того, хто сидить збоку, умови 

розглядання зображення на екрані різко погіршується.  

Отже, уникнути перевтоми дітей під час занять на комп'ютері вдасться при 

дотриманні відповідних норм, у першу чергу, це:  
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 правильне оснащення компютерного кабінету та робочого місця;  

 раціональна робоча поза;  

 сприятливі умови зовнішнього середовища, де проводиться робота на 

комп'ютері;  

 час роботи учня за комп’ютером; 

 якість апаратного забезпечення, в тому числі монітора;  

 вікова відповідність ЕОР.  

Врахування наступних рекомендацій вчителем початкової школи, дозволить 

зебезпечити безпечне для здоров’я учня використання комп’ютерної техніки.  

1. Виконувати санітарні та ергономічні норми, програмно-технічні 

вимоги до ЕОР, рекомендації щодо організації робочого місця в 

комп’ютерному класі.  

2. Контролювати час роботи дитини за комп'ютером під час уроку, 

протягом навчального дня.  

3. Проводити бесіди з учнями з метою формування уявлень про безпечне 

користування комп'ютером.  

4. Організовувати фізкультхвилинки і психологічні паузи на кожному 

уроці.  

5. Роз'яснювати батькам суть здоров’язбережувальних дій, які дозволять 

запобігти або послабити негативний вплив неконтрольованого використання 

комп’ютерів на здоров'я дітей.  

6. Використовувати в освітньому процесі ЕОР, що відповідають не тільки 

стандартам, дидактичним принципам відбору змісту, а й ергономічним законам 

сприйняття інформації. 

1.5.2. Технологічні вимоги до електронних освітніх ресурсів для 

навчання інформатики учнів початкової школи 

Сьогодні інформатика розглядається як один з найважливіших 

компонентів загальної освіти, що відіграє велику роль у розв’язуванні 

пріоритетних завдань навчання та виховання – у формуванні цілісного 

світогляду, картини світу, навчальних та комунікативних навичок, основних 
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психічних якостей учнів. Вивчення інформатики у початковій школі є 

невід'ємною частиною сучасної освіти. На уроках інформатики потрібно 

формувати у дітей цифрову компетентність та забезпечити поступальність у 

навчанні. Необхідно підготувати мислення учнів до сприйняття ними сучасних 

інформаційних технологій. Саме тому важливо використовувати ЕОР не тільки 

для вивчення основних функцій комп’ютера, як засобу навчання, а й ЕОР для 

формування «м’яких навичок». Інформаційні технології передбачають ряд 

прийомів і методів, що дозволяють аналізувати і моделювати навколишній світ. 

Опановуючи ці прийоми, дитина вчиться мислити логічно і системно. 

Використання ЕОР на уроках інформатики дозволить перетворити курс у 

захоплюючу гру, яка у молодшій школі мотивує учнів.  

Курс інформатики розрахований на роботу з комп'ютерами, програма 

курсу не прив'язана до конкретного програмного забезпечення. При виконанні 

завдань на комп'ютері вчитель може використовувати будь-які доступні  ЕОР 

(текстові, графічні редактори, навчальні програми й ін.). Для кожного уроку 

ЕОР підбирається відповідно до теми, яку вивчають. 

Напрямки використання ЕОР в початковій школі на уроках інформатики 

різноманітні: 

 використання ЕОР для посилення мотивації навчання;  

 активізація пізнавальної діяльності учнів; 

 підвищення обсягу виконуваної роботи на уроці;  

 забезпечення необхідного ступеня диференціації; 

 індивідуалізації навчання (індивідуалізувати навчання можливо не 

тільки за темпом вивчення матеріалу і за рівнем складності, але і з урахуванням 

логіки і типу сприйняття інформації дитиною); 

 проведення уроків на високому естетичному і емоційному рівні; 

 забезпечення наочності; 

 залучення необхідної кількості дидактичного матеріалу; 

 розширення можливості самостійної діяльності учнів;  

 формування навичок дослідницької діяльності; 
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 забезпечення доступу до різних довідкових систем, електронних 

бібліотек, інших інформаційних ресурсів. 

Разом з тим, існує ряд ризиків ефективного використання ЕОР в 

освітньому процесі учнів початкової школи на уроках інформатики: 

 задовільний стан забезпеченості шкіл технічним та програмним 

забезпеченням освітнього процесу; 

 відсутність в базовій підготовці вчителів початкових класів 

цілеспрямованих завдань на формування цифрової компетентності; 

 неготовність вчителів до впровадження інновацій, пов’язаних з 

цифровими технологіями [228]; 

 ЕОР використовуються рідко, безсистемно, переважно з метою 

контролю знань і формування репродуктивних навичок [207, 248]; 

 недостатня кількість відповідних якісних ЕОР для дітей молодшого 

шкільного віку, які б розвивали їх позитивну мотивацію до навчання; 

 відсутність наукових та методично обґрунтованих рекомендацій щодо 

добору та створення ЕОР та подальшого їх впровадження; 

 відсутність обґрунтованої методики використання ЕОР при навчанні 

інформатики в початковій школі; 

 не враховуються психолого-педагогічно та санітарно-гігієнічні умови 

використання ЕОР. 

Зростання обсягів виробництва ЕОР як загальновизнаними лідерами, так і 

окремими дослідниками, або дослідницькими групами сягнув максимальних 

обсягів: «Дитяча колекція», «GCompris», «GoLabz», «Скарбниця знань», 

«Сходинки до інформатики» та ін. Більшість розробок програмного 

забезпечення й електронних засобів для освіти навчальні заклади здійснюють 

самостійно. І в цій безлічі різноманітної програмної продукції на сучасному 

ринку високоякісні ЕОР виокремити проблематично.  

Дослідження характеристик ЕОР, що визначають їхню якість, і методи 

перевірки цих характеристик є важливішою складовою при доборі та 

використанні ЕОР. Нормативно-правовими документами, які регламентують 
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використання ЕОР в загальноосвітніх навчальних закладах є: стаття 24 «Вільне 

копіювання, модифікація та декомпіляція комп’ютерних програм» закону 

України «Про авторське право і суміжні права» вiд 11.07.2001 № 2627, проект 

постанови Кабміну «Про Національну освітню електронну платформу», наказ 

МОН від 2 грудня 2004 року № 903 «Правила використання комп’ютерних 

програм у навчальних закладах». Останній перелік рекомендованих ЕОР був 

затверджений в наказі МОНмолодьспорт № 1/9-11 від 11.01.2011 «Про перелік 

навчально-наочних посібників, електронних засобів навчального і загального 

призначення та ін., рекомендованих для використання у 2010/2011 навчальному 

році». Норми часу використання ІКТ сформульовані у Державних санітарних 

нормах ДСАНПІН 5.5.6-009-98 (V0009588-98). 

Про сукупності дидактичних, психолого-педагогічних, ергономічних 

вимог свідчать праці І. Роберт, Н. Морзе, І. Вострокнутова, М. Жалдака, 

В. Лапінського [248, 174, 227, 157]. Ю. Запорожченко зазначає, що досвід 

проектування ЕОР в Україні свідчить про необхідність формування у педагога 

знань про основи проектування ЕОР, принципи і вимоги до їх створення та 

використання. «За необхідності він зможе самостійно розробити дидактично 

доцільний програмний застосунок (наприклад, тест для визначення рівня 

навчальних досягнень), а також оцінити якість уже існуючих» [174, с.127].  

Проаналізувавши та доповнивши дослідження деяких зарубіжних фахівців 

(Джозеф Хоффман і Девід Лайонс) у галузі оцінювання програмних продуктів, 

виділимо основні дидактичні критерії, які викладач повинен взяти до уваги при 

виборі або розробці ЕОР для вивчення інформатики в початковій школі [43]: 

1. Мета використання ЕОР на занятті. 

2. Відповідність змісту ЕОР змісту програми з інформатики. 

3. Можливість використання ЕОР для презентації розвивально-ігрового 

матеріалу, виконання вправ, тестування тощо. 

4. Спрямованість інформації та способу її подання на уміння дітей 

самостійно здобувати знання.  
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5. Спроможність ЕОР забезпечити лінійність та концентричність 

вивчення інформатики. 

6. Можливість використання ЕОР для формування ЦК. 

7. Забезпечення ЕОР всіма видами інформації, що підлягає засвоєнню в 

процесі розвитку окремих елементів логічного мислення дитини (аналіз, синтез, 

порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація, тощо). 

8. Функціонал ЕОР забезпечую розвиток елементів операціональної 

системи логічного мислення (експертна оцінка). 

9. Функціонал ЕОР передбачає формування вмінь самостійно здобувати 

інформацію та працювати з нею. 

10. Забезпечення безпечного використання ЕОР. 

Слід не забувати про відповідність ЕОР віковим та психофізіологічним 

особливостям школярів (врахування вихідного стану дитини, вікових та 

типологічних її характеристик тощо), оскільки ЕОР використовуються майже 

на кожному уроці з інформатики. Тому необхідно забезпечити: 

- можливість здійснення регулювання зовнішнього вигляду екрана, меню, 

гучності та розміру тексту; 

- вільний перехід від одного розділу програми до іншого, тип коментарів 

кожного ігрового завдання; 

- можливість здійснення перевірки засвоєння матеріалу учнями; 

- організація постійного зворотного зв’язку з дитиною у процесі виконання 

ігрових завдань: реагування програми на відповіді дитини (повідомлення про 

правильність/неправильність відповіді, підказка, тренування та ін.); 

- наявність систем підказок, допомоги та навчальних елементів при 

виконанні завдань. 

На основі вимог до ЕОР, висвітлених в Положенні про електронні освітні 

ресурси [234], сформульованих рядом дослідників [178, 191], а також власного 

досвіду викладання в початковій школі було визначено наступні критерії 

добору програмних засобів при навчанні інформатики (Табл. 1.8). 

На основі наведених критеріїв добору ЕОР для початкової школи, було 
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здійснено порівняльний аналіз програмного забезпечення, що використовується 

на уроках інформатики в початковій школі. Для порівняння були відібрані 3 

програми: «Сходинки до інформатики», «Я – розумник» (GCompris) та «Дикий 

Інтернет Ліс» (Wild Web Woods). Перші дві програми можуть 

використовуватися при навчанні всього курсу, остання – вузько направлена, 

для вивчення теми «Безпечна робота в Інтернеті».  

Таблиця 1.8.  

Порівняння програмних засобів для навчання інформатики в 

початковій школі згідно дібраних критеріїв 

Критерії 

«
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о
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відповідність навчальній програмі з предмету, для 

вивчення якого розроблено ЕОР 

+ + + 

наявність відповідних методичних рекомендацій 

щодо використання ЕОР у професійній діяльності 

вчителя/викладача 

+ - - 

дотримання чинних санітарних норм та 

ергономічних, програмно-технічних вимог до ЕОР, 

простий та зручний інтерфейс 

+ + + 

дотримання законодавства України щодо захисту 

авторських прав 

+ + + 

системність знань та систематичність викладу 

навчального матеріалу 

+ - + 

наявність ігрової компоненти + + + 

інтерактивність + + + 

адаптивність – можливість налаштування 

програмного продукту під особливості школяра, 

наявність в програмному засобі завдань різного 

рівня складності 

- + - 

наявність україномовного інтерфейсу + +/- + 

кросплатформеність, мобільність (Portability) – 

здатність ПЗ бути перенесеним з одного 

організаційного, апаратного або програмного 

- + + 
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середовища в інше із збереженням їх цілісності або 

з невеликими змінами функцій системи 

врахування типів сприйняття навчальних 

відомостей учнями 

- - - 

віртуальний Helper (допоможе ознайомитися з 

інтерфейсом) 

- - + 

«віральність» – взаємодія гравців через соціальні 

мережі, для цього розробники пропонують гравцеві 

поділитись своїми досягненнями 

- - + 

«дерево навчання» – можливість обирати 

траєкторію навчання, учням зрозумілі кінцеві цілі  

- - + 

система нагород, що вмотивує учнів завершити 

завдання 

- - + 

Розглянемо детальніше критерії до програмних засобів, що не 

задовольняють вимогам. Нажаль, для програми «Я – розумник» та 

інтерактивної гри «Дикий Інтернет Ліс» поки не розроблені методичні 

рекомендації. Причиною цього вбачаємо іноземних розробників програмних 

засобів. Систематичність викладу навчального матеріалу неприсутній в ПЗ «Я – 

розумник», оскільки це пакет навчальних програм для дітей і в ньому існує 

можливість для вчителя самостійно обирати вправи та втілювати міжпредметні 

зв’язки на уроках інформатики (програма має 8 розділів: Вивчення комп’ютера, 

Дослідження, Головоломки, Розваги, Математика, Читання, Досліди, 

Стратегічні ігри) (Рис. 1.4).  

 

Рисунок 1.4. Розділи програми «Я – розумник» 
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Адаптивність програмного продукту надзвичайно важлива, враховуючи 

вікові та фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку. Вона може 

бути здійснена на основі вибору учнем завдань зі зростаючими рівнями 

складності, індивідуального темпу, траєкторії вивчення матеріалу, режиму 

роботи, використання додаткових джерел інформації. Даний критерій 

задовольняє програма «Я – розумник», завдяки можливості учнів самостійно 

обирати різні складності виконання завдань. Але, нажаль, існує недостатньо 

програмних засобів, що можуть передбачати здійснення діагностики рівня 

знань та умінь учня, на підставі результатів якої автоматично запропонують 

рівень складності змісту, і методичні прийоми.  

Враховуючи наявність власних комп'ютерних пристроїв у дітей та 

використання різних гаджетів та операційних систем, важливим фактором є 

кросплатформеність та мобільність. Програмні засоби не повинні 

прив’язуватися до конкретної операційної системи чи виду комп’ютера. Багато 

учнів вже сьогодні приносять на уроки власні планшети, які можна і потрібно 

використовувати в освітньому процесі. Жоден з порівнюваних програмних 

засобів не враховує домінуючого типу сприйняття інформації учнів. Це може 

виражатися у наявності звукового супроводу, інструкції для вправ та 

інтерактивності. 

Як видно з таблиці 1.8, задовольняє останні критерії  лише програмний 

засіб «Дикий Інтернет Ліс». Це відносно новий програмний продукт, створений 

в рамках програми Ради Європи "Будуємо Європу для дітей та разом із дітьми". 

Гра належить до вільно поширюваного ПЗ, має широку підтримку та (у тому 

числі) українськомовний інтерфейс. В основу покладено довідник Ради Європи 

"Інтернет-грамотність", який містить багато порад для батьків та викладачів. Як 

показав досвід використання даного ресурсу, діти дуже швидко та з 

зацікавленістю проходять всі рівні гри. В цьому їм допомагає наявність Helper: 

павука, що дає підказки що робити та пояснює особливості проходження рівня 

з завданнями (Рис.1.5). Навіть учні, які не були на занятті, без проблем засвоїли 

матеріал. 
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Рисунок 1.5. Helper інтерактивної гри 

Особливої популярності набирають програмні засоби, які передбачають 

взаємодію користувачів, а саме можливість поділитись своїми досягненнями 

(Рис. 1.6). Це мотивує учнів, створює ситуацію змагальності та доцільного 

суперництва.  

 

Рисунок 1.6. Віральність інтерактивної гри 

Інтерактивна гра «Дикий Інтернет Ліс» має «дерево навчання». Учні від 

простої вправи «Підключи комп’ютер до глобальної мережі» рухаються до 

кінцевої цілі – міста «Комета», де дізнаються про правила безпеки в глобальній 

мережі інтернет. Діти можуть обирати власного персонажа-героя, яким будуть 

керувати. Існує система винагород, яка передбачає отримання на кожному рівні 

монет та сувоїв, які можна використати для допомоги казковим персонажам у 

грі. Учні знайомляться з картою міста, тому їм зрозумілі кінцеві цілі і вони 

можуть самостійно обирати траєкторію проходження гри.  
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Висновки до розділу 1  

У результаті дослідження показано, що «цифрова» грамотність або 

«цифрова компетентність» вважається в концепції Нової української школи 

однією з восьми ключових компетенцій для повноцінного життя та діяльності 

людини. Аналіз сучасного стану цифровізації освіти надав можливість 

порівняти програми з інформатики початкових класів різних країн та  

визначити список цифрових компетентностей, які є найбільш релевантними 

при використанні ЕОР в початковій школі: перегляд, пошук і фільтрація даних, 

інформації та цифрового контенту; оцінка даних, інформації та цифрового 

контенту, управління даними, інформацією і цифровим контентом; взаємодія за 

допомогою цифрових технологій, спільне використання цифрових технологій; 

співпраця з використанням цифрових технологій, мережевий етикет (нетикет); 

розробка цифрового контенту; захист персональних даних і конфіденційність, 

захист здоров'я і благополуччя. Було виділено вміння та навички, які є 

компонентами цифрової компетентності для учнів початкової школи: базові 

навички ІКТ, медіаграмотність, інформаційна грамотність, обчислювальне 

мислення, навички комунікації та колаборації, вирішення проблем. 

Уточнено сутність і зміст понять – ЕОР, цифрова компетентність учнів 

початкової школи в рамках концепції «Нова українська школа»: ЕОР – 

матеріали та засоби освітнього призначення в електронній формі, які є 

важливим елементом інформаційно-освітнього середовища; цифрова 

компетентність –   найновіша концепція, що описує вміння, пов'язані з 

технологією та передбачає впевнене, і водночас критичне застосування ІКТ для 

створення, пошуку, опрацювання, обміну інформацією на роботі, в публічному 

просторі та приватному спілкуванні. Науковий аналіз проблем розробки та 

впровадження ЕОР у процесі навчання інформатики учнів початкової школи 

свідчить, що застосування ЕОР є об’єктивною вимогою сучасності, однією з 

умов подальної успішної освітньої діяльності в умовах цифровізації 

суспільства, викликана розвитком ІКТ та закономірно пов’язане з концепцією 
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Нової української школи, спрямованої на використання засобів сучасних ІКТ в 

освітній діяльності учнів та формування цифрової компетентності. 

З’ясовано, що ефективність комп'ютеризації навчання в початковій школі 

залежить як від організації освітнього середовища, так і від якості 

застосовуваних ЕОР та вміння раціонально й уміло їх використовувати в 

освітніх цілях. Тому, в результаті дослідження проаналізовано теоретичні 

джерела та сформульовано вимоги до ЕОР навчального призначення для 

навчання інформатики, визначено проблеми  щодо їх використання в 

освітньому процесі початкової школи, визначено психолого-педагогічні 

особливості створення та використання ЕОР при навчанні інформатики учнів 

початкової школи.  

Проведений аналіз, показав, що окрім переваг у впровадженні ЕОР існує 

ряд ризиків ефективного використання ЕОР в освітньому процесі учнів 

початкової школи на уроках інформатики: забезпеченість шкіл технічним та 

програмним забезпеченням освітнього процесу; відсутність в базовій підготовці 

вчителів початкових класів цілеспрямованих завдань на формування цифрової 

компетентності; неготовність вчителів до впровадження інновацій, пов’язаних з 

цифровими технологіями; ЕОР використовуються безсистемно; недостатня 

кількість відповідних якісних ЕОР; відсутність рекомендацій щодо добору та 

створення ЕОР та подальшого їх впровадження; відсутність обґрунтованої 

методики використання ЕОР при навчанні інформатики в початковій школі; не 

враховуються психолого-педагогічно та санітарно-гігієнічні умови 

використання ЕОР. 

Аналіз стану реального навчального процесу в початкових класах 

дозволив виявити суперечність між стрімким розвитком ІКТ, необхідністю 

формування цифрової компетентності, впровадженням нових навчальних 

планів та непідготовленістю загальноосвітніх навчальних закладів, відсутністю 

відповідних ЕОР для навчання інформатики в початковій школі, неготовністю 

вчителів до використання ЕОР. Під час навчання комп’ютер розглядають 

переважно як об’єкт вивчення, не акцентуючи увагу на тому, що він є 
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потужним засобом навчання, використання якого допоможе вчителеві 

вирішувати дидактичні та методичні завдання на якісно вищому рівні та 

формувати при цьому ЦК учнів. 

Основні положення і результати цього розділу опубліковані у таких 

роботах автора [159, 164, 165,166, 167, 169]. 
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РОЗДІЛ 2. УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ 

РЕСУРСІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ 

2.1. Врахування навчальних стилів учнів при використанні електронних 

освітніх ресурсів на уроках інформатики 

Важливими напрямом у впровадженні ЕОР на уроках інформатики в 

початковій школі є персоналізація навчання, особистісна орієнтація освітнього 

процесу, його індивідуалізація, особистісний зміст освіти, індивідуальний підбір 

освітніх ресурсів. Саме в початковій школі важливо показати дитині, що процес 

навчання можна підлаштовувати під свій індивідуальний темп та стиль. 

Вивчення особистості, способу її навчання та розвитку присвячена теорія 

американського психолога Говарда Гарднера «множинний інтелект», який 

описав та дослідив особливості та найкращі способи навчання людей з різними 

типами інтелекту [33].  Вперше теорія була опублікована в 1983 році, проте 

швидко стала класичною моделлю, що сприяє розумінню багатьох аспектів 

інтелекту людини, стилю її навчання  та поведінки. Згідно з теорією «multiple 

intelligences» кожен учень має свій тип інтелекту, а відповідно і власні способи 

розуміння та засвоєння матеріалу. Таким чином, є помилкою пояснювати «всім 

однаково», тим самим орієнтуючись тільки на один тип інтелекту, в той час як 

Г. Гарднер виділяє дев’ять типів осмислення: мовне, логічне, просторове, 

кінестетичне, музичне, міжособистісне, особистісне, натуралістичне, 

екзистенціальне. Класична школа завжди приділяла багато уваги першим двом 

стилям навчання, тоді як діти з багатими фізичними реакціями та іншими 

темпами інтелекту вимушені були навчатися невідповідним  для них способом 

сприймання інформації. Вчений вважає, що існує безліч знань і талантів, здатних 

збагатити наше життя й допомогти нам ефективно взаємодіяти з навколишнім 

світом та стверджує, що кожна людина володіє принаймні дев'ятьма типами 

інтелекту, що відображаються по-різному [33]. Завдання вчителів полягає в тому, 

щоб надати однакові можливості учням із різними стилями сприйняття 
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інформації. Добре відомо, що саме недоліки сприйняття часто є причинами 

неуспішності учнів в школі.  

Із часу винайдення тестів на визначення ІQ педагоги розглядали інтелект 

як щось таке, з чим людина народжується, що не зазнає значних змін упродовж 

усього життя. Дослідження Г. Гарднера довели, що існують множинні форми 

прояву інтелекту, які неможливо оцінити та виміряти за допомогою тестів «ІQ». 

Саме тому, в ході дослідження було проведено аналіз задля визначення 

типів інтелекту учнів початкової школи. Останні кілька років різні стилі 

навчання звичайно зводили до трьох основних категорій: візуальне, 

кінестетичне і аудіальне [3]. Насправді, ці три стилі теж можна поділити на 

категорії, отримавши складну систему, що складається з рівнів і підрівнів, але 

для початкової школи достатньо зосередитися на трьох основних стилях. В 

анкетуванні взяли участь 113 учнів початкової школи, для виявлення типів 

інтелекту та визначено особливостей формування навчального середовища для 

дітей з різними типами сприйняття інформації [168]. 

Анкети були розроблені для дітей та їх батьків. Дітям надавався перелік 10 

фактів, які чітко характеризують один зі стилів сприйняття інформації. Їм 

необхідно було відмітити пункти, які їх описували (рис.2.1). 

 

Рисунок 2.1. Приклад анкети для дітей 
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  Батьки також проходили анкетування у вигляді тестів, яке дозволило 

виявити особливості їхніх дітей. В опитуванні взяли участь 95 респондентів. 

Наприклад, було запропоновано вибрати один з варіантів:  

Довгий час, після зустрічі з кимось Ваша дитина: 

а) Пам'ятає обличчя людини, але погано запам’ятовує ім'я. 

б) Пам'ятає ім'я людини, але не може описати людину взагалі. 

в) Пам'ятає, що вона робила, коли вона зустріла людину, але не може 

згадати її ім'я або обличчя. 

Якби Ви у якості активного відпочинку дитині запропонували наступні 

заняття, від якого вона отримала б більше задоволення: 

а) Намалювала б  всіх тварин, яких вона побачить при відвідуванні 

зоопарку. 

б) Наповнила б скляні пляшки, заповнила їх водою, для утворення 

різних звуків. 

в) Змайструвала та запускала б свого власного повітряного змія. 

Якщо ви хочете навчити дитину чомусь новому, то кращий це: 

а) Показати їй, як це зробити, і дозволити їй почитати інструкцію. 

б) Сказати їй, як це зробити і пропустити читання. 

в) Пропустити пояснення і просто зробити це з нею. 

Було сформульовано 15 запитань.  

Проаналізувавши анкети учасників опитування (113 учнів та 95 батьків), 

ми отримали результати (рис. 2.2, 2.3). 

 

Рисунок 2.1. Результати опитування учнів 
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Рисунок 2.2. Результати опитування батьків 

Враховуючи результати проведеного аналізу, можна зробити висновки, що 

серед дітей початкової школи переважає відсоток кінестетиків 41-45%. Хоча 

багато учнів отримують інформацію, як через слуховий канал 24-34%, так і за 

допомогою зору 21-35%. 

Визначивши стиль навчання до якого належать учні, можна зробити 

навчання ефективнішим та цікавішим, підібравши такий тип навчання  та 

вправи, які будуть максимально корисними, зрозумілими та легкими для 

запам'ятовування. 

Для учнів з  візуальним типом інтелекту. 

 Ефективним буде використання плакатів з таблицями, розвішаних 

карточок з малюнками предметів та підписаними словами. 

 По можливості пристрої введення-виведення, обладнання для 

організації мереж дітям демонструвати «в живу». 

 Якщо необхідно краще запам'ятовувати, то потрібно використовувати 

структуровану інформацію – картинки, схеми, діаграми, таблиці. 

 Потрібно точно записувати всі важливі моменти на дошці, в зошиті, 

про які йде мова на заняттях. 

 Інструкцію з виконання практичного завдання демонструвати за 

допомогою інтерактивної дошки, проектора чи вчительського комп’ютера 

повільно та з періодичними уточнюючими запитаннями. 
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 Ефективним буде підготовка коротких наочних інструкцій 

послідовності виконання завдань. Наприклад, на рисунку 2.3. 

 

Рисунок 2.3.  Шлях до вправи в GCompris  

Для навчання дітей-аудіалів доцільно враховувати: 

 Для того, щоб розуміння і запам'ятовування нової інформації 

проходило більш успішно, людині у якої більше розвинене слухове сприйняття 

необхідно займатися в тиші. Тому треба намагатися зводити до мінімуму 

сторонні звуки, коли вони займаються. 

 Аудіал краще сприймає і засвоює інформацію на слух. Тому постійно 

необхідно промовляти вголос те, що виконується. 

 Доцільно використовувати ЕОР з аудіосупроводом. Прикладом може 

бути власна розроблена презентація з використанням тригерів, в якій при 

наведенні чи натисненні на об’єкт буде спрацьовувати Ваша голосова підказка 

(Рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4. Налаштування голосових підказок в презентації за 

допомогою тригерів 
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 Корисним є організація обговорення в групах для дітей з аудіальним 

типом інтелекту. В дискусії вони набагато краще засвоять матеріал. 

Для учнів дітей-кінестетиків доцільно: 

 Навчайте кінестетиків у русі. Їм подобається використовувати руки в 

процесі навчання, вони запам’ятовують інформацію, спостерігаючи за іншими, 

намагаються виконувати завдання самі. Учням необхідно торкнутися 

предметів, щоб зрозуміти їх сутність та особливості [62]. Прикладом може бути 

гра «Склади комп’ютерну мережу», де діти виконують роль комп’ютера, 

об’єднуються в мережу «зірка», «кільце», «шина», передають дані іншим 

комп’ютерам та аналізують переваги та недоліки різних способів розташування 

комп’ютерів в мережі. 

 Навчати формувати лексичні навички та вміння усного виступу легше, 

використовуючи предмети для демонстрації, картки  зі словами, тощо. 

 Використовувати вправи на інтерактивній дошці з можливістю 

тактильного контакту учня з поверхнею, в яких можна переміщати об’єкти 

поділяючи їх на групи, об’єднуючи в категорії, обираючи правильний варіант 

та інше. Це дозволить підвищити пізнавальну активність таких дітей на уроці. 

Приклад на рисунку 2.5. 

 

Рисунок 2.5. Інтерактивні вправи в SmartNote 
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 Увага кінестетика буде зосереджена на читанні, якщо він просто візьме 

книгу в руки. 

 Ефективним прийомом навчання кінестетиків є записування 

інформації. Тактильний контакт під час письма допомагає активізувати процеси 

осмислення та запам’ятовування. 

 Темп уроку має бути високий із постійною зміною видів діяльності. 

 Фізичні вправи є невід’ємною частиною уроку, особливо для учнів 

молодшої школи. 

