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РЕФЕРАТ 

 

 Звіт про НДР: 37 с. 

 

Об’єкт дослідження –  розвиток когнітивних здатностей сучасних дітей. 

Мета дослідження – виявити особливості розвитку когнітивних 

здатностей у сучасних умовах, розробити модель ефективного психологічного 

моніторингу змін у когнітивному розвитку дітей молодшого шкільного віку, 

викликаних дією сучасного інформаційного середовища. 

Методи дослідження – аналіз та узагальнення наукових даних за темою 

дослідження, класифікація, структурно-функціональне моделювання, 

психодіагностичні методи, експертна оцінка, аналіз продуктів діяльності, 

проективні та експериментальні методи. 

Узагальнено теоретичні та емпіричні результати дослідження  впливу ІКТ 

на когнітивний розвиток дітей. Підтверджено наявність значного впливу 

новітніх інформаційних технологій на когнітивний та соціальний розвиток 

дітей. Доведено, що новітні інформаційні технології створюють певне 

віртуальне інформаційне середовище, відмінне від реального середовища і, 

водночас, здатне здійснювати повноцінний багатоаспектний вплив на 

особистість, яка починає взаємодіяти з цим середовищем. Виявлено зміни в 

когнітивному та соціальному розвитку сучасних дітей, викликані фізичними та 

структурними параметрами віртуального світу в цілому та Інтернету, зокрема 

доведено існування значного впливу ІКТ на когнітивний та соціальний 

розвиток дітей, та появу новоутворень, які впливають на характер і швидкість 

засвоєння знань учнями. 

 

Результати НДР упроваджені в   ЗОШ І-ІІІ ступенів №№1, 5,15, 

м. Слов'янська Донецької області;ДНЗ № 541 Шевченківського р-ну м. Києва; 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 229 м. Києва ;ДНЗ № 303 Дніпровського району м. Києва; 

гімназії № 290 м.Києва:ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 м.Боярка Києво-

Святошинського р-ну Київської обл. Впровадження проводилось шляхом 

навчально-тренінгових занять з психологами експерементальних навчальних 

закладів, семінарів для вчителів та вихователів, виступів на батьківських зборах 

та індивідуального консультування батьків. 

 

Прогнози припущення щодо розвитку об‘єкта дослідження – розробка 

валідних методів діагностики та корекції небажаних особливостей когнітивного 

розвитку сучасних дітей. 

ДІТИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК, 
ДІАГНОСТИКА, ВІРТУАЛЬНИЙ СВІТ, ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. 

 

Умови одержання звіту: За договором, 01171. Київ – 171, вул. Горького 

180 УкрІНТЕІ. 
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І. ВСТУП 

 

Актуальність проведення науково-дослідної роботи із зазначеної теми 

визначалася такими міркуваннями: 

В останні десятиріччя вчені (психологи, фізіологи, соціологи, педагоги і 

навіть філософи) з тривогою звертають увагу на агресивне вторгнення нової 

техногенної реальності в життя суспільства.  

Сучасні інформаційні технології створили абсолютно нову ситуацію, 

коли дитина розвивається діючи одночасно у двох середовищах - реальному та 

віртуальному. Уже кілька десятиріч дослідники впливу на розвиток дітей таких 

інформаційних технологій як кіно та телебачення відмічали появу небажаних 

змін, зокрема таких як відставання у розвитку усного і писемного мовлення, 

погане розуміння письмового тесту, зниження креативності. Однак з появою 

комп'ютера цей деструктивний вплив не тільки значно посилився, але й 

видозмінився, оскільки дитина стала не просто підпадати під дію штучно 

створеного середовища, але й взаємодіяти з ним, сприймаючи артефакти 

віртуального буття як реально існуючі феномени. Подібна подвійна залежність 

когнітивного розвитку як від реальності так і від віртуальності не може не 

викликати змін у традиційно усталених параметрах становлення особистості 

дитини. Розуміння цих змін конче необхідне для правильного, адекватного 

ситуації моделювання освітнього простору дитини, тієї багатовимірної 

педагогічної реальності, у якій людина зустрічається та взаємодіє з оточуючими 

її елементами-носіями культури (освітнім середовищем), у результаті чого 

відбувається їх осмислення та пізнання – спів-буття Людини і Світу. 

Когнітивний розвиток дітей завжди був у центрі уваги дитячих 

психологів. Теоретичні підвалини вивчення когнітивних спроможностей дітей 

закладали Мейман Е, Прейер В.Т., Ланге М.М., Сікорський І.О., 

Виготський Л.С. ,Костюк Г.С., Проколієнко Л.М., Косма Т.В., Чамата П.Р., 

Зінченко П.І., Давидов В.В, Занков Л.В., Люблинська Т.О., Запорожець О.В., 

Зінченко В.П., Венгер Л.А., Ж. Піаже, та багато інших. Цей напрям залишається 

пріоритетним і в сучасних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних психологів 

(Г.Крайг, Г. Лефрансуа, Максименко С.Д., Смульсон М.Л., Клименко В.В, 

Скрипченко О.В., Зимняя І.А., Фельдштейн Д.І., Сергієнко О.А., Реан А. О., 

Хант Р., Елліс Х.К., Кохен Г., Барелл Дж., Хигбі К.Л.). Однак глобальні зміни 

середовища, у якому зростає і формується дитина, проникнення у нього 

новітніх інформаційних технологій, породжують абсолютно нові феномени в 

процесі розвитку особистості. 

