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ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ І ПЛАНШЕТІВ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Мельник Оксана Миколаївна,
аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання
Н АП Н України.
Анотація. У статті висвітлено основні результати констатувального етапу до
слідження ефективності використання планшетів і електронних освітніх ресур
сів (ЕОР) учнями 6 -7 років, а саме рівень розвитку уваги, пам’ яті, мислення, спо
стережливості учнів експериментальної (ЕГ) і контрольної груп (КГ) на початок
проведення дослідно-експериментальної роботи; визначено відмінності і спільні
характеристики обох груп; а також ставлення батьків першокласників до впро
вадження зазначених вище новацій у навчально-виховний процес.
Ключові слова: електронні освітні ресурси, планшети, ефективність, увага, па
м’ ять, мислення, спостережливість.
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ілобалізаційні процеси у світовій економіці, науковотехнічний прогрес, перехід до інформаційного суспі
льства нині вимагають суттєвих змін у всіх сферах жит
тя, у тому числі й освітній сфері. Усі науковці і педаго
ги розуміють, що процес трансформації і модернізації
освіти неможливий без її інформатизації, формування
сучасного освітньо-інформаційного простору і напов
нення його якісним електронним контентом або ЕОР.
Упровадження сучасних інформаційних та інновацій
них технологій у навчально-виховний процес загально
освітніх навчальних закладів (ЗНЗ) з метою підвищен
ня ефективності й результативності засвоєння знань,
формування в учнів навичок XXI століття, необхідних
для подальшої успішної самореалізації, стало звичним
явищем. Початкова ланка освіти, яка закладає в учнів
основи знань, умінь та навичок, необхідних для форму
вання соціально активної, творчої особистості, намага
ється також йти в ногу з часом, про що свідчить викори
стання вчителями початкових класів мультимедійних
презентацій, відеофрагментів, електронних тренаже
рів, словників, енциклопедій, дидактичних ігор або ін
ших видів ЕОР, власних чи взятих із мережі Інтернет.
Звичайно, питання впливу й ефективного впрова
дження інформаційно-комунікаційних технологій (ГКТ),
у тому числі електронного навчального контенту, у на
вчально-виховний процес початкової школи знаходять
ся під пильною увагою багатьох вітчизняних учених і
вчителів-практиків. Результати наукових досліджень
підтверджують переваги використання новітніх тех
нологій, серед яких: перехід до активних методів і форм
роботи на уроці; підвищення мотивації учнів до навча
льної діяльності; покращення процесу засвоєння ма
теріалу; позитивний вплив на розвиток довільної ува
ги, пам’яті та мислення; сприяння формуванню в учнів
творчості і самостійності тощо. Але, з іншого боку, пи
тання визначення ефективності використання ЕОР і
планшетів у перших класах є недостатньо вивченим.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам
ефективного використання новітніх технологій в осві
ті присвячено чимало праць вітчизняних і зарубіжних
науковців. Вивченням упровадження мультимедія у
КО М П ’ЮТЕР У Ш КОЛІ ТА С ІМ ’Ї № 8, 2 0 1 5