Враховуючи значний відсоток дітей-кінестетиків на цей час, ми зазначаємо 

важливість використання комп’ютера та ЕОР при навчанні учнів у початковій 

школі. Адже електронні ресурси не тільки передбачають використання 

мультимедійних презентацій, прослуховування теоретичного матеріалу, 

навчальних відео для дітей з візуальним та аудіальним типом сприйняття 

інформації, а й можуть створювати умови для роботи зі Smart-дошкою, де 

дитина зможе отримувати тактильний контакт, концентрувати увагу учнів та 

використовувати ігри, як найбільш ефективний прийом в роботі з 

кінестетиками. Навчання за допомогою ЕОР, які мають на увазі перегляд відео, 

читання, прослуховування записів, відпрацювання вправ і спілкування – 

ефективний спосіб поєднувати різні стилі. 

2.2. Змістовно-структурна модель розробки та впровадження 

електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики в 

початковій школі 

Описані в першому розділі складові цифрової компетентності 

передбачають зміни не тільки до врахування навчальних стилів для добору 

ЕОР, а й демонструють актуальність аналізу компонентів методичної системи, 

внесення змін для вирішення потреб інформаційного суспільства та, зокрема, 

формування ЦК, як однієї з необхідних для громадянина цифрового 

суспільства. Виділимо основні зміни в методичній системі навчання 

інформатики та порівняємо її основні компоненти (Табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1.  

Зміни в методичній системі навчання інформатики 

Компоненти 

методичної 

системи 

Старий підхід 

(Стандарт початкової 

освіти 2011 року) 

Новий підхід  

(Стандарт початкової освіти 

2018 року) 

Цілі Формування і розвиток в 

учнів ІК компетентності та 

ключових компетентностей 

для реалізації їх творчого 

потенціалу і соціалізації у 

суспільстві. 

Ознайомлення учнів з ІКТ та 

формування у дітей ключових 

компетентностей для реалізації їх 

творчого потенціалу і соціалізації в 

суспільстві. 

Зміст У результаті засвоєння 

предметного змісту 

навчального курсу 

«Сходинки до інформатики» 

учні мають виявляти такі 

показники вміння вчитися:  

 розуміти мету 

навчальної діяльності, 

визначати завдання для її 

досягнення;  

 відбирати або знаходити 

потрібні знання, способи 

для розв’язування різних 

типів навчальних і життєвих 

задач (як типових, так і 

нестандартних, творчих);  

 генерувати різні способи 

розв’язування задачі, 

проблеми;  

 актуалізувати й 

відтворювати потрібну 

інформацію, моделювати, 

комбінувати, доповнювати, 

перетворювати її;  

 аналізувати навчальні 

об’єкти, розрізняти їх 

суттєві та несуттєві ознаки, 

У результаті засвоєння предметного 

змісту пропедевтичного курсу 

«Інформатика» учні мають виявляти 

такі складові предметної та 

ключових компетентностей:  

 усвідомлювати ключові 

поняття, що описують його потреби в 

інформації; 

 використовувати різні джерела, 

щоб задовольнити свої потреби в 

інформації;  

 використовувати різні способи 

опрацювання відібраної інформації; 

 знаходити способи для 

розв’язування різних типів 

навчальних і життєвих задач, 

вирішення проблем; 

 співпрацювати у різних групах 

для виконання навчальних завдань, 

готовності до продуктивної праці. 
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групувати та класифікувати 

об‘єкти за певними 

ознаками;  

 співпрацювати у різних 

групах для виконання 

комплексних завдань 

(наприклад, участь у 

проектах, творчих роботах 

тощо), які вимагають 

застосування різних 

компетентностей, 

готовності до продуктивної 

праці. 

Методи Інформаційно-

повідомляючий. 

Пояснювально-

ілюстративний. Робота з 

книжкою. Інструктивно-

практичний. 

Репродуктивний. Частково-

пошуковий. 

Метод проблемного виконання. 

Метод проектів. Дослідницький 

метод. Частково-пошуковий. 

Спонукальний метод навчання і 

пошуковий метод учіння. 

Самостійна робота учнів з ЕОР, 

тренажерами. Інтерактивні методи. 

Сторітелінг. Взаємонавчання. 

Засоби Підручник, робочий зошит, 

навчальні посібники, дошка, 

плакати, слайди, комп'ютер. 

Комп’ютери, мультимедійні 

системи, відкриті середовища та 

програмні продукти, мобільні 

пристрої, стандартне ПЗ, ЕОР, 

відеопортали, підручник, 

електронний підручник. 

Форми Індивідуальні, колективні, 

фронтальні. 

Індивідуальні, групові, фронтальні. 

Колективні та індивідуальні проекти, 

робота в парах та групах, самостійне 

навчання, колективно-розподільчі 

форми роботи з навчальним 

матеріалом, урок-казка, змагання, 

презентації проектів, інтегровані 

уроки, віртуальна екскурсія, 

навчальні дискусії, урок-

дослідження. 
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Враховуючи необхідність оновлення методичної системи, впровадження 

нових педагогічних технологій, нових вимог до громадянина цифрового 

суспільства, можемо констатувати той факт, що процес використання ЕОР, як 

важливих інструментів освітнього процесу, що має навчально-методичне 

призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності учнів, 

виступає важливим елементом для досягнення цілей освітнього процесу та 

вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища. 

Сьогодні істотне розширення сфери використання ЕОР у початковій школі 

стимулюють ряд факторів: перехід до безперервної шкільного освіти в галузі 

інформаційних технологій; брак доступних високоякісних педагогічних 

програмних засобів для навчання; наявність в повсякденному житті значної 

кількості  цифрових пристроїв, в результаті чого в школу приходять діти зі 

сформованими навичками користувача, рівень яких виходить за межі 

елементарного; доведеність позитивного впливу роботи з комп'ютером на 

інтелектуальний розвиток учня, його мотивацію до навчання; зацікавленість 

батьків у модернізації шкільної, і зокрема, початкової освіти. 

Використання електронних засобів навчання в початковій школі 

відрізняється певною специфікою: воно вимагає педагогічного обґрунтування, 

чіткої спланованості, точного підбору засобів як з точки зору сприяння 

досягненню поставленої дидактичної мети, так і з точки зору врахування 

індивідуальних навчальних можливостей і потреб учнів. Зазначена специфіка 

актуалізує проведення досліджень, спрямованих на розробку наукових основ 

створення та ефективного використання електронних освітніх ресурсів у 

початковій школі. 

Для побудови моделі впровадження ЕОР ми спирались на визначення 

Биковим В.Ю. поняття моделі, як системи, яка проектується та   відображає 

особливості й властивості цієї системи, які забезпечують досягнення цілей 

побудови та використання моделі [146]. Питання розробки якісних ЕОР 

особливо актуальне для початкової ланки освіти, оскільки вона закладає 

підґрунтя подальшого навчання, надаючи основу з базових навчальних 
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предметів, а використання ЕОР має сприяти підвищенню якості навчально-

виховного процесу за рахунок стимулювання пізнавальної діяльності учнів 

[150Ошибка! Источник ссылки не найден.]. При розробці ЕОР значна увага 

має приділятися структуруванню навчального матеріалу, особливостям подання 

нового матеріалу, підготовці завдань для формування вмінь і навичок, розвиток 

критичного мислення, завдань на закріплення та організації самоконтролю. Всі 

етапи процесу створення та впровадження ЕОР мають подаватися в циклічній  

структурі, адже перехід до навчання, у центрі уваги якого знаходиться 

особистість учня, постійно висуває нові вимоги до сучасних засобів навчання. 

ЕОР повинні враховувати особливості учнів, сприяти індивідуалізації і 

побудові індивідуальної освітньої траєкторії кожного.  

Розглянемо детальніше процес впровадження ЕОР в освітній процес 

початкової школи. Запропонована модель містить чотири взаємопов’язані 

структурні блоки: цільовий (мета, потреби та особливості), змістовий блок 

(вимоги, принципи, зміст ЕОР при навчанні інформатики в початковій школі, 

умови використання ЕОР), процесуально-технологічний (етапи розробки та 

впровадження ЕОР, форми, методи та засоби) та діагностично-результативний 

(рівні, критерії, результат) (Рис.2.6).  

Цільовий блок орієнтований на Державний стандарт початкової загальної 

освіти [181] та концепцію Нової української школи, оновлену навчальну 

програму «Інформатика» для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, 

зміни до програми, методичні рекомендації та критерії оцінювання, заходи та 

документи для підготовки та апробації змін до реформи початкової школи 2018 

року. Доцільно зауважити, що підбір, розробка та використання ЕОР має 

спиратися на особливості навчанні інформатики в початковій школі, які описані 

в документах, що зазначені вище. Процес обговорення та оновлення програм, 

який відбувається перед проведенням реформи початкової школи, вказує на 

гостру необхідність вдосконалення змісту предмету та врахування потреб 

суспільства. 
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Рисунок 2.6. Модель розробки та впровадження ЕОР у процесі навчання 

інформатики в початковій школі 
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Змістовий блок охоплює принципи, вимоги та умови створення та 

використання ЕОР. Зокрема, розглядається зміст, який забезпечує розвиток 

предметних та ключових компетентностей. Розглянемо детальніше вимоги до 

ЕОР: 

- Дидактичні та педагогічні. Дидактичні вимоги до ЕОР, зокрема для 

початкової освіти, ґрунтуються на принципах навчання і поділяються на дві 

групи: стандартні, або традиційні, та специфічні. Стандартні вимоги до ЕОР, з 

одного боку, є такими ж, як і до підручників, навчальних та методичних 

посібників тощо. ЕОР для школярів молодшого шкільного віку повинні 

відповідати наступним принципам та підходам: науковості і доступності; 

самостійності й активізації навчальної діяльності; наочності; системності, 

структурно-функціональної зв’язаності, послідовності; відповідність 

Державному стандарту початкової загальної освіти та змісту навчальної 

програми з предмета, для вивчення якого розроблено ЕОР; наявність 

відповідних методичних рекомендацій щодо використання ЕОР; забезпечення 

творчої активності та вмотивованості навчання; ґрунтовного оволодіння 

основними складовими системи загальних професійних компетентностей; 

диференційованого та індивідуального підходу; педагогічної доцільності 

використання ЕОР в освітньому процесі; реалізація можливостей комп'ютерної 

візуалізації навчальних повідомлень в ЕОР, що передбачає аналіз можливостей 

сучасних засобів відображення інформації (комп'ютерів, мультимедіа 

проекторів, засобів віртуальної реальності і сучасного програмного 

забезпечення) для забезпечення якості представлення навчальних повідомлень 

в ЕОР; забезпечення інтерактивного діалогу і зворотного зв'язку суггестії (від 

англ. suggest - пропонувати, радити), що передбачає наявність зручного діалогу 

в режимі діалогового спілкування і можливості його організації на вимогу 

користувача; дотримання законодавства України щодо захисту авторських 

прав. Також, відповідно до положення, використання ЕОР у навчально-

виховному процесі допускається після проведення науково-методичної 

експертизи та отримання відповідного документа, згідно з Порядком надання 
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навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та 

свідоцтв Міністерства освіти і науки України. 

Також важливим елементом при створенні ЕОР є раціональне поєднання 

текстової інформації із зображеннями, відео, анімацією; багатомірність (не 

лише звук та зображення); інтерактивність; мультимедійність; універсальність; 

наявність ігрових моментів. 

- Психологічні. Процес використання  програмного засобу учнем повинен 

бути максимально природним та психологічно комфортним. ЕОР повинні 

відповідати віковим та психологічним особливостям молодших школярів, 

рівню їхніх  знань, чинним державним санітарно-гігієнічним нормам, світовим 

вимогам до засобів ІКТ навчального призначення. М. Жалдак підкреслює, що в 

умовах комп'ютерного навчання необхідно враховувати основні принципи 

сучасної психології: нероздільна єдність свідомості і діяльності, трактування 

пізнавальних процесів як форм діяльності, врахування рівнів психологічного 

розвитку, індивідуальності студентів, орієнтування дії, проблемності в 

навчанні, а також врахування ролі людських факторів, зокрема таких, як 

діяльність, свідомість, особистість, які є свого роду характеристиками зв'язків і 

стосунків людини з іншими людьми, із суспільством, світом, зокрема з 

технікою [188]. 

Вимога відповідності ЕОР віковим особливостям учнів і санітарним 

нормам роботи з комп’ютером передбачає, що ЕОР повинні бути розроблені 

так, щоб час функціонування програми не перевищував санітарні норми роботи 

з обчислювальною технікою. Відповідність ЕОР віковим особливостям учням і 

санітарним нормам роботи з комп’ютерною технікою є однією з основних умов 

ефективності ЕОР. Невідповідність цим вимогам призводить або до не 

сприйняття частини навчальних повідомлень учнями, або до погіршення 

здоров'я (санітарно-гігієнічні вимоги), що теж неприпустимо.  

Окрім цього, використання ЕОР спонукає до розвитку інтелектуального 

потенціалу учня та передбачає: формування мислення (наприклад, 

алгоритмічного стилю мислення, предметно-образного, теоретичного); 
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формування уміння приймати рішення або варіативні рішення в складній 

ситуації; формування умінь з опрацювання навчальних повідомлень 

(наприклад, на основі систем опрацювання даних, інформаційно-пошукових 

систем, баз даних).  

- Навчально-методичні. Методичні вимоги до ЕОР передбачають 

необхідність: враховувати особливості навчання конкретного предмету; 

передбачати специфіку відповідної науки, її понятійного апарату, особливості 

методів дослідження її закономірностей; реалізацію сучасних методів 

опрацювання навчальних повідомлень; представлення навчального матеріалу з 

опорою на взаємозв’язок і взаємодію понятійних, образних і дієвих 

компонентів мислення; відповідність обраних об’єктів, форм та методів їх 

представлення, а також системи завдань та вправ поставленим педагогічним 

цілям; адекватність обраних (створених) образів поняттям, процесам, явищам, 

що досліджуються. Крім того, послідовність подання інформації має бути 

узгодженим з обраними методами, а зміст ЕОР повинен адекватно 

відтворювати систему понять навчального предмета. Актуальними вимогами до 

ЕОР для молодших школярів є також можливість вибору учнем матеріалу 

різного рівня складності, повернення до матеріалу, який був незрозумілим чи 

потребує повторення, наявність самоконтролю.  

Слід зазначити, що із впровадженням ЕОР у освітній процес з’являється 

необхідність врахування нових специфічних принципів, як класично 

дидактичних: науковість та систематичність, свідомість та творча активності 

учнів у навчанні, наступність та доступність, наочність, розвиваюче навчання 

та ін., так і притаманних ЕОР: інтерактивність, конструктивність, 

інтегрованість, мультимедійність. 

Надзвичайно важливим є змістовий компонент ЕОР для початкової ланки 

освіти. Наповнення ЕОР має відповідати Державному стандарту початкової 

загальної освіти, навчальній програмі з предмета та забезпечувати розвиток 

цифрових компетентностей учнів початкової школи. Для формування цих 
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компетентностей автором дослідження створені ЕОР, які розміщені на порталі 

http://eer.kl.com.ua. 

До умов використання ЕОР відносяться: відповідність змісту навчання; 

систематичність; відповідність формам та методам навчання; врахування рівня 

підготовки та мотивації учнів; кваліфікація вчителів та ін.. 

Процесуально-технологічний блок охоплює форми, методи, засоби 

навчання та процес розробки та впровадження ЕОР, що включає шість 

взаємопов’язаних компонентів: 

- аналіз (здійснюється аналіз трьох аспектів навчання з використанням ІКТ: 

дидактичного, що надає дані про зміст навчального матеріалу, дидактичні цілі; 

психологічного,  що надає дані про індивідуальні характеристики учнів; 

технічного, що полягає в аналізі інформаційно-навчального середовища); 

- формування вимог (уточнюються отримані дані); 

- підбір ПЗ (аналіз ринку та відповідність вимогам); 

- планування та розробка (визначається структура ресурсу, стильове 

оформлення, способи функціонування, здійснюється підготовка вихідних 

мультимедійних компонентів та їх компонування); 

- впровадження (розроблений продукт поступає для практичного 

використання в навчальний процес); 

- оцінювання (здійснюється оцінювання функціонування ЕОР, навчальної 

діяльності учнів та інтерфейсу користувача ЕОР). 

 Навчальний процес з використанням ЕОР передбачає використання 

учасниками освітнього процесу різних форм навчання: робота з 

індивідуальними проектами, та колективними проектами, робота в парах та 

групах, самостійне навчання. Методи навчання – інтерактивні, перевернутий 

клас, метод проектів, сторітелінг, проблемне навчання, навчання на 

дослідженні та інші. Розглянемо детальніше реалізацію цих методів з 

використанням ЕОР для учнів початкових класів:  
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- інтерактивні методи забезпечуються шляхом використання інтерактивних 

вправ, створених в LearningApps, SmartNote, Adobe Animate, середовищах для 

створення інтерактивних презентацій; 

- проблемне навчання та навчання на основі опитування,  можливе з 

використанням ЕОР, які забезпечують середовище для проходження всіх етапів 

дослідження з можливістю поділитися результатами, та представити результати 

своєї діяльності; 

- сторітелінг та перевернутий клас – підібрані ЕОР забезпечують 

можливість створення відповідних навчальних матеріалів у вигляді карт-

розуму, розповідей, статей, обговорень та подальшої можливості їх редагування 

учасниками освітнього процесу; 

- пірінгове оцінювання – використання онлайн-дошок, онлайн-

опитувальників забезпечує можливість взаємооцінювання та обговорення 

навчальних результатів учнів; 

- метод проектів – спеціально підібрані ЕОР використовується для 

представлення результатів проектної роботи (можливість групової роботи, 

спільного наповнення одного ресурсу, відображення внеску кожного учасника). 

До засобів, які забезпечують використання ЕОР, відносять: комп’ютери, 

мультимедійні системи, мережа Інтернет, мобільні пристрої, стандартне ПЗ, 

додаткове ПЗ (ЕОР з контентом та без контенту), відеопортал тощо. 

Діагностично-результативний блок передбачає оцінювання рівня 

сформованості цифрової компетентності учнів початкової школи, важливими є 

такі основні компоненти як – зміст, процес та результат. Для оцінювання рівня 

сформованості цифрової компетентності визначено відповідні їх рівні (високий, 

достатній, середній, низький). 

2.3. Інноваційні освітні технології на уроках інформатики  

Описані оновлення методичної системи передбачають необхідність 

оновлення підготовки майбутнього вчителя до навчання інформатики в 

початковій школі та оновлення в цілому підходів організації освітнього 

процесу. Адже школа повинна не лише забезпечувати освітній процес, а й 
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виступити майданчиком для створення та реалізації інновацій, що передбачає 

інтеграцію теоретичних підходів з практикою, організацію спільних проектів, 

побудову персоніфікованих освітніх середовищ, створення онлайн платформ, з 

використанням ЕОР тощо. Цифровізація навчання дозволяє адаптувати освітній 

процес до потреби учня, збільшити віртуальну залученість саме до освітнього 

процесу за допомогою ЕОР. 

Оновлення компонентів методичної системи навчання інформатики 

відбуваються в зв’язку зі зміною рівня цифровізації суспільства. Зростаючий 

показник використання ІКТ у різних видах діяльності став ознакою, що 

характеризує сучасний світ, де глибоко визначається роль знань та людського 

капіталу та вплив ІКТ на розвиток системи освіти та прогресу суспільства. 

Інформаційні технології є ключовим елементом сучасного економічного 

зростання. Прогрес у технології та швидкі зміни в економіці впливають не 

тільки на ступінь і швидкість зростання, але і на більшість аспектів людського 

життя, в тому числі і на освітній процес,  змістове наповнення навчальних 

предметів, впровадження ІКТ у різних освітні галузях та виникненням нових 

трендів в освіті.  

Розглянемо визначення поняття «тренд». Тренд – загальна тенденція при 

різнонаправленому русі, визначена загальною спрямованістю змін показників 

часового ряду [155] або напрямок, в якому рухається ринок [142]. Сьогодні, 

єдиного науково обґрунтованого визначення поняття «освітній тренд» немає. В 

ході дослідження поняття «освітній тренд» використовується з трактуванням: 

зміна напряму розвитку освітніх технологій. Освітні тренди, в свою чергу, 

прямо впливають на освітні технології як новітні засоби навчання  та 

сукупності дій для досягнення освітніх цілей. Слід зазначити, що чітке 

загальновизнане трактування поняття «освітні технології» теж відсутнє. Існує 

багато досліджень освітніх технологій, але вчені не досягли єдності в 

обґрунтуванні їх теоретичних основ, зокрема у трактуванні терміну.  

Термін «технологія» походить від грецького techne – мистецтво, 

майстерність, і logos – наука, закон. Тобто «технологія» (дослівно) – це наука 
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(вчення) про майстерність [259]. Дослідники освітніх технологій виявилися 

одностайними у з’ясуванні причин появи технологічних термінів взагалі та в 

освіті зокрема. Поняття «технологія» виникло у зв’язку з розвитком машинної 

промисловості, а згодом було застосовано щодо освітньої галузі через 

намагання поширити у навчально-виховний процес виробничі новації. 

Технологія передбачає мистецтво володіння процесом, певну послідовність 

операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, інструментарію та 

алгоритму дій), тобто у процесуальному розумінні технологія має дати 

відповідь на запитання: "Як досягти результату діяльності (з використанням 

чого і якими засобами)?". 

В Україні вивченням освітніх технологій займаються В. Євдокимов, 

І. Прокопенко, А. Нісімчук, І. Смолюк, О. Пєхота, А. Кіктенко, Л. Дубровська, 

М. Гриньова, О. Любарська, А. Алексюк, В. Онищук, С. Сисоєва, Н. Яковець та 

ін. Питання застосування альтернативних освітніх технологій досліджують 

вчені С. Бєляєва, І. Богданова, О. Кириченко, О. Аніщенко, Н. Шестак, 

О. Янкович та ін. 

В науковому обігу із поняттям «освітні технології» використовується 

також «педагогічні технології», «технології навчання», «технології виховання», 

«соціально-виховні технології», «технології управління». Часто вчені 

вважають, що поняття освітні технології ширше, ніж педагогічні. Окрім 

педагогічних, освітні технології включають ще й соціально-виховні, 

психологічні, культурологічні та інші аспекти. Змістовий зв'язок розглянутих 

понять представлено на рисунку 2.7. У ієрархії освітніх технологій особливе 

місце займають ІКТ, які є наскрізними, тобто перетинають всі інші групи 

технологій, використовуються як у навчально-виховних, так і в управлінських 

процесах та технологіях (рис. 2.7). 

Найчастіше освітні технології визначають як засіб навчання; проект 

(модель) освітнього процесу відповідно до визначеної мети; сукупність дій чи 

діяльність; галузь наукового знання; багатовимірне поняття (зокрема, 

система) [218]. 
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Рисунок 2.7. Змістовий зв'язок в ієрархії поняття «освітні технології» 

Освітні технології мають спільни ознаки з методами навчання, так як 

вони виступають способом організації освітнього процесу та взаємодії між його 

суб'єктами та об’єктами. Але відмінності між ними існують також. Освітня 

технологія – це спосіб оптимального досягнення мети педагогічного процесу з 

використанням відповідних методів. Її можна визначати як послідовність 

спільних дій вчителя та учнів, що супроводжуються педагогічною 

діагностикою і спрямовані на забезпечення відповідності результату визначеній 

меті. В свою чергу метод виступає способом спільної діяльності суб’єктів та 

об’єктів освітнього процесу, який може використовуватися в одній чи багатьох 

технологіях [277]. Методика є сукупністю дій для отримання локального 

результату, які не супроводжуються жорстким діагностуванням досягнутої 

мети. 

Визначимо сучасні освітні тренди та їх вплив на освітні технології в 

початковій школі, які в свою чергу стали чинниками для оновлення методичної 

системи навчання інформатики.  

Серед освітніх трендів, враховуючи і світові тенденції, які 

обговорюються в рамках оновлення системи освіти в Україні, було визначено 

основні для початкової школи: відкритість та доступність освіти, практико-

орієнтоване та проблемне навчання, STEAM-освіта, розвиток неформальної 

освіти, розвиток дослідницького мислення, геймифікація, персоналізація, 

адаптивне навчання, мобільне навчання, розвиток підприємницького мислення. 



120 

 

Вказані освітні тренди впливають на методичну систему, зокрема і на освітні 

технології, які відіграють значну роль у розвитку освітнього процесу. Зокрема, 

освітні комп'ютерні технології сприяють створенню більш привабливого 

освітнього середовища. Коли технології навчання інтегровані в освітній процес, 

спостерігається позитивний вплив на нього. 

Для визначення впливу на методичну систему, освітнім технологіям 

присвоєні ідентифікатори для подальшого анаоізу взаємозалежней між ними та 

освітніми трендами. Для зручності позначимо за допомогою скорочень кожну із 

проаналізованих нами освітніх технологій 

 Відеохостинг, відеоблогінг – ОТ1 

 Використання е-навчальних середовищ – ОТ2 

 Технології формування медіаграмотності – ОТ3 

 Проблемне навчання – ОТ4 

 Проектне навчання – ОТ5 

 Дослідницьке навчання (inquiry-based learning) – ОТ6 

 Технології формування комп'ютерного та обчислювального 

мислення – ОТ7 

 Геймифікація – ОТ8 

 Робототехніка – ОТ9 

 Мейкерство – ОТ10 

 3d принтінг – ОТ11 

 Віртуальна, змішана, доповнена реальність – ОТ12 

 Сторітелінг – ОТ13 

 Перевернутий клас – ОТ14 

 Інтегроване навчання – ОТ15 

 Формувальне оцінювання – ОТ16 

Для визначення головних факторів впливу на методичну систему навчання 

інформатики, методом експертних оцінок було визначено перелік освітніх 

технологій, які використовуються при реалізації освітнього тренду (Табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2.  

Використання освітніх технологій при реалізації освітніх трендів 

Освітні тренди Освітні технології 

Відкритість та доступність освіти ОТ1, ОТ2, ОТ3 

Практико-орієнтоване та 

проблемне навчання 

ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ13, ОТ16 

 

STEAM-освіта 
ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7, ОТ9, ОТ10, ОТ11, 

ОТ12, ОТ13, ОТ15, ОТ16 

Розвиток неформальної освіти ОТ1, ОТ2, ОТ8, ОТ9, ОТ10, ОТ15 

Розвиток дослідницького мислення 
ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7, ОТ9, ОТ10, ОТ11, 

ОТ13, ОТ14, ОТ15, ОТ16 

Геймифікація ОТ2, ОТ3, ОТ7, ОТ8, ОТ16 

Персоналізація, адаптивне 

навчання 

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ8, ОТ16 

Мобільне навчання ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ8, ОТ15 

Розвиток підприємницького 

мислення 

ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ9, ОТ10, ОТ13, 

ОТ14, ОТ16 

Щодення навчання протягом 

всього життя 

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ13, ОТ16 

Такий розподіл дає змогу визначити найбільш актуальні освітні технології, 

необхідні для формування навичок 21 сторіччя та проаналізувати, які ЕОР в 

першу чергу потрібно впроваджувати на уроках інформатики для підготовки 

учнів початкових класів до переходу в середню школу та формування 

конкурентоспроможної особистості з молодшого шкільного віку (Табл. 2.3). 

Таблиця 2.3.  

Результати оцінювання актуальності освітніх технологій 

Освітні технології Абсолютна частота застосування 

технології, при врахуванні 

освітніх трендів 

Формувальне оцінювання 7 

Використання е-навчальних середовищ 6 

Проблемне навчання. Навчання на 

основі опитування. Робототехніка. 

Сторітелінг 

5 
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Відеохостинг, відеоблогінг. Технології 

формування медіаграмотності. 

Проектне навчання. Геймифікація. 

Мейкерство. Інтегроване навчання 

4 

Технології формування комп'ютерного 

та обчислювального мислення 

3 

Перевернутий клас. 3d принтінг 2 

Віртуальна, змішена, доповнена 

реальність 

1 

В ході нашого дослідження ми зупинилися на аналізі освітніх технологій, 

які мають абсолютну частоту зі значенням, яке більше чи дорівнює 5. Опишемо 

дані освітні технології та визначимо групи ЕОР для використання на уроках 

інформатики. 

2.4. Методичні рекомендації для вчителів щодо особливостей 

використання електронних освітніх ресурсів при навчанні основам 

інформатики 

2.4.1. Використання електронних освітніх ресурсів при впровадженні 

формувального оцінювання 

Концепція Нової української школи декларує зміни підходів до оцінювання 

результатів навчання. Одним із таких підходів є формувальне оцінювання, яке 

вважають оцінюванням для поліпшення навчання. О. Локшина на основі аналізу 

тлумачень поняття «формувальне оцінювання» зарубіжними вченими Ф. 