 Однак, попри свою складність і соціальну значимість, проблема впливу 

інформаційного суспільства на когнітивний розвиток дітей лише порівняно 

недавно стала предметом аналізу науковців, а тому її дослідження, хоча і 

багаточисельні, носять переважно емпіричний характер. Немає 

загальновизнаної системи психологічної діагностики тих змін, які відбуваються 

у когнітивній сфері дітей, а відтак і точного розуміння тих процесів, які 

відбуваються у розумовому розвитку молодших школярів.  

Аналіз сучасних літературних джерел показав, що більшість науковців 

схильні негативно оцінювати вплив сучасних інформаційних технологій на 
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дітей (Чупрій Л.В., Бондаровська В.М., Назаретян А.П., Фомичева Ю.В., 

Шерстнева О.Є., Керделлан К, Грезийон Г., Тоффлер Е., Грінфільд П.-М., 

Кіперс Г.А., Пацлаф Р.), однак частина психологів говорить про розвиваючий 

вплив комп'ютера та пізнавальні здатності дітей (Дементіївська Н.П., 

Морзе Н.В., Калмиков А.А., Коркіна А.Ю., Церковний А.,) Водночас 

представники обох напрямків підкреслюють, що проблема досліджена 

надзвичайно поверхово і потребує подальшого ґрунтовного вивчення. 

 

Вихідні позиції: новітні комп'ютерні технології  створюють паралельний  

реальному електронний світ, у якому діють властиві тільки цьому "цифровому" 

світові "фізичні" та "соціальні" закони. Потреба ефективного діяння у цьому 

світі спрямовує внутрішні вроджені потенції  дитини на формування  тих 

якостей особистості, які дозволяють  їй якомога  успішніше функціонувати у 

зміненому середовищі. Розвиток окремих когнітивних здатностей 

уповільнюється або прискорюється в залежності від часу та інтенсивності 

взаємодії дитини з віртуальним середовищем. 

Об’єкт дослідження – розвиток когнітивних здатностей сучасних дітей 

Предмет дослідження –  зміни когнітивного розвитку під впливом 

новітніх інформаційно-комп'ютерних технологій. 

Мета дослідження – виявити особливості розвитку когнітивних 

здатностей у сучасних умовах, розробити модель ефективного психологічного 

моніторингу змін у когнітивному розвитку дітей молодшого шкільного віку, 

викликаних дією сучасного інформаційного середовища. 

Завдання дослідження: 

1. Провести теоретико-методолічний аналіз проблеми впливу сучасного  

інформаційного середовища на когнітивний розвиток дітей. 

2. Розробити принципи психологічної діагностики когнітивного розвитку 

дітей молодшого шкільного віку в умовах впливу на них 

інформаційного середовища. 

3. Розробити модель психологічного моніторингу змін у когнітивному 

розвитку дітей молодшого шкільного віку 

4. Розробити систему діагностики змін у когнітивному розвитку дітей. 

5. Виявити фактори впливу інформаційного середовища на когнітивний 

розвиток дітей. 

6. Проаналізувати зміни когнітивного розвитку дітей, що відбуваються під 

впливом інформаційного середовища. 

Методи дослідження: В дослідженні застосовувалися загальнонаукові 

методи теоретичного та емпіричного дослідження: аналіз та узагальнення 

наукових даних за темою дослідження, класифікація, структурно-

функціональне моделювання, психодіагностичні методи, експертна оцінка, 

аналіз продуктів діяльності, проективні та експериментальні методи. 

 

Наукова новизна дослідження: вперше в Україні здійснено аналіз змін 

когнітивного розвитку дітей на протязі останніх 25 років. Доведено існування 

значного впливу ІКТ на когнітивний та соціальний розвиток дітей, та появу 



 7 

новоутворень, які впливають на характер і швидкість засвоєння знань учнями 

та їх учбову самостійність. 

Стан впровадження НДР: Проходить перший етап впровадження -

оприлюдення та розповсюдження продукції серед цільової групи користувачів. 

Рівень впровадження -  всеукраїнський. 

 

Результати моніторингу впровадження НДР: проводився моніторинг 

використання результатів дослідження шляхом фіксації посилань на наукові 

доробки  співробітників, а  також результати моніторингу відображались в 

аналізі виступів на конференціях, семінарах, круглих столах , публікаціях у ЗМІ 

та на сайтах тощо. Розповсюдження звітної продукції НДР здійснювалось в 

кількості 300 примірників серед 64 організацій. 

