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МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У статті проаналізовано результати PISA-2018 із читання і математики, тенденції розвитку української 
освіти та встановлено необхідність підвищення якості підготовки учнів початкової школи. Напрямом досяг-
нення якості початкової освіти визначено електронні освітні ресурси з математики й української мови, що 
слугуватимуть ефективними засобами формування компетентностей учнів із цих предметів і основою розвитку 
ІК-компетентності учнів і подальшого успішного навчання в умовах базової школи. Аналіз наукових робіт вітчиз-
няних і закордонних авторів дав можливість визначити актуальність використання ЕОР в освітній практиці 
та врахувати застереження про те, що розуміння друкованих матеріалів залишається незмінним для учнів неза-
лежно від способу їх подачі чи то в друкованому, чи то в цифровому форматі, а pdf-версія підручників – це заміна 
форми, яка не впливає на зміну технології навчання.

Основною метою використання ЕОР в початковій школі є підвищення якості освіти, що спонукало автора до 
розроблення інноваційної моделі використання ЕОР у початковій школі для відпрацювання навичок і формування 
предметних компетентностей учнів. Обґрунтовано основні форми (індивідуальну, фронтальну, групову), засоби 
(комп’ютерне, мультимедійне обладнання, ЕОР) для використання в освітньому процесі початкової школи, вико-
ристання віртуального кабінету вчителя для моніторингу навчальних досягнень учнів; описано метод мультисен-
сорного навчання як складника технології Smart Kids, в основі якого лежить системна зміна діяльності, орієнтова-
на на різні канали сприйняття змісту, що допомагає кожному учню зафіксувати увагу на навчальному матеріалі.

Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що модель використання ЕОР в умовах технології 
Smart Kids сприяє комплексному розвитку учня і підвищенню якості освіти початкової школи.

Ключові слова: модель, електронні освітні ресурси, початкова школа, технологія Smart Kids, мультисенсорне 
навчання, віртуальний кабінет учителя.
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MODEL OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES USE 
IN PRIMARY SCHOOL

The article analyzes the PISA-2018 results in reading and mathematics, as well as the tendencies of Ukrainian 
education development and establishes the necessity of improving the quality of primary schoolers preparation. The 
e-learning resources for mathematics and the Ukrainian language are determined as the direction to achieve the quality 
of primary education, which will serve as an effective means for students “competences formation in these subjects 
and the basis for the development of students” IC competences and further successful learning in primary school. The 
analysis of scientific works of domestic and foreign authors made it possible to determine the relevance of e-learning 
resources use in educational practice and to take into account the caveat that the understanding of printed materials 
remains unchanged for students, regardless of the way they are submitted, whether in printed form or in digital format, 
pdf version textbooks are a replacement for a form that does not affect the change in the learning technology.

The primary purpose of e-learning resources use in primary school is to improve the quality of education, which 
prompted the author to develop an innovative model for the e-learning resources use in primary school to develop the 
skills and formation of subject competences of students. The author substantiates the basic forms (individual, frontal, 
group), means (computer, multimedia equipment, e-learning resources) to be used in the educational process of primary 
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school; the use of a teacher’s virtual classroom to monitor students’ learning achievement, and describes the method of 
multisensory learning as a component of Smart Kids technology, based on a systematic change of activities focused on 
different content perception channels, which helps each student to focus on the learning material.

Summarizing we can state that the model of e-learning resources use in the environment of the Smart Kids technology 
contributes to the complex development of the student as well as improves the quality of primary school education.

Key words: model, e-learning resources, elementary school, Smart Kids technology, multisensory learning, virtual 
teacher classroom.

Постановка проблеми. Всебічний розвиток 
особистості забезпечується шляхом формування 
ключових компетентностей, необхідних кожному 
учню для успішної життєдіяльності, зокрема: 
вільного володіння державною мовою; форму-
вання математичної й інформаційно-комунікацій-
ної компетентностей.

Аналізуючи результати тестів PISA 2018 р., ми 
виявили низку проблем, пов’язаних зі змістом та 
організацією навчання учнів закладів загальної 
середньої освіти. Результати українських учнів 
гірші за середні показники країн Організації еконо-
мічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Пере-
вірялася сформованість компетентностей, зокрема 
читацької та математичної. Встановлено, що ком-
петентність українських учнів із читання отримала 
середній бал – 466, а середній показник у країнах 
OECР – 487 бали. Отже, в Україні 74% учнів здо-
були другий рівень читання (із шести). Середній 
показник ОЕСР: 77%. Математична компетент-
ність учнів з України отримала середній бал – 453, 
а в середньому у країнах OECР – 489 балів. Близько 
64% учнів в Україні (середній показник ОЕСР – 
76%) здобули другий рівень компетентності.