Перрену, Б. Коуві та Б. Беллом, П. Блеком cформулювала концепт: 

«Формувальне оцінювання розуміється як інтерактивне оцінювання учнівського 

прогресу, що дає змогу вчителям визначати потреби учнів, адаптуючи до них 

процес навчання» [212, c. 223-224]. Формувальне оцінювання дає можливість 

учням усвідомлювати й відслідковувати особистий прогрес і планувати подальші 

кроки з допомогою учителя.  Молодшим школярам притаманна особливість 

сприймати оцінку як оцінювання себе, а тому негативну оцінку вони розуміють 

як вияв негативного ставлення до себе з боку вчителя. Тому ряд предметів, серед 

яких і Інформатика, винесені в список, де  оцінювання навчальних досягнень 

учнів здійснюється вербально [240]. З огляду на вказану вікову особливість, 
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учитель має використовувати формувальне оцінювання, яке в включає два 

обов’язкових компоненти: доброзичливе ставлення до учня як до особистості та 

позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв’язання задачі (навіть 

якщо ці зусилля не дали позитивного результату). Для вчителя формувальне 

оцінювання означає бути поруч з учнем і вести його до успіху. Учителі 

використовують інформацію з оцінювання для корегування навчання та 

забезпечення правильного виконання учнями завдань. Коли наставники 

регулярно залучають учнів до збирання та перевірки інформації про своє 

навчання, вони допомагають їм ставати відповідальними  та самостійними. Мета 

формувального оцінювання: підтримати навчальний поступ учнів, формувати 

у дитини упевненість у собі, наголошуючи на її сильних сторонах, а не на 

помилках, діагностувати досягнення учня на кожному з етапів навчання, вчасно 

виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню, підтримувати бажання 

навчатися й прагнути максимально можливих результатів, запобігати 

побоюванням помилитися. Ключова і невід’ємна частина процесу оцінювання — 

формування здатності учнів самостійно оцінювати власний поступ.  

Учені виокремили такі компоненти успішного застосування формувального 

оцінювання: забезпечення вчителем ефективного зворотного зв’язку з учнями; 

активна участь учнів у процесі власного навчання; корегування процесу навчання 

з урахуванням результату оцінювання; визнання вагомого впливу оцінювання на 

мотивацію та самоутвердження учнів, які, своєю чергою, впливають на навчання; 

уміння учнів оцінювати свої знання самостійно. 

Н. Морзе, О. Барна та В. Вембер наголошують на зміні методів та 

інструментів оцінювання [225]. Зокрема автори описують формувальне 

оцінювання як одну з педагогічних технологій сучасних навчально-методичних 

комплектів з інформатики для 2 та 5 класів: у підручниках та робочих зошитах 

містяться рубрики Повторюємо, Перевіряємо, Підсумок [222, 220, 221], де 

використання завдань і вправ на оцінювання набутих знань й умінь дає змогу 

привчити учнів до систематичної рефлексії щодо результатів власної 

діяльності, а вчителеві відчути зворотний зв’язок з кожним учнем.  



124 

 

Формувальне оцінювання на уроках інформатики в початковій школі може 

бути використане на різних етапах уроку. Зокрема, в ході дослідження виділено 

групи ЕОР, які дозволяють використовувати різні техніки формувального 

оцінювання, для конкретних методів: 

I. Усні (бесіда, розповідь) 

a) Сторітелінг: Storybird, Storyjumper, Animatron, Pixton, Bookcreator, 

Toondoo, Binumi, Tellaboutapp, Toontastic, Tellagami, 

Zimmertwinsatschool, Sway 

b) Відеовідгуки: Youtube, iMovie, Magisto, Toontastic, Animoto Video Maker 

II. Графічні 

a) Інтерактивні вправи: Learningapps, SmartNotebook 

b) Хмара слів: Abcya, Wordart, Wordclouds, Answergarden, Mentimeter 

c) Карти знань: GoConqr, Coggle, MindMup, bubbl.us, Mindomo, 

Wisemapping, Inspiration 

d) Списки пріоритетів: Learningapps, MS Word, GoogleDocs, ColorNote 

e) Таблиці З-Х-Д: Realtimeboard, Padlet, groupmap.com, K-W-L Creator, 

SmartNotebook, MS Word, GoogleDocs 

f) Схеми: Inspiration, SmartNotebook, MS Word, GoogleDocs 

g) Завдання на послідовність: Learningapps, SmartNotebook, MS Word, 

GoogleDocs 

III. Наочні 

a) Форуми: Padlet, groupmap.com 

b) Оціночні листи: MS Word, GoogleDocs 

c) Інтерактивні вправи: Learningapps, SmartNotebook 

d) Опитування: Socrative, Kahoot, Mentimeter 

e) Контрольні списки: MS Word, GoogleDocs, ColorNote 

f) Спостереження: MS Word, GoogleDocs, ColorNote 

g) Форми: GoogleForms 

h) Сховище даних для портфоліо: GoogleDrive, OneDrive, iCloud 

IV. Практична перевірка 

http://www.storybird.com/
https://www.storyjumper.com/
http://www.animatron.com/
https://www.pixton.com/
http://www.toondoo.com/
https://www.binumi.com/
http://www.tellaboutapp.com/
http://www.toontastic.withgoogle.com/
https://tellagami.com/
http://zimmertwinsatschool.com/
https://sway.com/
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a) Навчальні проекти: Go-labz 

b) Досліди: Go-labz 

c) Запитання: Padlet, groupmap.com, MS Word, GoogleDocs 

d) Заповнення таблиці: Padlet, groupmap.com, MS Word, GoogleDocs 

Перераховані ЕОР допомагають дізнатися  вчителю і, саме головне, учню 

про його прогрес у навчанні та демонструє, над чим ще потрібно попрацювати. 

Вищезазначені ЕОР можна використовувати для поточного оцінювання, 

повторення матеріалу в ігровій формі, для виявлення ставлення учнів до подій, 

формулювання власних запитань учнями, взаємооцінювання та аналізу власних 

досягнень.  

Розглянемо застосування деяких ресурсів на уроках інформатики в 

початковій школі.  

Освітній сервіс Kahoot (https://kahoot.com) призначений для створення 

тестів та вікторин з можливістю використання на вибір комп’ютерів та 

мобільних гаджетів. Алгоритм роботи з сервісом:  

 створюємо тест, опитування, вікторину з можливістю додавання 

фото та відео; 

 надаємо учням номер віртуальної кімнати, яка генерується; 

 показуємо завдання через інтерактивну дошку чи монітор в класі; 

 учні заходять на своїх пристроях в кімнату сервісу; 

 на екрані в них відображається варіанти відповіді та йде відлік часу; 

 на дошці після відповіді на запитання виводяться дані про 

результати; 

 вчитель отримує статистику для кожного учня та всіх запитаннях. 

ЕОР Kahoot можна використовувати на різних етапах уроку. Це може бути 

опитування з визначення їх настрою та очікувань на початку уроку, вчитель 

може визначити, чи знайомі учні з поняттям, яке буде розглядатися на уроці, 

перевірити засвоєння нових знань та вмінь, провести рефлексію та інше 

(рис. 2.8).  
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Рисунок 2.8. Приклади завдань, створених в Kahoot 

Переваги використання Kahoot у початковій школі на уроках інформатики  

є підвищення мотивації учнів до навчання і бажання школярів брати участь в 

опитуванні. 

ЕОР Socrative схожий за функціоналом до Kahoot, але має ряд певних 

переваг. З його допомогою вчитель може створювати опитувальники з 

відкритими питаннями, тести з варіантами відповідей, може запускати 

командну гру (рис. 2.9) або ж озвучувати запитання усно.  

  

Рисунок 2.9. Приклад відображення Socrative під час командної гри  

Учні приєднуються до вікторині за посиланням, а результати їх відповідей 

обробляються програмою. Учитель отримує в результаті статистику по всьому 

класу, кожному учневі і зведену таблицю результатів (рис. 2.10). Сервіс має 

інтуїтивно зрозуміле меню, розрахований на дітей від 5, і послужить 
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інструментом для швидкого створення всього інтерактивного: вікторин, 

опитувань, обговорень, відеороликів.  

 

Рисунок 2.10. Приклади результатів опитування в Socrative 

Для швидкого збору даних від учнів використовують онлайн «білі дошки». 

Он-лайн біла дошка – це спеціальний сервіс в мережі Інтернет, який може 

забезпечити спільну (групову та колективну) роботу користувачів. Основою 

для діяльності на дошці виступає чистий білий аркуш. Тому відповідні сервіси 

називають білою дошкою (Whiteboard). ЕОР Padlet доступний на 37 мовах, 

зокрема й українською мовою. Після реєстрації (також можна скористатися 

акаунтами Google і Facebook) з'являється чистий простір – стіна, яку відразу 

можна почати наповнювати контентом. Особливістю даного ЕОР є те, що 

можливо відправити сторінку Padlet в соціальні мережі, зберегти у вигляді 

електронного документа в форматах PDF, Exel, CSV, отримати RSS або 

відправити по електронній пошті, вставити в свою сторінку або блог за 

допомогою html-коду і навіть використовувати мобільну версію з QR-кодом. 

На уроках інформатики он-лайн білі дошки можуть бути використані для: 

 розміщення інформації з теми, що вивчається;  
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 організації віртуального простору для проведення уроку; 

 розміщення навчальної інформації або завдань для її пошуку; 

 мозкового штурму;  

 збору ідей для проекту, вироблення спільного погляду на проблему, 

спільного виконання проектного завдання; 

 організації пошукової роботи учнів й публічної репрезентації 

отриманих результатів; 

 організації кооперативної спільної діяльності учнів як на занятті, так 

і в поза навчальний час; 

 створення портфоліо учня; 

 заповнення таблиці ЗХД; 

 узагальнення й систематизації знань, рефлексії.  

За допомогою програми Padlet вчитель може створити стіну з блоків, 

розміщених один біля одного, полотно з довільним розміщенням написів, 

трансляцію з впорядкованим вмістом зверху вниз, сітку з блоками в рядок, 

полицю з вмістом в стовпчиках та стіну-чат. На рисунку 2.11 представлено 

скріншоти обговорення правил безпечної поведінки на уроці інформатики. При 

використанні білої дошки учні повторюють правила, які могли не пригадати 

самостійно та намагаються записати правило, яке ще не розмістили 

однокласники.  

 

Рисунок 2.11. Приклад білої дошки для проведення систематизації знань з 

теми «Правила безпечної поведінки на уроці інформатики» 
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Застосувати сервіс Padlet можна і для організації самостійної пошукової 

роботи учнів із запропонованої теми й публічної презентації отриманих 

результатів (Рис. 2.12). 

 

Рисунок 2.12. Приклад білої дошки для пошукової роботи учнів з теми 

«Інформаційні ресурси інтернету. Пошук навчальних матеріалів у мережі» 

Хмари слів (хмара тегів, або зважений список, представлений  візуально) 

— це візуальне подання списку категорій або тегів, також званих мітками, 

ярликами, ключовими словами, тощо [276]. Використовується для опису 

ключових слів (тегів) на веб-сайтах, або для представлення неформатованого 

тексту. Ключові слова найчастіше являють собою окремі слова, і важливість 

кожного ключового слова позначається розміром шрифту або кольором. Таке 

представлення зручне для швидкого сприйняття термінів і для розподілу їх за 

популярністю щодо один одного.  

На уроках інформатики хмари слів можна використовувати для реалізації 

наступних освітніх цілей: 

 в хмару можна записати терміни, які пов’язані з темою уроку, яку 

учні повинні визначити;  

 попросити скласти пропозиції щодо визначеної теми, «хмара» 

виступає в якості опорного конспекту;  

 можна запропонувати дітям прочитати в «хмарі» головне питання, на 

яке необхідно знайти відповідь протягом уроку;  
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 провести рефлексію, де учні закінчують речення з словосполучень на 

хмарі слів: «Hа занятті я дізнався», «Я зрозумів», «Навчився», 

«Найкраще на занятті мені вдалося», «Я не зрозумів», «В мене 

виникли труднощі»; 

 скласти речення або розповідь, використовуючи якомога більше слів 

з хмари;  

 створити словникову хмару на основі нещодавно вивчених термінів, 

спробувати пояснити їх значення; 

 показати хмару зі слів, які пов’язані з певним поняттям та 

запропонувати учням вгадати його;  

 перетворити нудний текст в цікаву головоломку; 

 написати зашифровану листівку другові; 

 зробити хмарку підказок до інформатичного диктанту, кросворду 

тощо; 

 повторити основні поняття теми, що вивчається. 

Цей список можна доповнювати в залежності від освітніх цілей. Одним з 

ЕОР для створення хмари слів є AnswerGarden – це зручний сервіс, який 

дозволяє впроваджувати інструмент зворотного зв'язку з відкритим контентом. 

З його допомогою учні можуть набирати слова та словосполучення і бачити, як 

їхні відповіді з'являються в хмарі слів (Рис.2.13). Відповіді учнів зберігаються у 

вигляді хмари і вчитель одразу бачить, яка з відповідей найчастіше 

зустрічається. 

 

Рисунок 2.13. Приклад хмари слів з теми «Графіка» 
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Вчитель може використовувати даний інструмент для анонімного 

опитування, коментарів учнів, де не потрібно однозначної відповіді, 

проведення мозкового штурму, свого невеликого дослідження. 

Цікавим інструментом, який також представлений на розробленому в 

рамках дослідження порталі http://eer.kl.com.ua є Mentimer. Це сервіс, що 

дозволяє задавати питання класу і отримати миттєвий зворотний зв'язок через 

будь-які мобільні пристрої чи ПК, що мають доступ в Інтернет. Даний ресурс 

постійно оновлюється, розробники додають нові інструменти для вчителя. 

Сервіс дає чудову можливість показати зворотній зв'язок з класом по кожному 

навчальному завданню. На рисунку 2.14 представлено приклад опитування 

дітей про важливість правил безпечної роботи в Інтернеті з використанням 

слайдерів, які вчитель може самостійно визначати. Також вчитель може 

встановити час на виконання тесту, проходження вікторини чи запису 

відповідей на питання.  

 

Рисунок 2.14. Приклад опитування зі слайдерами в Mentimer з теми 

«Безпека в Інтернеті» 

Для участі в такому інтерактиві учні вставляють в пошуковий рядок 

браузера посилання menti.com і код опитування або можуть сканувати QR - код, 

який буде їм продемонстровано. Після чого учасники приймають участь в 

опитуванні (рис. 2.15). На відміну від багатьох інших ЕОР для опитувань, 

Mentimer проводиться анонімно, замість імен на екрані з'являються аватари. 

Імена видно тільки вчителю при збереженні результатів тесту. 



132 

 

 

Рисунок 2.15. Приклад опитування зі слайдерами в Mentimer з теми 

«Безпека в Інтернеті» 

Mentimer, як і багато описаних раніше ЕОР, є хорошим інструментом для 

збору неформального зворотного зв'язку від учнів. Даний ЕОР може містити не 

тільки навчальні завдання, вчитель також може перевірити емоційний стан 

учнів або їх готовність до вивчення нового матеріалу. Наприклад, яка вправа 

найбільше сподобалася, який настрій по завершенню уроку та інше. 

Якщо на уроці потрібно здійснити оцінювання дітей без використання 

учнями комп’ютерів та гаджетів, то можна використати ЕОР Plickers, який 

дасть змогу швидко зібрати дані тільки при наявності смартфону тільки у 

вчителя. Plickers один з інструментів оцінювання, при якому використовуються 

картки з QR-кодами. Програма Plickers представлена сайтом, а також додатком 

для смартфона на платформах Apple і Android. Сайт складається з декількох 

розділів: library (бібліотека) – база для створення і зберігання запитань, які 

можна розсортувати по папкам; reports (звіти) – сховище звітів по пройденим 

тестам; classes (класи) – розділ сайту, де можна створювати класи та 

розподіляти номери QR-кодів між учнями для того, щоб відстежувати 

успішність навчання кожного школяра; liveview (попередній перегляд в режимі 
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реального часу) – розділ сайту, який використовується для демонстрації питань 

класу; cards (картки) – база карток з QR-кодами; help – розділ, призначений для 

допомоги користувачам, що відповідає на найбільш популярні питання про 

сайт та додаток. 

 

Рисунок 2.16. Скріншот сайту в режимі попереднього перегляду 

На рисунку 2.16 представлений скріншот сайту в режимі попереднього 

перегляду в реальному часі. Це зображення може демонструватися класу за 

допомогою проектора. В цьому розділі учні можуть побачити питання, а 

вчитель в режимі реального часу відстежити, хто з дітей відповів або не 

відповів на поставлене запитання, або скільки учнів проголосувало за ту чи 

іншу відповідь. 

 

Рисунок 2.17. Картка с QR-кодом 

Кожна картка з QR-кодом (Рис. 2.17) індивідуальна, позначена своїм 

порядковим номером. Для того, щоб дати відповідь, учень повинен тримати 

картку так, щоб літера того варіанту, який він вважає правильним, була 

написана на верхній межі квадрату. За допомогою програми для смартфона 

можна проводити опитування учнів, створювати нові питання, а також 

переглядати звіти за результатами завершеного опитування. У правому 
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верхньому куті екрану смартфона для зчитування відповідей класу вчитель 

повинен активувати сканер QR-кодів (значок фотокамери). У ручному режимі 

на питання сканером буде зарахована остання зазначена учнем літера, що дає 

учневі можливість виправити початкову відповідь. 

  

Рисунок 2.18. Скріншот смартфону та вкадки «Звіти» після перевірки 

питання 

На рисунку 2.18 представлені скріншоти програми для смартфону, де 

відображаються результати відповідей учнів відразу після закінчення 

опитування та таблиця з відповідями кожного учня, яка міститься в розділі 

сайту «reports». Таким чином, вчитель одразу може побачити, яку відповідь 

вибрав кожен з учнів, який відсоток класу відповів правильно та відстежити 

досягнення кожного школяра, який брав участь в тестуванні.  

Plickers – один з допоміжних інструментів при впровадженні 

формувального оцінювання знань учнів. Тестові питання, пропоновані учням на 

базі даної технології, можуть застосовуватися при вивченні різних тем з 

інформатики, а також для повторення пройденого матеріалу і закріплення знань 

в учнів. Вчителю використання електронної технології Plickers дає можливість 

швидко, в режимі реального часу оцінювати успішність підготовки учнів, 

фіксувати результати опитування в електронній базі даних і своєчасно 

відстежувати успішність учнів. 
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2.4.2. Використання інтерактивних е-навчальних середовищ при 

вивченні інформатики 

Застосування інтерактивних технологій сприяє розкриттю, збереженню та 

розвитку індивідуального підходу при навчанні учнів, формуванню у них 

пізнавального інтересу. Інтерактивні ЕОР дозволяють здійснювати взаємодію 

учня з програмою, що супроводжуються динамічними діями на екрані, звуком. 

Поняття «інтерактивний» походить від англійського слова interact (inter – 

взаємний, act – діяти). Інтерактивний означає можливість взаємодіяти або 

знаходитися в режимі бесіди, діалогу з комп’ютером чи людиною [246]. 

Інтерактивність в е-навчальних середовищах забезпечується множинним 

вибором з елементів множини; введенням тексту з клавіатури з подальшим 

аналізом і систематизацією помилок; активізацією елементів інтерактивної 

мультимедіа композиції з аудіовізуальним поданням нових інформаційних 

об'єктів; переміщенням об'єктів для складання певних композицій; поєднанням 

об'єктів для зміни їх властивостей або одержання нових об'єктів.  Ці 

особливості ЕОР забезпечують роботу учня в найбільш зручному для нього 

темпі, що дозволяє враховувати індивідуальні особливості сприйняття та стилі 

пізнавальної діяльності різних учнів.  

Прикладом таких ЕОР для уроків інформатики можуть бути GCompris, 

LearningApps, вправи розроблені в SmartNote, Childsplay, KDEedu та інші.  

Інтерактивні ЕОР поступово набувають свого поширення в освітньому процесі, 

зокрема їх можна використовувати на уроках інформатики для: 

 виконання вправ на усвідомлення (розуміння), запам’ятання, 

застосування в нестандартних ситуаціях та в творчому застосуванні; 

 комп’ютерної підтримки етапів актуалізації знань та вмінь учнів, 

систематизації та закріплення матеріалу; 

 розміщення навчального матеріалу; 

 спільного виконання вправ; 

 самостійного створення електронних ресурсів за допомогою 

інструментальних засобів; 
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 організації колективної та індивідуальної роботи; 

 спільного виконання домашнього завдання. 

Розглянемо приклади використання сервісу LearningApps.org в початковій 

школі на заняттях з предмету інформатика. В додатку існує близько 34 блоків, в 

яких можна створити велику кількість завдань: Вікторина, Виділити слова, Де 

це?, Впорядкування, Таблиця відповідностей, Впорядкування, Заповнити 

пропуски, Заповнити таблицю, Пазл, Класифікація, Гра «Парочки», Числова 

пряма і т.д.  

Кожна вправа може використовуватися на різних етапах уроку. Наприклад 

на стадії актуалізації досвіду і знань доцільно використати вправу «Виділити 

слова» (рис. 2.19). При запуску блоку висвічується завдання «Знайдіть 

помилки», «Знайдіть помилку та виділіть неправильне слово», а по завершенню 

– повідомлення про правильність виконання. Це завдання передбачає 

використання методу створення відчуття успіху в навчанні. Вчитель навмисно 

розроблює контент з помилками з метою привернути увагу учнів, що зміцнює 

впевненість у власних силах, пробуджує почуття гідності, стимулює бажання 

вчитися.  

  

Рисунок 2.19. Приклади вправи Виділити слова 

На думку Н. Морзе, важливою складовою освіти інформаційного 

суспільства є здатність до успішної кооперації, співробітництва з іншими, 

ефективна організація групової роботи [224]. Тому важливо на уроці 

створювати сприятливе  середовище для групової форми діяльності,  роботи в 

парах. Для організації спільного виконання завдань на етапі засвоєння засобів 
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діяльності доцільно використати вправу «Скачки» (рис. 2.20). Учні можуть 

виконувати завдання в парах одночасно (максимум 6 груп). Хто швидше 

відповідає на питання, той першим приходить до фінішу. Така форма роботи 

передбачає використання ігрового компоненту, який стимулює учня до 

досягнення мети (перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети (треба 

знати більше інших). Ситуація успіху створює сприятливий емоційний фон для 

розвитку пізнавального інтересу. Невдача сприймається не як особиста поразка, 

а як поразка у грі й стимулює пізнавальну діяльність (реванш). 

 

Рисунок 2.20. Приклади вправи Скачки 

Сервіс LearningApps.org також використовується для роботи з SmartBoard, 

коли учні виконують завдання біля дошки. Прикладом таких вправ будуть 

блоки Знайти слова, Розставити за порядком, Таблиця відповідностей, Знайди 

пару, Вікторина та інше (рис. 2.21). Виконання таких вправ на великому екрані 

дає змогу бачити завдання усім учням в класі, виводить взаємодію учнів з 

вчителем на новий рівень, підтримує в класі атмосферу жвавого спілкування і 

викликає дискусії – це істотно допомагає при ознайомленні учнів з новим 

матеріалом.  
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Рисунок 2.21. Приклади вправ 

Доцільно також запропонувати учням такі вправи: Пазл з завданням 

«Оберіть пристрої, які відносяться до пристроїв введення та виведення», 

Фрагменти зображення – «Підпишіть пристрої комп'ютера», Кросворд за темою 

«Клавіатура комп’ютера»,  Гра «Парочки» (рис. 2.22). З правилами виконання 

таких видів завдань діти, як правило, знайомі, тому основний час відводиться 

не на інструкції, а на закріплення знань і формування вмінь їх застосовувати. 

Вправи характеризуються динамічністю, сприяють розвитку логічного 

мислення, пам'яті,  самостійності, запам'ятовуванню навчального матеріалу. 

 

Рисунок 2.22. Приклади вправ 

Перед виконанням будь-якої вправи оголошується завдання, тому всі 

блоки можна використовувати і при самостійній роботі учнів. LearningApps.org 

підійде і для організації рефлексії.  
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Перевагами використання електронних освітніх ресурсів, створених 

засобами представленого сервісу, являється можливість виконання вправи в 

повноекранному режимі; є нагода вбудувати навчальний блок в систему 

дистанційного навчання Sharable Content Object Reference Model (SCORM), 

використати створений модуль для iBooks Author — додатку для створення 

електроних книг iBooks, розроблені компанією Apple, та для сервісу 

мережевого  програмування Developer Source.  

Сервіс Web 2.0 LearningApps для підтримки процесу навчання в початковій 

школі дозволяє вчителям розробляти модулі мультимедійних навчальних вправ 

без особливих зусиль. LearningApps дає можливість розширення типів завдань  

розробниками, які мають навички роботи з технологіями HTML, JavaScript і 

CSS.  

LearningApps сприяє формуванню в учнів навичок ефективного 

використання ІКТ,  вмінь працювати в групах, стимулює розвиток інтересу 

учнів до занять, виховує відповідальність за індивідуальні навички та за спільні 

результати. Під час проведення уроків з використанням LearningApps, учні із 

задоволенням виконують запропоновані вправи.  

2.4.3. Проблемне навчання. Використання електронних освітніх 

ресурсів при впровадженні дослідницького навчання. 

У початковій школі проблемне навчання зводиться до створення 

проблемних ситуацій, що не мають однозначного вирішення, зіставлення умов і 

обставин, за допомогою яких розвивається пошукова діяльність молодших 

школярів. Проблемна ситуація, як невід’ємний компонент будь-якої 

продуктивної розумової діяльності, відіграє важливу роль в інтелектуальному 

розвитку людини [87]. Адже процес мислення виникає саме на основі 

проблемної ситуації і якісно змінюється під впливом активної взаємодії 

суб’єкта з пізнавальним об’єктом на тому чи іншому етапі розв’язування 

завдання. Основними етапами пізнавальної діяльності при вирішенні 

проблемної ситуації є наступні: усвідомлення проблеми, її вирішення у ході 

висунення гіпотез і перевірка розв’язку.  



140 

 

Сучасний вчитель має стимулювати своїх учнів до творчості, 

нестандартного мислення, пізнання навколишнього світу та допитливості, 

пошуку нових методів вирішення проблемних ситуацій. Дослідницьке навчання 

якнайкраще забезпечує реалізацію самостійного процесу пізнання та 

креативного мислення у дитини [36]. Завдяки цьому методу учні весь час 

перебувають у стані відкриття, вчаться самостійно досліджувати, описувати 

явища, формулювати гіпотези, доводити свої переконання тощо. 

Технологія дослідницького підходу в початковій школі в педагогічне 

наукове коло входить не так давно, хоча тісно переплітається з проблемним 

навчанням.  Переклад не усталений і часто можна побачити термін 

дослідницького підходу (IBL – inquiry based learning), який визначено кількома 

способами у літературі. Спочатку мова йшла про безперервне вивчення 

інтересу учасників навчання до теми, в якій вони беруть участь у соціальній 

взаємодії  (Ж. Піаже, Б. Пірс, Л.. Виготський) [98, 99, 130]. Т. Чонг 

і В. Джолінген визначили його як освітню стратегію, засновану на виявленні 

знань, що сприяє активній участі та відповідальності учня [55]. М. Педасте та 

Т. Сарапу називають IBL, як підхід за яким учні вирішують проблеми, 

використовуючи свої навички дослідження [97]. Останнім часом дослідницьке 

навчання все частіше пропонувалося як ефективний підхід для заохочення 

цікавості та мотивації учнів, пов'язуючи наукове викладання у школах з 

неформальним навчанням та явищами в повсякденному житті [119]. Така 

стратегія може допомогти учням розвинути їх здатність працювати в 

непередбачуваних та складних середовищах, особливо в сучасному, постійно 

зміненому, технологічному суспільстві.  Навчання на основі IBL прагне 

залучити учнів до справжнього наукового процесу відкриття.  

Одним з найпотужніших ресурсів впровадження описаних технологій є 

платформа Go-Lab (https://www.golabz.eu/), яка дає змогу складний науковий 

процес поділяти на менші, логічно пов'язані одиниці. Ці окремі одиниці 

називаються етапами запиту, а їх набір зв'язків формує цикл, який описують в 

науковій літературі як «цикл запитів» (inquiry cycle). На освітньому порталі Go-
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Lab всі фази процесу дослідження представлені для дітей у вигляді 5 вкладок 

(Рис. 2.23):  

 Опис. Учні знайомляться з проблемою та навчальними матеріалами. 

 Осмислення. Учні складають і документують гіпотези дослідницьких 

питань і припущень за допомогою різних додатків, 

 Розслідування. Учні планують та проводять науковий експеримент, який 

може містити віддалену чи віртуальну лабораторію, інструменти для 

проведення експерименту та інше.  

 Висновок. Учні підводять підсумки своїх досліджень. 

 Обговорення. Учні, використовуючи різні інструменти, обговорюють 

результати.   

На кожному з етапів вчитель може використовувати не тільки текстові та 

графічні дані, а й онлайн лабораторії та інтерактивні додатки: інструменти для 

формувального оцінювання, онлайн дошки, інструмент для побудови гіпотез, 

формулювання висновків, збору даних, опитувань та інше. Українською мовою 

представлено 28 таких інструментів, серед яких є розробки автора. Всі 

інструменти поділені на групи: Дослідження, Аналітичні, Математичні, 

Співпраця та Загальні додатки.  

