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Анотацiя
В статтi аналiзуються альтернативнi способи використання комп’ютерних технологiй для викладання в

школi iсторiї Стародавнього Риму. Пропонуються основнi методи покращення запам’ятовування навчального
матерiалу учнями шостого класу. Ключовi слова: комп’ютернi технологiї, iсторiя Стародавнього Риму в школi,
навчальний матерiал.

Alternative ways of using computer technologies for teaching in schools history of ancient Rome are analized in the
article. Basic methods for storing learning materials for pupils of sixth form are offered. Key words: computer technologies,
schools history of ancient Rome, learning material.

Вступ
Ще в 60-х роках 20 ст. в унiверситетах СРСР з’явились першi напрями з конструювання i програмування

комп’ютерiв, але тiльки в 90-х роках з масовою появою персональних комп’ютерiв програмування почали
викладати в школах. Поряд з спецiальною дисциплiною з викладання власне iнформатики, комп’ютери
почали залучати i при проведеннi iнших навчальних дисциплiн, зокрема iсторiї. Викладачi почали вико-
ристовувати в якостi наочного матерiалу комп’ютернi таблицi та презентацiї, а фiльми i проектори для
їх перегляду вiдтепер стали основним додатком персонального комп’ютера (ПК). Але найголовнiше, що
для створення загальної статистики i швидкого пошуку потрiбного матерiалу почали використовувати
INTERNET.

Зi здобуттям Україною незалежностi розпочався новий етап дослiдження української iсторiї, вiдповiд-
нi змiни вiдбулись i в шкiльнiй iсторичнiй освiтi. Великих зрушень було досягнуто i у викладаннi iсторiї
Стародавнього свiту, як такої, що не була б завуальована або перекручена з iдеологiчних мотивiв, але
пiдходи до її дослiдження, зокрема формацiйний, давно застарiли i не вiдповiдали потребам часу. Саме
цей перiод, який зараз вивчають у шостому класi школи, як початковий у викладаннi загального курсу
iсторiї є найбiльш важливим i пов’язаний з декiлькома педагогiчними проблемними аспектами. На цьому
етапi в школярiв формуються основнi вмiння i навички необхiднi для сприйняття в старших класах бiльш
складного матерiалу. Тому дуже важливо сформувати необхiднi вмiння в шестикласникiв. В цьому на
допомогу вчителям приходять комп’ютернi технологiї. Одним iз трьох основних перiодiв, якi пропоную-
ться для вивчення в курсi шостого класу, є iсторiя Стародавнього Риму. Саме перiод римської iсторiї є
завершальним в дослiдженнi Стародавнього свiту, а також являє собою кульмiнацiю античного процвiта-
ння, оскiльки саме тодi греко - римська культура поширилась по всьому Середземномор’ю i дала поштовх
розвитку сучасної Європейської цивiлiзацiї.

Використання комп’ютерних технологiй у викладаннi iсторiї можливо двома шляхами:

1. Використання комп’ютерiв для розрахункiв iсторичної статистики;
2. Використання ПК у якостi допомiжного засобу для зберiгання iсторичних даних, джерел, фiльмiв,

а також їх демонстрацiї;

Перше питання вивчають клiометрика i квантитативна iсторiя – науки, якi займаються використанням
математичних розрахункiв i застосування кiлькiсних методiв, а також створення дiючих комп’ютерних
моделей в iсторiї. Iсторiя як наука характерна тим, що бiльшiсть в нiй становлять методи прямого спо-
стереження. Уривчаста статистична iнформацiя, яка отримується в результатi реєстрацiї i класифiкацiї
фактiв, не дозволяє цiлком вiдновити певний фрагмент iсторичного процесу. В цьому iсторiї допомагає
iмiтацiйна комп’ютерна модель, яка здатна iмiтувати суспiльно-економiчнi процеси або вiйськовi дiї.

Модель дозволяє:

- Реконструювати, уточнити числовий матерiал;
- Провести динамiчний аналiз iсторичної iнформацiї;
- Провести iмiтування iсторичного процесу по роках;
- Глибше зрозумiти змiст i значення деяких полiтичних подiй;
- Спрогнозувати подiї економiчного i полiтичного характеру;[1]

З другим питанням пов’язаний процес появи в школах ПК i активного використання комп’ютерних
технологiй. Саме вони здатнi достатньо оптимiзувати процес навчання, а урок може стати бiльш динамi-
чним i цiкавим. Також iнформацiйнi технологiї здатнi диференцiювати, iндивiдуалiзувати учбовий процес,
а також реалiзувати його творчий характер. Для викладання iсторiї Стародавнього Риму в школi треба
поєднати безлiч факторiв, якi за своїм змiстом часто суперечать одне одному. Так до таких вiдносяться
дотримання викладачами завдань iсторичної освiти в школi, формування всебiчно i гармонiйно розвине-
ної особистостi, залучення учнiв до засвоєння найважливiших фактiв розвитку людської суспiльства та
iн.

Але при цьому виникає проблема: як забезпечити засвоєння матерiалу дiтьми 11-12 рокiв на необ-
хiдному рiвнi. Вiдбувається перехiд вiд ознайомлення учнiв з iсторiєю до її системного вивчення. Так,
наприклад, в шкiльному курсi iсторiї Античностi поняття «соцiально-економiчний лад» не розглядається.
Було б не розумно заставляти учнiв заучити всi термiни, але дiти цього вiку здатнi запам’ятати основнi
риси рабовласницького ладу, якщо вони подаються досить доступно.[2]
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Використовуючи функцiю iнформацiйного спостереження за iсторiєю, комп’ютер здатний полегшити
оволодiння учнями i репродуктивними i загально логiчними даними.

