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Постановка проблеми. Модернізація 
початкової освіти, обумовлена технологіч
ним прогресом та вимогами сьогодення, 
неможлива без використання новітніх тех
нологій. Цей процес допомагає не лише під
вищити рівень знань, умінь, навичок та моти
вацію до навчання учнів молодших класів, а 
й підготувати їх до майбутнього життя, спри
яти формуванню і розвитку в них інформа
ційно-комунікаційної компетентності, що 
передбачено Державним стандартом почат
кової загальної освіти, затвердженим поста
новою Кабінету Міністрів України від 20 квіт
ня 2011 року № 462.

У багатьох країнах розпочалося викорис
тання у навчально-виховному процесі різних 
мобільних пристроїв, зокрема планшетів, які 
є у дітей вдома або в школах. Але будь-який 
пристрій мало чого вартий для досягнення 
навчально-виховної мети без електронних 
освітніх ресурсів (ЕОР) або електронного на
вчального контенту, який є в цьому процесі 
ключовим елементом. Велике значення має 
якість ЕОР навчального призначення. Науко
вець С. Г. Литвинова наголошує, що «за умови 
забезпечення загальноосвітніх навчальних 
закладів якісними ЕОР, можна сподіватися 
на підвищення активізації пізнавальної ді
яльності учнів та підвищення інтересу до ви
вчення базових навчальних предметів» [8, с. 
190].

В Україні робляться перші спроби вико
ристання планшетів та ЕОР у навчанні, зокре
ма у початковій школі. З вересня 2014 року, на 
виконання наказу МОН від 08.05.2014 №564,

розпочалася дослідно-експериментальна ро
бота за темою «Розумники» (експеримент) на 
базі спеціалізованої школи № 14 та загально
освітньої школи № 225 Оболонського райо
ну м. Київ. Учні двох перших класів цих на
вчальних закладів почали використовувати 
мобільні пристрої та ЕОР навчального при
значення на уроках математики, української, 
англійської та німецької мов. Оскільки досвід 
використання таких мобільних пристроїв та 
ЕОР навчального призначення у перших кла
сах є малопоширеним в Україні, питання ви
значення ефективності впливу планшетів та 
електронного освітнього контенту на рівень 
розвитку молодших школярів є недостатньо 
вивченим.

Аналіз останніх досліджень і публі
кацій. Проблему використання інформацій
но-комунікаційних технологій (ІКТ) у по
чатковій школі вивчали Г. П. Лаврентьева [5], 
М. М. Левшин [6], Р. В. Моцик, О П. Осіпов, О. 
М. Снігур, О. В. Суховірський [16] та ін. Вплив 
комп’ютерних технологій на емоційну, во
льову та моральну сферу дітей є темою дослі
дження В. І. Ковалько [3], Т. С. Комарової [4], А. 
А. Корабльова та ін. Науковці А. М. Вербенець, 
Г. Ю. Ксензова, К. О. Островська вивчали пси- 
холого-педагогічні механізми регуляції пове
дінки дитини у комп’ютерно орієнтованому 
навчальному середовищі.

Аналіз результатів дослідження свідчить 
про недостатнє вивчення проблеми визна
чення ефективності впровадження у по
чаткову школу мобільних пристроїв та ЕОР, 
призначених для навчання учнів 6-7 років.
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Мета статті полягає у вивченні існуючих 
методик, які використовуються для дослі
дження особистісної, пізнавальної, емоцій
но-вольової, поведінкової сфер школярів 6 -7  
років та підборі психодіагностичних методів 
для перевірки ефективності впровадження 
у навчально-виховний процес планшетів та 
ЕОР навчального призначення.

Виклад осн овн ого  матеріалу д о сл і
дж ення. Навчання у початковій школі є 
новим ступенем у розвитку особистості, на 
якому закладаються основи знань, форму
ються базові поняття, вміння та навички, 
розвиваються увага, сприйняття, пам’ять, 
мислення, що є передумовою успішного до
рослого життя. З перших днів навчання у 
школі діти стають спочатку лише суб’єктами 
навчальної діяльності, основною метою якої 
є засвоєння наукових понять і формування 
вмінь оперувати ними, а потім вступають в 
активну міжособистісну взаємодію. Як зазна
чає О. І. Власова, учням цього віку притаман
ні ряд характерних вікових особливостей, а 
саме: засвоєння змісту й загальних способів 
розв’язування навчальних задач, які поки 
ставить перед ними вчитель; опанування під 
керівництвом учителя основами моделюван
ня, процесом розрізняння об’єкта та знака як 
його замінника; формування вміння пере
ходити від предмета до моделі й навпаки [1, 
с. 177]. Науковці Н. Г. Матейчук та О. П. Сте- 
паненко наголошують, що під час навчаль
ної діяльності молодші школярі опановують 
змістом розвинених форм суспільної свідо
мості, науковими поняттями, художніми об
разами, моральними принципами, правови
ми нормами [10, с. 68].