 

Соціальний ефект впровадження результатів НДР: Соціальний ефект 

впровадження результатів НДР полягає у поліпшенні результатів діяльності 

наукових та науково-педагогічних працівників й розширення можливостей їх 

особистісного та професійного розвитку. Використання нових даних про 

особливості когнітивного розвитку сучасних дітей при написання педагогами 

методичних рекомендацій для вчителів, підручників і навчальних посібників 

для учнів  сприятиме підвищенню продуктивності навчання, наближенню 

школи до потреб суспільства. Практичні психологи зможуть краще зрозуміти 

навчальні труднощі дітей, а відтак ефективніше і швидше проводити 

корекційну роботу. 

 Використання результатів НДР може здійснюватись впродовж тривалого 

часу у сфері науки та освіти.  

Перелік відомостей, що підтверджують достовірність впровадження 

результатів дослідження представлено в додатках до даного звіту. 
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ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Особливості когнітивного розвитку молодших школярів в умовах 

інформаційного суспільства 

 

1.1. Вплив новітнього інформаційного середовища на когнітивний 

розвиток дітей 
 

Сучасна дитина, як і все суспільство в цілому, зазнає значного впливу 

інформаційно-комп'ютерних технологій. Світ, водночас, розширюється до меж 

пізнаного всесвіту і звужується до екрана телевізора, планшета, айпода, айфона, 

смартфона та іже з ними. Діти на шкільній перерві не граються один з один, а 

виймають айфони та айпеди і починають завзято змагатися із героями, 

створеними чужою фантазією у вигаданому дорослими віртуальному світі. 

Діти, які ніколи не жили у докомп'ютерному світі, просто не розуміють, як 

можна було існувати без нього, адже вони відчувають себе повноправними 

громадянами як реальної, так і віртуальної реальності. 

Нова комп'ютерна реальність викликає значне зацікавлення у широкого 

кола науковців. Так, аналізу впливу нових інформаційних технологій на 

психічні процеси людини присвячені роботи таких вчених, як С.К. Акімова, 

Ю.Д. Бабаєва, О.П. Белінська, Ю.А. Бубеєв, В.М. Бондаровська, 

О.Є. Войскунський, У. Ешбі, А.Є. Жичкіна, В.В. Козлов, М.М. Назар, 

О.В. Смислова, О.Г. Шмельова, К. Янг та інші. Дослідники все частіше 

відмічають негативний вплив нових інформаційно-комп'ютерних технологій на 

сімейні стосунки й умови виховання дітей (О.П.Бєлінська, Т.Ю.Больбот, 

К. Керделлан, К.Є.Кузьміна, Р.Пацлаф, Л.Н.Юрьєва). У багатьох родинах у 

зв'язку з надмірною зайнятістю батьків або їх некомпетентністю в питаннях 

виховання, комп'ютер підмінює функцію дорослого як джерела знань і 

інформації для дитини. З'являється тенденція до занадто раннього залучення 

дітей до віртуального світу, яке стає чинником комп'ютерної депривації, що 

зачіпає когнітивний, соціальний, емоційний, руховий і інші аспекти 

особистісного розвитку дитини (М. Афанасьєва, Т. Катрін, К. Суханова, 

В.М. Бондаровська, К. Керделлан, О.Є. Шерстнева ). 

Арський Ю.М. та Гіляревський Р.С. виділяють кілька можливих підходів 

до визначення поняття «інформаційне середовище»: 

 сукупність технічних і програмних засобів зберігання, обробки і 

передачі інформації, а також політичні, економічні і культурні умови реалізації 

процесів інформатизації. 

 сфера діяльності суб'єктів, пов'язана зі створенням, перетворенням, 

споживанням інформації. 

 це світ інформації навколо людини і світ його інформаційної 

діяльності. 

Хоча кожна вищенаведена дефініція окреслює певне коло важливих для 

висвітлення з точки зору психологічної науки проблем, однак, для розуміння 

процесів, які відбуваються або можуть відбуватися у когнітивному розвитку 
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дитини вбачається необхідним зосередити увагу на останньому визначенні та 

виявленні впливів, які здійснює світ інформації на людину.  

Слушно підкреслює К.В. Петрова: «Сучасне інформаційне середовище 

можна визначити як сукупність інформаційних умов існування суб‘єкта 

(наявність інформаційних ресурсів та їх якість, розвиток інформаційної 

інфраструктури), а також соціально-економічних та культурних умов реалізації 

процесів інформатизації.» [Петрова]. Інформаційна епоха вимагає 

надзвичайного напруження всіх когнітивних здатностей дитини. 

Про те, що сучасний інформаційний простір здійснює деформуючий вплив 

на особистість, пишуть достатньо багато дослідників. Прекрасний огляд 

літератури з цього питання представлено у роботі Раймонда Пацлафа, який, 

спираючись на ґрунтовні наукові дослідження, показав, що надмірне 

перебування дитини в Новому інформаційному середовищі впливає практично 

на всі складові інтелектуального, соціального та фізичного розвитку дитини. 

Однак, описуючи негативні наслідки впливу новітніх інформаційних 

технологій (НІТ), автори не розкривають механізми цих впливів і для цього є 

вагомі причини – невизначеність поняття «механізми впливу» та неймовірно 

широка палітра впливів, адже в останні роки Інформаційне середовище 

перетворилось на певний повноцінний паралельний світ, який, як і реальний 

світ, взаємодіє з особистістю, змушуючи її як підпорядковувати собі цю нову 

реальність, так і підпорядковуватись їй. 

