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Провідна педагогічна ідея досвіду 

Впровадження web-технологій в освітній простір початкової школи   є вимогою 

сьогодення і моїм глибоким переконанням, яке я презентую у своєму досвіді роботи. 

Web-технології перетворюють процес навчання на гру, дозволяють усвідомлено 

підходити  до виправлення помилок учнем,відповідають навчанню «за запитами та 

потребами», допомагають вносити елементи «перевернутого навчання»,здійснюють  

диференційований підхід,  сприяють співробітництву батьків та освітнього закладу.  

Вчитель, для дітей покоління Z, стає цікавим, є прикладом для самоосвіти і 

самовдосконалення і реалізує один із  принципів НУШ – вчитися впродовж життя. 

Обґрунтування актуальності і перспективності досвіду 

За умов масової комп’ютеризації усіх сфер життя та інтеграції України у 

світовий інформаційно-освітній простір, важливого  значення набуває ефективне 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти. Значна роль 

належить web-технологіям. Вони вирізняються зручністю і простотою використання  

інструментів для пошуку  та створення, а це в свою чергу суттєво підвищує 

ефективність уроку, активізує пізнавальну  діяльність, мотивує до навчання та 

покращує самостійну роботу учнів – це і є головною із причин щодо їх упровадження в 

освітній простір педагогами.    

Проблемам упровадження web-технологій і використання web-ресурсів наша 

держава  приділяє значну увагу. На підтвердження цьому є прийняття Закону «Про 

Концепцію національної програми інформатизації» з доповненнями у 2014 році та 

Закону про внесені у нього зміни (2018р.). Президія Національної академії педагогічних 

наук України схвалила нову редакцію Концепції впровадження медіа-освіти в Україні 

(2016р.). У Концепції НУШ (2016 р.) серед 10 ключових компетентностей зазначено 

«інформаційно-цифрову компетентність, що  передбачає впевнене, а водночас критичне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією на роботі». У Законі «Про освіту » (2017) зазначено, що 

«метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток  особистості, яка має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя» і водночас розвитку 

пізнавальної активності. Ці та інші державні документи спрямовані на забезпечення 

відповідних умов для ефективного використання сучасних інтернет-технологій, які 

сприяють удосконаленню освітнього процесу.  

Отже, проблема використання технологій є однією з найактуальніших проблем 

сьогодення. А завдання вчителя - змінити уявлення дітей щодо використання 

комп’ютера не тільки для ігор, але й для формування ключових компетентностей. 



Науково-теоретична база досвіду  
Питання теорії та практики активізації пізнавальної діяльності  знайшли своє 

відображення і в працях таких вчених, як: В. Зінченко, О. Тихомиров, Я. Пономарьов, 

Л. Занков (розвивальне навчання), С. Бондар, В. Бондар, В. Паламарчук,                          

Н. Менчинська, Б. Коротяєв, Д. Богоявленський, К. Кабанова-Меллер (формування 

загальних прийомів навчальної діяльності), Д. Ельконін, М. Махмутов, М. Данилов,    

М. Скаткін, Л. Кудрявцев І. Лернер, Л. Аристова (проблемне навчання), А. Тализіна,   

П. Гальперін (теорія поетапного формування розумових дій), Н. Бібік, І. Бех,                 

Л. Божович, І. Друзь, Н. Кудикіна, (розвиток навчального інтересу), Р. Хабіб,                 

О. Савченко (самостійність,пізнавальна  активність учнів). 

Пізнавальна активність – це основа підготовки  учнів  до продуктивної   

діяльності, це й умова духовного розвитку особистості, й умова розвитку самостійності 

особистості, підвищення рівня її творчого потенціалу; пізнавальна активність є 

важливою умовою вдосконалення і одночасно показником ефективності освітнього 

процесу.  

Одним із напрямів підвищення ефективності навчання вчені вбачають 

впровадження web-технологій в освітній процес. 

Питанням еволюції та використання  web-технологій  в освіті та науці  

присвячені роботи вітчизняних дослідників В. Ю. Бикова, М. І. Жалдака, Н. В. Морзе, 

С. О. Семерікова, С. В. Співаковського, зарубіжних науковців Т. Бернес Лі,                         

К. Нільсона, Д. Харіса. Окремі аспекти проблеми використання та створення освітніх 

web-ресурсів досліджено у працях Л. І. Білоусової, Л. В. Брескіної, О. М. Гончарової, 

А. Ю. Кравцової, С. А. Ракова, О. І. Шиман. 