З іншого боку, існують застереження щодо 
необхідності уважного ставлення вчителів до 
оптимальності змісту та обсягу навчального 
матеріалу в початковій школі, щоб не допус
тити перевантаження учнів, зниження їхньо
го інтересу до навчання, перевтомлення та 
поверхневого (механічного) засвоєння мате
ріалу.

У цей період навчання відбуваються також 
зміни у цільовій складовій навчальної діяль
ності. Існують цілі, які ставить учитель, та 
цілі, які усвідомлює та приймає учень. Учням 
перших класів ще важко усвідомити мету, яку 
ставить перед ними вчитель на кожному ета
пі навчання. Як зазначають учителі-практики, 
майже всі першокласники у другій половині 
навчального року починають усвідомлювати 
мету, яку ставить перед ними вчитель, але не 
всі з них приймають цю мету, не завжди вона 
стає для них власного.

Багато психологів (Л. Божович, О. Власова,

В. Давидов, Д. Ельконін, Н. Матейчук, М. Сав- 
чин, О. Степаненко та ін.) основне значення 
у формуванні пізнавальної активності учнів 
надають навчальній мотивації та зазначають, 
що саме у молодшому шкільному віці закла
даються початки цього обов’язкового ком
понента навчальної діяльності. У молодших 
школярів основою навчальної мотивації є 
допитливість, інтерес до всього нового, атри
бутів навчання тощо. Найчастіше зовнішні 
позитивні мотиви є домінуючими в учнів по
чаткових класів. З цього приводу науковець 
О. М. Степанов зазначає, що «своєрідність 
мотивації у молодших школярів проявляєть
ся в їхній готовності беззаперечно викону
вати всі вимоги вчителя. Значну мотиваційну 
роль відіграють і одержувані учнями оцінки. 
На початкових етапах навчання учні сприй
мають їх як оцінки за власне старання, а не 
за якість виконаної роботи. Як показали ре
зультати досліджень, не всі мотиви молодші 
школярі усвідомлюють однаково. До слабо 
усвідомлюваних належать мотиви обов’язку 
і відповідальності, престижу, хоча саме вони 
спонукають до навчання» [14, с. 104].

Науковці також відмічають, що саме у по
чатковій школі в дитини формуються на
вчальні вміння і навички, самоконтроль і 
самооцінка, розвивається теоретичне мис
лення, що є необхідним для забезпечення за
своєння наукових понять.

М. В. Савчин додає, що в цьому віці в учнів 
«розвиваються форми наукового, теоретич
ного мислення, закладаються передумови 
самостійної орієнтації у навчанні, повсяк
денному житті». Він також зазначає, що «мо
лодший школяр як суб’єкт навчальної ді
яльності розвивається і формується у ній, 
засвоюючи нові способи аналізу, синтезу, 
узагальнення, класифікації» [13, с. 256].

Отже, у процесі навчальної діяльності 
учні молодших класів поступово набувають 
здатності планувати свою діяльність; оволо
дівають найпростішими формами самокон
тролю, рефлексією, різними формами на
вчального співробітництва; засвоюють нові 
способи розумових (аналіз, синтез, узагаль
нення, класифікацію тощо), моторних, мов
них, перцептивних, вольових дій тощо.

Науково-технічний прогрес породжує 
нові умови життя. Традиційні форми та мето
ди навчання, які передбачають використання 
лише паперових носіїв інформації, звичайної 
шкільної дошки та крейди, вже не можуть за
довольнити сьогоднішніх учнів. Саме тому 
не викликає сумніву, що інформатизація по
чаткової школи, формування інформацій- 
но-освітнього середовища за допомогою
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сучасних засобів навчання із застосуванням 
інноваційних ІКТ, зокрема планшетів та ЕОР 
навчального призначення, з метою підви
щення ефективності навчально-виховного 
процесу початкової школи, виховання твор
чої, успішної в майбутньому особистості, яка 
здатна активно мислити, -  це закономірний 
процес та вимога сьогодення.

Із реалізацією моделі «1 учень -  1 
комп’ютер» у багатьох країнах перед педа
гогами та науковцями постало питання до
слідження впливу електронного середовища 
навчання на молодших школярів. Так, у листо
паді 2008 року в рамках проекту «Комп’ютер 
для школяра» за підтримки корпорації 
Microsoft було проведено дослідження зазна
ченого вище питання серед учнів трьох 3-х 
класів експериментальних шкіл, де впрова
джувалась модель «1 учень -  1 комп’ютер», 
та трьох контрольних шкіл м. Нижній Нов
город. Результати дослідження показали, що 
використання комп’ютера в навчально-ви
ховному процесі початкової школи сприяє 
розвитку в учнів початкової школи комбіна
торного вміння, яке впливає на формування 
логічного мислення, розвиває вміння діяти 
за алгоритмом, підвищує їх емоційну зрілість 
та мотивацію до навчання [17].