Слід відмітити, що негативний вплив комп'ютерних ігор на соціальний та 

емоційний розвиток дитини хоч якось та враховується, нажаль, повз увагу 

батьків практично повністю проходить така проблема як депривація 

когнітивного розвитку дітей та затримка становлення децентрації в процесі 

спілкування з комп'ютерною реальністю. 

Аналіз літератури з проблем когнітивного розвитку дітей покаже, що 

більшість дитячих психологів одностайно вважали необхідною умовою 

успішного формування основних когнітивних показників маніпулювання 

реальними предметами у реальному світі. Як вважав С.Л. Рубінштейн, дитина 

«пізнає простір у міру того, як вона ним оволодіває» [Рубінштейн,1989; С. 271].  

Просторова орієнтація починається з практичного освоєння простору і 

оволодіння спочатку власним тілом, як системою відліку, потім орієнтацією 

відносно іншої людини, тобто перенесення системи відліку із себе на іншого, і 

лише потім опанування орієнтації відносно предметів. Просторові уявлення, що 

формуються в дитини, знаходять своє віддзеркалення і подальший розвиток в 

образотворчій, конструкторській, побутовій, а головне – в ігровій діяльності 

дітей. Якісні зміни при формуванні просторового сприйняття пов'язані з 

розвитком мови в дітей, з розумінням і активним вживанням ними, як правило, 

у сюжетно-рольовій грі, словесних позначень просторових стосунків.  

Активне діяння в просторі завжди лежало в основі розвитку просторового 

мислення і просторової децентрації. 

Розвиток сприйманя дитини неможливий без підтримки цього процесу 

руховою активністю. Обмеження рухової активності дітей, які надмірно 

захоплені іграми у віртуальному просторі й проводять в нерухомій позі багато 

часу, приводить до рухової депривації.  
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У нормальній ситуації розвитку дитина відчуває свою здатність впливати 

на навколишнє середовище за допомогою власної рухової активності. 

Маніпулювання іграшками, вказівно-прохальні рухи, мова – всі ці дії дітей 

дають їм можливість на власному досвіді переконуватися в тому, що їх вплив 

на оточення може мати відчутний результат. Нездатність змінювати 

навколишнє середовище обумовлює виникнення фрустрації й пов'язаних з нею 

пасивності або агресії в поведінці дітей [Шерстнева]. Обмеження дітей у 

прагненні бігати, плазувати, стрибати, кричати приводять до виникнення 

тривожності, дратівливості, агресивної поведінки. 

Райнер Пацлаф відзначає, що, перебуваючи перед екраном телевізора або 

монітора комп‘ютера, дитина позбавлена руху - найважливішого виду її 

активності [Пацлаф, 2003]. 

Як відомо, у структурі когнітивного розвитку дитини вирізняються три 

складові [Див.: Бейтс, Елман]: 

1. Визрівання (Maturation), 

2. Навчання (Learning) 

3. Розвиток (Development). 

Визрівання, в основному, детермінується внутрішніми (біологічними) 

факторами, навчання ж і розвиток прямо залежні від особливостей взаємодії 

дитини з оточенням (як фізичним, так і соціальним). І, якщо в навчанні ця 

взаємодія може опосередковуватись дорослими (вчителями, 

батьками,вихователями), то розвиток (development) багатьма психологами 

розглядається як процес адаптації до середовища і є наслідком прямих 

контактів дитини із світом, у якому вона розвиваєтся [Див. Бейтс, Елман]. Саме 

контакти із світом, взаємодія із ним визначають швидкість розвитку і, навіть, 

час появи тих чи інших психічний функцій. 

За даними Н.П. Локалової, Р. Пацлафа та Б. Вороновіча, когнітивний 

розвиток сучасної дитини не просто прискорюється за одними показниками і 

гальмується за іншими, а відбувається перебудова функціональних мозкових 

структур. Дитина початку ХХІ століття те тільки бачить інший світ, ніж її 

однолітки сто років тому, але аналізує та інтериоризує його дещо по-іншому. 

Тому в останні десятиріччя психологи все частіше починають переосмислювати 

традиційне бачення когнітивного розвитку дитини.  

Звичайно, попри певну критику, генетична психологія Ж. Піаже, 

культурно-історична психологія Л.С. Виготського, культурна психологія 

М. Коула, теорія поетапного формування розумових дій і понять 

П.Я. Гальперина, концепція розвиваючого навчання В.В. Давидова 

залишаються авторитетними, поряд з ними розвивається багато інших підходів, 

зокрема "embodied cognition" (отілеснене пізнання, втілене пізнання"), 

послідовники якого (М. Уілсон) стверджують, що розум слід розглядати в його 

взаємодії з фізичним тілом, яке, у свою чергу, взаємодіє із зовнішнім світом. 

Саме ця взаємодія є першоджерелом когнітивного розвитку. 