Не секрет, що така ситуація зумовлена підго-
товкою учнів на двох етапах отримання загаль-
ної середньої освіти: початкової та базової. Успіх 
навчання в базовій школі залежить від якісної під-
готовки учнів початкової школи. Одним із напря-
мів досягнення якості початкової освіти можуть 
стати електронні освітні ресурси з математики й 
української мови, які слугуватимуть ефективними 
засобами формування компетентностей учнів із 
цих предметів.

Аналіз досліджень. Використання електро-
нних освітніх ресурсів (далі – ЕОР) цікавило як 
українських, так і закордонних вчених і набуло 
актуальності в останні роки з появою нових тех-
нологій для їхнього проєктування, створення і 
впровадження. Ученими обґрунтовано критерії та 
показники оцінювання електронних освітніх ігро-
вих ресурсів. Розкрито аспект підготовки майбут-
нього вчителя початкової школи (Білоусова, Оле-
фіренко, 2016). Учені дійшли висновку, що учням 
і вчителям зручніше працювати з мультимедій-
ними, інтерактивними засобами електронного 
навчання, е-підручниками (Воротникова, 2019).

Міжнародний досвід використання електро-
нних освітніх ресурсів визначає пріоритетним 
перехід від паперових версій підручників до циф-
рових, але акцентується увага на тому, що розу-
міння друкованих матеріалів залишається незмін-
ним для учнів незалежно від способу їх подачі 
чи то в друкованому, чи то в цифровому форматі 
(Wright, Fugett, Caputa, 2013), а pdf-версія підруч-
ників – це заміна форми, яка не впливає на зміну 
технології навчання (Lee, Messom, Kok-Lim, 
2013).

Підтримуємо думку вчених, що інтерактивні 
елементи в цифрових форматах сприяють само-
стійному навчанню і дозволяють учням багатора-
зово повторювати свою діяльність, але з різними 
комбінаціями вхідних даних (Pesek, Zmazek, 
Drakulic, 2014). Це є суттєвим аргументом на 
користь використання ЕОР. Учені зазначають, 
що в основі якісного навчання з використанням 
технологій лежать три основні компоненти: кон-
тент, педагогіка і технології (Koehler, Mishra, Cain, 
2013). Ці три складники і є ключовими в забезпе-
ченні якості освіти, зокрема початкової.

Попередньо здійснений аналіз теорії та прак-
тики використання ЕОР в освітній практиці 
засвідчує, що ученими не повною мірою обґрун-
товано використання ЕОР в освітньому процесі 
початкової школи з метою формування предмет-
них компетентностей.

Мета статті полягає в обґрунтуванні моделі 
використання електронних освітніх ресурсів  
у початковій школі.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до Наказу МОН України від 30 серпня 2017 р. 
№ 1234 у 94 закладах загальної середньої освіти 
України розпочалася експериментальна робота 
на тему «Технологія навчання учнів початкової 
школи «Розумники» (Smart Kids)» 2017–2022 н.р. 
Основна мета експерименту полягає в апроба-
ції моделі використання ЕОР у початковій школі 
(рис. 1).

Систему методів, форм, засобів, електронних 
освітніх ресурсів та електронних підручників 
для здійснення навчання учнів початкової школи 
називатимемо технологією Smart Kids.

Для використання технології Smart Kids, 
зокрема ЕОР в освітньому процесі, вчитель на 
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підготовчому етапі має провести обстеження і 
визначити, за допомогою яких засобів він може 
розпочати роботу. Нині спостерігаються три 
моделі комплектації класів початкової школи: 
Smart Case (кейс вчителя з ЕОР, проєктор, муль-
тимедійна дошка, комп’ютер вчителя), Smart 
Teache (кейс вчителя з ЕОР, проєктор, мульти-
медійна дошка, комп’ютер вчителя, віртуальний 
кабінет учителя, домашні комп’ютери учнів), 
Smart Kids (кейс вчителя з ЕОР, проєктор, муль-
тимедійна дошка, комп’ютер учителя, вірту-
альний кабінет учителя, планшети для кожного 
учня у класі).