Використовуючи соціальні мережеві сервіси в освітньому  просторі, дуже 

важливо, щоб учитель мав не тільки певні знання, а й відповідні компетенції пошуку, 

систематизації, адаптації та використання освітніх web-ресурсів як для педагогічного 

проектування освітнього  процесу, організації пізнавальної діяльності учнів, так і для 

підвищення своєї кваліфікації в умовах самоосвіти. 

Стисла анотація досвіду  
Саме web-технології   змінюють традиційні шляхи співробітництва, спілкування 

та взаємодії, дозволяють користувачам не тільки отримувати (знаходити) інформацію, 

але і створювати її самим для залучення дітей до пізнавальної діяльності. 

Використання  web-технологій у своїй професійній діяльності   здійснюю  за 

такими напрямками: 

 дослідження – пошук в мережі надає можливості знаходити матеріал для 

розв’язання проблеми в різних пошукових мережах, сайтах, електронних  

журналах та супроводах до підручників;     

 співробітництво і комунікація - спілкування з учасниками освітнього 

процесу, колегами за допомогою електронної пошти, Viber, участі у 

вебінарах, семінарах, презентую досвід своєї роботи; 

 елементи дистанційного навчання - здійснюю за допомогою 

використання тестування  засобами Google Форми, яке дає змогу змінити 

підхід до помилок та їх коригування. Також  беру сама  участь у 

дистанційній формі навчання для підвищення фахового рівня на он-лайн 

платформі Edera; 

 створення електронного дидактичного матеріалу - флеш- ігор, ребусів, 

кросвордів, карт знань, практичних завдань, хмар слів  за допомогою 

відповідних web-ресурсів. Це дає змогу здійснювати навчання за 

запитами учнів, елементами «перевернутого навчання», диференціює 

завдання за об’ємом та складністю. 

Використання різних електронних дидактичних матеріалів  дозволить вчителю: 

 індивідуалізувати та диференціювати  освітній  процес; 



 посилити мотиваційний компонент навчання за рахунок використання різних 

видів діяльності та різних джерел інформації; 

 активізувати  пізнавальну діяльність; 

 діагностувати помилки і оцінки результатів; 

 візуалізувати навчальну інформацію; 

 відповідати індивідуальному темпу роботи учня; 

 формувати  інформаційно-цифрову компетентність учня та вчителя, батьків; 

 забезпечувати  швидкий доступ до інформації; 

 залучати батьків до освітнього процесу. 

Результативність впровадження досвіду  

Працюючи в напрямку пошуку найбільш ефективних технологій в освітньому 

просторі початкової школи для формування і розвитку пізнавальної активності, дійшла 

висновку, що саме впровадження web-технології є одним із засобів формування 

ключових компетентностей НУШ, необхідних для успішної діяльності усіх учасників 

освітнього процесу. Створений мною електронний дидактичний матеріал і розміщений 

на сайті «Розумники», дійсно залучає дітей до процесу самостійного пізнання нового, 

мотивує до навчальної діяльності, змінив ставлення до власних помилок і осмислене 

ставлення до їх виправлення, дозволяє мені бути цікавою особистістю для дітей, а це 

стимулює до професійного зростання  та навчання впродовж життя. 

Репрезентація досвіду 

Матеріали даної  роботи  можуть бути використані вчителями початкових класів 

у своїй роботі за програмою Р. Шияна для 2 класу. А також можуть спонукати для 

створення власного сайту та електронних дидактичних матеріалів. Тому надалі буду 

продовжувати опановувати інші web-ресурси, щоб відповідати сучасним вимогам 

компетентного вчителя. 

Посилання на матеріали: http://znz81.zp.ua/index.php/metodichna-robota/miska-

vistavka-perspektivnogo-pedagogichnogo-dosvidu/miska-vistavka-perspektivnogo-

pedagogichnogo-dosvidu-2017-2018-navchalnogo-roku/kolodyazhna-s-o   

Сайт вчителя: https://sites.google.com/view/brozumniki/головна  
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