Отже, для дитини існує тільки один світ — світ тілесного досвіду, і цей 

досвід відключається на час її занурення у віртуальний простір. Реальність 

екрану й реальність кімнати не утворюють нерозривної єдності, куди дитина 

могла б включитися реально, і тому наступає патологічне розщеплення процесу 
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сприймання на сферу, де можлива повна активність і маніпуляції реальними 

предметами, і сферу, де відбувається маніпуляція уявними предметами у 

віртуальному просторі (при віртуальній грі) або просте спостереження за ними 

(при перегляді телевізору). По суті, під час сидіння перед монітором 

відбувається депривація як сприйманя, так і фізичного руху, а тому й час, 

витрачений на таку квазідіяльність, не просто пропадає марно, а й затримує 

природні процеси когнітивного розвитку. Водночас, оскільки лише в процесі 

оволодіння простором проходить формування в дитини такої важливої 

властивості як децентрація, надмірне захоплення перебуванням у віртуальному 

просторі призводить як до депривації просторового сприйманя, так і до 

уповільнення розвитку загальної здатності до аналізу побаченого та 

адекватного відображення цього бачення у власній свідомості, що кінець-

кінцем може стати причиною недостатності аналітико-синтетичного мислення. 

Натомість зберігається притаманна малюкам егоцентрована позиція 

переосмислення навколишнього світу, бачення його виключно з точки зору 

внутрішнього "Я", а процес децентрації не тільки затримується на роки, а й 

взагалі не досягає свого нормального розвитку. 

Як бачимо, раннє залучення дітей до віртуального світу є чинником 

депривації, що зачіпає когнітивний, соціальний, емоційний, сенсорний, руховий 

і інші аспекти особистісного розвитку дитини.  

 

1.2. Значення ідей Л.С.Виготського про вплив середовища на розвиток 

дитини для аналізу процесів, які відбуваються внаслідок широкого 

залучення підростаючого покоління до діяння в кіберпросторі 
 

Розглянемо одне, але надзвичайно важливе положення Л.С.Виготського – 

про роль соціального середовища як джерела розвитку дитини.  

Лев Семенович Виготський був переконаний, що весь "виховний 

механізм зводиться до певної організації середовища" [Виготський, 2008; 

С.127]. 

"Дитина це не готова істота, але організм, який розвивається, а тому, його 

поведінка складається не тільки під дією систематичного впливу середовища, а 

ще у залежності від певних циклів або періодів в розвитку дитячого організму, 

які визначають у свою чергу ставлення людини до середовища. Дитина 

розвивається нерівномірно, поступово, шляхом накопичення дрібних змін, але 

поштовхами, скачками, хвилеподібно, так що за періодами підйому дитячого 

зростання, йдуть періоди застою і гальмування" [Виготський, 2008; С.251]. 

Л.С.Виготський виділяє три періоди в житті дитини. Кожен з цих періодів 

має різні стосунки з середовищем. Критично важливими для розвитку дитини 

Лев Семенович вважав перший період – коли дитина під керівництвом 

дорослого "ознайомлюється" (0-6-7років) з середовищем та другий (7-6 – 13-

14 р.), коли дитина, спираючись на результати свого "ознайомлення", починає 

самостійно взаємодіяти з реальним середовищем. 

Сучасне життя дитини протікає у кардинально змінених умовах. Замість 

дорослого посередником-медіатором між ним і світом часто стає комп'ютер або 

телевізор, а середовище роздвоюється на те, що дійсно оточує (часто занадто 
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вузьке, обмежене площею квартири, двору, селища, міста, часу і простору), і те, 

що існує в комп'ютері – безмежне, без кордонів, обмежень, існуюче поза часом 

і простором, бо і час і простір у віртуальному світі можна змінювати. 

При цьому маленький мандрівник у віртуальному світі не помічає, що всі 

можливості облудні, здатності регламентовані, творчість, фантазія, 

креативність зведені до нуля. Малюк не творить комп'ютерний віртуальний 

світ, не фантазує, а лише перебирає варіанти. Якщо у реальному світі на 

першому етапі розвитку дитина живе у сценарії своїх батьків, то у 

комп'ютерному - у сценарії, створеному програмістом. І, якщо сценарій батьків 

змінний (дорослі теж намагаються пристосуватись до дитини, вдовольнити її 

потреби, розвинути її здатності, тим самим "на ходу" змінюючи свій сценарій), 

то сценарій віртуального світу варіативний лише у межах власної структури, 

сталий відносно різних дітей. 

Слід відмітити, що творення фантазійного віртуального світу є 

необхідною складовою життя кожної дитини, бо гра з іграшками це 

породження реально неіснуючих стосунків між реально існуючими об'єктами.  

Маленька дитина, на певному етапі свого розвитку витворює віртуальність 

другого порядку і населяє реальний світ (нею до певного рівня віртуалізований) 

фантазійними об'єктами власного віртуального світу другого порядку, 

породженого віртуальним світом казок, переказів, оповідей та первинних 

дитячих фантазій. Однак, постійна взаємодія з об'єктним діючим середовищем 

через корегуюче посередництво дорослого (Л.С.Виготський) гальмує 

"віртуалізацію реальності" дитиною і не дає розвинутись так би мовити 

"синдрому Дон Кіхота". 