Для зручності вчителя усі ЕОР для 1–4 класів 
розташовані на єдиному порталі http://edugames.
rozumniki.ua/catalog/. Учитель має обрати клас і 
предмет (математику або українську мову) і заван-
тажити ЕОР на свій комп’ютер. Оскільки ЕОР 
можна використовувати без доступу до мережі 
Інтернет, ця процедура проводиться один раз на 
рік, що зручно як для вчителя, так і для батьків 
учнів за умови використання власних планшетів.

Далі вчитель має опанувати процедуру добору 
матеріалів до уроку. Відповідно до навчальної 
теми він добирає завдання, розроблені до кожної 
теми й кожного уроку. Кожне завдання створене 

Рис. 1. Модель використання ЕОР у початковій школі 
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у трьох варіантах, що сприяє активному застосу-
ванню диференційованого підходу.

Форми роботи з учнями визначає вчитель – це 
може бути фронтальна робота з класом, індивіду-
альне виконання завдань біля дошки або на план-
шетах, групова робота для реалізації змагальних 
ситуацій або проєктної роботи. Використати 
ЕОР можна на таких етапах уроку: набуття знань 
учнями, під час закріплення нового матеріалу, 
самостійної роботи. Якщо учні мають планшети 
(комп’ютери) вдома – то для домашньої роботи.

Використання ЕОР здійснюється на засадах 
діяльнісного підходу і методу мультисенсорного 
навчання, в основі якого лежить системна зміна 
діяльності, орієнтована на різні канали сприй-
няття змісту, що допомагає кожному учневі зафік-
сувати увагу на навчальному матеріалі. Активі-
зуючи сенсорику учня, мультисенсорне навчання 
розвиває у дітей здатність концентрувати й утри-
мувати увагу, зберігати навчальний матеріал у 
довготривалій пам’яті.

Учені розділяють учнів на аудіалів (краще 
сприймають навчальний матеріал на слух), візуа-
лів (ефективніше задіяні канали зору) і кінестетів 
(пізнають у процесі створення). Саме у процесі 
використання ЕОР учні початкової школи заді-
юють усі сенсори, а саме: слухають (теоретичний 
матеріал представлено аудіозаписами); дивляться 
і читають завдання з екрану монітора (інтерак-
тивні завдання з елементами анімації); працюють 
руками (свідомо пересувають об’єкти на робочому 
полі планшета або на мультимедійній дошці).

Важливе значення для юних школярів має 
оцінювання. Для оцінювання навчальних досяг-
нень учнів не використовуються оцінки або вер-

бальне коментування. Результатом є поява об’єкта 
(наприклад, совеняти). Якщо учень помилився 
більше одного разу, об’єкт не з’являється, якщо 
один раз – об’єкт з’являється із частковим зобра-
женням, якщо учень не зробив жодної помилки – 
об’єкт з’являється повністю. Така технологія оці-
нювання не зменшує інтересу учнів до навчання, 
а, навпаки, спонукає до правильного виконання 
усіх навчальних завдань. Оцінювання навчаль-
них досягнень учнів здійснюється відповідно до 
якості виконаних завдань за темою навчання.

Моніторинг навчальних досягнень учнів вчи-
тель здійснює у віртуальному кабінеті, причому 
він може аналізувати як роботу учнів, так і свою. 
Якщо більшість учнів виконали завдання з помил-
ками, вчитель може повернутися і ще раз зупи-
нитися на ключових моментах теми навчання. 
Перевагою віртуального кабінету є вчасне реа-
гування на пробіли у знаннях учнів, надання їм 
додаткових завдань для відпрацювання навичок, 
що можна здійснити як під час індивідуальної, так 
і під час домашньої роботи.

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, 
можемо констатувати, що модель використання 
ЕОР в умовах технології Smart Kids сприяє комп-
лексному розвитку учня початкової школи як осо-
бистості, адже учень може навчатися у власному 
темпі, не відставати від однолітків, розвивати 
свою індивідуальність, вроджені здібності, кри-
тичне мислення і працювати на освітній результат. 
Для вчителя така технологія є шляхом до самороз-
витку, вдосконалення педагогічної майстерності, 
розвитку ІК-компетентності, підвищення резуль-
тативності навчання учнів, зокрема з математики 
й української мови.
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