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ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

МЕДІАТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали 

невід’ємною частиною життя людини. 

Відповідно, перед системою освіти постає завдання формування і 

розвитку в учнів і студентів компетенцій, що дають змогу ефективно 

взаємодіяти з численними інформаційними джерелами і потоками, аналізувати 

отримувану інформацію, оцінювати її достовірність і корисність при вирішенні 

різноманітних життєвих завдань. Досягати зазначеної мети покликана медіа-

освіта, яка, за визначенням схваленої постановою Президії НАПН України від 

20 травня 2010 р. Концепції впровадження медіа-освіти в Україні, є «частиною 

освітнього процесу, спрямованою на формування в суспільстві медіа-культури, 

підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною 

системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, 

телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, 

мобільна телефонія) медіа». 

У цих умовах кардинальних змін вимагає й система шкільної освіти. 

Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель не 

використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та Інтернет.   

Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-

комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є  доцільним і 

перспективним. Дитина приходить до школи у 6-7 років. Вона має необхідний 

для навчання рівень психічного розвитку, що характеризується  розвиненою 

пам’яттю, гостротою і свіжістю сприйняття, допитливістю, яскравістю уяви, 



умінням керувати увагою тощо. Це  об’єктивний бік психологічної готовності.  

А як щодо суб’єктивної психологічної готовності – бажання і прагнення 

вчитись  школі? З приходом дитини до школи різко змінюється не тільки уклад 

її життя, але й соціальний статус, ігрова діяльність відходить на другий план, 

провідною стає діяльність навчальна. Головним обов’язком стає навчання  –  

серйозна і важка справа, яка вимагає від молодшого школяра великих вольових 

зусиль.  На жаль, інтерес до навчальної діяльності в дитини поступово починає 

знижуватися.  

Психологи вбачають декілька цьому причин. Вони можуть мати 

особистісний характер – недоліки в розвитку пізнавальної діяльності або в 

розвитку особистості (мотивація учіння, самоорганізація, самодисципліна). Та 

спричинити знищення інтересу до навчання може й обрана вчителем методика 

навчання.         

Ще і сьогодні провідне місце у викладанні предметів займають традиційні 

засоби – дошка, крейда та друковані джерела. Завдяки ж використанню медіа 

технологій навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. 

Усе  це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, 

сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до 

предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів.  

Учителю застосування медіа технологія дозволяє економити час і 

максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов’язки як фахівця: 

готуватися до уроків (складати конспекти, добирати дидактичні матеріали 

тощо), батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на 

педрадах, семінарах тощо. Таким чином, упровадження медіа технологій 

полегшує роботу вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним.  

Як показує практика, застосування комп’ютера і медіа технологій на 

уроках у початковій школі має  декілька режимів: 

– демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації); 

– індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів); 



– комбінований (застосування на одному уроці і демонстрації, і 

індивідуальної роботи).  

Для роботи в демонстраційному режимі вчителю достатньо мати на уроці 

один комп’ютер і мультимедійний проектор, за допомогою якого потрібна 

інформація виводиться на екран, як правило, у вигляді слайдів.  

Щоб організувати індивідуальну роботу, кожний учень має бути 

забезпечений персональним комп’ютером.  

Як показують дослідження, якість знань учнів підвищувалася, коли вони 

самостійно засвоювали навчальний матеріал, використовуючи ПК, а вчитель 

при цьому виконував роль організатора і координатора навчального процесу.  

У початковій школі медіа технології можна використовувати на будь-

якому етапі уроку: у процесі перевірки домашньої роботи, актуалізації знань, 

вивчення нового матеріалу, закріплення, повторення вивченого, контролю, 

оцінювання.  

Можна порекомендувати такі основні підходи до організації навчання 

сучасного школяра: 

− уроки із застосуванням мультимедійних презентацій; 

− закріплення за кожним школярем персонального комп’ютера, на якому 

створюється особиста тека; 

− паралельне та концентричне вивчення основних розділів навчальної 

програми; 

− реалізація індивідуального підходу, що включає широке використання 

на практичних заняттях навчальних індивідуальних програм, банка 

різнорівневих завдань тощо; 

− проведення значної частини занять у формі ділових ігор; 

− широке використання методу проектів; 

− системне використання проблемного підходу в навчанні. 

Таким чином, включення інформаційних мультимедійних технологій 

робить процес навчання більш технологічним і більш результативним. 


