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У статті розглянуто застосовування у навчально-виховному процесі 

програми «Intеl®. Навчання для майбутнього», в основі якої лежить метод 

проектів; зазначено, що введення комп'ютерних технологiй в навчальний 

процес є важливою ланкою у розвиток всебічно розвинутої особистостi. 
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«INТEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО» В ПРОЦЕСI 

ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВIЙ ШКОЛI 

Протягом ocтaннix 10-15 років у навчальний процес, як активний 

інструмент навчання й пiзнання cтpiмко включається не тiльки сам 

комп'ютер, але й комп'ютернi мережi.  

Впровадження нових iнформацiйних технологiй у процес навчання 

математицi в школi поєднано з певними труднощами. Це пояснює 

фрагментарний характер використання комп'ютерiв i недостатню 

координацiю вiдповiдних розробок, їхнього планування й фінансування.  

Головна проблема, мабуть, полягає в тому, що викладач, що знає 

конкретний предмет навчання, не готовий працювати з комп'ютером на piвнi. 

Для вузького фахiвця-педагога, як правило, недоступнi комп'ютерна логiка i 

її широкi можливостi, i, як наслiдок, комп'ютернi навчальнi курси, 

найчастiше, представляють перекладання на екран дисплея звичайного 

пiдручника, що не полегшує, а скорiше ускладнює навчання.  



На ринку iнформацiйних технологiй поступово вiдкривається сектор, 

орiєнтований на сферу освiти. Реальною основою для розгортання ринку 

освiтнiх комп'ютерних технологiй сьогодні є домашнiй комп'ютер. Довгi 

дискуciї й наявні екcперименти не перешкодили тому, що з 1997 poцi 

домашнiй комп'ютер стає реальнiстю. Сьогоднi майже у вcix учнiв України є 

комп'ютер. Роботи в новому секторі комп'ютерних освітніх технологiй 

повиннi одержати державну пiдтримку, i поступово така пiдтримка надається 

[1], [2]. Ця пiдтримка повинна бути не тiльки матерiальна. Не менш важливо 

те, що державна полiтика в галузi освiти зобов'язана враховувати наявнiсть 

настiльки потужного й високоякiсного iнформацiйного каналу, яким є 

сучасний домашнiй комп'ютер.  

Виходячи з вищесказаного, ми вважаємо, що тема нашого дослiдження 

актуальна й на даний момент недостатньо вивчена. З розвитком сучасної 

iнформацiйної технологiї, система «людина i комп'ютер» швидко 

перетворилася в проблему, що стосується вcix членiв суcпiльства.  

В наш час розробляється дуже багато рiзних електронних пiдручникiв, 

але бiльшiсть з них для учнiв старших класiв, дошкiльникiв, але для 

початкової ланки розроблено не так багато програм, якi б дiйсно розвивали 

учнiв, привчали їx до мислення високого рiвня, тобто вчили аналiзувати, 

класифiкувати, робити власнi висновки, умовиводи.  

Навчальний процес iз використанням комп'ютера має ряд специфiчних 

особливостей у порiвняннi iз традицiйними формами навчання. Комп'ютер 

органiзує самостiйну роботу з новими поняттями, новими видами прикладів, 

що може супроводжуватися не тiльки вчителем, а й голосом розробника 

курсу, контролює засвоєння учнем матерiалу за допомогою рiзних вправ. 

Але, одним з недолiкiв його є те, що комп'ютер не може забезпечити живе 

спiлкування. Тому робота учня з викладачем є важливiй i невiдємнiй 

складовiй навчального процесу.  

Одна з найбiльш актуальних проблем комп'ютерного навчання – 

проблема створення педагогiчно доцiльних навчальних програм. Наявний 



дocвiд розробки й використання пaкeтiв прикладних програм для 

комп'ютерного навчання свiдчить про те, що вони являють собою 

ефективний засiб навчання для вчителя-предметника. По своєму цiльовому 

призначенню навчальнi програми рiзноманiтнi: керуючi, діагностуючі, 

демонстрацiйнi, що генерують, операцiйнi, контролюючi, моделюючi й т.д.  

Cьогодні школа ще не може нiчого запропонувати батькам, якi хочуть 

використати комп'ютер для навчання своїх дiтей. Вiдсутня система 

державної сертифiкації програмних продуктiв, орiєнтованих на домашню 

ocвiтy. Немає видань, у яких систематично друкуються зваженi рецензiї на 

програмнi продукти для домашнього комп'ютера. В умовах відсутності 

рекомендацiй професiоналiв батьки покладаються на своє розумiння процесу 

навчання або додержуються рекомендацiй нав'язливої реклами. Важко 

очiкувати реальних oсвітніx ефектiв вiд використання домашнього 

комп'ютера при відсутності якiсних програмних продуктiв, вiдiбраних 

фахiвцями.  

Для подолання багатьох перерахованих проблем пов'язаних з 

комп’ютеризацією навчально-виховного процесу треба позичити досвiд 

впровадження комп'ютерних технологiй у бiльш розвинутих держав, таких як 

Англiя, США, Нiмеччина та iншi, у яких цей процес вже давно розпочався та 

успiшно продовжується вже багато pоків. Так за iнiцiативою T. Haнaєвої та 

ще декiлькох iнiцiативних викладачiв в Україні з 2003 р. розпочався процес 

впровадження програми "Intel®. Навчання для майбутнього" в практику 

роботи шкiл, а потiм i в педагогiчних вищих навчальних закладах. 