Україна також має певні результати з мо
ніторингу впровадження науково-педагогіч
ного експерименту «1 учень -  1 комп’ютер». 
Так, наприклад, у спеціалізованій школі з 
поглибленим вивченням іноземних мов та 
інформатики № 269 м. Київ проводилось 
вивчення мотиваційної, пізнавальної, осо- 
бистісної сфер учнів на початку і в кінці екс
перименту. Під час проведення дослідження 
було виявлено підвищення мотивації до на
вчання, розвиток стійкості уваги, коротко
часної зорової пам’яті, логічного мислення 
учнів експериментальних класів [7].

Крім того, в інших дев’яти експеримен
тальних школах різних регіонів України було 
проаналізовано рівень адаптації учнів пер
ших класів. Отримані дані свідчать про те, що 
використання нетбуків підвищує рівень адап
тованості першокласників. Аналіз особистіс- 
ного розвитку учнів 4-х класів, які навчалися 
за моделлю «1 учень -  1 комп’ютер» протягом 
двох років, показав вищі показники розвитку 
інтелектуальних, комунікативних, організа
ційних та креативних умінь у порівнянні з 
учнями контрольних класів [12].

Як зазначають психологи, здатність до 
навчання залежить від багатьох факторів, 
основні з яких -  це особливість уваги, тоб
то розвиток довільної уваги, зосередженості 
та розподілу уваги; осмисленість сприйнят

тя навчального матеріалу; рівень і характер 
розвитку довільної і осмисленої пам'яті; роз
виток мислення та уяви тощо. На думку бага
тьох учених, розвиток уваги, пам’яті, мислен
ня, сприймання є передумовою успішності у 
майбутньому навчанні. Саме тому ці показ
ники були обрані нами за основні для пере
вірки ефективності використання планшетів 
та ЕОР навчального призначення учнями 6 -7  
років -  учасниками Експерименту.

Методики визначення рівня розвитку ува
ги. Під час ретельного аналізу різноманітних 
джерел психологічного та психодіагностич- 
ного спрямування було виявлено різні мето
дики визначення рівня уваги школярів 6 -7  
років. Основні з них -  це таблиці Шульте, тест 
П’єрона-Рузера, коректурні таблиці Б. Бурдона, 
коректурні спроби за В. Анфімовим, методика 
Шульте-Горбова, методика Р. Нємова, методи
ка «Чорно-червона таблиця Шульте-Горбова», 
кільця Ландольта, методика Рузера за А. Си- 
мановським. Кожна з них вимірює одну або 
декілька властивостей уваги, а саме: стійкість, 
концентрацію, точність, обсяг, розподіл та пе
реключення тощо. Але, на нашу думку, окремі з 
цих методик є досить складними для викорис
тання у роботі з дітьми шестирічного віку, тому 
можливість їх використання залежить від рівня 
підготовки учнів до школи.

Оскільки відомо, що однією із психоло
гічних особливостей дітей першого року 
навчання є низька стійкість їхньої уваги, у 
процесі нашого дослідження ми вирішили 
прослідкувати, як впливатиме використання 
планшетів та ЕОР навчального призначення 
на стійкість та точність уваги учнів перших 
класів. Для цього нами була обрана методика 
«Коректурні спроби за В. Анфімовим». Вона 
є оптимальною для роботи з дітьми 6 років, 
фронтальною, економною в часі та досить 
простою у проведенні.

Методики визначення рівня розвитку 
пам’яті. Однією з важливих особливостей 
учнів сучасного цифрового світу є обсяг сло- 
весно-логічної пам’яті. Науковці вважають, 
що це запам’ятовування та відтворення по
нять, суджень, умовиводів, які відображають 
предмети і явища в їх зв’язках і відносинах, 
істотних властивостях. Існує низка методик, 
які досліджують певні властивості та різні 
види пам’яті молодших школярів: слухову, 
зорову, образну, словесно-логічну, корот
кочасну тощо. За метою ці методики можна 
поділити на наступні групи: методики до
слідження обсягу слухової, зорової, рухо
вої, мішаної пам’яті (методики «Механіч
не запам’ятовування 10 слів», «10 пар слів, 
пов’язаних за змістом», «Складні фігури»
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Д. Векслера); методики дослідження корот
кочасної пам’яті («Запам’ятовування 12 слів 
та 9 геометричних фігур», «Запам’ятай дво
значні числа», субтест № 6 Векслера «Від
творення числових рядів»); методики до
слідження особливостей опосередкованого 
запам'ятовування («Піктограма» Л. С. Вигот- 
ського, А. Р. Лурія «15 слів та 24 картки»).

