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використання хмарних технологій  в освітньому процесі для успішного їх 

впровадження в навчальний процес в межах концепції Нової української 

школи. 
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Молодші школярі мають наочно-образне мислення, тому уроки з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій є актуальними в 

сучасній початковій школі. Це визначає необхідність створення та 

планування уроків, залучаючи до сприймання нового матеріалу не тільки 

органи чуття, але й емоції, уяву, творчий підхід.  

Прикладом такого впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у початковій школі є всеукраїнський науково-педагогічний 

проект «Інтелект України». Метою цього проекту є внесення в освітній 

простір системи пошуку, навчання та виховання учнів. Діти навчаються у 

проектних класах за спеціально розробленими навчальними планами, 

навчальними програмами, засобами ІКТ, які є рекомендованими та 

затвердженими Міністерством освіти і науки України. 

Сутність проекту полягає не у насиченні дитини поглибленими 

знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з 

інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та 

самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; 

розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й 

уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, 

працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо [2]. 
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Щоб зрозуміти особливості навчального процесу за цією програмою, 

для прикладу розглянуто фрагмент уроку «Навчання грамоті» (читання) у 

першому класі на тему: «Алфавіт. Звук [х], букви Хх. Брати Грімм 

«Білосніжка»». Одним із цікавих завдань є пісня про алфавіт у вигляді 

відео-караоке (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Фрагмент відео-караоке 

Після перегляду і співочого супроводу учні записують пропущену 

букву у будиночок у зошиті (рис. 2). Це значно покращує подачу досить 

складного матеріалу, залучає кожну дитину до роботи, полегшує 

запам’ятовування алфавіту та відповідає сучасним вимогам до уроку. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент робочого зошиту 

 

Ще одним не менш цікавим завданням є «Фотоапарат». На 

короткому відео (рис. 3) діти спостерігають певні склади, які через п’ять  

секунд зникають з екрану.  

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент відео «Фотоапарат» 
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Далі учням пропонується відтворити їх у відповідних клітинках у 

робочому зошиті (рис. 4). Така вправа є не тільки цікавою для дітей, але й 

успішно розвиває їхню увагу та пам'ять. 

 

 

 

Рис. 4. Фрагмент робочого зошиту 

Отже, активне впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальний процес при вивчені грамоті дозволяє вносити 

вчителю кардинально нове у звичайні форми роботи, що  сприяє більш 

цікавій та різноманітній подачі навчального матеріалу, адже це полегшує 

учням розуміти і засвоювати нову інформацію. Крім того, впровадження 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій відповідає інтересам 

сучасних дітей, що покращує їхню мотивацію до навчання та бажання 

здобувати нові знання.  
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Останнім часом все більше корисних україномовних ресурсів 

можуть знайти в Інтернеті учні і студенти, які прагнуть опановувати 

основи наук, вивчати мови, проходити онлайн-курси з певних 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

у вітчизняних навчальних закладах. 

Багато безплатних навчальних курсів для студентів зібрано, 

наприклад, на сайті https://prometheus.org.ua. Чимало цікавої інформації у 

форматі онлайн-курсів можна дізнатись через дистанційну платформу 

Відкритого Університету Майдану (ВУМ) — https://vumonline.ua. 

Український освітній проект "EdEra" [5] також створювався з метою 

поширення через Інтернет повноцінних онлайн-курсів широкого профілю 

та супроводжувальних матеріалів до них на кшталт відомих західних 

освітніх платформ задля того, щоб зробити вітчизняну освіту якісною та 

доступною. 

Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів створено 

комерційний проект "ОсвітаОнлайн" [4], в рамках якого провадиться 

дистанційна освіта у форматі масових відкритих онлайн-курсів з різних 
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