 

Рисунок 2.23. Приклад створеного автором дослідження середовища 

«Безпека в Інтернеті» в Go-Lab 
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Під час організації дослідницької діяльності, важливим етапом є 

формування вміння в учнів формулювати гіпотезу дослідження, яку в 

результаті буде підтверджено учнем або спростовано. ЕОР Go-Lab містить 

інструмент Hypothesis Scratchpad, який, наприклад, допоможе учням написати 

свої здогадки щодо того, які кольори ми отримаємо/не отримаємо змішавши 

подані при вивченні теми «Графіка» (рис. 2.24). Вчитель визначає серію 

ключових слів, а учень з обраного переліку обирає та перетягує їх та 

встановлює у відповідну послідовність.  

 

Рисунок 2.24. Приклад інструменту для формулювання гіпотези в Go-Lab 

Також даний ресурс містить Online Labs, де представлено 1500 онлайн-

лабораторій, які можна використовувати на своїх уроках, а також адаптувати 

під свої освітні потреби та цілі. На уроках інформатики вчителі можуть задіяти 

віддалені лабораторії для проведення експериментів: 

a) Роботизована рука. Учні можуть керувати моторами віддалено та 

спостерігати через веб-камери, як робот переміщає багаж. 

b) Лабораторія електромагнітного крана. Учні можуть переміщати 

кран в одну з визначених позицій і забрати маленьку кульку з чаші, керуючи 

гачком вгору і вниз. Керування трьома службами відбуваються дистанційно. 

c) Моделювання зубчатої передачі. Основними цілями лабораторії є 

можливість учнів вивчити способи передачі руху за допомогою шестерні та 

ланцюгів. 

Приклад створеного дослідницького середовища в Go-Lab представлений в 

Додаток Н.  
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2.4.4. Шляхи навчання основ робототехніки в початковій школі 

Згідно інформації, наданої Національною асоціацією кабельних та 

телекомунікацій мереж США до 2020 року кількість підключених пристроїв до 

мережі Інтернет складе близько 50 мільярдів (рис. 2.25). [90]. Дані пристрої 

виступають вбудованими системами, які сьогодні надзвичайно поширені, адже 

вони використовуються в побутовій техніці (телевізорах, музичних центрах, 

холодильниках, пральних машинах, мікрохвильових печах), в автомобілях, в 

сучасних засобах зв'язку, у промисловості, у військовій і аерокосмічній техніці, 

в медицині, будівництві та ін.  

Вбудована система – спеціалізована комп’ютерна система, повністю 

вбудована всередині керованого пристрою, призначена для виконання 

обмеженої кількості функцій [154].  

 

Рисунок 2.25. Кількість пристроїв, підключених до мережі Інтернет. 

Сучасні діти живуть в світі комп’ютерів, Інтернету, електроніки, 

автоматики. Вони хочуть бачити це і в навчальному процесі, вивчати, 

використовувати, розуміти, створювати власні вбудовані системи. Для цього 

необхідно системно підходити до проектування та створення вбудованої 

системи. Етапи створення проекту вбудованих систем подана на рисунку 2.26. 
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Рисунок 2.26. Етапи створення проекту вбудованих систем 

Впровадження  розділів конструювання та робототехніка мають на меті 

такі освітні  завдання. 

1. Навчання конструюванню, моделюванню та програмуванню. 

2. Науково-технічна профорієнтація учнів. 

3. Розкриття технічного та творчого потенціалу дітей. 

4. Закріплення на практиці і застосування отриманих знань, умінь і 

навичок. 

5. Уміння працювати як індивідуально, так і в колективі. 

Інтегровані уроки, майстер-класи, що використовують комплекти для 

побудови та програмування роботів, є сучасною формою міждисциплінарної 

освіти дітей та молоді. Заняття з робототехніки впливають на розвиток 

математичної грамотності, науково-технічних, соціальних та цифрової 

компетентності (рис. 2.27).  

 

Рисунок 2.27. Робототехніка та формування компетентностей 
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Для визначення необхідності  та готовності впровадження робототехніки 

та її інтеграції в навчальний процес початкової школи, формування вище 

вказаних компетентностей, нами було проведено відповідне дослідження [114, 

115]. Гіпотеза полягала в тому, що вивчення робототехніки з описаними 

конструкторськими наборами, підвищить позитивну мотивацію учнів та якість 

їх навчальних досягнень, сприятиме формуванню цифрових та ключових 

компетентностей, навичок дослідницької діяльності, покращить підготовку в 

STEM-галузях.  Анкета «Робототехніка та діти» містила 15 запитань. В 

опитуванні взяло участь 132 респонденти. 

Майже 92% респондентів (вчителів початкової школи) вважають, що 

робототехніка призначена для навчання та розвитку дітей через гру. 79% 

учасників опитування вважають, що даний процес розвиває, мотивує до роботи 

та підтримує постійний інтерес дітей до навчання при конструюванні власного 

робота. Результати цих питань представлені на рисунку 2.28. 

 

Рисунок 2.28. Результати анкетування 

Для дослідження автором були описані ключові та предметні 

компетентності, які можна сформувати у дітей при навчанні основам 

робототехніки (рис. 2.29).  
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Рисунок 2.29. Ключові та предметні компетентності 

Респондентам в питаннях «Які компетентності можна сформувати у дітей 

при навчанні основам робототехніки?» дозволили обрати декілька відповідей.  

З ключових компетентностей майже 70% опитаних вказали на здатність 

працювати в групах, обмінюватися досвідом; 56% - на формування типу 

мислення, яке використовується для розв'язування неординарних практичних 

завдань і практично кожен інший респондент обирав варіант - здатність 

сформулювати свої власні цілі. При формуванні предметних компетентностей, 

під час навчання основам робототехніки, респонденти частіше віддавали 

перевагу варіантам: вміння створювати моделі об'єктів - 80%, логічне мислення 

- 74% респондентів. 

В опитуванні учасники мали змогу вказати які навички 21 століття можна 

формувати у дітей при вивченні основ робототехніки? У цьому питанні 

респондентам було дозволено вибирати декілька варіантів з таких відповідей: 

a. вирішення реальних життєвих проблем 
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b. критичне, системне мислення (тип мислення, який використовується 

для розв'язання практичних задач дослідницького та творчого типу) 

c. комунікативні навички 

d. ефективна співпраця 

e. робота в групі 

f. швидкий пошук та опрацювання даних 

g. виконання проектів 

h. вміння брати на себе відповідальність 

i. бути проактивним 

j. ваш варіант _________ 

Майже 63% опитаних вказали на  критичне, системне мислення (В), більше 

половини респондентів обрали виконання проектів (G), командну роботу (E) та 

навички спілкування (C) (рис.2.30). 

 

Рисунок 2.30. Результати опитування «Які навички 21 століття можна 

формувати у дітей при вивченні основ робототехніки?» 

Дослідження показало, що вивчення основ робототехніки чи інтеграції її в 

навчальні предмети допомагає стимулювати навчальну мотивацію учнів, 

розвиває здатність вирішити проблеми та підвищує їхню навчально-

дослідницьку роботу, надає дітям можливість створювати свій власний 

продукт, і в цьому процесі виражати творче мислення.  
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Переважна більшість респондентів вибрали відповіді, які вказують на 

творчий характер занять з роботами: можливість побудувати власні моделі 

(близько 60%), виконати творчу роботу (більше 65%).  Більше 40% 

респондентів бачать у робототехніці свій науковий потенціал, що сприяє 

розвитку дітей. Більше 60% респондентів підкреслюють, що навчання 

здійснюється через гру.  

Саме тому важливим є підготовка вчителів до проведення занять з 

використанням роботів та інтеграції їх в освітній процес. Перед вчителем 

постає питання підбору робототехнічних конструкторів (нами підібрані такі 

набори [231]), які б задовольняли навчальні цілі, відповідали фізіологічним 

вимогам та віковим особливостям учнів.  

Завданням сучасної освіти є забезпечити учнів необхідними ресурсами, 

вмотивувати їх, сформувати знання та навички, якими повинен володіти учень 

ХХІ століття. Для організації навчальної діяльності учнів в сфері освітньої 

робототехніки сьогодні на ринку пропонується ряд робототехнічних 

конструкторів,  які дозволяють учням швидко зібрати конструктор, підключити 

датчики та електродвигуни, скласти програму та запустити модель 

робота [231]. Варто відзначити, що майже всі навчальні конструктори для 

збірки роботів розроблені та випускаються за кордоном.  

Навчальний конструктор, що складається з безпечних і нетоксичних 

елементів, шо скріплюються між собою, – унікальний наочний дидактичний 

матеріал, що дозволяє вчителеві детально розкрити досліджуваний навчальний 

матеріал, а учням його освоїти в ігровій формі в ході навчально-пізнавальної 

діяльності [243]. 

Навчальна робототехніка – засіб навчального процесу, який здійснює 

значний вплив на становлення в учнів пізнавальних (розвиток пам'яті, уваги, 

мислення, уяви, сенсорики), емоційних і вольових процесів, а також творчих і 

комунікативних здібностей  [235]. 

Робототехнічні конструктори можна використовувати, починаючи з 

дошкільного віку. Існують різні класифікації конструкторів за їхньою 
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складністю, за компанією розробником, за віковими особливостями, за 

тематикою. 

На освітньому ринку з’являється навчальна база для навчання 

робототехніки починаючи з початкової школи [86]. Довгий час лідером у цьому 

напрямі займала компанія LEGO Education. Для учнів початкової школи на 

сьогодні можна використовувати 2 навчальні набори – «Прості механізми» та 

«Робототехніка. WeDo 2.0»  

Навчальний комплект «Прості механізми» навчає учнів принципам роботи 

простих механізмів, на доступному рівні знайомить учнів з такими важливими 

поняттями як зубчасті колеса, важелі, шківи, колеса та осі (рис. 2.31). Є 

навчальний план, методичні рекомендації для вчителя, робочі листи для учнів, 

навчальні інструкції зі складання базових простих механізмів.  

 

Рисунок 2.31. Модель, створена за допомогою навчального комплекту 

«Прості механізми» 

Освітня концепція LEGO Education виокремлює 4 складові навчання – 

встановлення взаємозв’язків, конструювання, рефлексію та розвиток. Спочатку 

учні знайомляться з пристроєм, який буде вивчатися. Далі вони будують цей 

механізм, використовуючи елементи конструктора та схеми складання. На 

наступному етапі учні вивчають побудований механізм, експериментують, 

проводять дослідження, роблять висновки, нотують результати випробувань. 

Кінцевим етапом є спроба удосконалити створений механізм, застосувати його 

до навколишнього середовища. При роботі з учнями доцільно поєднання їх у 

групи по двоє. 
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Наступний конструктор «Робототехніка. WeDo 2.0» включає 16 

тематичних проектів, пов'язаних з навколишнім середовищем, його охороною, 

світом тварин тощо. Учні мають можливість не тільки скласти конструкцію 

робота, який повинен вирішувати певну задачу, але й запрограмувати його, 

використовуючи інтуїтивно зрозуміле середовище візуального програмування. 

Поряд з компанією LEGO Education з'явилося ряд компаній, які 

займаються освітньою робототехнікою і представили на освітньому ринку 

низку рішень з навчання робототехніки. 

Наприклад, американська компанія Modular Robotics має два продукти – 

Cubelets та MOSS (рис. 2.32). Дані продукти представляють собою комплекти 

електронних кубиків, які легко поєднуються між собою за допомогою магнітів. 

Кожен з них є окремий електронний модуль з певною дією. Наприклад, є 

кубики-сенсори – відстані, температури, яскравості, потенціометр, які 

сприймають певний сигнал. Цей сигнал можна опрацювати і передати до 

кубиків-актуаторів – коліс, обертання, рівня сигналу, світла, звуку. Є ряд 

«розумних» кубиків – максимум, мінімум, інверсія, блокування. Комбінуючи 

кубики у логічній послідовності можна скласти велику кількість роботів для 

виконання певних задач. В кубики закладена певна програма, яка ними керує. 

Але є середовище програмування Cubelets Blockly, яке можна використовувати 

для перепрограмування кубиків на інші дії. На сайті розробника представлено 

навчальні матеріали (40 уроків), які відповідають певним віковим категоріям і 

розроблені у відповідності до міжнародних STEM-стандартів. Таким чином, ми 

маємо навчальний продукт, який принципово відрізняється від елементів 

конструювання і програмування LEGO Education розширює та доповнює 

навчання з робототехніки у початковій школі. До речі, дані набори мають 

перехідники до елементів LEGO і дозволяють створювати роботів з 

індивідуальним оформленням.  

Цікавим рішенням є продукція Wonder Workshop – роботи Dash&Dot. Це 

роботи, яких можна програмувати. Для цього створено 5 додатків, які 

дозволяють здійснювати керування роботами, брати участь у різноманітних 
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квестах, використовувати середовище візуального програмування для 

написання власних програм для цих чудових представників зі світу роботів.  

 

Рисунок 2.32. Пристрій, створений з набору Cubelets 

Для керування роботами використовуються технології бездротового 

з’єднання за технологією Bluetooth з застосуванням мобільних пристроїв – 

телефонів, планшетів. Слід зауважити, що рішення Cubelets, Dash&Dot 

можливо впроваджувати з дошкільного віку. 

Компанія Robotis із Південної Кореї представила для початкової освіти 

чотирьохрівневу систему навчання робототехніки з використанням 

конструкторів Robotis DREAM. Протягом навчання за цими рівнями учні 

дізнаються про принципи конструювання роботів, механіку руху роботів 

різного типу. При конструюванні застосовуються різні датчики, які дозволяють 

орієнтуватися роботу у навколишньому просторі. Учні створюють програми 

для побудованих конструкцій з використанням відповідного середовища 

програмування. Для кожного рівня разом з конструктором представлений 

навчальний підручник, структура занять якого представлена наступним чином. 

Спочатку розглядаються приклади із реального життя, принципи їх роботи, 

потім конструюється модель з використанням елементів конструктору, після 

цього проводиться її дослідження, вносяться певні зміни з урахуванням 

поставленого завдання. З 2 по 4 рівень до конструкторських завдань додається 

модуль програмування. 

Для 3-4 класів є цікаве рішення від Little Bits Electronics – Little Bits 

STEAM. Маленькі електронні компоненти різного призначення, які 
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поєднуються за допомогою магнітних з’єднань, дозволяють учням створювати 

цікаві електронні системи і застосовувати їх у проектної діяльності. 

Сигналізація для портфеля, автоматична годівниця для домашніх улюбленців, 

роботизовані системи – безліч цікавих проектів представлено компанією на 

освітньому порталі та у методичних матеріалах, що йдуть у комплекті з 

конструктором. Творче поєднання цього інструменту з іншими навчальними 

конструкторами надає широкі можливості для навчання робототехніки, 

починаючи з молодшого шкільного віку.  

Один з прикладів проведення уроків з використанням робототехнічних 

наборів представлені в Додатку М. 

2.4.5. ЕОР для застосування технологій стортелінгу   

Під сторітелінгом (англ. Storytelling, «розповідання історій») розуміють 

публічну розповідь власної або чужої історії з будь-якої, усвідомлюваної 

оповідачем, метою [258]. Даний термін не має вдалого еквівалента в 

українській мові, тому наукові круги користуються транслітерацією, яка досить 

успішно прижилася для позначення даної технології у практиків. Американська 

національна мережа сторітелінга визначає дане поняття як «інтерактивне 

мистецтво використання слів і дій для виявлення елементів і образів історії для 

пробудження уяви слухача» [91]. Під історією розуміється будь-яка сюжетно 

пов'язана розповідь. 

Девід Армстронг – глава корпорації Armstrong International Inc. – відомий в 

Америці як провідний фахівець з корпоративної розповіді, є одним із 

засновників методу навчання та переконання за допомогою розповідання 

історій. На його думку, завдяки історіям легше встановити контакт з 

аудиторією, і комунікація в такому вигляді – ключ до успіху [2, с. 84]. У 

процесі впровадження технології сторітелінга автором був врахований 

наступний психологічний фактор: історії виразніші та цікавіші, частіше 

асоціюються з особистим досвідом, ніж директиви. Сторітелінг, як концепція 

побудови освітніх комунікацій за допомогою транслювання історій цільовим 

аудиторіям, закріпився в науковому товаристві в середині 1990-х років. Дану 
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тему в своїх наукових дослідженнях розглядають такі автори: Т. Дубок, 

К. Симоненко, А. Кривоносов, Т. Лебедєва, С. Малиновська, О. Філатова, 

М. Шишкіна.  

Основні функції сторітелінга по відношенню до учня: 

1. Продуктивно-творча функція. Застосування елементів творчості при 

вирішенні навчально-творчих завдань проблемного характеру (в ході розробки і 

впровадження сторітелінга). 

2. Розвиваюча функція. Можливість зміцнювати пам'ять, тренувати 

критичне мислення, активізувати здібності учнів аналізувати і оцінювати 

інформацію. 

3. Інформаційна функція. Використання попередньо відібраної, 

проаналізованої інформації при розробці власної історії. 

4. Мотиваційна функція. Для учня сторітелінг – можливість проявити 

ініціативу в процесі навчання, для вчителя – спосіб переконання та можливість 

надихнути їх. 

5. Об’єднуюча функція. Історії є інструментом розвитку дружніх, 

колективних міжособистісних стосунків у класі, групі. 

6. Комунікативна функція. Історії здатні підвищити ефективність 

спілкування на різних рівнях.  

7. Інструмент впливу. Дозволяє не директивно впливати на учнів та 

формувати в них суспільно корисні переконання. 

5. Утилітарна функція. Один із найпростіших способів донести до інших 

зміст завдання або проекту [263]. 

8. Функція контролю. Формування пізнавального інтересу, вміння 

систематично працювати, навичок самоконтролю і самооцінки [216] 

В ході дослідження також визначено такі цілі використання сторітелінгу на 

уроках інформатики: 

1. Розвиток вміння виступати перед аудиторією. 

2. Розвиток творчого потенціалу учнів.  

3. Розвиток комунікативної компетентності учнів. 
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4. Встановлення контакту між вчителем та учнями шляхом привернення та 

утримання їх уваги. 

5. Підвищення мотивації до вивчення інформатики. 

6. Зняття напруженості, створення невимушеної обстановки в класі, 

пожвавлення атмосфери. 

7. Звільнення вчителя від педагогічних штампів і звичних шаблонів при 

плануванні уроків з інформатики. 

8. Підвищення якості освіти. 

Історії на уроках допомагають проінформувати учнів, порівняти, 

візуалізувати, та деталізувати той матеріал, який вчитель хоче подати. Вид 

історії, що використовується у сторітелінгу, залежить від типу заняття, цілей 

уроку. Ключовими принципами для будь-якої історії, що буде відрізняти її від 

простого викладу фактів, є наявність персонажа, інтриги та сюжету. Персонажі 

слід наділяти якостями, якими ми хочемо мати або яких прагнемо уникати. 

Персонажі історії – це не абстрактні, а цілком конкретні люди чи герої, з якими 

слухачі зможуть себе ідентифікувати, тобто «приміряти» образ цього 

персонажа на себе і будуть співпереживати йому, тим самим розповідач робить 

слухача безпосереднім учасником історії. Інтрига в історії дає змогу утримати 

увагу аудиторії, змушує послухати всю історію. Вибір персонажів впливає на 

сюжет, а вибір сюжету визначає, які персонажі слід ввести в історію. Сюжет 

може бути класичним, тобто побудованим у вигляді «ланцюжка» з зав'язки, 

розвитку, кульмінації і розв'язки.  

Використання ЕОР на уроці інформатики для створення історії передбачає 

попереднє ознайомлення з середовищем. Створення цифрової історії 

рекомендується реалізовувати у вигляді проекту, оскільки за один урок учні не 

встигнуть виконати таке завдання та представити готовий продукт.  

Прикладами завдань для створення цифрової історії можуть бути:  

1. Скласти розповідь, вживаючи не менше 10 слів з словничка чи хмари 

слів з теми, яку вивчають (Рис.18. Приклад хмари слів з теми 

«Графіка»). 
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2. Обрати один пристрій (вид комп’ютера, пристрої введення-

виведення інформації, пристрої для побудови комп’ютерних мереж) 

та приготувати невеличкий виступ-розповідь на тему «Який я 

пристрій?». У виступі вказати цікаві факти про винайдення 

пристрою, його пригоди та модернізацію, функції, які виконує 

пристрій, та плани на майбутнє. 

3. Створити короткі повчальні історії про взаємини пристроїв. 

Наприклад, системного блоку та монітора, електронної книги та 

комп’ютера, роутера та мобільного телефону. 

4. Поміркувати над запитаннями: «Про що мріє Інтернет?», «Навіщо 

існує цифрова «хмара»?», «Чому з’явилися цикли?» або придумати 

сюжет до історій «Як приватна інформація до публічної в гості 

ходила», «Як текстова інформація у графічну перетворилася», 

«Графіка в гостях у музичного мистецтва». 

5. Квест «Безпечний Інтернет». Скласти історію, де герой подорожує 

Інтернетом та вирішує на  різних локаціях певні задачі.  

Існує велика кількість ЕОР для створення онлайн книг, коміксів, 

інтерактивних історій для впровадження сторітелінгу на уроках. Дані ЕОР, які в 

ході дослідження використовувалися на уроках інформатики, представлені на 

порталі http://eer.kl.com.ua. Опишемо деякі з них. 

Storybird – це ЕОР, який дозволяє написати розповідь за допомогою 

заданих наборів ілюстрацій та оформити її у вигляді книжки. Інтерфейс ресурсу 

англомовний, але наповнення сторінок можна робити українською мовою. 

Storybird дозволяє працювати з класами, для дітей реєстрація не потрібна. При 

цьому можна створити набір завдань і бібліотеку оповідань класу. Учні мають 

змогу оцінити історії однокласників поставивши лайк, написавши коментар, а 

також створені історії учні можуть роздрукувати за умови використання 

платного акаунту (Рис. 2.33). 

http://eer.kl.com.ua/
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Рисунок 2.33. Історія створена за допомогою Storybird 

Storybird використовувався на уроках інформатики для підготовки історій 

в 3 та 4 класах на теми: «Як текстова інформація у графічну перетворилася» 

(pис. 2.34), «Графіка в гостях у музичного мистецтва». Даний ЕОР не 

передбачає завантаження власних зображень, що може обмежити поле для 

творчості, але при виборі теми, користувачу надається велика кількість 

красивих кольорових ілюстрованих зображень. На кожному кроці учень може 

отримати детальну інструкцію зі створення книги. 

 

Рисунок 2.34.  Процес створення історії за допомогою  Storybird 

Для обґрунтування ефективного застосування Storybird на уроках 

інформатики на порталі http://eer.kl.com.ua створено зразки вправ. 

Ще одним способом мотивації дітей на уроках інформатики є створення 

коміксів. Комікс - являє собою серію зображень, в якій розповідається якась 

історія. «Комікс захоплює, надихає, стимулює творчу активність, змушує 

займатися самоосвітою, перетворюючи навчання в радісну, осмислену 

діяльність» [77]. Брайан Бойд, який займається дослідженням у сфері створення 

та використання навчальних коміксів, проводить освітні семінари та тренінги та 

http://eer.kl.com.ua/
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має власний сайт з коміксами (http://grammarmancomic.com), показав як 

правильно спланувати роботу дітей і вчителя, щоб отримати позитивний ефект 

від створення коміксу. На його погляд існують 3 стадії процесу:  

1. Підготовка до створення коміксу  

a. ситуація зацікавленості 

b. представлення теми проекту 

2. Початкові ідеї  

a. пошук та перенесення інформації  

b. створення героїв та їх оточення  

3. Створення коміксу  

a. складання сценарію  

b. написання чернетки  

c. створення та публікація готового коміксу 

Можливості використання коміксів на уроках інформатики різноманітні. 

Розглянемо деякі з них. 

1. Складання текстів до коміксів. Вчитель готує відеоряд (малюнки, 

фотографії), об'єднані однією темою. Учні готують до них тексти. Для 

створення такого завдання вчитель може скористатися ЕОР Pixton (рис. 2.35). 

Можна ускладнити завдання. Відеоряд представляється без теми. Діти, 

ознайомившись, з зображеннями, самі придумують назву і підписують сюжети. 

 

Рисунок 2.35. Приклад завдання «Допиши текст до коміксу» до уроку з 

теми Співпраця в Інтернеті 

http://grammarmancomic.com/
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2. Презентація учнівських проектів. Іноді занадто серйозна подача 

представленої теми проекту втрачає увагу слухачів, тому діти, можуть 

презентувати етапи свого дослідження, труднощі, якими стикалися, та 

результати роботи у вигляді анімованого коміксу. Для виконання такого 

завдання учні можуть скористатися сайтом онлайн-редактора Animatron, де 

зможуть за допомогою навчальних відео створити анімацію та презентації, що 

програються на всіх пристроях (рис. 2.36). 

 

Рисунок 2.36. Інтерфейс ЕОР Animatron при створенні анімаційного 

коміксу 

3. «Біографія» в картинках. Учні можуть описати розвиток будь-яких 

пристроїв, наприклад комп’ютера, принтерів, робототехнічних наборів та інше, 

проілюструвавши їх фотографіями, малюнками, коментарями. 

4. Словничок. Не просто написати визначення терміну, а скласти до 

цього визначення комікс.  

5. Твори в картинках. Учні доповнюють малюнками свій твір або дають 

ілюстровану оцінку прочитаного твору. 

6. Ілюстрація норм і правил. Правила поведінки в кабінеті інформатика, 

безпечної роботи в Інтернеті та інше. 

7. Інструкції до виконання практичних завдань на комп’ютері, 

представлені у вигляді коміксів, які діти зроблять самі, запам'ятаються краще.  

8. Відсутні кадри або вписати пропущені слова або репліки. У коміксі 

один або кілька кадрів видалені, учні повинні відновити кадри, продумати 

логічні ланцюжки між ними (рис. 2.37). Такі завдання доцільно виконувати з 

теми Алгоритми і виконавці. 
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Рисунок 2.37. Приклад завдання з пропущеного коміксу. 

9. Звіт про проведений захід. При організації проектів, позаурочних 

заходів з інформатики, екскурсій можна підготувати фото звіт з текстовим 

супроводом. 

10. Розставити репліки або картинки в правильному порядку. Вправу 

можна виконувати як самостійно, так і в групах.  

11. Прочитати комікс і відповісти на питання. 

Існують різні методи створення коміксів: малювати вручну всі необхідні 

зображення, малювати за допомогою комп'ютера, фото комікси, скріншоти з 

ігор, колаж, лялькові вистави, конструктори коміксів. Відповідно до обраного 

методу використовують різні ЕОР, які представлені на порталі 

http://eer.kl.com.ua. 

2.5. Особливості підготовки вчителів до використання електронних 

освітінх ресурсів на уроках інформатики в початковій школі 

Велику кількість інтерактивних ігор та освітніх пакетів програмного 

забезпечення було реалізовано за останнє десятиліття для початкової школи. 

Тим не менше, велика кількість програмних пакетів не відповідає вимогам, 

сформульованим в дослідженні. Правильність добору та розробки ЕОР, які 

відповідають вимогам до програмних засобів, які можна використовувати на 

уроках в початкових класах, вибору стратегії і тактики навчання сприяє 

повноцінному гармонійному розвитку особистості в цілому, позитивної 

мотивації на уроці  та формуванню цифрової компетентності учня. В ході 

роботи було проаналізовано велику кількість ЕОР для використання на уроках 

http://eer.kl.com.ua/


160 

 

інформатики в початковій школі та здійснено підбір та їх опис на електронному 

порталі http://eer.kl.com.ua (рис. 2.38). ЕОР на порталі постійно доповнюються. 

Необхідністю створення електронного порталу стало дослідження, яке 

продемонструвало низький рівень підготовки вчителів до впровадження нових 

інноваційних технологій навчання з використанням ЕОР. 

 

Рисунок 2.38. Інтерфейс електронного порталу 

В ході опитування, в якому прийняли участь 150 вчителів початкових 

класів, було визначено яке забезпечення комп’ютерного класу в їх школі (63,3% 

респондентів вчителі відповіли «Комп’ютери для частини учнів та вчителя», 

12%  – «Комп’ютери для всіх учнів та вчителя»,  18,7%  – «Не знаю, бо там 

уроки не проходять» та  6% – «Діти працюють на планшетах в звичайному 

класі»). Для підбору ЕОР також важливим фактором є наявність інтерактивної 

дошки в класі. Опитування показало, що 46,7% класів серед опитаних дошки не 

мають, а 40% - забезпечені дошкою (рис. 2.39). 

 

Рисунок 2.39. Результати опитування про можливість використання 

інтерактивної дошки 

http://eer.kl.com.ua/
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На запитання «Як часто Ви використовуєте ЕОР на уроках інформатики в 

початковій школі?» респонденти відповіли: на кожному уроці – 6,7%, залежить 

від теми уроку – 46,7%, за наявності потрібного ЕОР – 33,3%, не використовую 

– 13,3%. 

Опитування продемонструвало, що вчителі найчастіше використовують 

ЕОР, які не формують цифрову компетентність учня, а призначені тільки для 

репродуктивного виду діяльності (Рис. 2.40). 