навчально-виховний процес займалися В. П. Безпаль
ко, В. Ю. Биков, А. П. Єршов, К. К. Колін, І. В. Роберт,
С. С. Свиріденко, Р. В. Селезньова та інші. Проекту
вання і створення мультимедійних навчальних про
грам і комплексів досліджували Г. Асвацурова, Т. Ба
бенко, Н. Клевцова, О. Пінчук, Т. Салівон, О. Скалій.
Проблеми оцінювання якості програмних засобів на
вчального призначення для загальноосвітніх навча
льних закладів розглядаються у працях В. М. Дем’яненка [7], Ю. Г. Запорожченко [7], Т. І. Коваль [7],
Г. П. Лаврентьєвої [1,7], В. В. Латиського [2], С. Г. Литвинової [3, 4,5], К. І. Скрипки [7], М. П. Шишкіної
[12, 7]. Питання застосування засобів ІКТ у початковій
школі висвітлюють В. І. Варченко, А. В. Горячев,
А. П. Єршов, А. А. Кузнецов, Г. В. Ломаковська,
Ю. А. Первін, Ф. М. Ривкінд, В. В. Шакотько [11] та
ін. Це свідчить про постійний інтерес наукової спільно
ти і педагогів-практиків до пошуку шляхів ефективно
го впровадження ЕОР у навчально-виховний процес, у
тому числі початкової школи.
Метою статті є висвітлення результатів проведення
констатувального етапу дослідження ефективності ви
користання ЕОР і планшетів у початковій школі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Бурхли
вий розвиток інноваційних та інформаційних техно
логій вимагає суттєвих змін у навчально-виховному
процесі, у тому числі початкової школи. Сучасних
першокласників уже не задовольняють традиційні
форми, методи та прийоми навчання. Тому вчителі по
чаткових класів усе частіше використовують на уро
ках різноманітні новації, зокрема мультимедійні ЕОР,
нетбуки, планшети тощо, з метою урізноманітнен
ня, осучаснення навчального процесу, покращення йо
го результативності. Вкрай важливим і необхідним є
розуміння вчителями початкових класів доцільності
і своєчасності застосування ЕОР на уроках як засобів
підвищення пізнавальної активності учнів, розвитку
інтересу до навчання, формування активної, творчої
особистості, яка здатна працювати з великою кількі
стю інформації. Однак Україна робить лише перші
кроки в упровадженні ЕОР і різноманітних мобільних
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пристроїв у початкову ланку освіти, тому виникає
певне занепокоєння з боку окремих педагогів і вчених
щодо ефективності впровадження цих новітніх техно
логій і засобів навчання у навчально-виховний процес.
Численні дослідження щодо впливу ІКТ на розви
ток дітей, у тому числі молодшого шкільного віку, бу
ли проведені протягом останнього десятиліття за кор
доном (eEurope 2002; eEurope 2004; STEPS — дослі
дження впливу ІКТ на початкову освіту; ІЕТЕ — дослі
дження в рамках проекту «Міжнародний досвід
використання технологій в освіті»). Попри це, багато
країн постійно проводять власний моніторинг упро
вадження ЕОР і новітніх засобів навчання у навчаль
но-виховний процес.
Моніторинг впливу ІКТ на початкову освіту (STEPS),
проведений у 2008-2009 pp. у школах 27 країн ЄС, а та
кож Норвегії, Ліхтенштейну та Ісландії, виявив, що вже
на той час 75% учителів початкових класів у Європі ви
користовували комп’ютери й ЕОР на уроках, що дало
їм можливість перейти від пасивних до активно-конструктивних форм і методів викладання. Результати
зазначених вище зарубіжних досліджень свідчать про
позитивний вплив ЕОР і комп’ютерних технологій на
підвищення мотивації до навчання учнів молодших
класів; покращення рівня їхніх навчальних досягнень;
розвиток інтелектуальних здібностей, творчості, са
морегуляції та самоконтролю, формування вміння роз
в’язувати складні завдання. Утім, за результатами цих
досліджень, використання сучасних технологій сприяє
підвищенню мобільності навчального процесу і від
криває доступ до сучасних знань.
В Україні (2009 р.) у 44 загальноосвітніх навчальних
закладах I—III ступенів 17 областей України розпочато
проведення дослідно-експериментальної роботи з теми
«Науково-методичні основи використання ІКТ у на
вчально-виховному процесі в середовищі «1 учень — 1
комп’ютер» на базі шкільних нетбуків», у ході якої
розроблено модель навчання «1 учень — 1 комп’ютер».
Проведене Інститутом інноваційних технологій і зміс
ту освіти МОН України у 9 школах різних регіонів до
слідження впливу навчання учнів за зазначеною вище
моделлю на розвиток їхньої особистішої сфери показа
ло позитивний ефект від використання нетбуків і ЕОР,
зокрема, на адаптованість учнів перших класів до шко
ли, а також на розвиток їхніх інтелектуальних, кому
нікативних, організаційних та креативних умінь [8].
Моніторинг використання нетбуків і ЕОР у навчально-виховному процесі початкової школи, проведений
у 2011 році спеціалізованій школі №55 інформаційнотехнологічного профілю м. Дніпропетровська в рамках
вищезазначеної дослідно-експериментальної роботи, ви
явив збільшення в учнів 4-х класів обсягу короткоча
сної зорової пам’яті; покращення процесу запам’ято
вування, зберігання та відтворення інформації; роз
виток наочно-образного мислення; уміння працюва
ти з інформацією: порівнювати, аналізувати та виділяти
головне завдяки використанню мобільних пристроїв й
електронного контенту (http://dneprschool55.dnepredu.com/uk/site/proekt-odin-uchen-odnin-k.html).
З метою перевірки ефективності використання ЕОР
і планшетів у навчально-виховному процесі початко
вої школи нами був проведений констатувальний етап
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Сайт спеціалізованої школи №55 інформаційно-тех
нологічного профілю м. Дніпропетровська

