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Анотацiя
Доповiдь присвячено висвiтленню шляхiв формування позитивного ставлення молодшого школяра до навчан-

ня за допомогою електронних дидактичних ресурсiв. Визначено унiкальнi властивостi дидактичних засобiв, якi
сприяють формуванню мотивацiї школяра до навчання. Розглянуто можливостi ресурсiв для схвалення успi-
хiв школяра, для забезпечення своєчасною допомогою, що спрямована на забезпечення досягнення результату
кожним учнем. Висвiтлено вплив електронних ресурсiв на створення позитивного емоцiйного фону школярiв.

The report is devoted ways of creating a positive attitude to of junior pupils with teaching softwear. Unique properties
of tearching softwear are defined. Properties help to create pupil’s motivation to learn. Discussed the possibilities of
softwear for making progress pupils, for providing the timely assistance, that aimed to achive results of each student.
Considered the influence of teaching softwear to create a positive emotional attitude junior pupils.

Пiдвищення якостi освiти є прiоритетною задачею сучасних реформ, що проводяться в Українi. Роль
початкової школи в забезпеченнi високої якостi освiти важко переоцiнити. Саме в початковiй школi ство-
рюється фундамент, вiд якого залежить успiшнiсть й продуктивнiсть школяра у майбутньому. Одним iз
найважливiших факторiв, вiд якого залежить успiшнiсть школяра в навчально-пiзнавальнiй дiяльностi є
його ставлення до навчання.

Формування позитивного ставлення школяра до навчальної дiяльностi пов’язано з визначенням фа-
кторiв й умов формування позитивного ставлення учнiв початкової школи до навчання, умов, необхiдних
для збереження позитивного ставлення молодшого школяра до навчальної дiяльностi, зв’язкiв мiж вiдно-
шенням школярiв до навчальної дiяльностi та навчальними мотивами, виявленню причин неуспiшностi й
дезадаптацiї молодших школярiв.

Використання вчителем iнформацiйних технологiй у навчальному процесi допомагає полегшити ада-
птацiю школяра до навчання, сформувати загальнонавчальнi умiння, допомогти школярам у подоланнi
труднощiв у навчаннi. Попри наявнiсть значної кiлькостi дослiджень, присвячених визначенню переваг
використання iнформацiйних технологiй для пiдвищення успiшностi предметного навчання у початковiй
школi, для формування iнтелектуальних умiнь учнiв, розвитку їх творчостi, питання впливу електронних
засобiв навчання на формування позитивного ставлення молодших школярiв до навчальної дiяльностi
залишаються нерозглянутими.

Формування потреб i мотивiв дiяльностi школяра вiдбувається у процесi здiйснення самої дiяльностi
[1], тому для виникнення, змiцнiння й розвинення пiзнавальних мотивiв учня слiд залучити до навчаль-
ної дiяльностi.Застосування електронних дидактичних ресурсiв сприяє залученню школяра до навчальної
дiяльностi, що вiдбувається завдяки унiкальним властивостям електронних засобiв: сюжетного оформлен-
ня навчального матерiалу, забезпечення варiативностi ситуацiй, якi пропонуються школяревi, можливостi
скасувати дiї й повернутися на попереднiй крок, можливостi їх розширення за допомогою вплетення до
засобу особистого досвiду школяра. Для формування навчальної мотивацiї важливим також є можливiсть
виразити особисте ставлення до вивчаємого матерiалу за допомогою самостiйного створення програмних
продуктiв.

Важлива роль у формуваннi позитивного ставлення до навчання вiдiграє схвалення успiшних дiй шко-
ляра [2]. Електроннi дидактичнi ресурси здатнi вiдслiдковувати динамiку досягнень школяра й вiдразу
вiдмiчати найменшi зрушення. При цьому електронний засiб може вiдмiтити не тiльки покращення ре-
зультату в цiлому, але й найменшi досягнення.

Для успiшностi школяра у навчаннi важливо забезпечити можливiсть досягнення ним результату.
З цiєю метою передбачено супроводження школяра iндивiдуалiзованою допомогою.У разi виникнення
утруднень школяр може скористатися дозованими додатковими поясненнями, iнтерактивними пiдказка-
ми, розгорнутими допомiжними матерiалами, потрiбними йому для виконання завдання. Кожна дитина,
яка працює з електронними ресурсами, при виникненнi утруднень не залишається наодинцi з ними, а
може розраховувати на своєчасну пiдтримку. Система рiзнорiвневої допомоги у дидактичних ресурсах
спрямована на забезпечення досягнення результату кожним користувачем.

Формуванню позитивних емоцiй та естетичних почуттiв сприяє приємний iнтерфейс електронних дида-
ктичних ресурсiв, гармонiйно пiдiбрана кольорова гама, яка стимулює розвиток уяви, мислення, пам’ятi.

Застосування електронних дидактичних ресурсiв у навчаннi сприяє вихованню й моральних якостей
дитини. Таким чином, використання електронних дидактичних ресурсiв сприяють формуванню позитив-
ного ставлення молодшого школяра до процесу навчання через: вплив на формування навчальних моти-
вiв, можливiсть схвалення успiшних дiй школяра; надання своєчасної допомоги школяревi при виникненнi
утруднень; створення позитивного емоцiйного фону.
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