 

Рисунок 2.40. Результати опитування про ЕОР на уроках 

За результатами опитування 53,3% вчителів лише частково знають про 

вимоги, які висуваються до ЕОР, 33,3% знають про вимоги і 13,3% взагалі не 

чули про такі вимоги. Більша половина опитаних (60%) підбирають ЕОР з 

врахуванням особливостей учнів при сприйнятті інформації (аудіали, візуали, 

кінестетики), інша частина не звертає на це увагу або взагалі не знає, про що 

йдеться. Заключним запитанням анкети було «Чи потрібен Вам єдиний ресурс, 

де будуть зібрані науково обґрунтовані електронні освітні ресурси для навчання 

дітей молодшого шкільного віку?», на яке вчителі відповіли позитивно (80%), 

ще 13,3% вважають, що таких ресурсів достатньо і 6,7% вказали, шо такого 

ресурсу не потрібно. 

Проаналізувавши результати опитування, одними з головних завдань 

дослідження стали підготовка вчителів до використання ЕОР та створення 

електронного порталу, де будуть зібрані ЕОР, їх опис, методичні рекомендації 

щодо їх застосування та приклади розробок уроків з використанням ЕОР. 
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Першим етапом до підготовки вчителів до ефективного використання ЕОР 

став перегляд навчальних планів та програм для спеціальності «Початкова 

освіта» в  Київському університеті імені Бориса Грінченка, що збігалося з 

завданнями міжнародного TEMPUS-проекту DesIRE «Розробка курсів з 

вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для 

інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії», 544091-

TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR [19]. В рамках проекту з метою 

популяризації STEM-освіти, впровадження інноваційних технологій для 

спеціальності «Початкова освіта» в  Київському університеті імені Бориса 

Грінченка було обрано дві дисципліни, в рамках яких здійснювалося навчання 

студентів основам робототехніки: «Практичний курс інформатики з елементами 

програмування», «Методика навчання інформатики» та розроблений курс для 

підвищення кваліфікації вчителів «Освітня робототехніка», де студенти та 

учасники вивчали можливості ЕОР для формування обчислювального 

мислення, як складової цифрової компетентності. 

Для студентів в кожній з дисциплін було виділено по 1 модулю з 

загальною кількістю 66 годин, для вивчення основ робототехніки.  

Таблиця 2.4. 

Зміст програми «Практичний курс інформатики з елементами 

програмування» 

Модуль 1. СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА: ВІД КОМП’ЮТЕРА ДО 

РОБОТА 

Теми Всього 

Тема 1. Технології моделювання. Навчальні конструктори. 

Робототехніка 
6 

Тема 2 Апаратна платформа та середовище розробки 6 

Тема 3. Знайомство з наборами для конструювання 6 

Тема 4-5. Розробка проекту 6 

Тема 6. Розробка плану уроку з теми  4 

Модульна контрольна робота 2 

Разом за змістовим модулем 1 30 
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Модуль 2. КОМП’ЮТЕРНІ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ 

АЛГОРИТМІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ. РОБОТОТЕХНІКА 

Тема 1. Основні поняття програмування. Алгоритми та їх програмна 

реалізація 
6 

Тема 2. Середовища програмування для навчання дітей початкової 

школи 
6 

Тема 3. Середовище виконавця алгоритмів Scratch. Створення та 

виконання алгоритмів 
2 

Тема 4. Розробка проектів у середовищі виконавця алгоритмів Scratch 6 

Тема 5. Основи робототехніки. Навчальні конструктори 6 

Тема 6. Середовища розробки алгоритмів для навчальних 

конструкторів 
6 

Тема 7. Розробка проектів 4 

Разом за змістовим модулем 2 36 

Навчання студентів спеціальності «Початкова освіта» почалося з 

ознайомлення з конструкторами компанії LEGO Education. Для конструкторів 

LEGO розроблена цілісна концепція навчання дітей [38]. Освітні набори 

конструкторів LEGO містять також методичний матеріал, що допомагає 

вчителям зробити перші кроки по впровадженню робототехніки в навчальний 

процес початкової школи. Найскладніший етап у підготовці вчителів є 

програмування моделей. Тому для розв’язування проблем в цій області 

навчальні програми дисциплін побудовані «від простого до складного».  Для 

збільшення складності, наступним кроком є вивчення середовища виконавця 

алгоритмів Scratch. Дане програмне забезпечення вивчається учнями 

початкових класів і може бути використане для опису алгоритмів 

сконструйованим роботам з набору LEGO WeDo. Із теоретичними та 

практичними аспектами використання робототехнічних конструкцій студенти 

знайомляться на лекційних, практичних та лабораторних заняттях. Проте, через 

незначну кількість годин, окремі питання виносяться на самостійне 

опрацювання, або розв’язуються на заняттях творчої (проблемної) групи. В 

рамках проектної діяльності, студенти отримують завдання, які дозволяють 

працювати не лише з роботами LEGO, а й програмувати, використовуючи 

відкриті платформи для створення роботів.  
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Для вчителів початкової школи, які підвищують свою кваліфікацію був 

розроблений електронний курс для вивчення робототехнічних платформ 

(рис. 2.41). Подана структура курсу дає змогу вчителям не тільки ознайомитися 

з робототехнікою, як одним з трендів сучасної освіти, а й отримати 

компетентності представлені вище, завдяки практичним завданням, можливості 

отримувати консультації, обговорювати питання на форумі, проводити 

рефлексію та інше. Особливістю даного курсу для підтримки вивчення 

робототехніки є те, що курси створенні окремо для кожної технології, 

навчального конструктора чи робото технічної платформи: 

 Flowcode Buggy http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=557 

 Raspberry Pi http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=553  

Для підготовки вчителів до використання ЕОР з інших тем, були 

організовані тренінги в рамках Дослідно-експериментальної роботи на тему 

«Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання 

основ інформатики учнів початкової школи». Програма представлена в 

Додатку В. Для вчителів були проведені тренінги та майстер-класи по 

створенню інтерактивних вправ, ЕОР для STEM-освіти, ЕОР для 

формувального оцінювання та ЕОР для навчання заснованого на дослідженнях. 

 

Рисунок 2.41. Структура електронного курсу для вивчення 

робототехнічних платформ 

http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=557
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn/course/view.php?id=553
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Професійний розвиток вчителів та майбутніх вчителів початкової школи, 

підготовка їх до змін в роботі у відповідності до новітніх напрямків в освіті, дає 

змогу очікувати організацію вмотивованого навчального процесу та якісного 

засвоєння матеріалу  відповідно до вимог стандарту початкової освіти. Зокрема, 

ознайомлення вчителів початкової школи з ЕОР формує теоретичну основу та 

практичні навики, що дадуть змогу вчителям розробляти та впроваджувати нові 

технології в навчальний процес початкової школи.   

Висновки до розділу 2 

На підставі аналізу дисертаційних робіт, психолого-педагогічних джерел, 

методичної літератури, нормативно-правових документів із досліджуваної 

проблеми обґрунтовано особливості навчання учнів початкової школи з 

використанням ЕОР. Зокрема, здійснено дослідження по визначенню стилів 

навчання учнів початкової школи та сформульовано рекомендації щодо 

розробки, добору ЕОР та організації діяльності дітей з різним типом навчання, 

що зробить освітній процес ефективнішим та цікавішим, максимально 

корисним та зрозумілим. Доведено необхідність врахування низки вимог, 

зокрема здоров’язбережувальних, психолого-педагогічних, технологічних.  

Проаналізовано зміни в методичній системі навчання інформатики та, на 

основі аналізу різних підходів науковців, уперше теоретично обґрунтовано та 

репрезентовано змістовно-структурну модель розробки та впровадження ЕОР 

навчання інформатики учнів початкової школи, яка узгоджена з кінцевими цілями 

концепції „Нова українська школа” й вимогами Державного стандарту початкової 

освіти та складається з цільового, змістового, процесуально-технологічного, 

діагностично-результативного блоків. Обґрунтовано, що змістовно-структурна 

модель розробки та впровадження ЕОР навчання інформатики учнів початкової 

школи має включати підсистему управління змістом, використання 

інноваційних освітніх технологій, гнучку підсистему оцінювання. Зокрема, 

доведено, що застосування ЕОР передбачає використання різних форм та методів 

навчання (робота з індивідуальними та колективними проєктами, робота в парах та 

групах, взаємонавчання, колективно-розподільчі форми роботи з навчальним 
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матеріалом, самостійна робота учнів з ЕОР і тренажерами; інтерактивні форми та 

методи, „перевернутий клас”, сторітелінг, проблемне навчання, дослідницьке 

навчання, тощо), відповідних засобів (мультимедійні, відкриті цифрові середовища 

та програмні продукти, додатки для мобільних пристроїв, стандартні програмні 

засоби, відеопортали та електронні підручники). Процес розробки та впровадження 

ЕОР представлено в єдності таких компонентів, як аналіз, визначення вимог, 

планування та розробка, упровадження, оцінювання (зокрема формувальне), та 

враховувати умови ефективного використання ЕОР для підвищення мотивації 

учнів та формування їх цифрової компетентності.   

Встановлено, що використання ЕОР в початковій школі відрізняється 

певною специфікою: воно вимагає педагогічного обґрунтування, чіткої 

спланованості, точного підбору засобів як з точки зору сприяння досягненню 

поставленої дидактичної мети, так і з точки зору врахування індивідуальних 

навчальних можливостей і потреб учнів. 

Описані зміни в компонентах методичної системи визначили необхідність 

оновлення підходів при підготовці вчителя до навчання інформатики в 

початковій школі та оновлення в цілому підходів при організації освітнього 

процесу. В роботі описано особливості інноваційних освітніх технологій 

(формувальне оцінювання, технології використання інтерактивних середовищ, 

проблемне навчання, дослідницьке навчання, сторітелінг, технології навчання 

основ робототехніки), що передбачають супровід ЕОР та впливають на розвиток 

цифрової компетентності учнів початкової школи. Використання ЕОР збагачує 

традиційні методи навчання, сприяє переходу до активних, частково-пошукових 

і проблемних методів, індивідуального навчання, роботи в парах або невеликих 

групах. Це активізує пізнавальну діяльність учнів, впливає на розвиток їхніх 

ключових компетентностей, необхідних для подальшого успішного життя, а 

саме: вміння вчитися, логічно та критично мислити, працювати самостійно, 

співпрацювати з однокласниками, оцінювати результати власної діяльності та 

роботи інших.  
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У результаті здійсненого дослідження розроблено рекомендації щодо  

впровадження ЕОР, використання яких сприяє формуванню цифрової 

компетентності учнів початкової школи під час навчання з інформатики, що 

відбувається шляхом покращення результатів навчальних досягнень учнів, 

розвитку їхньої мотивації до вивчення інформатики та пізнавальних здібностей, 

підготовки учнів до життя в цифровому суспільстві.  

Визначено місце ЕОР у процесі навчання учнів інформатики, можливі 

варіанти їх застосування, форми та методи навчання з ними, форми оцінювання 

та роль вчителів при впровадженні ЕОР. Навчання інформатики учнів початкової 

школи з ЕОР має проводитися з урахуванням методичних рекомендацій з 

використання ЕОР під час навчання учнів інформатики. Наведено приклади 

застосування ЕОР та, на основі розробленої методики використання ЕОР, 

представлено методичні рекомендації з використання ЕОР з інформатики в 

освітньому процесі початкової школи з метою його методичного забезпечення.  

Результати дослідження засвідчили ефективність використання ЕОР під час 

навчання дітей молодшого шкільного віку інформатики для реалізації завдань 

формувального оцінювання, зокрема на основі таких методів та інструментів: 

усні (бесіда, розповідь): сторітелінг (Storybird, Storyjumper, Animatron, Pixton та 

ін.), відеовідгуки (Youtube, iMovie, Magisto та ін.); графічні: інтерактивні вправи 

(Learningapps, SmartNotebook), хмара слів (Abcya, Wordart та ін.), карти знань 

(GoConqr, Coggle, MindMup, bubbl.us та ін.), списки пріоритетів (Learningapps, 

GoogleDocs та ін.), таблиці З-Х-Д (Realtimeboard, Padlet та ін.), схеми, завдання 

на послідовність (Inspiration, SmartNotebook та ін.); наочні: форуми (Padlet, 

groupmap.com), оціночні листи (MS Word, GoogleDocs), інтерактивні вправи 

(Learningapps, SmartNotebook), опитування (Socrative, Kahoot та ін.); практична 

перевірка: навчальні проєкти, досліди (Go-labz), запитання, заповнення таблиці 

(Padlet, groupmap.com, MS Word, GoogleDocs). 

З урахуванням особливостей е-навчальних середовищ розроблено базу 

вправ для виконання учнями на основі сервісу LearningApps.org, методичні 

рекомендації для створення дослідницьких середовищ на освітньому порталі 
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Go-Lab, визначено особливості навчальних конструкторів „Робототехніка. 

WeDo 2.0”, Cubelets, MOSS, Robotis DREAM та ін., які можуть 

використовуватися на уроках інформатики. З урахуванням значущості 

сторітелінгу в освітньому процесі представлено приклади створення завдань 

цифрових історій, коміксів за допомогою спеціальних ЕОР (Storybird, 

Animatron, Pixton та ін.). 

Удосконалено навчально-методичний комплекс до предмета 

„Інформатика” в початковій школі: створено портал ЕОР для навчання 

інформатики учнів початкової школи (http://eer.kl.com.ua), підготовлено базу 

інтерактивних вправ, розроблено шаблони проектів в дослідницькому 

середовищі та для вивчення робототехніки (https://www.golabz.eu), створено 

методичні рекомендації щодо використання електронних сервісів в освітньому 

процесі. 

Основні положення та результати даного розділу дослідження 

опубліковано в роботах: [36, 86, 87, 114, 115, 116, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 

167, 168, 169,  230, 231]. 
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РОЗДІЛ 3.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРОБКИ ТА 

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

У розділі наведено основні етапи експериментальної роботи, завдання, 

зміст і результати педагогічного експерименту, виконано статистичне 

опрацювання та аналіз результатів педагогічного експерименту. 

3.1. Хід та проведення педагогічного експерименту 

Педагогічний експеримент, його структура та завдання визначаються 

взаємодією та взаємозумовленістю методики, його складників, понять, 

процесів, що зумовлюють використання ЕОР, та основних положень 

математичної статистики, що наведені у працях Б. Гершунського [161], 

О. Сидоренко [256] та Р. Фішера [268]. Метою проведення експерименту є 

перевірка гіпотези про зв’язок між впливами незалежного фактору на зміну 

стану об’єкта [184]. Н. Тверезовська та В. Сидоренко визначають педагогічний 

експеримент як сконструйований та здійснений відповідно із завданнями 

дослідження педагогічний процес, що реалізує нові елементи і дає можливість 

поглибити пізнання зв’язків між різними аспектами такого процесу та 

забезпечити можливість більш точного врахування результатів змін, що 

вносяться [193]. Протягом проведення педагогічного експерименту були 

дотримані вимоги дослідників щодо забезпечення його науковості, 

ефективності та результативності [143]. Методологію застосування 

педагогічного експерименту висвітлено у роботах А. Конверського [203], 

В. Курила і Є. Хрикова [271], В. Сергієнка [255],  О. Новікова [236], 

С. Гончаренка [170], та інших. Аналіз праць цих дослідників свідчить, що 

педагогічний експеримент дає змогу вивчати предмет дослідження у змінених 

педагогічних умовах, теоретично попередньо обґрунтованих та спрямованих на 

підвищення результативності педагогічних процесів через упровадження 

освітніх інновацій. Програма педагогічного експерименту складається з опису 

мети, гіпотези, етапів, завдань; характеристики експериментальної бази та 
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учасників дослідно-експериментальної роботи; обґрунтування методів 

діагностики досліджуваних явищ і процесів. З метою перевірки гіпотези 

дослідження було розроблено програму експериментального 

дослідження (рис. 3.1). 

В рамках реалізації поставлених на підготовчому етапі завдання було 

з’ясовано особливості освітнього процесу в початковій школі на уроках 

інформатики, ефективність наявних практик використання електронних 

освітніх ресурсів,  виокремлено позиції, що потребують оновлення, досліджено 

складові цифрової компетентності, стан обізнаності педагогів щодо можливості 

створення та використання ЕОР, проаналізовано навчальні програми з 

інформатики для учнів школи та для студентів спеціальності «Початкова 

освіта», визначення індивідуальних особливостей учня щодо сприйняття 

інформації та їх стилів навчання.  

Під час проведення опитування вчителів інформатики було визначено 

наявний стан викладання даної дисципліни, забезпеченість комп’ютерною 

технікою кабінетів для проведення занять з інформатики, доцільного добору та 

використання ЕОР на уроках інформатики, готовність вчителів до 

використання ЕОР на різних етапах уроку (Додаток Ж), їх обізнаність в STEM-

освіті та готовністю до вивчення та впровадження робототехніки (Додаток З). 

Також даний етап експерименту передбачав проведення опитування серед 

батьків та дітей для визначення їх індивідуальних особливостей сприйняття 

інформації та стилів навчання (Додаток Д, Е). У результаті проведення даного 

етапу експерименту було сформовано такі висновки: незважаючи на оновлення 

в програмах з інформатики ЦК не сформована в учнів; для впровадження ЕОР в 

освітній процес початкової школи необхідно здійснити підготовку вчителів та 

майбутніх вчителів, які навчають інформатики учнів молодшого шкільного 

віку; на уроках інформатики вчитель не приділяє достатньо уваги особливостям 

сприйняття інформації учнями. 
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Мета: експериментально перевірити ефективніть використання ЕОР з інформатики в освітньому процесі для підвищення мотивації та збільшення 

кількості учнів із рівнем сформованості ЦК. 
 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що впровадження в освітній процес ЕОР у навчання дітей молодшого шкільного віку інформатики на основі 

моделі розробки та впровадження відповідних ЕОР підвищить позитивну навчальну мотивацію учнів і, як наслідок, сприятиме формуванню ЦК 

учнів. 
 

Завдання  Етапи  Основні експериментальні зрізи  Методи 

Визначити критерії сформованості ЦК учнів 

ПШ, методи діагностики, готовність вчителів 

до впровадження ЕОР; сформувати 

експериментальну базу, контрольні та 

експериментальні групи 

Підготовчий — 

розробка 

програми 

дослідницької 

роботи 

 Провести моніторинг стану обізнаності 

вчителів щодо можливості створення та 

використання ЕОР  

 Провести опитування серед батьків та дітей 

для визначення їх індивідуальних 

особливостей сприйняття інформації та стилів 

навчання 

Аналіз, синтез, 

моделювання, 

структурно-

функціональний, 

планування 

Розробити компетентнісні завдання та критерії 

їх оцінювання; діагностувати актуальний рівень 

сформованості ЦК та показники розвитку 

мотивації в учнів при вивченні інформатики в 

ПШ 

Констатувальний 

— діагностика 

рівня 

досліджуваних 

компетентностей 

 Провести моніторинг по визначенню рівня 

сформованості ЦК  та показники розвитку 

мотивації в учнів при вивченні інф-ки в ПШ 

 Організувати підвищення професійної 

компетентності вчителів, здійснити 

опитування щодо ефективності навчання 

Опитування, 

тестування, вивчення 

документів, 

експертне 

оцінювання 

Впровадити ЕОР у процес навчання 

інформатики учнів ПШ на уроках інформатики 

Формувальний 

— впровадження 

ЕОР 

 Експериментально перевірити ефективність 

комплексу ЕОР для навчання основам 

інформатики учнів ПШ 

Координація, 

організація 

діяльності, 

спостереження 

Повторно діагностувати рівень сформованості 

ЦК та показники розвитку мотивації; порівняти 

результати на констатувальному та 

результативному етапах; узагальнити одержані 

результати щодо ефективності використання 

застосованого комплексу та методик і 

можливостей їх впровадження у систему ПО 

Результативний 

— оцінка 

ефективності 

ЕОР 

 Провести повторний моніторинг по 

визначенню рівня сформуванності ЦК та 

показники розвитку мотивації в учнів при 

вивченні інформатики в ПШ 

Кількісний та 

якісний аналіз, 

порівняння, 

статистичні методи 

перевірки даних 

Рисунок 3.1. Основні елементи програми педагогічного експерименту з перевірки ефективності впровадження ЕОР 
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Зокрема, було виявлено такі невідповідності: – стрімкий розвиток ІКТ, 

ступінь впровадження елементів відкритої освіти та матеріальна забезпеченість 

шкіл, непідготовленість загальноосвітніх навчальних закладів до використання 

ЕОР в навчальному процесі, зокрема початкової школи; – потреби сучасної 

школи та реальний стан освітнього процесу у загальноосвітніх навчальних 

закладах, зокрема в початковій школі; – впровадження нового державного 

стандарту початкової загальної освіти та відсутність наукових та методично 

обґрунтованих рекомендацій щодо створення ЕОР та подальшого їх 

впровадження у систему початкової освіти, зокрема при навчанні інформатики; 

– наявність вільно поширювальних програм та відсутність обґрунтованої 

методики їх використання при навчанні інформатики в початковій школі; – 

використання нових навчальних планів та відсутність відповідних ЕОР для 

навчання інформатики в початковій школі; необхідність формування цифрових 

компетентностей в учнів початкової школи та відсутність відповідних ЕОР для 

учнів молодшого шкільного віку. Даний етап дослідження проводився протягом 

2014-2015 рр. 

Мета констатувального етапу експерименту полягала у діагностуванні 

актуального рівня сформованості ЦК учнів та показників розвитку мотивації в 

учнів при вивченні інформатики в початковій школі. Констатувальний етап 

експерименту проводився протягом 2014-2015 рр. Педагогічний експеримент 

проводився у рамках дослідно-експериментальної роботи «Розробка та 

впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики 

учнів початкової школи», відповідно до наказу Департаменту Освіти і науки, 

молоді та спорту від 04.05.2018 № 396 (Додаток Г). У результаті впровадження 

методики використання ЕОР у процес навчання учнів початкової школи 

виявлено позитивну динаміку змін у рівні мотивації учнів до навчання.  

Експериментальною базою дослідження стали загальноосвітні навчальні 

заклади, Київська гімназія № 154, середня загальноосвітня школа № 245, 

середня загальноосвітня школа № 281, школа І ступеня № 310 «Творчість», 

середня загальноосвітня школа №167. До участі в педагогічному експерименті 
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було залучено 11 вчителів і 340 учнів початкової школи, 170 з яких – учні 

експериментальної групи (ЕГ) вивчали інформатику з використанням ЕОР за 

авторською методикою, інші складали контрольну групу учнів (КГ), які 

навчалися без застосування ЕОР. Автор безпосередньо проводила навчання 

вчителів-учасників дослідно-експериментальної роботи «Розробка та 

впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ 

інформатики учнів початкової школи» під час тренінгів та семінарів з питань 

методики використання ЕОР, систематично спостерігала за проведенням уроків 

інформатики з ЕОР та дотриманням методики їх використання, реакцією учнів 

під час роботи з ЕОР, проводила бесіди з учителями, анкетування та тестування 

учнів ЕГ та КГ. З метою надання методичної підтримки вчителям початкової 

школи під час використання ЕОІР у навчально-виховному процесі створено 

групу «ЕОР для початкової школи» в соціальній мережі Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/569333383426935/).  

3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

Для перевірки рівня сформованості ЦК автором були розроблені 

комплексні завдання для визначення рівня сформованості цифрової 

компетентності в учнів (Додаток К). Для вчителів описані критерії 

оцінювання кожного завдання (Додаток Л). Рівень сформованості ЦК обох 

груп на початок експерименту показала результати, представлені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1.  

Рівень сформованості ЦК учнів початкової школи з інформатики на 

початок експерименту 

Група Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Середній 

бал 

кіл-ть 

учнів 

% кіл-ть 

учнів 

% кіл-ть 

учнів 

% кіл-ть 

учнів 

%  

Експеримен 

тальна 

26 15 64 38 59 35 21 12 6,89 

Контрольна 23 13 61 36 63 38 23 13 6,79 

 

https://www.facebook.com/groups/569333383426935/
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У даній таблиці низькому рівню відповідають 1–3 бали 12-бальної 

системи, середньому 4–6, достатньому 7–9, високому 10–12 балів. Для 

прийняття рішення про суттєвість виявлених відмінностей у рівнях 

сформованості ЦК учнів ЕГ та КГ, було здійснено оцінювання рівня 

статистичної достовірності відмінностей середніх балів за t-критерієм 

Стьюдента. Обґрунтуємо правомірність використання t-критерію Стьюдента. 

Даний критерій перевірки статистичних відмінностей середніх значень 

використовується у випадках, коли розподіл вимірюваної величини є 

близьким до нормального (закону розподілу Гауса), а обсяг вибірки – 

значним. У нашому випадку обсяг вибірки N1=N2=170. Перевіримо тип 

розподілу за значеннями: - коефіцієнта асиметрії А, що обчислюється за 

формулою [252, c. 40–42]: 

  (3.1) 

де  - середньоквадратичне відхилення середнього значення, яке 

обчислюється за формулою [252, с. 39–40]: 

   (3.2) 

- дисперсії D, що обчислюється за формулою [252, с. 39–40]: 

(3.3) 

де – відповідні бали, 

М – середній бал, 

 – частота отримання певного балу, 

N – обсяг вибірки. 

Відповідно до даних табл. 3.1, отримуємо значення дисперсій за 

формулою 3.3, які становлять для експериментальної групи DE=2,26 та для 

контрольної групи DK=2,29. 
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Для порівняння величин вказаних дисперсій застосуємо F-критерій 

Фішера. Емпірична величина F-критерія Фішера обчислюється за формулою 

вказаною нижче [252, с. 210–214] та при рівні значущості р=0,05, кількості 

ступенів свободи 170+170-2=338 становить: 

 

Оцінимо отримане емпіричне значення F-критерія Фішера FEMP, 

порівнявши його з відповідним критичним значенням FKR. Для зазначених 

вище вихідних даних FKR = 1,17. Оскільки FEMP < FKR, то робимо висновок 

про незначну відмінність, тобто про гомогенність дисперсій розподілу рівнів 

навчальних досягнень учнів ЕГ та КГ на початок експерименту, що 

задовольняє вимогам його валідності. 

За наведеними формулами 3.1–3.3, виходячи з даних констатувального 

зрізу рівнів навчальних досягнень учнів з інформатики наведених у табл. 3.1, 

знаходимо коефіцієнт асиметрії. Для експериментальної групи коефіцієнт 

асиметрії становить AE = 0,342, для контрольної – AK = 0,416. 

Визначимо значущість величини коефіцієнту асиметрії, для чого 

обчислимо стандартну (середню квадратичну) похибку асиметрії SA для 

кожної з груп учнів (SA1 для ЕГ, SA2 для КГ) за формулою [252, с. 40–41]: 

  

де N – об’єм вибірки. 

Для наших даних отримуємо SA1 = SA2 = 0,185. 

Щоб дізнатися, чи є асиметрія суттєвою, знайдемо відношення 

коефіцієнта асиметрії A до величини похибки SA: 

 

Наведені обчислення свідчать про те, що відношення коефіцієнта 

асиметрії кожної з груп до величини похибки менше трьох (A/SA<3), тобто 
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асиметрія вважається несуттєвою, а її наявність пояснюється впливом 

випадкових факторів, що відповідає нормальному закону розподілу. Це 

доводить правомірність застосування t-критерію Стьюдента для оцінювання 

рівня статистичної достовірності відмінностей середніх балів рівнів 

сформованості ЦК учнів в обох групах. 

З огляду на дані констатувального зрізу, подані у табл. 3.1, визначимо 

значущість відмінностей середніх балів учнів ЕГ та КГ сформованості ЦК на 

початок експерименту. Для цього перевіримо такі гіпотези: 

1) H0 – середні бали сформованості ЦК учнів ЕГ та КГ відрізняються 

несуттєво, отже, наші групи подібні, що є початковою умовою експерименту; 

2) H1 – відмінності між середніми балами сформованості ЦК учнів ЕГ 

та КГ є значущими. 

Обчислимо емпіричне значення t-критерію Стьюдента за формулою 

[252, с. 214–216]: 

 , (3.4) 

де М1 та М2 – величини середніх балів сформованості ЦК учнів ЕГ та 

КГ відповідно, 

N1 та N2 – обсяги вибірок в ЕГ та КГ відповідно,  

1 та 2 – величини середньоквадратичних відхилень середніх балів з 

інформатики учнів ЕГ та КГ, що обчислюються за формулою 3.2. 

Кількість учнів в ЕГ та КГ становить 170 осіб в кожній, тобто обидві 

вибірки є однаковими, при цьому кількість ступенів свободи дорівнює 

170+170-2=338. На початок експерименту середні бали сформованості ЦК 

учнів обох груп за 12-бальною шкалою були практично однаковими: в ЕГ 

середній бал учнів МЕ1=6,89, у КГ МК1=6,79 (табл.3.1). За таких умов, при 

рівні значущості р=0,05 критичне значення t-критерію Стьюдента tкр = 1,967. 