експерименту (далі — Експеримент) у школах Оболонського p-ну м. Києва, які є учасниками дослідноекспериментальної роботи з теми «Розумники», у
яких учні 1-х класів почали використовувати планше
ти й ЕОР навчального призначення з початку
2014/2015 н.р. Під час навчання відбувається розви
ток пізнавальних процесів молодшого школяра, їх кі
лькісні та якісні зміни. У першокласника поступово
розвивається здатність до нових видів розумових дій
і операцій: аналізу, синтезу, узагальнення, класифіка
ції тощо, формується сприймання предметів і явищ.
Метою нашого дослідження була перевірка впливу
використання сучасних і новітніх засобів навчання
(планшетів та ЕОР) на розвиток окремих індивідуаль
них якостей, а саме: уваги, пам’яті, мислення, спосте
режливості. Зазначені якості були обрані показника
ми ефективності впровадження електронного навча
льного контенту, оскільки їх розвиток є передумовою
успішного навчання учнів у майбутньому.
Для Експерименту серед 1-х класів вищезазначе
них шкіл було обрано контрольні класи з такою ж кіль
кістю учнів, як і в експериментальних, і вчителі яких
користуються лише традиційними засобами навчан
ня. Була розроблена програма дослідження, яка вклю
чала різні методики перевірки рівня розвитку уваги, па
м’яті, мислення, спостережливості в учнів 6-7 років.
Зокрема, з метою вивчення продуктивності, стій
кості та точності уваги учнів нами була використана
методика «Коректурні проби» В. Анфімова [9, с.
220-223,390,391]. Аналіз результатів свідчить, що бі
льше ніж у 50% першокласників контрольної й експе
риментальної груп рівень розвитку стійкості уваги є
низьким. Учнів з високим рівнем розвитку стійкості ува
ги виявилося трохи більше в експериментальних кла
сах порівняно з контрольними класами, а із середнім —
навпаки. Кількість учнів ЕГ з високим рівнем розвит
ку цього показника співпадає з кількістю учнів ЕГ, у
яких ця якість розвинена середньо і складає приблиз
но 24% від загальної. Отже, нами було виявлено, що стій
кість уваги трохи краще розвинена в учнів ЕГ.
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За методикою, зазначеною ви
ще, нами було досліджено також
точність уваги першокласників
обох груп. Результати досліджен
ня показують, що 57% учнів кон
трольних і стільки ж учнів експе
риментальних класів мають висо
кий рівень розвитку точності ува
ги, у той же час учнів із середнім
рівнем розвитку цієї якості в КГ
на 5% більше (рис. 1). Отже, точ
ність уваги трохи краще розвине
на в учнів КГ.
Для визначення обсягу смисловологічної пам’яті дітей 6 -7 років на
ми була обрана методика, яка описа
на науковцями О. Главником, С.
Максименком, JI. Терлецькою [6, с.
44-45]. Результати дослідження,
представлені на рис. 2, демонстру
ють обсяг смислово-логічної пам’я
ті учнів КГ і ЕГ на початок проведен
ня зазначеної вище дослідно-експе
риментальної роботи. Як видно з на
веденої діаграми, кількість учнів з
високим рівнем розвитку смислово-логічної пам’яті в контрольній і
експериментальній групах майже
однакова і складає трохи більше
40%; 36% учнів контрольних і 31%
експериментальних класів мають
середній рівень розвитку цієї якос
ті; низький рівень розвитку смис
лово-логічної пам’яті спостерігаєть
ся у 21% учнів контрольних і 23%
учнів експериментальних класів.
Дослідження процесів мислен
ня включало перевірку рівня роз
витку вербально-логічного мислен
ня, здатності до класифікації й уза
гальнення, а також уміння виділя
ти суттєві ознаки. Для цього були
використані методики «Виключен
ня слів» і «Визначення суттєвих
ознак» [10]. За допомогою першої
було визначено рівень розвитку вербально-логічного мислення в уч
нів контрольної й експерименталь
ної груп. Результати свідчать про
те, що вербально-логічне мислення
є розвиненим у трохи більш ніж по
ловини респондентів: 52% школярів
КГ і 56% ЕГ, у той час, як у інших
першокласників обох груп ця озна
ка ще є слабо розвиненою.
Перевірка рівня розвитку вмін
ня виділяти суттєві ознаки вияви
ла, що однакова кількість (13%)
учнів контрольної й експеримен
тальної груп мають високий рівень
розвитку цього показника, у той
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Рис. 1. Показники рівня розвитку точності
уваги в учнів