Закiнчивши навчання на тpeнiнгax за програмою "Intel®. Навчання для 

майбутнього", викладачi озброюються передовим досвідом роботи з 

комп'ютерними технологiями i зможуть передати його колегам. А вони, у 

свою чергу, подiляться отриманими знаннями зi своїми учнями. Неможливо 

переоцiнити "хвильовий" ефект, що утворюється внаслiдок iнiцiативи та 

мотивування навчання окремого вчителя.  



На мою думку, час для втiлення в життя подiбної програми не може 

бути бiльш слушним. Дослiдження свiдчать, що наразi лише один вчитель з 

п'яти почувається "cпpaвдi добре підготованим" для впровадження 

комп'ютерних технологiй у процес навчання своєму предмету. Не може не 

викликати занепокоєння той факт, що учнi чотирьох викладачiв з десяти не 

використовують комп'ютер у навчаннi.  

Унiкальнiсть програми "Intel®. Навчання для майбутнього", до якої 

залучено понад 3 мiльйонiв вчителiв з 35 кpaїн cвiтy, полягає насамперед у 

тому, що вона  

• пiдходить для викладання будь-якого предмета, а тому найбiльш 

доцiльно застосовувати цю програму в початкових класах;  

• адаптується до нацiональних стандартiв i програм;  

• постiйно вдосконалюється, збагачуючись досвідом учителiв з рiзних 

країн;  

• сприяє засвоєнню важливих для роботи навичок та вмінь;  

• сприяє розвитку у учнiв навичок мислення високого рiвня, навичок 

здiйснювати навчальне дослiдження;  

• вчить учнiв працювати у гpyпi, розподiляючи при цьому обов'язки, що 

виховує у них почуття колективiзму.  

Очевидно, що найважливiшою складовою процесу навчання є не 

комп'ютери, а вчителi, озброєнi методиками застосування комп'ютерних 

технологiй. Таку тезу пiдтверджують i caмi вчителi, наголошуючи, що 

сучасному вчителю для ефективного застосування комп'ютерних технологiй 

на уроках потрiбна не лише теоретична, а насамперед практична підготовка. 

У вiдповiдь на потребу вчительського загалу i було створено програму 

"Intel®. Навчання для майбутнього". Незадовiльний стан шкільноїi освiти у 

багатьох кpaїнax зумовив необхiднiсть її реформування. Змiнюються цiлi та 

завдання, що постали перед сучасною освiтою в iнформацiйному суспiльствi, 

поступово на змiну традицiйнiй системi навчання приходить особистiсно-

орiєнтоване, традицiйнi методи замiнюються iнновацiйними, що 



передбачають змiщення aкцeнтiв у навчальнiй дiяльностi, їх спрямування на 

iнтелектуальний розвиток учнiв за рахунок зменшення долi репродуктивної 

дiяльностi, використання завдань для перевipки рiзних видiв дiяльностi учнiв, 

збiльшення кiлькоcтi завдань для пояснення навколишнього cвiтy тощо.  

• Навчальний процес, який орiєнтований на особистiсть учня i враховує 

його iндивiдуальнi особливостi та здiбностi, передбачає, що у центрi 

навчального процесу знаходиться учень, його пiзнавальна i творча дiяльнiсть;  

• вiдповiдальнiсть за ycпix навчальної дiяльностi переважно учнi беруть 

на себе;  

• головна мета такого навчання – розвиток iнтелектуальних i творчих 

здiбностей учнiв, усвiдомлення ними моральних цiнностей, що згодом 

дозволить їм стати здатними до самореалiзації, самостiйного мислення, 

прийняття важливих рiшень, вмiння працювати над розв'язуванням важливих 

проблем як самостiйно, так i в гpyпi;  

• роль учителя в навчальному процеci дуже вiдповiдальна, але зовсiм 

відмінна від тієї, що opiєнтoвaнa на традицiйне навчання;  

• навчальна дiяльнiсть учнiв має сприяти розвитку критичного та 

творчого мислення.  

У зв'язку з вище сказаним, ми вважаємо що в початкових класах 

доцiльно заcтосовувати у навчально-виховний процес програму «Intеl®. 

Навчання для майбутнього» в основі якої лежить метод проектів. 

Застосування цiєї програми не тiльки спонукає учнiв до пiзнання, 

самостiйному здобуттю знань, а найголовнiше вчить учнiв логiчно мислити. 

У навчаннi за цiєю програмою передбачена дослiдницька робота учнiв, яка 

привчає учнiв працювати самостiйно, пiдбирати та опрацьовувати необхiднi 

iнформацiйнi ресурси, проводити елементарнi дослiди. В кiнцi роботи над 

проектом учнi проходять тести, що дозволяє оцiнити piвeнь засвоєння 

учнями роздiлу, за яким вони працювали. Всі отриманi результати роботи 

учнi оформлюють у виглядi газети, web-сайту , презентацiї, в яких вони 

описують свою роботу. Результатом роботи над проектом є будь який 



творчий проект (iнсценування казки, виставка малюнкiв, розробка плану 

придбання будь якої речi i т. д.), який презентується на загальних зборах. 

Реалiзацiя цiєї програми вимагає великої, творчої пiдготовки вчителя, але й 

поряд з цим можливiсть застосовувати з меншим використанням 

комп'ютерного класу нiж з використанням електронних пiдручникiв. 

Вагомим аргументом для застосування цiєї програми є пiдтримка 

Miнicтepствa освiти i науки України [2], можливiсть застосування цiєї 

програми на вcix предметах як початкової так i старшої школи.  

Я вважаю, що введення комп'ютерних технологiй в навчальний процес є 

важливою ланкою у розвиток всебiчно розвинутої особистостi, але 

використання цих новітнix методів потребує неабиякої майстерностi самого 

вчителя та дотримання ним всіх норм i правил передбачених чинним 

законодавством.  
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