Різниці середніх балів учнів ЕГ та КГ на початок експерименту МК1 – МЕ1= 

0,1 відповідає емпіричне значення tE1 = 1,184. Оскільки tE1 < tкр, то робимо 
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висновок, що відмінності середніх балів учнів ЕГ та КГ на початок 

експерименту є несуттєвими, тобто приймаємо гіпотезу H0. Це дає підстави 

вважати обидві групи учнів однорідними за рівнем сформованості ЦК, що 

відповідає вимозі валідності експерименту. 

Наступним кроком експериментального дослідження було визначення 

стану розвитку навчальної мотивації в учнів обох груп на початок 

експерименту за підібраними методиками («Виявлення переважних мотивів 

до навчання за О. Ануфрієвим, С. Костроміною) [197, с. 104–105]. Вчитель 

зачитує учням твердження та задає запитання «Чому ви вчитеся?». Кожен 

учень після обдумування  обирає три відповіді, які є на його думку самими 

правильними та відмічає на бланку. Текст анкети, ключі для опрацювання 

отриманих результатів та бланк учня подано в Додатку Й. 

Перевірка переважних навчальних мотивів учнів обох груп на початок 

експерименту виявила, що учнів із внутрішніми мотивами на 2% більше в 

КГ, ніж в ЕГ (40% та 42% відповідно); по 35% учнів ЕГ та КГ мали зовнішні 

позитивні мотиви; зовнішня негативна мотивація була притаманна однаковій 

кількості учнів обох груп (по 2%); учнів, які не визначилися щодо мотивів до 

навчання, було на 2% більше в ЕГ (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Мотивація до навчання учнів ЕГ та КГ на початок експерименту 

Група Внутрішні 

мотиви 

Зовнішні 

позитивні 

Зовнішні 

негативні 

Не 

домінують 

Експериментальна 40% 35% 2% 23% 

Контрольна 42% 35% 2% 21% 

Отже, обґрунтовано правомірність застосування t-критерію Стьюдента 

для оцінювання рівня статистичної достовірності відмінності середніх балів 

рівнів навчальних досягнень учнів з інформатики в обох групах. За 

допомогою t-критерію Стьюдента доведено, що ЕГ та КГ є однорідними за  

рівнями навчальних досягнень. Використовуючи χ 2 визначено відсутність 

суттєвих відмінностей між учнями ЕГ та КГ у розвитку  мотивів до навчання 
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на початок експерименту. Зміна мотивації до навчання учнів ЕГ та КГ 

простежується з результатів дослідження, представлених на рис. 3.2. В ході 

проведення експерименту кількість учнів з внутрішніми навчальними 

мотивами збільшилася на 26% в ЕГ та 5% у КГ, водночас учнів, у яких 

переважали зовнішні позитивні мотиви зменшилося в ЕГ на 10%, у КГ – на 

4%. Учнів з зовнішніми негативними мотивами стало менше на 1% в ЕГ та на 

3% більше в КГ; кількість тих, у яких не має домінуючих мотивів до 

навчання, зменшилася в ЕГ на 15%, у той час як у КГ їх стало менше на 4%. 

 

Рис. 3.2. Динаміка зміни навчальної мотивації учнів ЕГ та КГ 

Метою формувального етапу дослідження (2015-2018 рр.) була 

експериментальна перевірка ефективності впровадження ЕОР у процесі 

навчання інформатики в початковій школі. Навчання інформатики учнів ЕГ 

проводилося за допомогою ЕОР на різних етапах уроку з дотриманням 

розроблених методичних рекомендацій. Експеримент включав також 

педагогічні спостереження, поточний і підсумковий контроль рівнів 

сформованості ЦК учнів ЕГ та КГ упродовж усього навчального року. Для 

здійснення контролю за рівнями сформованості ЦК учнів автором були 

розроблені та апробовані в ЕГ та КГ комплексні завдання для учнів 3-го 

класу з кожної теми, приклад одного з яких наведено в Додатку К. 
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Визначення динаміки змін навчальних досягнень учнів ЕГ та КГ з 

інформатики здійснювалося за допомогою порівняння результатів їхнього 

оцінювання на початок експерименту та отриманих наприкінці 

експерименту. Зміни рівнів сформованості ЦК учнів обох груп упродовж 

експерименту відображено в табл. 3.3. Дані, отримані на початок 

експерименту позначимо через ПЕ, а наприкінці експерименту – КЕ. 

Таблиця 3.3.  

Динаміка зміни рівня сформованості ЦК учнів початкової школи на 

початок експерименту (ПЕ) та наприкінці експерименту (КЕ) 

Група 

 

 

Рівень, показник 

ЕГ КГ 

ПЕ, кіл-ть 

учнів 

КЕ, кіл-ть 

учнів 

ПЕ, кіл-ть 

учнів 

КЕ, кіл-ть 

учнів 

Високий 26 53 23 31 

Достатній 64 74 61 72 

Середній 59 32 63 51 

Низький 21 11 23 16 

Середній бал 6,89 8,28 6,79 7,07 

Середньокв.відхилення 2,260761 2,126094 2,29365 2,099234 

Представимо дані таблиці 3.3. у вигляді діаграми (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3. Динаміка зміни рівнів сформованості ЦК учнів на початок 

експерименту (ПЕ) та наприкінці експерименту (КЕ) 
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Порівняємо дані формувального етапу експерименту з тими, що були 

отримані на констатувальному. Для виявлення суттєвості (достовірності) 

відмінностей середніх балів учнів ЕГ та КГ сформованості ЦК наприкінці 

експерименту розглянемо такі дві гіпотези: 

1) H0 – різниця середніх балів сформованості ЦК учнів ЕГ та КГ 

наприкінці експерименту є несуттєвою; 

2) H1 – різниця середніх балів сформованості ЦК учнів ЕГ та КГ 

наприкінці експерименту є суттєвою. 

Кількість учнів у ЕГ та КГ становить по 170 осіб в кожній, тобто кількість 

ступенів свободи дорівнює 170+170-2=338. За таких умов при рівні значущості 

р=0,05 критичне значення t-критерію Стьюдента tкр = 1,967. Обчислимо 

емпіричне значення t-критерію Стьюдента за формулою 3.4. 

Відповідно до даних таблиці 3.3 середні бали сформованості ЦК учнів 

наприкінці експерименту дорівнювали: в ЕГ МЕ2 = 8,28, у КГ МК2 = 7,07, а, 

отже, середній бал із інформатики учнів ЕГ збільшився на 1,39 бала, тоді як у 

КГ лише на 0,28 бали. Різниці середніх балів ЕГ та КГ на кінець експерименту 

МЕ2 – МК2= 1,21 відповідає емпіричне значення t-критерію Стьюдента tЕ2 = 

5,287. Оскільки tЕ2 > tкр, то робимо висновок про наявність суттєвих 

відмінностей середніх балів сформованості ЦК учнів ЕГ та КГ наприкінці 

експерименту та приймаємо гіпотезу H1. 

Для прийняття рішення про суттєвість виявлених змін середніх балів учнів 

ЕГ упродовж експерименту було здійснено оцінювання рівня статистичної 

достовірності їх відмінностей за t-критерієм Стьюдента. 

Сформулюємо нульову та альтернативну гіпотези: 

1) H0 – зміна середнього балу сформованості ЦК учнів ЕГ упродовж 

експерименту є несуттєвою; 

2) H1 – зміна середнього балу сформованості ЦК учнів ЕГ є суттєвою. 

Різниці середніх балів учнів ЕГ на констатувальному та формувальному 

етапах МЕ2–МЕ1=1,39 відповідає емпіричне значення tЕ3 = 6,04. За умови, що 

кількість учнів у ЕГ та КГ становить по 170 осіб у кожній, тобто кількість 
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ступенів свободи дорівнює 170+170-2=338, при рівні значущості р=0,05, 

критичне значення t-критерію Стьюдента tкр = 1,967. Оскільки tЕ3 > tкр, то 

робимо висновок про наявність суттєвих відмінностей середнього балу з 

інформатики в учнів ЕГ на початок та кінець експерименту, а, отже, приймаємо 

альтернативну гіпотезу H1. 

Для прийняття рішення про суттєвість виявлених змін середніх балів 

сформованості ЦК  учнів КГ упродовж експерименту, було здійснено 

оцінювання рівня статистичної достовірності їхніх відмінностей за t-критерієм 

Стьюдента. 

Сформулюємо нульову та альтернативну гіпотези: 

1) H0 – зміна середнього балу сформованості ЦК учнів КГ упродовж 

експерименту є несуттєвою; 

2) H1 – зміна середнього балу сформованості ЦК учнів КГ є суттєвою. 

Різниці середніх балів сформованості ЦК учнів КГ на констатувальному та 

формувальному етапах МК2 – МК1= 0,28 відповідає емпіричне значення tЕ4 = 

1,837. За умови, що кількість учнів у ЕГ та КГ складає по 170 осіб, тобто 

кількість ступенів свободи дорівнює 170+170-2=338, при рівні значущості 

р=0,05, критичне значення t-критерію Стьюдента tкр = 1,967. Оскільки tЕ4 < tкр, 

то робимо висновок про те, що зміна середнього балу сформованості ЦК учнів 

КГ, яка відбулася упродовж проведення експерименту, є несуттєвою та 

приймаємо нульову гіпотезу H0. 

Статистичний аналіз динаміки змін сформованості ЦК учнів ЕГ та КГ 

упродовж експерименту представимо у вигляді таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4.  

Статистичний аналіз динаміки змін рівнів сформованості ЦК  

учнів ЕГ та КГ 

Етап експерименту Порівняння середніх балів 

сформованості ЦК учнів ЕГ та КГ 

Ознака 

відмінностей 

Констатувальний ЕГПЕ – КГПЕ Несуттєві 

Формувальний ЕГKЕ– КГKЕ Сутєві 

Формувальний ЕГПЕ – ЕГKЕ Сутєві 

Формувальний КГПЕ – КГKЕ Несуттєві 
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Отримані під час проведення експерименту результати дали змогу 

констатувати, що використання ЕОР з інформатики в освітньому процесі 

початкової школи сприяє підвищенню мотивації, збільшенню кількості учнів 

із рівнем сформованості ЦК. Отже, загалом результати проведення 

педагогічного експерименту підтвердили гіпотезу дослідження. 

Висновки до розділу 3 

Для перевірки ефективності розробки та вровадження  ЕОР з 

інформатики для навчання учнів початкової школи було проведено 

педагогічний експеримент. Дослідження здійснювалося за показниками змін 

рівня сформованості ЦК, розвитку їхньої мотивації до навчання. 

Експериментальна робота тривала з 2014–2015 н.р. по 2018–2019 н.р. і 

складалася з двох основних етапів: констатувального та формувального, з 

залученням 11 вчителів початкової школи та 340 учнів (170 – в ЕГ, 170 – у 

КГ). Було доведено правомірність застосування t-критерію Стьюдента для 

оцінювання рівня статистичної достовірності відмінностей між середніми 

балами сформованості ЦК учнів ЕГ та КГ, які відбулися протягом 

експерименту. Виявлено, що на констатувальному етапі відмінності середніх 

балів сформованості ЦК учнів ЕГ та КГ несуттєві, що разом з нормальним 

характером розподілу рівнів сформованості ЦК обох груп, є умовою 

валідності експерименту. Вхідна перевірка рівня розвитку навчальної 

мотивації учнів ЕГ та КГ за відповідними методиками, підібраними та 

деталізованими, дозволила виявити стан їхнього розвитку на початок 

експерименту.  

Дані, отримані на формувальному етапі експерименту свідчать, що 

кількість учнів з високим рівнем сформованості ЦК в ЕГ збільшилася на 16%; 

на 6% стало більше учнів ЕГ з достатнім їх рівнем; на стільки ж зменшилася 

кількість учнів ЕГ з низьким рівнем сформованості ЦК. Використання методів 

математичної статистики (t-критерію Стьюдента) дозволило виявити наявність 

суттєвої відмінності в різниці середніх балів учнів ЕГ та КГ наприкінці 

експерименту. Так, протягом формувального етапу експерименту середній бал 
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сформованості ЦК учнів ЕГ збільшився на 1,39 (з 6,89 до 8,28 бали), тоді як в 

учнів КГ – лише на 0,28 (з 6,79 до 7,07 бали). Встановлено також, що на 

формувальному етапі збільшилася кількість учнів ЕГ на 26% – з розвинутими 

внутрішніми навчальними мотивами, кількість учнів ЕГ з низьким рівнем 

розвитку зазначених показників суттєво зменшилася.  

 Отже, у цілому результати проведення педагогічного експерименту 

підтвердили ефективність розробки та впровадження ЕОР з інформатики в 

освітньому процесі початкової школи за розробленою автором дисертації 

методикою.  

Основні положення та результати даного розділу дослідження 

опубліковано в роботах: [116, 161, 168, 228, 231]. 



184 

 

ВИСНОВКИ 

На сучасному етапі цифровізації суспільства та освіти необхідністю 

використання сучасних цифрових технологій у всіх освітніх ланках 

визначається актуальність дослідження на тему «Розробка та впровадження 

електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики учнів 

початкової школи». 

Проблема розробки та впровадження ЕОР у процесі навчання інформатики 

учнів початкової школи вирізняється своєю специфікою, обумовленою 

віковими та індивідуальними особливостями дітей молодшого шкільного віку, 

яка виражається в психолого-педагогічних та санітарно-гігієнічних вимогах до 

забезпечення процесу використання ЕОР в освітньому процесі в початковій 

школі. 

Тому актуальним став процес розробки, підбору та впровадження ЕОР при 

вивченні інформатики в початковій школі, формування ЦК учнів, формування 

знань, умінь і навичок вчителів, необхідних для ефективного, педагогічно 

виваженого та методично вмотивованого використання сучасних ІКТ в 

освітньому процесі в початковій школі. 

Мета даного дослідження полягала в розробці та експериментальній 

перевірці ЕОР для навчання дітей молодшого шкільного віку інформатики. 

Відповідно до поставленої мети і проблеми дослідження була теоретично 

обґрунтована і експериментально підтверджена гіпотеза, яка базувалася на 

припущенні, що впровадження в освітній процес ЕОР у навчання дітей молодшого 

шкільного віку інформатики на основі моделі розробки та впровадження 

відповідних ЕОР підвищить позитивну навчальну мотивацію учнів і, як наслідок, 

сприятиме формуванню ЦК учнів. 

Для перевірки гіпотези був проведений педагогічний експеримент, що 

дало змогу дослідити реальний стан формування ЦК, рівень вмотивованості 

учнів, констатувати, що використання ЕОР з інформатики в освітньому процесі 

початкової школи сприяє підвищенню мотивації, збільшенню кількості учнів із 

рівнем сформованості ЦК, відповідно до визначених критеріїв та рівнів. Для 
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аналізу, опрацювання і узагальнення експериментальних матеріалів 

використовувалися табличні й графічні форми відображення даних. 

В ході проведеного експерименту розроблено систему діагностування 

сформованості ЦК учнів початкової школи та рівень їх вмотивованості. При 

цьому педагогічний експеримент проводився на всіх етапах розробки та 

впровадження ЕОР для навчання інформатики. 

В процесі дослідження отримано наступні основні науково-практичні 

результати: 

1. Аналіз наукової літератури, концепції „Нової української школи”, 

нормативних документів у галузі освіти щодо цифровізації освіти, формування 

предметних та ключових компетентностей учнів початкових класів дозволив 

констатувати актуальність проблеми розробки та впровадження ЕОР у процесі 

навчання інформатики в початковій школі. ЦК розглядається як упевнене та 

критичне використання технологій інформаційного суспільства для роботи, 

дозвілля та спілкування. Визначено складники ЦК учнів початкової школи: 

базові навички з інформатики, інформаційна грамотність, обчислювальне 

мислення, навички комунікації та співпраці, вирішення проблем. 

У контексті вирішення завдань цифровізації освіти та формування ЦК 

учнівської молоді ЕОР представлено як сукупність матеріалів та засобів 

освітнього призначення в електронній формі, які є важливим елементом 

інформаційно-освітнього середовища. З урахуванням цілей використання та 

призначення ЕОР розроблено класифікацію ЕОР для учнів початкової школи 

(програмні засоби – середовища різного призначення, інтерактивні вправи, 

комп’ютерні тести, електронні словники, графічні редактори, офісні програми, 

комп’ютерні ігри, ЕОР для роботи в Інтернеті та для роботи з ПК; оцифровані 

документи – електронний підручник, електронна бібліотека цифрових об’єктів, 

електронний довідник тощо). 

2. З урахуванням сутності та особливостей використання ЕОР у навчанні 

інформатики учнів початкової школи, психолого-педагогічних особливостей 

дітей молодшого шкільного віку, особливостей „Z-покоління” визначено 
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напрями використання ЕОР учнями молодшого шкільного віку на уроках 

інформатики, схарактеризовано вимоги до ЕОР навчального призначення для 

навчання інформатики учнів молодшого шкільного віку – 

здоров’язбережувальні, психолого-педагогічні та технологічні. 

3. Теоретично обґрунтовано та репрезентовано змістовно-структурну 

модель розробки та впровадження ЕОР навчання інформатики учнів початкової 

школи, яка узгоджена з кінцевими цілями концепції „Нова українська школа” й 

вимогами Державного стандарту початкової освіти та складається з цільового, 

змістового, процесуально-технологічного, діагностично-результативного 

блоків. Доведено, що застосування ЕОР передбачає використання різних форм 

та методів навчання (робота з індивідуальними та колективними проєктами, 

робота в парах та групах, взаємонавчання, колективно-розподільчі форми 

роботи з навчальним матеріалом, самостійна робота учнів з ЕОР і тренажерами; 

інтерактивні форми та методи, „перевернутий клас”, сторітелінг, проблемне 

навчання, дослідницьке навчання, тощо), відповідних засобів (мультимедійні, 

відкриті цифрові середовища та програмні продукти, додатки для мобільних 

пристроїв, стандартні програмні засоби, відеопортали та електронні 

підручники). Процес розробки та впровадження ЕОР представлено в єдності 

таких компонентів, як аналіз, визначення вимог, планування та розробка, 

упровадження, оцінювання. 

4. Результати дослідження засвідчили ефективність використання ЕОР 

під час навчання дітей молодшого шкільного віку інформатики для реалізації 

завдань формувального оцінювання, зокрема на основі таких методів та 

інструментів: усні (бесіда, розповідь): сторітелінг (Storybird, Storyjumper, 

Animatron, Pixton та ін.), відеовідгуки (Youtube, iMovie, Magisto та ін.); 

графічні: інтерактивні вправи (Learningapps, SmartNotebook), хмара слів (Abcya, 

Wordart та ін.), карти знань (GoConqr, Coggle, MindMup, bubbl.us та ін.), списки 

пріоритетів (Learningapps, GoogleDocs та ін.), таблиці З-Х-Д (Realtimeboard, 

Padlet та ін.), схеми, завдання на послідовність (Inspiration, SmartNotebook та 

ін.); наочні: форуми (Padlet, groupmap.com), оціночні листи (MS Word, 
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GoogleDocs), інтерактивні вправи (Learningapps, SmartNotebook), опитування 

(Socrative, Kahoot та ін.); практична перевірка: навчальні проєкти, досліди (Go-

labz), запитання, заповнення таблиці (Padlet, groupmap.com, MS Word, 

GoogleDocs). 

З урахуванням особливостей е-навчальних середовищ розроблено базу 

вправ для виконання учнями на основі сервісу LearningApps.org, методичні 

рекомендації для створення дослідницьких середовищ на освітньому порталі 

Go-Lab, визначено особливості навчальних конструкторів „Робототехніка. 

WeDo 2.0”, Cubelets, MOSS, Robotis DREAM та ін., які можуть 

використовуватися на уроках інформатики. З урахуванням значущості 

сторітелінгу в освітньому процесі представлено приклади створення завдань 

цифрових історій, коміксів за допомогою спеціальних ЕОР (Storybird, 

Animatron, Pixton та ін.). 

Удосконалено навчально-методичний комплекс до предмета „Інформатика” 

в початковій школі: створено портал ЕОР для навчання інформатики учнів 

початкової школи (http://eer.kl.com.ua), підготовлено базу інтерактивних вправ, 

розроблено шаблони проектів в дослідницькому середовищі та для вивчення 

робототехніки (https://www.golabz.eu), створено методичні рекомендації щодо 

використання електронних сервісів в освітньому процесі. 

5. Аналіз результатів експериментальної роботи з урахуванням критеріїв та 

рівнів сформованості ЦК, особливостей навчальної мотивації учнів початкової 

школи засвідчив статистичну достовірність суттєвості відмінностей середніх 

балів із комплексних завдань з інформатики та рівня вмотивованості між учнями 

ЕГ та КГ наприкінці експерименту, що свідчить про практичну значущість 

використаних у процесі навчання інформатики в початковій школі ЕОР. 

Визначені критерії, рівні сформованості ЦК учнів та рівень їхньої мотивації 

дають змогу прогнозувати шляхи, умови та методи підвищення ефективності 

розробки та впровадження ЕОР при навчанні інформатики в початковій школі.  

Отримані результати дослідження дають підстави зробити наступні 

висновки: 
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1. На сучасному етапі цифровізації суспільства та освіти висуваються 

нові вимоги до формування компетентностей учнів початкових класів.  Однією з 

головних ключових компетентностей  учнів початкових класів є ЦК, складовими 

якої є базові навички з інформатики, інформаційна грамотність, обчислювальне 

мислення, навички комунікації та співпраці, розв’язування проблем. 

2. Проблеми розробки та впровадження ЕОР в початковій школі виходять 

за рамки лише підготовки нових засобів навчання і стають однією з причин 

перегляду методичної системи навчання інформатики, фахових методик, 

впровадження інноваційних педагогічних технологій. Тому впровадження ЕОР 

потребує підготовку майбутніх вчителів та оновлення старих підходів в 

освітньому процесі. 

3. Використання ЕОР в освітньому процесі в початковій школі має бути 

педагогічно обгрунтованим і методично вмотивованим та потребує детального 

ознайомлення вчителів початкових класів з відповідними санітарно-гігієнічними 

нормами та психолого-педагогічними вимогами до організації навчального 

процесу в початковій школі, з віковими, психологічними, фізіологічними, 

інтелектуальними особливостями учнів початкової школи, зі стилями навчання 

дітей, із особливостями їх фізичного та інтелектуального розвитку. 

4. Розробка та впровадження ЕОР для навчання дітей молодшого 

шкільного віку інформатики повинна будуватися з врахуванням всіх 

компонентів і особливостей навчального процесу, бути орієнтована на 

інноваційні педагогічні технології, враховувати основні складові ЦК учнів та 

необхідність підвищення кваліфікації вчителів та формування їх ЦК. 

Проведене дослідження не вичерпує розв’язання всіх питань щодо 

розробки та впровадження ЕОР у процес навчання інформатики учнів початкової 

школи. Подальшого аналізу потребують питання використання ЕОР для 

самостійного та індивідуального навчання учнів з особливими потребами; 

проєктування та застосування ЕОР для інтегрованого вивчення шкільних 

предметів; розвитку ЦК учителів початкової школи. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Витяг з програми з інформатики 

Теми 2 клас 3 клас 4 клас 

Інформація/Людин

а та інформація 

 

Поняття про інформацію.  

Зміст та завдання курсу 

«Інформатика».  

Сприймання людиною 

інформації.  

Властивості інформації. 

Види інформації за способом 

сприймання: зорова, слухова, 

нюхова, смакова, дотикова. 

Приватна та публічна 

інформація. Захист особистої 

приватної інформації. Безпека 

використання інформації. 

Пристрої для роботи з 

інформацією. 

Правила безпечної поведінки у 

кабінеті інформатики. 

 

Роль інформації в житті людини.  

Види інформації за способом 

подання: текстовий, графічний, 

числовий, звуковий, відео. 

Перетворення інформації з 

одного виду в інший. Пристрої 

для роботи з текстовою, 

звуковою, відео інформацією. 

Дії з інформацією: передавання, 

пошук, перетворення, 

використання. Переваги 

опрацювання інформації 

сучасними пристроями.  

Структурування інформації в 

документах, папках. Поняття 

меню. 

 

Перетворення інформації. 

Перетворення інформації з 

текстової у графічну форму з 

використанням схем, діаграм. 

Перетворення інформації у 

вигляді тексту в таблицю з 

числами. 

Передавання інформації. Пристрої 

для передавання інформації. 

Джерело інформації. Приймач 

інформації.  

Пристрої введення та виведення 

інформації. 

Зберігання інформації. Носії 

інформації. Кодування інформації. 

Кодування та декодування 

інформації.  

Складові комп’ютера. Історія 

виникнення пристроїв для роботи 

з інформацією. 

Комп’ютери та 

інші пристрої 

Комп'ютер та інші пристрої 

для роботи з інформацією.  
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Увімкнення та вимкнення 

комп'ютера  та інших 

пристроїв. 

Робочий стіл. Значки робочого 

столу.  

Використання миші та інших 

маніпуляторів для вибору та 

переміщення об’єктів. 

Використання пристроїв для 

навчання: перегляд зображень 

(образотворче мистецтво), 

читання текстів (літературне 

читання, мови), слухання 

мелодій (музичне мистецтво).  

Виділення обраного тексту в 

середовищах для читання. 

Клавіатура. Уведення окремих 

символів. Зміна мовних 

режимів. 

Організація робочого місця 

під час навчання з різними 

пристроями. 

 

Інтернет/Співпрац

я в Інтернеті 

 

Початкові уявлення про 

Інтернет. Поняття браузера, як 

програми для роботи в 

Інтернеті. Вікно браузера. 

Кнопки керування вікном. 

Поняття про мережі.  Поняття 

про мережу Інтернет. Складові 

вікна програми-браузера. 

Поняття веб-сторінки, її адреси. 

Пошук зображень, текстів, відео, 

Правила безпечного користування 

Інтернетом. Мережевий етикет. 

Різниця між реальним та 

віртуальним спілкуванням. 

Електронна пошта. Захист 
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Маніпуляції з вікном.  

Вкладки браузера. Посилання. 

Закладка.  

Правила безпечної роботи в 

Інтернеті. 

Інформація для дітей та для 

дорослих. Приватна (особиста, 

сімейна) та публічна 

інформація.  

Вікові обмеження на перегляд 

вмісту сторінок. 

Ігри для вдосконалення 

навичок роботи з 

маніпуляторами, клавіатурою. 

Перегляд навчальних відео, 

картин художників, читання 

текстів, вдосконалення 

навичок усного рахунку в 

математичних тренажерах.  

 

карт в Інтернеті для навчальних 

предметів. Пошук з різних 

джерел. Додавання найкращих 

результатів у закладки браузера. 

Структурування закладок у 

папки. 

Ключові слова для пошуку (на 

прикладах знайомих текстів з 

природознавства, літературного 

читання, інших предметів).  

Авторське право та Інтернет. 

Безпечна робота в Інтернеті. 

Налаштування безпечного 

пошуку та безпечного перегляду 

відео. 

 

облікового запису. Культура 

листування. 

Інформаційні ресурси Інтернету. 

Пошук навчальних матеріалів в 

мережі. Навчальна діяльність учня 

в Інтернеті.  

Рівні доступу до навчальних 

матеріалів.  

Співпраця в мережі (спільні 

документи, презентації, карти, 

колажі тощо). Коментування та 

відгуки до створених 

однокласниками/однокласницями 

продуктів.  

Служби для обміну знаннями, 

задоволення творчих потреб 

школярів. Сучасні пристрої для 

співпраці. 

 

 

Графіка Поняття ком’ютерної графіки. 

Програми для створення за 

змінювання графічних 

зображень. Створення 

зображень.  

Зображення з геометричних 

фігур. Змінювання готових 

зображень.  

Програми та онлайн середовища 

для роботи з графічними даними.  

Перегляд карт. Пошук рідного 

краю на картах.  

Середовище графічного 

редактора. Панель інструментів. 

Палітра кольорів. Колір фігури і 

колір фону. Створення та 

Електронні карти. Режими 

перегляду карт. Віртуальні 

подорожі сузір’ями, планетами, 

материками, океанами.  

Доповнення власної карти 

мітками (за матеріалами 

природознавчого характеру 

рідного краю). 
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Доповнення зображень 

підписами чи коментарями у 

вигляді кількох слів.  

Сервіси для перегляду 

зображень картин художників. 

Віртуальні мистецькі галереї, 

екскурсії до музеїв. 

Пристрої для створення та 

опрацювання графічних 

зображень. 

Пошук зображень в Інтернеті 

для природознавства 

(музичного та образотворчого 

мистецтв, читання тощо). 

Право на зображення. 

Розрізнення дозволів на 

використання чужих 

зображень. 

змінювання простих зображень. 

Доповнення малюнка підписом 

чи коментарем.  

Створення зображень з 

геометричних фігур.  

 

Схеми, діаграми на матеріалі 

інших предметів. 

Робота в середовищі графічного 

редактора: змінювання зображень 

з використання функцій 

обертання, зміна кольору фігур та 

кольору фону.  

Обробка фото: інструменти 

освітлення, кольору, обертання, 

обрізання тощо. 