Рис. 2. Показники рівня розвитку смислово-логічної пам’яті

час як учнів із середнім рівнем роз
витку зазначеного вміння на 17%
менше в ЕГ.
Наступним етапом нашого до
слідження була діагностика рівня
розвитку спостережливості за ме
тодикою «Визначення спостереж
ливості» [9, с. 216-217, 385]. Ре
зультати, представлені на рис. З,
показують, що 36% учнів КГ і сті
льки ж учнів ЕГ мають середній

рівень розвитку спостережливос
ті, учнів з високим рівнем розвит
ку цієї ознаки у КГ на 6% більше.
Отже, результати діагностуван
ня учнів контрольних і експери
ментальних класів свідчать, що кі
лькість учнів з високим рівнем роз
витку точності уваги в обох групах
однакова, із середнім — на 5% бі
льше в контрольних класах; висо
кий рівень розвитку смислово-ло®КГ

ЕГ
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Рис. 3. Показники рівня розвитку спостережливості
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гічної пам’яті має майже однакова
кількість учасників обох груп, уч
нів із середнім рівнем розвитку цьо
го показника на 5% більше в КГ;
однакова кількість (13%) учнів ко
нтрольної й експериментальної
груп мають високий рівень розви
тку вміння виділяти суттєві озна
ки; трохи більше учнів ЕГ (на 4% )
продемонстрували розвинене вербально-логічне мислення; стійкість
уваги краще розвинена в учнів ЕГ,
а спостережливість — в учнів КГ.
Отже, спираючись на зазначе
не вище, можна стверджувати,
що обидві групи учнів схож і за
складом, оскільки їхні суб’ єкти
мають однаковий чи майже од
наковий рівень розвитку деяких
перевірених індивідуальних яко
стей особистості.
Наступний етап нашого Експери
менту — анкетування батьків учнів
контрольної й експериментальної
груп. Для цього нами була розробле
на анкета, яка складалася з двох ча
стин: перша містила запитання що
до ставлення батьків школярів обох
груп до ЕОР, друга — до планше
тів. Результати опитування респон
дентів щодо їхнього ставлення до
використання ЕОР у навчально-ви
ховному процесі початкової школи,
представлені на рис. 4, свідчать, що
більшість батьків учнів експериме
нтальних класів (приблизно 3/4 від
усієї кількості) позитивно і дуже по
зитивно ставляться до цього питан
ня, кількість таких батьків у конт
рольних класах складає 58%. Од
нак у 14,5% батьків учнів КГ — не
гативне й украй негативне ставлення
до впровадження електронного ко
нтенту на уроках у початкових кла
сах, серед батьків учнів експериме
нтальної групи таких немає.
Щоб з’ясувати думку батьків
щодо ефективності використання
електронного контенту навчаль
ного призначення, ми запропону
вали їм відповісти на запитання:
«Чи буде ефективним викорис
тання ЕОР у початковій школі? ».
48% батьків першокласників КГ
і 87% батьків учнів ЕГ відповіли
позитивно. Жоден із батьків уч
нів ЕГ не відповів негативно на це
запитання, у той час як кількість
батьків школярів КГ, які не вва
жають ефективним упровадження
ЕОР у початкову ланку освіти,
складає 14,5%.
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Наступна група запитань сто
сувалася ставлення батьків до
планшетів. З’ясовуючи їхню дум
ку до використання планшетів на
уроках, ми дізналися про те, що
46,5% батьків учнів КГ і 76,5% ба
тьків учнів ЕГ ставляться до цього
позитивно й украй позитивно; у
той же час 24% батьків учнів КГ і
12,5% батьків учнів ЕГ— негатив
но і вкрай негативно (рис. 5).
За допомогою анкетування було
вивчено думку батьків щодо впли
ву планшета на бажання дітей вчи
тися. Аналіз результатів свідчить,
що 48,5% і 72% батьків учнів ко
нтрольної й експериментальної
груп вважають, що використання
планшетів позитивно вплине на
бажання дітей вчитися, у той час
як 20,5% батьків контрольної й
11% експериментальної груп ма
ють протилежну думку.
Цікаво було дізнатися ставлен
ня респондентів до призначення