Для вивчення впливу ЕОР та планшетів на 
розвиток словесно-логічної пам’яті в ході на
шого подальшого дослідження ми обрали ме
тодику «10 пар слів, пов’язаних за змістом».

Методики перевірки рівня розвитку мис
лення. Мисленням називають процес пізна
вальної діяльності людини, в якому вона усві
домлює своє місце та роль у навколишньому 
середовищі, розкриває причинні зв’язки 
явищ об’єктивної реальності. Дослідження 
процесів мислення, яке може бути наочно- 
дійове, наочно-образне, словесно-логічне 
включає в себе аналіз успішності діяння та
ких механізмів та ознак мислення, як аналіз, 
синтез, порівняння, абстрагування, узагаль
нення, класифікація, систематизація, само
стійність, критичність, гнучкість, глибина, 
широта, послідовність тощо [11, с. 14].

Серед методик перевірки рівня розвитку 
різноманітних ознак процесів мислення ми 
проаналізували ті, які підходять для діагнос
тування учнів 6 -7  років. До них можна від
нести: реверсійний тест Аке В. Етфельдта, 
методику Е. Ф. Замбацявичене (модифікація 
Л. І. Переслені та О. М. Маслюкової), методи
ки «Виключення слів», «Визначення суттєвих 
ознак», «Розрізані фігурки» Л. 1. Переслені, О. 
І. Шуранової, «Порівняння понять», «Виклю
чення зайвого», вербальний тест «Четвертий 
зайвий. Визначення спільних рис» тощо.

Для нашого дослідження ми обрали мето
дики «Виключення слів» та «Визначення сут
тєвих ознак», які діагностують рівень розви
тку словесно-логічного мислення, здатності 
до класифікації та узагальнення, вміння ви
діляти суттєві ознаки, оскільки вважаємо їх 
необхідними складовими формування нави
чок XXI століття.

Методики дослідження сприймання та 
спостережливості. Важливу роль у засвоєн
ні матеріалу молодшими школярами грає 
сприймання та спостережливість. На думку 
науковців, сприймання -  це цілісне відобра
ження у свідомості людини предметів і явищ 
об’єктивної дійсності за їх безпосереднього

впливу на рецепторні поверхні органів чуття 
[15].

Проведений аналіз психолого-педагогіч- 
ної літератури та інтернет-джерел дав мож
ливість вибрати методику діагностування 
рівня розвитку слухового та зорового сприй
мання учнів 6 -7  років, основні з яких -  це 
«Чого не вистачає?» Р. С. Нємова, «Які пред
мети заховані в малюнках?», «Назви фігури», 
«Розуміння тексту», «Визначення спостереж
ливості» тощо.

Діти початкових класів найчастіше вико
нують завдання по типу: «запиши...», «пере
пиши...». До того ж планшети, на нашу думку, 
сприяють розвитку зорового сприймання. 
Тому було визначено за доцільне в ході про
ведення нашого дослідження скористатися 
методикою «Визначення спостережливості». 
Ця методика є фронтальною та оптималь
ною для учнів 6 -7  років. Але перед проведен
ням діагностування за цією методикою слід 
з ’ясувати, чи вже знайомі діти шестирічного 
віку з буквами, фігурами, цифрами та числа
ми до 16, з якими їм доведеться мати справу.

Висновки. Проведений грунтовний ана
ліз різних джерел показав, що існують певні 
методики для дослідження особистісної, піз
навальної, емоційно-вольової, поведінкової 
сфер школярів 6-7  років, але окремих, спеці
альних діагностичних методик, які перевіря
ли б вплив планшетів та ЕОР на особистісний 
розвиток першокласників на разі не існує.

З великого переліку методик ми обрали для 
діагностування учнів під час проведення експе
рименту ті, які є найбільш оптимальними для 
використання у роботі з дітьми 6 -7  років та 
водночас достатньо прогностичними. Так, для 
перевірки уваги ми вважаємо за доцільне вико
ристати методику «Коректурні спроби за В. Ан- 
фімовим»; для перевірки рівня розвитку пам’яті 
учнів -  методику «10 пар слів, пов’язаних за 
змістом»; для діагностування рівня розвитку 
різноманітних ознак процесів мислення нами 
були обрані методики «Виключення слів» та 
«Визначення суттєвих ознак»; для визначення 
рівня розвитку спостережливості та сприйман
ня -  методика «Визначення спостережливості». 
Подальшого дослідження потребує питання 
вивчення ефективності використання зазначе
них вище мобільних пристроїв та електронних 
ресурсів у навчанні учнів молодших класів -  
учасників експерименту.
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