Створення колажу із зображень. 

 

Команди та 

виконавці/Алгорит

ми і 

виконавці/Алгорит

ми з 

розгалуженням і 

повторенням 

 

Поняттям команди. 

Порівняння команди й 

спонукального речення. 

Команди й виконавці.  

Послідовність дій. Приклади 

послідовності дій у природі. 

Виконання послідовних дій. 

Пошук помилок в 

послідовності дій.  

Ігрові вправи з надання 

План дій. Поняття алгоритму. 

Алгоритми і виконавці.  

Складання алгоритмів для 

виконавців.  

Середовища програмування для 

дітей: створення та змінювання 

послідовності команд у вигляді 

словесних, символьних блоків. 

Порядок виконання команд 

виконавцем. 

Алгоритми з розгалуженням.  

Цикли: повторення задану 

кількість разів. Повторення до 

виконання умови. 

Алгоритми з циклами.  

Створення та виконання 

алгоритмів з розгалуженням та 

циклами для виконавців у 

середовищі програмування для 

дітей.  
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команд виконавцям у 

середовищах програмування. 

Порівняння двох або більше 

предметів.  

Об’єднання предметів у групи 

за певними заданими 

ознаками. Назви групи 

однорідних предметів. 

Визначення ознак предметів, 

впізнавання предметів за 

даними ознаками. Складові 

частини предметів. 

Ігри на змінювання 

послідовності дій, пошук 

помилок в послідовностях; 

об’єднання предметів у групи, 

вилучення зайвого за певними 

ознаками. 

Пошук пропущених дій в 

знайомій послідовності.  

Складові частини об’єктів. Схема 

складу. Зв’язки у схемах.  

Істинні й хибні висловлювання. 

Логічне слідування. 

Використання логічних 

висловлювань з «не», «і», «або». 

 

Сортування та впорядкування 

об’єктів за деякою ознакою.  

Використання логічних 

висловлювань з «якщо - то...». 

 

Текст  Середовища для читання текстів. 

Закладки в тексті, цитати тощо. 

Віртуальні бібліотеки, довідники, 

енциклопедії, словники.  

Текстові редактори. 

Переміщення в текстовому 

документі. Виділення частин 

тексту.  Змінювання  та 

вдосконалення текстів.  

Основні команди редагування: 

Орієнтування в списку книг 

електронної бібліотеки. Пошук 

літератури за назвою, 

автором/авторкою, мітками. Зміст 

твору. Закладки, коментар 

(помітки) у творі.  

Середовище текстового 

редактора. Поєднання елементів 

на аркуші текстового документа: 

взаємне розміщення тексту, 
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вирізати, копіювати, вставити, 

видалити. Уведення символів за 

допомогою клавіатури.  

Доповнення текстів 

зображеннями.  

Таблиці в тексті: орієнтування в 

клітинках. Доповнення таблиць.  

Порівняння текстів з оманливою 

та правдивою інформацію. 

Пошук хибних висловлювань у 

текстах (на основі інформації з 

інших предметів).  

 

зображень, схем.  

Абзаци, посилання, заголовки, 

зміст. 

Вдосконалення текстів через 

виділення кольором, шрифтами 

фрагментів тексту, окремих слів.  

Списки. Послідовні списки у 

текстах.  

Таблиці. Доповнення готових 

таблиць.  

Змінювання та доповнення текстів 

з таблицями, зображеннями, 

схемами. 

Презентації  Доповідач/доповідачка та 

презентація. Культура 

презентування. Слайд-шоу із 

зображень як вид презентування. 

Середовище створення 

презентацій. 

Переміщення слайдами 

презентації. Режим показу 

презентації та режим змінювання 

слайдів. Переміщення текстових 

вікон/полів та зображень на 

слайдах. Утворення нового 

слайду, текстового вікна/поля. 

Доповнення презентації текстом, 

зображенням, схемою. 
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ДОДАТОК Б 

ЗАЯВКА 

на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: 

«Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі 

навчання основ інформатики учнів початкової школи» 

 

Актуальність дослідно-експериментальної роботи.  

 
Інтенсивний розвиток світового та українського суспільства, 

розширення інформаційного простору, ключові реформи Міністерства освіти і 

науки, зокрема впровадження нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти вимагають трансформації сучасного освітнього соціуму, а 

також активізації суб’єктної позиції учнів у навчальному процесі та підвищення 

їх зацікавленості в навчальній діяльності. Саме тому актуальним є питання 

формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів і вчителів, 

що є необхідною умовою забезпечення якості навчального процесу. 

Відповідно до Концепції «Нова українська школа» в Україні  передбачено 

цифровізація середньої освіти, зокрема у частині визначення цифрової 

грамотності та віднесення її до ключових життєвих компетентностей; а також 

розбудова нового освітнього середовища.  

Інформаційно-цифрова компетентність  передбачає впевнене, і водночас 

критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 

створення, пошуку, опрацювання, обміну інформацією на роботі, в публічному 

просторі та приватному спілкуванні. Педагогіка партнерства і компетентнісний 

підхід потребують нового освітнього середовища. Таке середовище допомагає 

створити, зокрема, новітні інформаційно-комунікаційні технології. Вони 

підвищують ефективність роботи педагога, ефективність управління освітнім 

процесом, та водночас уможливлюють індивідуальний підхід до навчання.  

Організація нового освітнього середовища потребує широкого 

використання ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання, розвиток 

інфраструктури для забезпечення різних форм навчання, зокрема, одним із 

завдань Нової української школи є створення електронних освітніх ресурсів 

(ЕОР) - електронних навчальних і методичних матеріалів для учнів, учителів, 

батьків і керівників навчальних закладів. 

Ключові напрями розвитку сучасної освіти відображено у низці 

загальнодержавних документів: Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14 грудня 2016 р. № 988-р), проект «Цифрової адженди України – 2020», 

Концепція розвитку електронного врядування в Україні-2020 (схвалено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р). 

Концепція охоплює широкий спектр напрямків, одним з яких є сфера освіти. 

Перш за все планується розвиток інфраструктури та використання актуальних 

технологій у діяльності органів влади. У нещодавно ухваленому законі «Про 
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освіту» зазначається, що «Кожен має право на доступ до публічних освітніх, 

наукових та інформаційних ресурсів». Міністерство освіти розробило низку 

заходів з метою цифровізації освіти. Всі вони спрямовані на те, щоб зробити 

освіту цікавою для молодого покоління. Якщо увага учня прикута до 

електронних засобів, то і знання слід доносити до нього звідти, із віртуального 

світу. Це зробить навчання цікавішим та доступнішим, а молодь ростиме як 

digital native. 

У багатьох країнах світу розробка програмного забезпечення 

навчального призначення для навчання учнів молодшого шкільного віку є 

доволі поширеним явищем. Великий досвід створення таких електронних 

посібників та підручників є у країнах ближнього і дальнього зарубіжжя.  

Теоретичний аналіз наукових праць та сучасний стан початкової освіти 

свідчить про наявність протиріч між: 

- стрімким розвитком ІКТ, ступенем впровадження елементів відкритої 

освіти та матеріальною забезпеченістю шкіл, непідготовленістю 

загальноосвітніх навчальних закладів до використання їх в навчальному 

процесі, зокрема початкової школи; 

- потребами сучасної школи та реальним станом освітнього процесу у 

загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема в початковій школі; 

- впровадженням нового державного стандарту початкової освіти та 

відсутністю наукових та методично обґрунтованих рекомендацій щодо 

створення електронних освітніх ресурсів та подальшого їх впровадження у 

систему початкової освіти, зокрема при навчанні основ інформатики; 

- наявністю вільно поширювальних програм та відсутністю обґрунтованої 

методики їх використання при навчанні основам інформатики в початковій 

школі; 

- використанням нових Типових освітніх програм та відсутністю 

відповідних електронних освітніх ресурсів для навчання основам інформатики 

в початковій школі; 

- необхідністю формування ключових та інформаційно-комунікаційних 

компетентностей в учнів початкової школи та відсутністю відповідних 

електронних освітніх ресурсів для учнів молодшого шкільного віку. 

Зазначені чинники зумовили вибір теми дослідження: «Розробка та 

впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основ 

інформатики учнів початкової школи». 

Основні ідеї експерименту полягають у наступному:  

1. Одними з найпопулярніших технологій навчання сьогодні є 

комп’ютерно орієнтовані освітні технології. Застосування засобів сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (Інтернет, прикладні програми, 

мультимедійні засоби, електронні підручники) суттєво впливає на зміст і 

методику навчання, їх використання дозволяє значною мірою інтенсифікувати 

й урізноманітнити освітній процес, активізувати навчально-пізнавальну 

діяльність всіх його суб’єктів. Отже, потрібно створювати сприятливі умови 

для розробки вчителями та використання учнями новітніх електронних освітніх 

ресурсів.  
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2. Одним з важливих завдань вчителя в процесі використання ІКТ є 

вміння добрати чи створювати освітні ресурси, зміст і форма подання яких 

повністю відповідали б цілям і завданням освітнього процесу, рівню 

попередньої підготовки учнів, індивідуальним потребам окремого викладача 

(вчителя), технічного забезпечення комп’ютерного класу. Якщо навіть такий 

ресурс і буде знайдено, виникне необхідність розробки методики його 

застосування. Враховуючи принцип модульності побудови освітніх ресурсів, 

використання освітніх ресурсів учителем передбачає: визначення вимог до 

ресурсів, що будуть використовуватися; кваліфікований пошук ресурсів у 

мережі Інтернет; добір й комбінування наявних модулів (фрагментів) 

освітнього ресурсу; розробка окремих модулів освітнього ресурсу та їх 

адаптація до потреб навчання; розробка методичних рекомендацій щодо їх 

використання. Описані вище умови, створюють необхідність формування 

відповідних цифрових компетентностей у вчителів початкових класів.  

3. Реалізація потенціалу використання інформаційно-комунікаційних 

технологій дає змогу посилювати дитячу мотивацію до навчання та активне 

залучення в різноманітну освітню діяльність. 

4. Навчання покликане сприяти розвитку дітей. Практика 

застосування освітніх ресурсів з ігровою компонентою в навчальному процесі 

вже зарекомендувала себе як ефективний інструмент, адже під час навчання у 

формі гри засвоюється більший обсяг інформаційних даних, вони на довше 

утримуються в пам’яті тощо. Ігрові методики дозволяють м'яко впливати на 

вищі потреби людини, спрямовуючи поведінку учня в необхідне для навчання 

русло.  

5. Вчителі мають навчати усіх дітей персоналізовано. Потрібно 

створювати для дітей цікаве адаптоване електронне навчальне середовище й 

ситуацію виклику, щоб діти розвивалися і підвищували свій рівень 

незалежності та відповідальності. Правильно створені та використані 

електронні освітні ресурси дають змогу кожній дитині бути успішною.  

Мета дослідження: експериментально перевірити технологію навчання 

учнів молодшого шкільного віку основам інформатики із застосуванням 

порталу електронних освітніх ресурсів. 

Об’єкт дослідження: є процес навчання учнів молодшого шкільного віку 

основам інформатики. 

Предмет дослідження: форми та методи застосування електронних освітніх 

ресурсів у процесі навчання основам інформатики молодших школярів. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що впровадження в освітній процес 

науково обґрунтованих електронних освітніх ресурсів для навчання учнів 

молодшого шкільного віку основам інформатики підвищить позитивну 

мотивацію учнів та рівень їх навчальних досягнень, сприятиме формуванню 

предметних (інформаційно-комунікаційних) та ключових компетентностей 

учнів початкової школи. 

З метою реалізації мети та завдань дослідження, перевірки гіпотези було 

сформульовано такі завдання: 
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1. З’ясувати особливості освітнього процесу в початковій школі на уроках 

інформатики щодо ефективності наявних практик використання 

електронних освітніх ресурсів і виокремити  позиції, що потребують 

оновлення. 

2. Провести моніторинг стану обізнаності педагогів щодо можливості 

створення та використання електронних освітніх ресурсів і на основі його 

результатів організувати підвищення професійної компетентності педагогів 

із означеної проблеми.   

3. Провести опитування серед батьків та дітей для визначення їх 

індивідуальних особливостей сприйняття інформації ти стилях навчання. 

4. Визначити психолого-педагогічні особливості створення та впровадження 

електронних освітніх ресурсів у процесі навчання основам інформатики 

учнів початкової школи.  

5. Провести моніторинг по визначенню рівня сформованості компетентностей 

та мотивації в учнів при вивченні інформатики в початковій школі. 

6. Розробити та експериментально перевірити ефективність науково 

обґрунтованого комплексу електронних освітніх ресурсів для навчання 

основам інформатики учнів початкової школи.  

7. Узагальнити одержані результати щодо ефективності використання 

застосованого комплексу та методик і можливостей їх ефективного 

впровадження у систему початкової освіти. 

8. Розробити методичні рекомендації для вчителів, щодо використання 

розробленого комплексу електронних освітніх ресурсів для навчання 

основам інформатики учнів  початкової  школи задля формування  їх 

ключових та інформаційно-комунікаційних компетентностей. 

Практичне значення дослідно-експериментальної роботи одержаних 

результатів полягатиме в експериментальній перевірці ефективності 

розробленого комплексу електронних освітніх ресурсів  для навчання основам 

інформатики учнів початкової школи, виокремленні шляхів впровадження в 

освітній процес, розробці методичних рекомендацій для вчителів щодо 

способів ефективного впровадження в освітню практику. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння, узагальнення, 

моделювання, індуктивні та дедуктивні; емпіричні: спостереження, 

анкетування, самоаналіз ефективності, методи статистичної обробки, 

формувальний експеримент. 

Етапи реалізації дослідно-експериментальної роботи. Науково-дослідна 

робота, яка буде проводиться згідно даного проекту, розрахована на п’ять 

років. За цей період загальноосвітні експериментальні заклади пройдуть 

декілька етапів. 

 

Підготовчий етап  

(квітень - жовтень 2018 року) 

Аналіз реального стану справ з викладанням інформатики в початковій 

школі з використанням електронних освітніх ресурсів. Обговорення з 

колективами можливості участі в експерименті. Діагностика стану фахової 
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підготовки педагогічних працівників до роботи в нових умовах. Проведення 

опитування дітей та батьків учнів для визначення їх індивідуальних 

особливостей сприйняття інформації та стилів навчання. Проведення 

моніторингу стану обізнаності педагогів щодо можливості створення та 

використання електронних освітніх ресурсів. Організація підвищення 

професійної компетентності педагогів.  Пілотна апробація окремих блоків 

комплексу електронних освітніх ресурсів.   

 

Практичний етап 

(листопад 2018- листопад 2021 рр.) 

На цьому етапі буде реалізовано основні завдання програми, виявлено 

особливості впровадження та використання електронних освітніх ресурсів при 

вивченні інформатики в початковій школі, здійснено обмін досвідом, проведено 

моніторинг прогресу дитини.  

 

Узагальнюючий етап  

(грудень 2021- грудень 2022 р.р.) 

На даному етапі буде проаналізовано, узагальнено і скореговано окремі 

підходи; вироблено методичні рекомендації для вчителів початкових класів 

щодо впровадження та використання  комплексу електронних освітніх ресурсів. 

Очікувані результати: в учнів будуть сформовані на базовому рівні 

відповідно до освітніх стандартів життєві та цифрові компетентності та 

підвищиться позитивна мотивація до навчання, у вчителів будуть сформовані 

цифрові компетентності.   

База експерименту: середня загальноосвітня школа №281, Київська 

гімназія №154, школа І ступеня №310 "Творчість", школа І-ІІІ ступенів 

Оболонського району м. Києва №245. 

Учасники експерименту: учні та педагогічні колективи середньої 

загальноосвітньої школи № 281, Київської гімназії №154, школи І ступеня №310 

"Творчість", школи І-ІІІ ступенів Оболонського району м. Києва №245. 

Опис наявного забезпечення дослідно-експериментальної роботи: 

учасники експерименту — педагогічні колективи, методисти РНМЦ 

зорієнтовані на педагогічні інновації та експериментування; у навчальних 

закладах активно запроваджується особистісно орієнтована модель, усі 

навчальні заклади повністю укомплектовано педагогами, які мають належну 

фахову кваліфікацію. 

Опис необхідного забезпечення дослідно-експериментальної роботи: 

комп’ютерні класи з доступом до мережі Інтернет, фахівці з відповідною 

підготовкою для викладання інформатики в початкових класах. 

Науковий керівник: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України, проректор Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Наукові консультанти: Гладун Марія Анатоліївна, ст. викладач кафедри 

інформаційних технологій та математичних дисциплін Київського університету 

імені Бориса Грінченка. Мішенкова Вікторія Василівна, психолог, спеціаліст 
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вищої категорії, ст. викладач циклової комісії з педагогічної освіти 

Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 

 

СКЛАД 

науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи 

1. Морзе Н.В. – науковий керівник,  доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, проректор Київського університету 

імені Бориса Грінченка, т. (044) 272-18-46 

2. Івашньова С.В. – заступник директора з науково-методичної роботи 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка, канд. пед. наук, т. (044) 553-97-85 

3. Воротникова І.П. – доцент кафедри методики природничо-математичної 

освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. 

пед.наук 

4. Большакова І.О. – методист Новопечерської школи м. Києва 

5. Гладун М.А. – старший викладач кафедри інформаційних технологій і 

математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та 

управління Київського університету імені Бориса Грінченка, т. 0938933531 

6. Мішенкова В.В. – психолог, спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

циклової комісії з педагогічної освіти Університетського коледжу 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

7. Цимбал Л.Я. – директор середньої загальноосвітньої школа № 281 

8. Ліщинська Л.С. – директор Київської гімназії №154 

9. Барбазюк О.А. – директор школи І ступеня № 310 «Творчість» 

10. Садовніченко В.І. – директор школи І-ІІІ ступенів Оболонського району 

м.Києва №245 

Фінансове забезпечення: фінансування дослідно-експериментальної роботи 

здійснюється за рахунок коштів районних бюджетів та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. Додаткове фінансування не передбачається. 

 

Науковий керівник      Н.В. Морзе 

 

 

Директор Київської гімназії №154 

 

 Л.С. Ліщинська 
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ДОДАТОК В 

Програма 

дослідно-експериментальної роботи  

 «Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі 

навчання основ інформатики учнів початкової школи» 
Термін: квітень 2018- грудень 2022 рр. 

№ 

п/п 
Зміст Відповідальний Термін 

виконання 

1. Підготовчий етап 

(квітень - жовтень 2018 року)  

1.1. Провести в колективах та 

батьківських громадах навчальних 

закладів обговорення основних ідей 

та завдань експерименту 

адміністрації 

шкіл, які беруть 

участь в ДЕР 

квітень 2018 

1.2 Розробити заявку та програму на 

проведення дослідно-

експериментальної роботи за темою  

«Розробка та впровадження 

електронних освітніх ресурсів у 

процесі навчання основ інформатики 

учнів початкової школи» та 

підготувати необхідну документацію 

Морзе Н.В.,  

Гладун М.А. 

квітень 2018 

1.3. У навчальних закладах створити 

ініціативні творчі групи  з питань  

реалізації програми проведення 

дослідно-експериментальної роботи 

члени науково-

методичної ради 

квітень 2018 

1.4 Здійснювати моніторинг обізнаності 

педагогів у питаннях добору, 

створення та використання 

електронних освітніх ресурсів 

(розробити опитувальники та схеми 

самоаналізу педагогічної діяльності) 

Гладун М.А. квітень 2018 

1.5 Провести опитування дітей та 

батьків учнів для визначення їх 

індивідуальних особливостей, 

сприйняття інформації та стилів 

навчання. 

члени науково-

методичної ради 

квітень 2018 

1.6  Провести серію семінарів-тренінгів 

для підвищення професійної 

компетентності педагогів з означеної 

проблеми. 

Морзе Н.В.,  

Гладун М.А. 

квітень-

жовтень 2018 

1.7 Розробити дидактичні та методичні 

матеріали для здійснення 

експерименту 

Гладун М.А. квітень – 

травень 2018 
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1.8 Висвітлити результати підготовчого 

етапу експерименту на науково-

практичних конференціях. 

члени науково-

методичної ради 

квітень-

жовтень 2018 

 

1.9 Апробувати застосування окремих 

складових розроблених електронних 

освітніх ресурсів 

педагоги-

учасники 

експерименту 

вересень, 

жовтень 2018 

1.10 Здійснити узагальнення результатів 

підготовчого етапу експерименту  

Морзе Н.В.,  

Гладун М.А. 

жовтень 2018 

 

1.11 Підготувати звіт про результати 

підготовчого етапу експерименту 

Морзе Н.В.,  

Гладун М.А. 

жовтень 2018 

 

2. Практичний етап 

(листопад 2018- листопад 2021 рр.) 

2.1 Проводити засідання науково-

методичної ради з питань реалізації 

Програми експерименту 

науковий 

керівник, 

члени науково-

методичної ради 

1 раз у 

півріччя, 2018-

2021 роки 

2.2 
Висвітлювати періодично на  сайтах 

навчальних закладів інформацію 

щодо перебігу експерименту та  

досвіду роботи з порталом 

електронних освітніх ресурсів 

члени науково-

методичної ради 

та творчих груп 

педагогів-

учасників 

експерименту 

2018-2021 

роки 

 

2.3 

Створити банк електронних освітніх 

ресурсів для початкової школи 

члени науково-

методичної ради 

та творчих груп 

педагогів-

учасників 

експерименту  

2018-2021 

роки 

2.4 Провести семінари з обміну досвідом 

між педагогами-учасниками 

експерименту 

Гладун М.А., 

адміністрації НЗ 

2 семінари за 

практичний 

етап 

2.5 Організувати постійно діючий 

консульт-пункт для педагогів-

учасників експерименту 

Морзе Н.В.  
2018-2021 

роки 

2.6 Здійснювати моніторинг 

ефективності і доцільності 

застосування окремих складових 

порталу електронних освітніх 

ресурсів 

Гладун М.А., 

адміністрації НЗ 

2018-2021 

роки 

2.7 Здійснювати узагальнення даних 

результатів навчальних досягнень 

учнів молодшого шкільного віку та 

розробляти відповідні методичні 

рекомендації  

Гладун М.А., 

адміністрації, 

педагоги-

учасникі 

експерименту  

1 раз на 

семестр 

2.8 Здійснити узагальнення результатів Морзе Н.В.,  листопад 2021 
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практичного етапу експерименту  Гладун М.А. 

3. Узагальнюючий етап 

(грудень 2021- грудень 2022 р.р.) 

3.1. Розробити методичні рекомендації 

для вчителів початкових класів щодо 

впровадження та використання  

розробленого порталу електронних 

освітніх ресурсів 

Морзе Н.В.,  

Гладун М.А., 

творчі групи 

педагогів-

учасників 

експерименту 

жовтень 2022 

р. 

3.2 Здійснити узагальнення результатів 

узагальнюючого етапу експерименту  

 

Морзе Н.В.,  

Гладун М.А. 

грудень 2022 

р. 

 

 

 

3.3 Підвести підсумки та підготувати 

звіти за результатами 

експериментального дослідження  

Морзе Н.В.,  

Гладун М.А. 

грудень 2022 

р. 

Науковий керівник      Н.В. Морзе  

Директор Київської гімназії №154 

 

 Л.С. Ліщинська 
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ДОДАТОК Г 

Наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
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ДОДАТОК Д 

Опитування серед дітей для визначення їх індивідуальних особливостей сприйняття інформації та стилів навчання 
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ДОДАТОК  Е 

Опитування серед батьків для визначення їх індивідуальних особливостей сприйняття інформації та стилів навчання 
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ДОДАТОК Ж 

Анкета для вчителів 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що створення єдиного порталу 

ЕОР для початкової школи та його впровадження у навчальний процес 

підвищить позитивну мотивацію учнів та якість їх навчальних досягнень, 

сприятиме формуванню інформаційно-комунікаційних та ключових 

компетентностей, покращить та полегшить процес підготовки вчителів до 

проведення уроків інформатики з використанням інноваційних методик. 

Ресурси, включені до єдиного середовища ЕОР для початкової школи 

повинні мати наукове обґрунтування, відповідати всім вимогам до 

програмного забезпечення навчального призначення. 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у соціологічному дослідженні «Електронні 

освітні ресурси для навчання учнів початкової школи». Опитування 

проводиться з метою дослідження потреб сучасної освіти при вивченні 

інформатики, зокрема визначення рівня використання ЕОР, процесу підбору 

та реалізації нових ЕОР та необхідності створення єдиного середовища 

ЕОР для початкової школи. 

Просимо Вас взяти участь в анкетуванні, кожна думка дуже 

важлива для нас! Анкетування анонімне. Дякуємо за співпрацю і щирі 

відповіді. 

 

Чи маєте Ви можливість проводити уроки інформатики в 

початковій школі в комп’ютерному класі? 

Так 

Ні 

Не завжди 

Інше 

Яке забезпечення комп’ютерного класу у Вашій школі?  

Комп’ютери для всіх учнів та вчителя 
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Комп’ютери для частини учнів та вчителя 

Один комп’ютер для вчителя 

Діти працюють на планшетах в звичайному класі 

Немає комп’ютерного класу 

Не знаю, бо там уроки не проходять 

Чи маєте Ви змогу використовувати інтерактивну дошку на уроках 

інформатики? 

Так 

Ні 

Не завжди 

Інше 

Оберіть визначення, яке найкраще характеризує поняття 

електронні освітні ресурси (ЕОР)? 

навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та 

засоби, розроблені в електронній формі, які відтворюються за 

допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для 

ефективної організації навчально-виховного процесу 

важливий інструмент навчально-виховного процесу, що має 

навчально-методичне призначення та використовується для 

забезпечення навчальної діяльності учнів і вважається одним з 

головних елементів інформаційно-освітнього середовища 

вид засобів освітньої діяльності, які існують в  електронній 

формі, є  сукупністю електронних інформаційних об’єктів 

(документів, документованих відомостей та інструкцій, 

інформаційних матеріалів, процесуальних моделей та ін.) 

комп’ютерні програми, інтерактивні вправи, електронні 

підручники, презентації, розвиваючі комп’ютерні ігри та інше. 

Як часто Ви використовуєте ЕОР на уроках інформатики в 

початковій школі? 

На кожному уроці 
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Залежить від теми уроку 

За наявності потрібного ЕОР 

За проханням учнів 

Не використовую 

Інше 

Чи використовуєте Ви готові (створені не Вами) ЕОР на уроках? 

Якщо так, то які? 

Навчальні відео 

Презентації 

Інтерактивні вправи 

Тестові оболонки 

Електронні енциклопедії 

Ресурси Інтеренет 

Електронні підручники 

Використовую тільки ті, які створені мною особисто  

Не використовую 

Інше 

Чи створюєте Ви власні ЕОР для уроків? Якщо так, то які? 

Навчальні відео 

Презентації 

Інтерактивні вправи 

Тестові оболонки 

Електронні енциклопедії 

Ресурси Інтеренет 

Електронні підручники 

Використовую тільки готові ЕОР  

Перероблюю (наповнюю контентом) вже готові ЕОР 

Не створюю 

Інше 

Як часто Ви здійснюєте огляд та аналіз нових ЕОР? 
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Кожного дня 

Декілька разів на тиждень 

Один раз на тиждень 

Один раз на місяць 

Перед кожним семестром 

Перед навчальним роком 

Не здійснюю 

Не знаю, як це робити 

Інше 

Чи знаєте Ви про вимоги, які висуваються до ЕОР для навчання 

учнів початкової школи? 

Відповідність психолого-педагогічним та віковим особливостям 

учнів молодших класів, цілям навчання, навчальним програмам, 

особливостям навчальної мотивації, відповідність дизайн-ергономічним 

критеріям, відповідність обраних об’єктів, форм та методів представлення 

навчального матеріалу, можливість вибору учнем матеріалу різного рівня 

складності та ін.. 

Так 

Ні 

Частково 

Які вимоги до ЕОР є для Вас найбільш важливими? Оцініть вимогу 

від 1 до 10, де 1 – абсолютно не важливо, 10 – надзвичайно важливо. 

Кросплатформеність, мобільність (Portability) – здатність 

ПЗ бути перенесеним з одного організаційного, апаратного або 

програмного середовища в інше із збереженням їх цілісності або з 

невеликими змінами функцій системи 

наявність україномовного інтерфейсу 

адаптивність – можливість налаштування програмного 

продукту під особливості школяра, наявність в програмному засобі 

завдань різного рівня складності 
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інтерактивність – постійна, активна взаємодія всіх 

учасників навчального процесу 

наявність ігрової компоненти 

системність знань та систематичність викладу 

навчального матеріалу 

дотримання законодавства України щодо захисту 

авторських прав 

відповідність програмі з навчального предмета, для вивчення 

якого розроблено ЕОР 

наявність відповідних методичних рекомендацій щодо 

використання ЕОР у професійній діяльності вчителя/викладача 

дотримання чинних санітарних норм та ергономічних, 

програмно-технічних вимог до ЕОР, простий та зручний інтерфейс 

«дерево навчання» – можливість обирати траєкторію навчання, 

учням зрозумілі кінцеві цілі 

система нагород, що вмотивує учнів завершити завдання 

Чи підбираєте Ви ЕОР з врахуванням особливостей учнів при 

сприйнятті інформації? (Аудіали, візуали, кінестетики). 