Щоб зрозуміти джерело тяги дитини до комп'ютера звернемося до 

здійсненого М.О. Носовим аналізу віртуальної реальності. Зокрема, він був 

переконаний, що образ-Я може актуалізуватися двома способами. Якщо образ-

Я актуалізується звичним способом, то, на думку М.О. Носова, сам процес 

актуалізації не рефлексується. Такі нерефлексовані відчуття називаються 

консуетальними. Якщо ж образ актуалізується незвичним способом, важче або 

легше, ніж зазвичай, то характер актуалізації рефлексується, усвідомлюється як 

певна особлива подія або легкості та приємності, або важкості і неприємності 

самовідчуттів. При діянні у зміненій реальності відчуття не можуть бути 

консуетальними, оскільки незвична реальність породжує незвичні відчуття, які 

не можуть не рефлексуватися. Приємні самовідчуття, породжені віртуалом 

назвиваються гратуал, неприємні – інгратуал. "Віртуал, на відміну від інших 

психічних похідних, типа уяви, характеризується тим, що людина сприймає і 

переживає його не як породження власного розуму, а як об'єктивну реальність" 

[Носов,1999; С.159]. 

Виникає питання, що закладають творці програм у свій штучно створений 

світ? Світ, який, нажаль, є майже повністю комерціалізованим засобом 

отримання прибутку. Творцям програм потрібно, щоб користувач повертався і 

повертався у їх "зачарований світ". А тому необхідне повне уникнення 

інгратуалу, якомога більше гратуалу, тяжіння до легкості та комфортності. Та 

що дає така легкість діяльності окрім задоволення? Ще дослідники впливу 

телевізора на дітей відмічали у активних телеманів падіння когнітивних 
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здатностей. Райнер Пацлаф у своїй книзі "Застиглий погляд" наводить 

результати дослідження, здійсненого науковцями Ізраїлю, яке показало, що у 

запеклих глядачів дитячої передачі "Дорога до скарбів" спостерігалось 

вражаюче зниження бажання займатись складними задачами і вони швидко 

кидали роботу, якщо для пошуку рішення потрібно було хоча б якесь 

мінімальне напруження [Пацлаф, 2003; С.11]. 

Проблема комп'ютерних ігор і їхній вплив на розвиток особистості дитини 

є чи ненайкраще вивченою серед питань, пов'язаних з віртуалізацією життя 

дітей. Однак, більшість дослідників відмічає, що результати досліджень можуть 

дуже швидко застарівати, бо, породжувані в процесі комп'ютерної гри 

феномени, змінюються разом зі змінами самих ігор, які небаченими темпами 

модернізуються та удосконалюються. 

Для розуміння психології комп'ютерної ігрової діяльності було б корисно 

отримати її характеристику від самих гравців. Нажаль, комп'ютерно залежні 

особистості практично не займаються інтроспекцією, а тому психологічні 

феномени вивчаються переважно не з середини, а ззовні, що, звичайно, не дає 

повної картини, а тому особливо цікаво звернутись до статті, написаної батьком 

і сином, психологом і програмістом – Олександром та Григорієм Асмоловими, 

які, посилаючись на А. Вісо (яка у 1999 р. стала одним із перших дослідників, 

які використовували для аналізу особистості у віртуальному світі культурно-

історичний підхід), запевняють, що у "кіберпросторі виникає унікальна 

ситуація. Межа між особистістю та соціальним середовищем стирається і стає 

незрозумілим де людина, а де оточуючі її культурні артефакти (термін 

М. Коула). Тому віртуальний світ виводить процес інтеріоризації – врощування 

соціального простору в особистісний простір (Л.С. Виготський), вияв 

(проявления) культури в рисах людської особистості – на інший рівень. Зміни 

нашої поведінки в соціальному світі та еволюція методів споживання 

інформації – це результат не тільки процесу формування нашої віртуальної 

особистості, але й трансформації нашої особистості в цілому. Це означає, що не 

тільки ми вриваємось у віртуальний світ своєю ідентичністю, але і віртуальний 

світ вривається в нас, добудовуючи та розширюючи простір нашого Я" 

[Асмолов, Асмолов, 2009; С.13]. 

У статті «How social is the social», вміщеному у блозі А. Вісо, дослідниця 

наголошує на тому, що зараз прийшов час, використовуючи культурно-

історичну теорію Л.С.Виготського, по-новому подивитись на значення і роль 

середовища у когнітивному розвитку дитини, переосмислити роль артефактів у 

формуванні когніцій. 