Використання комп’ютерних технологiй сприяє адаптацiї учнiв для вивчення великих обсягiв матерiа-
лу. Бiльшiсть психологiв вважають, що дiти в 11-12 рокiв мають конкретно-образне мислення, хоча поряд
з ним може iснувати i абстрактне. «Чим бiльш конкретнi засвоєнi знання, тим бiльш мiцно i надовго вони
зберiгаються у пам’ятi. Iсторичнi факти, засвоєнi i закрiпленi лише номенклатурно поза образiв, деталей
i зв’язкiв з iншими фактами, зникають з пам’ятi легше i швидше.»[3]

Тому тут досить вдало використати порiвняльнi таблицi i блок-схеми. Але на цьому можливостi ПК не
завершуються. Бiльше i частiше за все дiти забувають хронологiчнi данi, тому для засвоєння фактичного
матерiалу можна використати графiчну таблицю «Лiнiя часу», в якiй розмiстити основнi дати в хроно-
логiчному порядку таким чином, щоб в учнiв у пам’ятi вiдклалось хоча б приблизне розташування тої чи
iншої подiї у часi. За початок в такiй таблицi має бути дата заснування Риму, тобто 453 року до н.е. ,а за
кiнцеву – смерть iмператора Ромула Августула, тобто 476 рiк. Всерединi матерiал i факти розмiщуються,
наскiльки це можливо, у хронологiчнiй послiдовностi.[2,С.85]

Наприкiнцi заняття для перевiрки фактичного матерiалу можна використати спецiально створену
програму-тест з варiантами вiдповiдей. Для полегшення проведення уроку i бiльшої наочностi матерi-
алу рекомендується використовувати комп’ютернi презентацiї в Microsoft PowerPoint . Для закрiплення
ранiше засвоєних знань рекомендується перегляд науково-популярних передач або художнiх фiльмiв з
даної тематики, причому це можна проводити прямо на заняттi у виглядi уроку-лекцiї. Нестача знань
або недостатньо сформований образ даного перiоду можуть призвести до спотвореного уявлення епохи.
В результатi може виникнути ситуацiя, коли учнi проводять модернiзацiю iсторичних явищ, тобто їх
осучаснення. Також учнi схильнi переносити особливостi приватного характеру, взятого як приклад, на
поняття, що узагальнює ознаки цiлого ряду подiбних явищ.[4]

Для покращення засвоєння матерiалу i бiльш рацiонального використання часу на уроцi можна вико-
ристовувати мережу INTERNET. Так, наприклад, пiд час проведення уроку, який стосується повстання
Спартака i розглядається в загальних рисах, оскiльки вiн дуже насичений подiями, явищами i яскравими
характеристиками iсторичних дiячiв, учням, роздiливши їх на команди, пропонується дати окремi персо-
налiї або етапи повстання. Вони, опрацювавши матерiал з мережi INTERNET, зможуть самi виокремити
найголовнiше i подати цей матерiал на опрацювання класом. INTERNET має велике значення для ро-
боти з iсторичними джерелами i картами, оскiльки часто цi елементи майже не залучають при роботi з
шестикласниками.

Але найголовнiше, що школярi можуть дивитися спецiальнi програми демонстрацiї, наприклад, по-
дiй Пунiчних воєн, або повстання Спартака, де розмiщується не просто схеми битв i хiд воєнних дiй,
але й це все показується у реальному часi i дозволяє набувати динамiчних властивостей. Саме такi про-
грами здатнi зацiкавити шестикласникiв i збiльшити в декiлька разiв їхню якiсть запам’ятовування цих
подiй. Гострою залишається проблема сприйняття iсторичних процесiв, а також причинно-наслiдкових
зв’язкiв шестикласниками. Вони засвоюють двостороннi причинно-наслiдковi зв’язки. Коли ж потрiбно
встановлювати причини шляхом аналiзу зрушень iсторичного процесу, то у кращому випадку школярi
визначають найближчу конкретну причину, що призвела до таких змiн, вiдкидаючи часто головнi ланки
iсторичного процесу.[5]

Вiдокремити слiд i програми, навчання за якими будується у виглядi iгор. На етапi формування умiнь
i застосування знань комп’ютерна гра-програма дозволяє учню застосувати, розвивати отриманi знання.
З огляду на все вищесказане, ми можемо зробити висновки, що у зв’язку з образнiстю мислення 11-12
рiчних дiтей, однiєю з найважливiших умов засвоєння шестикласниками змiсту курсу iсторiї Стародав-
нього Риму та виконання iнших навчальних завдань, є продумане використання вчителем не тiльки слова
i образу, а й активне використання комп’ютерних технологiй. Проблемою залишається те, що частiше за
все вчителi майже не розбираються в ПК i не намагаються їх освоїти. Спецiалiсти переконанi, комп’юте-
ри не повиннi бути перепоною у взаємовiдносинах вчителя i учнiв. Але i комп’ютерна програма повинна
мiстити i традицiйнi форми навчання.
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