Так 

Ні 

Не знаю про що йдеться 

Які інноваційні методи навчання на основі використання ЕОР, 

можна впроваджувати на уроках? Оберіть декілька варіантів відповідей. 

Інтерактивне (навчання, яке відбувається за умови 

постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу) 

Перевернутий клас (навчання, за яким основне засвоєння 

нового матеріалу учнями відбувається вдома, а час аудиторної 

роботи виділяється на виконання завдань, вправ, проведення 

лабораторних і практичних досліджень, індивідуальні консультації 

вчителя тощо) 
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Метод проектів (освітня технологія, спрямована на 

здобуття учнями знань у тісному зв'язку з реальною життєвою 

практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки 

системній організації проблемно-орієнтованого навчального 

пошуку) 

Storytelling (сторітеллінг - це спосіб передачі інформації та 

знаходження смислів через розповідання історій) 

Problem-based learning (проблемне навчання - організований 

педагогом спосіб активної взаємодії суб'єкта з проблемно-

представленим змістом навчання, в ході якого він долучається до 

об'єктивних протиріч наукового знання і способів їх вирішення. 

Вчиться мислити, творчо засвоювати знання) 

Inquiry-based learning (навчання, засноване на дослідженні – 

є формою активного навчання, що починається шляхом 

формулювання питань, проблем або сценаріїв, а не просто 

представленням встановлених фактів або змальовуванням плавного 

шляху до знань) 

Peer-to-peer  (рівний-рівному – метод навчання, при якому 

джерелом знань для учня служить не професійний вчитель, а такий 

же учень. В ході навчання вони мають допомагати одне одному з 

проектами, а потім оцінити роботи своїх однокласників) 

Інше 

На яких електронних джерелах Ви шукаєте ЕОР? 

Авторські сайти вчителів початкової школи 

Пошукові системи 

Методичні портали 

Інше 

Чи ділитеся Ви (ведете власний блог, виставляєте посилання на 

ресурси, відправляєте у форумах) власними розробками для проведення 

уроків та проектів? 



241 

 

Так 

Ні 

Для цього їх потрібно ще вдосконалити 

Я не знаю чи відповідають вони вимогам, тому не ділюся 

Чи потрібен Вам єдиний ресурс, де будуть зібрані науково 

обґрунтовані електронні освітні ресурси для навчання дітей молодшого 

шкільного віку? 

Так 

Ні 

Таких ресурсів достатньо 
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ДОДАТОК З 

Анкета 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у педагогічному дослідженні 

«Робототехніка та діти». Опитування проводиться з метою визначення 

потреб сучасної освіти для впровадження основ робототехніки в навчальний 

процес початкової школи. 

Просимо Вас взяти участь в анкетуванні, кожна думка дуже важлива 

для нас! Дякуємо за співпрацю і щирі відповіді. 

1. Яка діяльність є улюбленою для дітей в процесі навчання? 

Розташуйте в порядку зменшення зацікавленості: 8 – найбільш 

улюблена діяльність, 1 – найменш улюблена. Для кожного рядку 

оберіть 1 цифру, щоб вона не повторювалася.  

a. слухати 

b. читати 

c. створювати саморобки своїми руками, працювати з 

інструментами 

d. працювати з ПК 

e. дивитися відео 

f. обговорювати 

g. навчати один одного 

h. гратися 

2. Використання яких методів більше мотивує дітей молодшого 

шкільного віку до навчання? Розташуйте в порядку зменшення 

мотивації: 7 – найкраще мотивує, 1 – не мотивує . Для кожного рядку 

оберіть 1 цифру, щоб вона не повторювалася.  

a. можливість створення власноруч деякого продукту 

b. прийом «виконуй як я» 

c. інструкції до виконання завдань 

d. репродуктивні методи 

e. використання ігор 

f. активне спілкування 

g. інтерактивні вправи 

h. ваш варіант __________ 

3. Чому  дітям може сподобатись гратись із роботами? Оберіть декілька 

варіантів відповідей. 
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a. конструюють моделі власноруч 

b. фантазують та виконують творчу роботу 

c. задають команди роботу для керування певними об’єктами  

d. занурюються в ігрове середовище 

e. пізнають нове через гру 

f. імітують життєві ситуації та знаходять шляхи їх вирішення 

g. працюють в команді 

h. бачать результати своєї роботи 

i. роблять щось нестандартне при навчанні 

j. можуть бути «фокусниками» 

k. роботи виконують більше функцій 

l. роботи розвивають уяву 

m. конструювання роботів розвиває дрібну моторику 

n. ваш варіант __________ 

4. Як Ви розумієте поняття «робототехніка»? Оберіть один або декілька 

варіантів відповідей. 

a. прикладна наука, що займається розробкою автоматизованих 

технічних систем (роботів) 

b. прикладна наука, орієнтована на створення роботів та 

робототехнічних систем, покликаних замінити людину у 

виконанні важких та небезпечних робіт 

c. наука, що дає можливість цікаво вивчати математику, фізику та 

програмування, розвивати творчість та працювати в команді 

d. наука, що дає можливість опанувати проектування, 

виготовлення роботів та їх програмування 

e. ваш варіант _______ 

5. На Вашу думку, конструювання роботів та їх використання це гра чи 

навчання? Оберіть 1 варіант відповіді. 

a. робототехніка призначена для навчання та розвитку дітей 

b. робототехніка це навчання через гру 

c. робототехніка призначена виключно для гри 

d. робототехніка призначена виключно для навчання дітей 

серйозним речам 

e. ваш варіант _______ 

6. Чи вважаєте Ви цікавим для дітей процес створення робота своїми 

руками? Оберіть 1 варіант відповіді. 

a. так, це розвиває та мотивує дітей 

b. так, інтерес до цього не зникне 
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c. так, з допомогою дорослих 

d. інтересу це заняття не викликає 

e. ваш варіант ____________ 

7. Яку частину з основ робототехніки доцільно запропонувати для 

вивчення в початковій школі? Оберіть один або декілька варіантів 

відповідей. 

a. проектування 

b. конструювання 

c. алгоритмізація 

d. програмування 

8. Які життєві компетентності можна сформувати у дітей при навчанні 

основам робототехніки? Оберіть декілька варіантів відповідей. 

a. вміння ставити власні цілі 

b. вміння самостійно здобувати знання 

c. розв’язання конкретних проблем 

d. вміння працювати в групах, обмінюватися досвідом 

e. вміння бачити проблеми, шукати шляхи їх усунення, 

генерувати ідеї, планувати й організовувати власну діяльність 

f. формування типу мислення, яке використовується для 

розв'язання неординарних практичних задач (критичне 

мислення) 

g. брати на себе відповідальність 

h. використовувати комунікаційні технології 

i. вміння проводити рефлексію (процес самоаналізу діяльності та 

її результатів) 

9. Які предметні компетентності можна сформувати у дітей при навчанні 

основам робототехніки? Оберіть декілька варіантів відповідей. 

a. вміння створювати моделі об’єктів своїми руками 

(конструювання) 

b. розуміння основних понять алгоритмізації (створення 

алгоритмів для різних виконавців) 

c. вміння програмувати (задавати команди на виконання певною 

мовою програмування)    

d. збільшення інтересу у галузі природничих наук, інженерії та 

інформатики 

e. вміння працювати з комп’ютером 

f. здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для 

виконання комплексних завдань 
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g. вміння логічного мислити 

h. ваш варіант ____________ 

10. Які навички 21 століття можна формувати у дітей при вивченні основ 

робототехніки? Оберіть декілька варіантів відповідей. 

a. вирішення реальних життєвих проблем 

b. критичне, системне мислення (тип мислення, який 

використовується для розв'язання практичних задач 

дослідницького та творчого типу) 

c. комунікативні навички 

d. ефективна співпраця 

e. робота в групі 

f. швидкий пошук та опрацювання даних 

g. виконання проектів 

h. вміння брати на себе відповідальність 

i. бути проактивним 

j. ваш варіант _________ 

11. Чи доцільно навчати дітей тому, що їм подобається. Оберіть 1 варіант 

відповіді. 

a. так, адже вмотивований учень досягає кращих результатів 

b. так, навчання дається легше при гарній мотивації  

c. ні, потрібно вчити тільки те, що подається в підручниках 

d. не все повинно подобатися, потрібно дитину заставляти вчити 

те, що необхідно 

e. діти зрозуміють доцільність того, що потрібно вчити, тільки 

коли стануть дорослими 

f. ваш варіант ________ 

12. Дітям якого віку було б цікаво опановувати основи робототехніки? 

Оберіть один або декілька варіантів відповідей. 

a. до 5 років 

b. 5-7 років 

c. 7-10 років  

d. 10-15 років 

e. старші 15 років 

13. Як ви вважаєте чи можливо навчання учнів робототехніки під час 

уроків, чи це процес позашкільної освіти? Оберіть 1 варіант відповіді. 

a. так, можливо на уроках, як обов’язкової складової навчального 

плану 
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b. так, можливо, за умов оснащення шкіл відповідним 

забезпеченням 

c. так, але для окремих учнів та окремих шкіл 

d. ні, це скоріше процес позашкільної освіти, що охоплює 

окремих учнів 

14. Скільки часу необхідно відвести на заняття з робототехніки в 

початковій школі? Оберіть 1 варіант відповіді. 

a. 1 заняття в тиждень 

b. 1-2 заняття в тиждень 

c. більше 2-х занять в тиждень 

d. як окремі теми в кусі інформатики та трудового навчання 

e. як інтегрований курс інформатики, технології, моделювання, 

трудового навчання 

f. ваш варіант _________ 

15. Чи маєте Ви бажання навчитися основам робототехніки? Оберіть 1 

варіант відповіді. 

a. так, залюбки 

b. ні, вважаю це недоречним 

c. ваш варіант _________ 
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ДОДАТОК Й 

Методика «Виявлення переважних мотивів до навчання» 

(за О. Ануфрієвим, С. Костроміною) 

 

Обробка результатів. 

Переважаючи мотиви до навчання визначаються відповідно до ключа. 

Якщо учень вибрав по одному реченню з кожної групи мотивів – це означає, 

що у нього ще немає домінуючих мотивів до навчання.  

Ключ:  

Переважаючі мотиви  

 

Номери речень  

 

внутрішні 3, 4, 8  

зовнішні позитивні 1, 5, 9  

зовнішні негативні 2, 6, 7 
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Анкета по визначенню мотивації учнів 

Назва: Контрольний список з сформованості мотивації до навчання 

інформатики з використанням ЕОР. Початкові класи. 

Опис: Контрольний список використовується учнями для 

самооцінювання своєї мотивації до навчання. 

Ключові слова: Мотивація, встановлення цілей, планування. 

Інструкція: Використовуйте цей Контрольний список, щоб обдумувати, 

наскільки добре у Вас сформована мотивація до вивчення інформатики.  

Класи: 2-4  

Навчальні предмети:  Інформатика 

 Завжди Іноді Майже 

ніколи 

Конкретні 

приклади  

Я із задоволенням йду на 

урок інформатики. 
     

Мені цікаво на уроках 

даного предмету, тому я 

гарно навчаюся. 

    

У мене є бажання дізнатися 

про свої успіхи.  

    

Вміння, які я сформував на 

уроках інформатики, корисні 

та знадобляться при 

вивченні інших предметів. 

    

Вміння, які я сформував на 

уроках інформатики, корисні 

та знадобляться при 

розв’язувані завдань, які я 

вирішую поза школою. 

    

Мені цікаво навчатися за 

допомогою комп’ютера.  

    

Навчання з допомогою 

програм роблять урок 

цікавим. 

    

Вправи на комп’ютері 

допомагають краще 

запам’ятовувати. 

    

На кожному уроці я (за     
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допомогою вчителя чи сам) 

формулюю для себе цілі і 

досягаю їх. 

Я на початку уроку знаю, які 

ресурси мені можуть 

знадобитися, щоб досягти 

моїх цілей навчання. 

    

Я прагну подолати труднощі 

на уроці інформатики. 

    

Я прагну досягти успіху на 

уроці інформатики. 

    

Мені подобається 

виконувати вправи спільно з  

однокласниками. 

    

Використання 

комп’ютерних програм 

викликають задоволення від 

процесу навчання. 

    

Я хочу краще дізнатись про 

свої можливості з даного 

предмета. 

    

Я хочу мати авторитет серед 

товаришів, оскільки цей 

предмет важливий.  

    

При розв’язуванні будь-якої 

задачі з інформатики я не 

боюся невдачі й помилок. 

    

Я хочу краще працювати.     

Я наполегливо продовжую 

роботу, навіть коли 

стикаюся з труднощями. 

    

Я намагаюся зробити мою 

роботу найкращою. 

    

Я прошу допомоги, коли це 

мені потрібно.  

    

Я переглядаю свою роботу 

після її завершення. 
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ДОДАТОК К 

Комплексні завдання 

Цифрові компетентності 

1. Встанови відповідність між потребами та піктограмами програм. 

Спробуй повідомити вчителя про можливості однієї з цих програм, 

використовуючи відомі тобі засоби спілкування через Інтернет.  

Мені потрібно написати лист. 

 

Мені потрібно виконати розрахунки. 

Мені потрібно обрізати фотокартку. 

Мені потрібно змінити фотографію. 

Мені потрібно змінити текст 

оголошення. 

 

2. Сформулюйте 3 питання, які можна поставити з теми «Файли та 

папки». Запишіть відповідь на онлайн дошку. 

Відповідь повинна бути Так чи Ні  

Має конкретну відповідь.  

Потребує висловлення власного 

ставлення. 

 

3. В графічному редакторі намалюй ряд, включно з останньою фігурою, 

яка його продовжить. Надішли файл вчителю на пошту. 

 

 

4. Створіть проект в Scratch Кругообіг води в природі з об’єктами Сонце, 

Хмара, Дощ. 

5. Об’єднайтеся в групу по двоє. З однокласником здійсніть пошук та 

підготуйте інформаційні повідомлення – емблему та план для 

проведення заходу присвяченого захисту особистої приватної 

інформації (презентація, оголошення, листівка, малюнок). 
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ДОДАТОК Л 

Таблиця для оцінювання виконаних завдання 

Критерії оцінювання виконання завдання 

«Знання програмних засобів, комунікація» 

Критерій оцінювання Ознака Кількість 

балів 

Учень зрозумів умову задачі Учень приступив до 

виконання завдання 

1 

Учень встановив відповідність 

правильно 

Всі об’єкти з’єднано 

правильно 

3 

Учень уміє обґрунтувати вибір,  

форми подання результату 

Учень обрав засіб 

повідомлення вчителя, в 

якому добре орієнтується 

(пошта, телеграм, хмарні 

сервіси) 

1 

Учень вміє презентувати 

можливості програми 

Учень в повідомленні їх 

описує 

3 

Учень вміє робити висновки 

щодо можливостей програми 

Учень в повідомленні 

робить висновки. 

1 

Учень вміє співставляти та 

аналізувати переваги та недоліки 

програмного засобу 

Учень в повідомленні їх 

описує 

1 

Формулює поради згідно 

використання ПЗ 

Учень в повідомленні їх 

описує 

1 

Структурує повідомлення з 

метою підвищення 

переконливості висновків 

Повідомлення має чітку 

структуру 

1 

Подає дані у наочній формі  

пояснює можливості програми 

Повідомлення містить 

рисунок. 

1 

Учень вміє надсилати 

повідомлення 

Учень надіслав 

повідомлення. 

2 

Підсумкове повідомлення 

оформлено акуратно та 

презентабельно 

Вдало підібрані елементи 

оформлення (шрифт, 

фон, графіка) 

1 

Враховує особливості 

призначення підсумкового 

документа 

Мова звернення, 

грамотність, логічність 

будови 

1 
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Критерії оцінювання виконання завдання  

«Вміння формулювати запитання з теми «Файли та папки» 

Критерій оцінювання Ознака Кількість балів 

Учень зрозумів умову задачі Учень приступив до 

виконання завдання 

1 

Учень сформулював питання  

«Так/Ні» 

Питання сформульоване 

правильно 

2 

Учень сформулював питання  

з конкретною відповіддю 

Питання сформульоване 

правильно 

2 

Учень сформулював питання, 

що потребує висловлення 

власного ставлення.  

Питання сформульоване 

правильно 

2 

Учень сформулював всі 

питання з необхідної теми 

«Файли та папки» 

Питання стосуються теми 

«Файли та папки»  

1 

Підсумкове повідомлення 

оформлено акуратно та 

презентабельно 

Вдало підібрані елементи 

оформлення (шрифт, 

фон, графіка) 

1 

Критерії оцінювання виконання завдання  

«Логіка, робота в графічному редакторі» 

Критерій оцінювання Ознака Кількість балів 

Учень зрозумів умову задачі Учень приступив до 

виконання завдання 

1 

Учень уміє обґрунтувати 

вибір, форми подання 

результату 

Учень обрав графічний 

редактор, в якому добре 

орієнтується 

1 

Учень вміє використовувати 

основні елементи інтерфейсу 

графічного редактора 

Учень використовує 

готові геометричні фігури 

для виконання завдання 

1 

Учень вміє працювати з 

властивостями об’єктів в 

графічному редакторі 

Учень зафарбував об’єкти 1 

Учень вміє побудувати 

логічний ряд 

Остання фігура 

домальована фігура 

правильна 

2 

Підсумкове зображення 

оформлено акуратно та 

презентабельно 

Вдало підібрано 

розташування об’єктів на 

сторінці, елементи 

оформлення 

1 

Уміє зберігати файли Учень правильно зберіг 

файл 

1 
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Критерії оцінювання виконання завдання  

«Алгоритмізація (Кругообіг води в природі)» 

Критерій оцінювання Ознака Кількість балів 

Учень зрозумів умову задачі Учень приступив до 

виконання завдання 

1 

Сформував стратегію 

розв’язування задачі 

Учень розуміє кількість 

необхідних об’єктів 

(спрайтів) для реалізації 

алгоритму програми 

1 

Учень вміє побудувати 

алгоритм програми 

Проект працює з 

виконанням умови завдання 

5 

Учень знає інтерфейс 

середовища для розробки 

алгоритмів 

Учень змінив образи для 

спрайтів 

1 

Учень знає основні 

алгоритмічні структури 

Учень використовує 

оператори умови, циклічні 

конструкції 

1 

Учень вміє працювати зі 

сценою 

Учень змінив оформлення 

сцени, написав скрипт для 

неї. 

2 

Підсумковий проект 

оформлено акуратно та 

презентабельно 

Вдало підібрані елементи 

оформлення (розмір 

об’єктів, 

фон, графіка) 

 

уміє спланувати 

свою роботу при 

виконанні завдання 

Учень вклався в час, 

розрахований на виконання 

завдання 

 

 

Критерії оцінювання виконання завдання  

«Безпека в Інтернеті, офісні програми, пошук та аналіз 

інформації, комунікація» 

Критерій оцінювання Ознака Кількість балів 

Учень зрозумів умову задачі Учень приступив до 

виконання завдання 

1 

Сформував стратегію 

розв’язування 

задачі 

Учень використовував 

пошукові системи, 

підготував шаблон 

презентації, оголошення, 

листівки чи малюнка 

1 

вміє здійснювати пошук 

даних в Інтернеті, 

Учень використовує 

доцільні ключові слова для 

1 
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формулювати критерії 

відбору даних для пошуку 

розв’язку 

пошуку 

Співставляє результати 

пошуку із метою 

Учень використовує 

інформацію не з усіх сайтів, 

обирає необхідну 

інформацію. 

1 

Порівнює та співставляє 

відомості із декількох 

джерел, уміє вчасно зупинити 

пошук 

Час для пошуку інформації 

не забирає більшу половину 

часу виконання завдання 

1 

Вміє обґрунтувати вибір 

форми подання результату, 

робити висновки щодо 

спрямованості наявних 

відомостей на розв’язування 

конкретного завдання, 

правильно обирає засіб для 

розв’язування завдання 

подання даних 

Учень обрав програмне 

забезпечення, яке найкраще 

висвітлить тему його 

дослідження. 

1 

Здійснює пошук 

проміжних результатів 

Учень здійснює 

дослідження впродовж 

всього часу виконання 

завдання 

1 

Формулює поради згідно 

завдання 

Учень пропонує інший 

формат представлення 

схеми та емблеми 

1 

Учень вміє комунікувати  Учень здійснює 

обговорення з 

однокласником щодо 

виконання завдання 

1 

Учень вміє здійснювати 

самооцінювання, 

взаємооцінювання 

Учень аргументує які зміни 

і чому потрібно 

здійснювати в ході 

виконання завдання. 

1 

Вміє структурувати потрібні 

дані для пошуку розв’язку 

Створює правильну 

(відповідно до умов задач) 

структуру документу чи 

розміщення об’єктів 

1 

Вміє запустити програму Учень запускає та вільно 

орієнтується в інтерфейсі 

програми. 

1 

Структурує створений 

документ з метою 

Документ містить 

заголовок, назву заходу. 

1 
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підвищення переконливості 

висновків 

Підсумковий документ 

оформлено акуратно та 

презентабельно 

Вдало підібрані елементи 

оформлення (шрифт, 

фон, графіка) 

1 

Враховує особливості 

призначення підсумкового 

документа 

Мова звернення, 

грамотність, логічність 

будови 

1 

Використовує інтерактивні 

методи при плануванні 

заходу 

Учень передбачив 

інтерактив для проведення 

заходу 

1 

Уміє зберігати файли Учень зберіг свою роботу в 

правильній директорії 

1 

Вміє спланувати свою роботу 

при виконанні завдання 

Учень вклався в час, 

розрахований на виконання 

завдання  

1 
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ДОДАТОК М 

Приклад конспекту уроку з робототехніки 

Модель «Непотоплюваний вітрильник». Програмування 

Мета заняття:  

Створення моделі «Непотоплюваний вітрильник» за допомогою 

конструктора «LEGOWeDo» та інструкції, програмування його на виконання 

дії за допомогою програми LEGO Education WeDo. 

Завдання: 

 побудова, програмування і випробування моделі; 

 дослідження принципу дії датчика нахилу і зубчастих коліс і 

понижувальної зубчастої передачі; 

 розвиток творчих здібностей, сприяння самореалізації і 

самовизначенню дитини. 

Тип: комбінований  

Устаткування: презентація, інтерактивна дошка, проектор, програмне 

забезпечення, конструктор LEGO WeDo 9580 

Хід заняття 

1. Привіт друзі! 

Сьогодні з вами будемо робити «Непотоплюваний вітрильник» 

Поговорити з дітьми на тему: кораблі, човни.  

Для початку вивчимо таке поняття, як зубчасті колеса, що знижує 

зубчасту передачу і датчик нахилу. 

 Знайомимося з інтерфейсом середовища програмування LEGO 

Education. Переходимо в меню «Перші кроки». Відкриваємо механізм, 

знижує передачу. 

1) Побудуйте модель, показану на картинці. Щоб повернути зображення, 

клацайте на лівій і правій стрілках. 

 

Зубчасте колесо - колесо по периметру якого розташовані зубці. Зубці 

одного колеса входять в зчеплення з зубами іншого колеса і пропонують 

йому рух. Їх часто називають шестернями. 

2) Кабель, що йде від мотора, підключіть до LEGO -комутатора. Лего- 

комутатор підключіть до USB-роз'єму. 

3) Перетягніть блоки з Палітри на Робоче поле, щоб скласти таку 

програму: Початок, Включити мотор на .... 

Менше, провідне зубчасте колесо швидко обертається в одному 

напрямку. Більша, ведене зубчасте колесо, обертається повільніше і в 

протилежному напрямку. Мотор включений на одну секунду.  

Перше зубчасте колесо (провідне) обертається швидше другого 

зубчастого колеса. Чому друге зубчасте колесо (ведене) обертається 



257 

 

повільніше? Ведене зубчасте колесо має більший розмір, тому воно робить 

тільки частина обороту, в той час як провідне зубчасте колесо встигає 

зробити один повний оборот. Зубчасті колеса зчіплюються за допомогою 

зубів. Зуби ведучого колеса тиснуть на зуби веденого і змушують його 

обертатися. Можна уявити, що зубчасті колеса обертаються за схемою 

«один зуб - один крок».  

Скільки зубів у ведучого зубчастого колеса? 8. 

Скільки зубів у веденого зубчастого колеса? 24.  

Якщо провідне зубчасте колесо робить один повний оберт, на скільки 

«зубів - кроків» повернеться ведене зубчасте колесо? 

 Ведене зубчасте колесо повернеться тільки на 8 «зубів-кроків», тому 

що провідне колесо за один оборот робить 8 «зубів-кроків». 

Скільки обертів повинно зробити провідне зубчасте колесо, щоб ведене 

зубчасте колесо повернулося на один повний оборот? 3. 

Як називають систему зубчастих коліс, яка зменшує швидкість 

обертання? Понижаюча левередж. 

Які функції тут виконує Блок Включити мотор на ...?  

Цей Блок включає мотор на одну секунду.  

Датчик нахилу  

1) Побудуйте модель, показану на картинці.  

 
2) Кабель, що йде від датчика нахилу, підключіть до LEGO-комутатора. 

Датчик буде працювати при підключенні до будь-якого з портів LEGO-

комутатора. 

3) Перетягніть Блоки з Палітри на Робоче поле, щоб скласти таку 

програму: Початок, Фон екрану, Чекати, Фон екрану. Перетягніть Блок 

Датчик нахилу на вхід Блоку «Чекати». 

  Програма відкриє вкладку Екран і покаже перший фон. Потім програма 

буде чекати, поки ви не нахиліть датчик, після чого на вкладці Екран 

з'явиться другий фон. 

Як працює датчик нахилу?  

Датчик нахилу «повідомляє», що його нахилили в будь-яку сторону. 

Як працює ця програма?  

Програма показує фон на вкладці Екран, а потім чекає сигналу від 

датчика нахилу. Після того як ніс датчика нахилу піднімуть, програма 

покаже другий фон.  

Датчик нахилу реагує на нахили і в інших напрямках. Клацніть на Вході 

Датчик нахилу в своїй програмі та подивіться інші способи нахилу. 

 Є шість варіантів: «Носом вгору», «Носом вниз», «На лівий бік», «На 

правий бік», «Ні нахилу» і «Будь-який нахил».  

2. Складання моделі «Непотоплюваний вітрильник» 
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Учні розбиваються на команди по 2 особи і сідають за комп'ютери. Вони 

повинні сконструювати непотоплювані вітрильник, який буде погойдуватися 

в сторони. 

Після складання моделі обговоріть наступні питання: 

Електроенергія надходить з комп'ютера на мотор, що обертає маленьке 

зубчасте колесо, яке обертає велике зубчате колесо, при цьому швидкість 

обертання знижується. До зовнішньої частини цього зубчастого колеса 

прикріплений важіль, який при обертанні зубчастого колеса рухається 

вперед-назад і рухає встановлену на поворотній осі човен. 

У даній моделі енергія перетворюється з електричної (комп'ютер і 

мотор) в механічну (обертання зубчастих коліс, руху важеля і човни).  

 
У програмі керування човном повторюється серія дій, які керують 

мотором. Спочатку програма включає мотор з потужністю 2. Потім чекає, 

поки не пройде випадкове час в діапазоні від 0,1 до 1,0 секунди. Потім 

включає мотор з потужністю 6 і знову чекає випадковий час. 

Блок «Потужність мотора» може працювати в діапазоні від 0 до 10. При 

рівні потужності 0 мотор вимкнений.  

Щоб програма повторювалася певну кількість разів, необхідно 

приєднати Вхід до Блоку «Цикл» і задати в ньому відповідне число. 

Складаємо програму з використанням датчика нахилу.  

 
Програма «Непотоплюваний вітрильник» модифікується, додається 

Блок «Датчик нахилу». Вхід Випадкове число Блоку «Чекати» замінюється 

на Блок «Датчик нахилу». Додаються три Блоку «Звук»: в початок програми, 

після Блоку «Датчик нахилу» ( «Носом вгору») і після Блоку «Датчик 

нахилу» ( «Носом вниз»). Спочатку програма відтворює Звук 10 (Грім). 

Потім задає рівень потужності двигуна 2 і очікує, коли датчик нахилу буде 

опущений. Після цього програма відтворює Звук 9 (Скрип), задає рівень 

потужності мотора 6 і очікує, коли датчик нахилу буде піднято. Тоді 

програма відтворює Звук 8 (Сплеск) і повторюється спочатку. 

Якщо клацати на Блоці «Датчик нахилу», положення, на яке він буде 

реагувати, послідовно змінюється: «Носом вгору», «Носом вниз», «На лівий 

бік», «На правий бік», «Ні нахилу» і «Будь-який нахил ».  
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ДОДАТОК Н 

Фрагменти одного зі створених дослідницьких середовищ в Go-

Lab 

https://graasp.eu/s/4xgxez 

 

 

https://graasp.eu/s/4xgxez
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