Поява нового середовища, ірреального світу, який дитина не створює 

своєю особистісною фантазією, а у який входить і посередником (медіатором) 

між нею і цим світом виступає не дорослий, а безособистісна програма, 

потребує глибокого аналізу нової ситуації, бо, як стверджував Л.С.Виготський, 

"характер виховання людини повністю визначається тим середовищем, у якому 

вона зростає і розвивається" [Виготський, 2008; С.248]. 
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1.3. Особливості сприймання навчальної інформації сучасними дітьми 
 

Школа - яка раніше бачилась, та по-суті й була, джерелом стабільних 

знань, коморою мудрості накопиченою людством, значною частиною її 

вихованців (і що ще дивніше, навіть, деякими батьками учнів і що, вже зовсім 

дивно, самими педагогами) починає сприйматися як зібрання старого мотлоху, 

нікому не потрібних відомостей і фактів. Інтернет з його неймовірною 

швидкістю передачі інформації, привабливою, розважаючою і заманюючою 

формою її подачі (адже в кінці-то кінців головна мета інтернет-провайдерів 

змусити користувача зайти на сайт) просто не помічає такого конкурента, як 

шкільний підручник. У ряді публікацій на повному серйозі стверджується, що 

чим більше комп'ютерів з'явиться в школі, тим швидше і краще діти 

засвоюватимуть учбовий матеріал, адже лише інформаційно комп'ютерні 

технології дозволяють відкрити двері школи назустріч інформаційному потоку 

зі всього світу, зробити навчання максимально наочним і простим, що дасть 

можливість кожній дитині засвоювати знання згідно її інтересів, схильностей, 

інтелектуального потенціалу і фізичних можливостей. Вчитель перестане бути 

головною фігурою в школі, адже рівень освіти не залежатиме від його 

педагогічного таланту, головним його завданням стане надання допомоги дітям 

в їх абсолютно самостійному опануванні знань. Висловлюючи такі революційні 

ідеї, прибічники тотальної "окомп'ютерної" школи закривають очі на той факт, 

що сучасний інформаційний світ, заснований на комп'ютерних технологіях, є 

абсолютно новим явищем, новим простором, оволодіння яким і маніпулювання 

в якому викликає зміни не лише в когнітивному розвитку дітей, але і в 

протіканні глибинних мозкових процесів (Li, Atkins; Баловсяк, Фельдштейн; 

Siegler; Greenough; Black; Bates., Elman). 

Дивно, але практично не піддається серйозному обговоренню питання чи 

вже так необхідний школярам доступ до величезної кількості інформації. Як 

відзначає професор психології Richard Mayer, проблема здобуття повноцінних 

знань "лежить не в доступі до інформації, а в умінні інтегрувати інформацію і 

зробити з неї правильні виводи" [Цит за: Can college students…]. 

Сучасна школа не має можливості в повному об'ємі виконати своє 

традиційне завдання - підготувати своїх вихованців до дорослого життя, 

педагогіці досить складно, і вона намагається знайти внутрішні резерви для 

максимального наближення учбового процесу до вимог сучасного світу 

постійних трансформацій. Тому, на зміну мети "підготувати учня до життя" 

приходить інша - "навчити його самого змінюватися і розвиватися відповідно 

до запитів сьогодення".  

Змінене середовище вимагає відповідної його параметрам діяльності, а 

тому формує ті когнітивні здатності, які дають можливість ефективно діяти у 

цьому іншому світі. Посилений розвиток одних здатностей і недостатнє 

тренування інших створює двополюсну ситуацію, коли діти - успішні діячі 

віртуального світу є невдахами реального і навпаки. Шкільне навчання 

зорієнтоване, і має таким залишатись і надалі, на підготовку дітей до діяння у 

реальному світі. Однак, сучасна реальна (фізична) дійсність реально співіснує з 

віртуальною (цифровою) дійсністю. І від цього співіснування неможливо 

http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Melissa+S.+Atkins&sortspec=date&submit=Submit
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відгородитися жодною межею. Тому школа повинна перебудовувати свої 

дидактичні методи навчання відповідно до можливостей "нових" дітей, які 

виросли у постійній взаємодії фізичного і цифрового світу. 

Психологи, попри всю критику щодо їхнього зволікання з вивченням 

"цифрових дітей", уже виявили певні характерні особливості, які звичайно у 

дітей, що занадто захоплюються комп'ютером, виявляються сильніше, а у 

інших - вони менш виразні. Перерахуємо їх. 

І. Загальні проблеми. 

1. Культурний дисонанс. 

2. Бажання отримувати те, що хочеш "тут і зараз".   

3. Інформаційна перенасиченість 

ІІ. Проблеми, пов'язані з когнітивним розвитком. 

1.Зниження об'єму слухової пам'яті 

2. Уповільнення розвитку децентрації. 

3. Погіршення уваги до такого рівня, що окремими спеціалістами навіть 

вводиться термін "сформований синдром розсіяної уваги". 

4. Кліпове (NET) мислення.  

5. Погіршення аналітико-синтетичного мислення 

6. Втрата здатності до сприймання об'ємних текстів. 

7. Багатозадачність, яка виливається у неможливість зосередитись на 

якійсь одній роботі. 

8. Заміна вирішення задачі перебором варіантів. Потреба в наочній 

схематизації навчальних дій. 

 

 

 

 

 

2. Експериментальне вивчення сучасного стану когнітивного розвитку 

дітей молодшого шкільного віку. 