планшетів. Більш ість батьків
(76% батьків учнів контрольної і
89% батьків учнів експеримента
льної груп) вважає, що діти мають
використовувати планшети не ли
ше для ігор, але й для навчання,
хоч по 2% батьків школярів кож
ної з груп вважають, що планше
ти лише для ігор.
Проаналізувавши відповіді бать
ків щодо негативних наслідків від
використання планшетів на уроках,
зауважимо, що 48,5% респондентів
контрольної і 22% експерименталь
ної груп серед таких наслідків нази
вають погіршення стану здоров’я ди
тини; 31% батьків учнів контрольних
і 72% — експериментальних класів
не вбачають негативних наслідків;
інші наслідки назвали 20,5% і 6% ба
тьків учнів контрольної й експериме
нтальної груп відповідно (рис. 6), зо
крема: можливе виникнення зале
жності дітей від планшету, погіршен
ня їхнього зору, а також можливий
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■ негативне
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Рис. 4. Результати опитування батьків щодо їхнього ставлення
до використання ЕОР у навчально-виховному процесі початкової школи

їКГ о ЕГ
Рис. 5. Результати опитування батьків щодо їхнього ставлення
до використання планшетів на уроках
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Рис. 6. Відповіді батьків на запитання щодо
можливих негативних наслідків від використання
планшетів

розлад нервової системи і негативний вплив на розви
ток комунікативних навичок.
Зазначимо, що майже однакова кількість (69% і
70%) учнів 1-х класів КГ і ЕГ мають планшети і кори
стуються ними вдома.
Отже, завдяки аналізу результатів анкетування
з’ясовано, що, зважаючи на однакову кількість план
шетів в учнів обох груп удома, думка батьків учнів
ЕГ і КГ щодо використання цих пристроїв суттєво від
різняється. Більшість батьків дітей обох груп пози
тивно ставляться до використання електроннного ко
нтенту на уроках у початковій школі, хоча в ЕГ таких
батьків приблизно на чверть більше; батьки школярів
ЕГ більш позитивно ставляться до використання ЕОР,
однак більше третини їх ще не визначилися в цьому пи
танні. В експериментальних класах батьків, які пози
тивно і дуже позитивно відносяться до використання
планшетів на уроках, на 30% більше, і майже вдвічі
менше тих, хто відноситься до цього негативно і вкрай
негативно. Приблизно 2/3, а це на 50% більше, бать
ків учнів ЕГ вважають, що використання планшетів
у 1-му класі позитивно вплине на бажання дітей учи
тися і відвідувати школу. Серед батьків учнів ЕГ біль
ше, ніж вдвічі осіб, які не вбачають негативних наслід
ків від використання планшетів. Зазначне вище свід
чить, що, по-перше, до експериментальних класів ді
тей зараховували переважно за бажанням батьків;
по-друге, батьки учнів ЕГ більш позитивно й оптимі
стично ставляться до впровадження ЕОР і планшетів
у навчально-виховний процес початкової школи.
Проведений констатувальний етап дослідження
виявив рівень розвитку в учнів КГ і ЕГ обраних пока
зників ефективності використання зазначених вище
новітніх засобів і технологій на початок проведення до
слідно-експериментальної роботи, а також ставлення
батьків обох груп до питання впровадження інновацій
з першого класу.
Подальшого дослідження потребує питання вивчен
ня ставлення учнів до використання планшетів і ЕОР
на уроці, вплив планшетів на настрій, нервову систему
та навчальні досягнення молодших школярів.
* * *
Мельник О. Н. Основы определения эффективности
использования электронных образовательных ресурсов
и планшетов в учебно-воспитательном процессе началь
ной школы
Аннотация. В статье представлены основные резуль

таты констатирующего этапа исследования эффектив
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ности использования планшетов и электронных образо
вательных ресурсов (ЭОР) учащимися 6 -7 лет, а именно
уровень развития внимания, памяти, мышления, на
блюдательности у первоклассников экспериментальной
(ЭГ) и контрольной групп (КГ), определены отличия и об
щие характеристики обеих групп, а также отношение
родителей первоклассников к внедрению упомянутых
выше новаций в учебно-воспитательный процесс.
Ключевые слова: электронные образовательные ресур
сы, планшеты, эффективность, внимание, память, мыш
ление, наблюдательность.
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Melnik О. М. Basics of determining the effectiveness the
use of electronic educational resources and tablets in the
educational process in primary school
Abstract. The article highlights the main results of the
scientific research of efficiency tablets and electronic and
educational resources (EER) by 6-7 years students, such
as the level of such indicators as attention, memory, think
ing, observation in students of pilot (PG) and control groups
(CG) at the beginning of the experimental work; it was also
analyzed the differences and similarities of both groups; the
paper determines and compares the attitude of parents to the
implementation of innovations mentioned above in prima
ry school.
Keywords: electronic educational resources, tablets,
efficiency, attention, memory, thinking and observation.
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