 

2.1. Динаміка змін основних показників когнітивного розвитку дітей за 

останні 25 років 
 

Загальні світові тенденції вказують на те, що з кожним роком все більша 

кількість дітей буде виростати у повсякденному спілкуванні з світом 

комп'ютерних технологій, а оскільки когнітивний розвиток відбувається 

виключно у процесі взаємодії дитини з оточуючим світом, то взаємодія з світом 

віртуальним не може не бути джерелом змін у характеристиках основних 

когнітивних здатностей, особливо, якщо така взаємодія починає відбуватися на 

ранніх стадіях онтогонезу.  

Слід зазначити, що проблема впливу ІТ на розвиток дітей є настільки 

багатоаспектною, що сучасні дослідження ще носять суто емпіричний характер, 

самі феномени залишаються недостатньо вивчені, отримувані дані 

неоднозначні, а висновки і прогнози можуть бути прямо протилежні Аткінс, 

Спунер, Чіріко, Комкова.  
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Спираючись на аналіз майже 300 досліджень особливостей розумового 

розвитку сучасних дітей, Гері Смолл і Гігі Ворган наводять ряд, на їх погляд, 

найвагоміших переваг і недоліків підростаючого покоління: 

1. "Цифрові діти" - багатозадачники, вони можуть одночасно виконувати 

домашнє завдання, слухати музику і вести розмову в чаті. Водночас, така 

багатовекторність діяльності призводить до поверховості виконання кожної із 

робіт. Домашнє завдання рясніє помилками, музика не запам'ятовується, 

розмова в чаті не має смислового наповнення, (за дослідженнями, проведеними 

в Інституті психології НАПН України Оленою Шиловською), у наративах 

проявляється недостатня діалогічність та відсутність у текстах різних 

смислових позицій. 

2. "Цифрові діти" поступово втрачають соціальні навички, оскільки 

спілкування в Інтернеті є відірваним від реальної міжособистісної взаємодії. 

3. "Цифрові діти" характеризуються станом "безперервної розсіяної уваги" 

Смолл, С.39, коли дитина нібито слідкує за всім відразу, ні на чому не 

зосереджуючись. (Вони, здається, і слухають вчителя на уроці, але не можуть 

повторити почуту інформацію, переказати прочитану книгу, відтворити текст 

задачі). Смолл і Ворган стверджують, що надмірне захоплення комп'ютером 

може бути однією із причин появи проявів гіперактивності. 

4. Мозок у "цифрових від народження", "орієнтований на швидкий 

кіберпошук", інші нервові механізми, які управляють більш традиційними 

способами навчання, у них недостатньо розвинуті і поступово здають позиції" 

Смолл, С.46.  

5. "Цифрові від народження" не здатні довго затримувати на чомусь увагу і 

особливо це помітно, коли їх починають вчити традиційними методами" Там 

же, С.51. 

6. Надмір відео (навіть, якщо це навчальні відеоматеріали) затримує 

розвиток мовних навичок Там же, С.53. 

7. Діти, долучені до комп'ютера, мають вищі показники IQ та краще 

розвинуті когнітивні здібності, ніж їх однолітки, які майже не користуються 

комп'ютером Там же, С.46. 

Як бачимо, уже напрацьований дослідниками матеріал дає досить цікаві 

результати для роздумів, оскільки свідчить про тенденцію до зниження 

більшості традиційних когнітивних здатностей і, водночас, про можливість 

появи або прискореного розвитку раніше не фіксовани фіксованих (або слабо 

розвинутих когнітивних здатностей). Отже, когнітивні здатності прямо 

залежать від умов світу, в якому проходить життєдіяльність дітей. 

Чи не найголовнішою із проблем, які постають перед дослідниками впливу 

ІКТ на когнітивний розвиток сучасних дітей, є отримання достовірних даних 

про реальність його впливу на різні елементи пізнавальної сфери дітей. Зараз 

дуже важко підібрати дві репрезентативні, що різняться лише за долученістю 

до інформаційно-комп'ютерних технологій. Тому, коли подаються результати 

сучасних досліджень, вибірки часто можуть бути соціально не вирівняними і 

результати показують не вплив долученності до ІКТ, а свідчать про різні типи 

формування когнітивних здатностей в залежності від фінансових можливостей 

родин. Часто в групу тих, хто не грає в комп'ютерні ігри або не користується 



 17 

інтернетом, потрапляють соціально занедбані діти і їх низький когнітивний 

розвиток свідчить не про розвиваючий вплив комп'ютера, а про гальмуючий 

вплив умов у маргінальній родині. Тому продуктивнішим можна вважати 

підхід, коли порівнюватимуться приблизно схожі вибірки, сформовані із 

сучасних дітей і тих, які досліджувались в кінці минулого сторіччя, коли 

персональні комп'ютери були абсолютною екзотикою. 

Матеріали дослідження носять попередній характер і потребують 

подальшого уточнення. Однак, можна побачити певні стійкі тенденції. Так, 

слухова пам'ять знаходилась на досить низькому рівні розвитку ще у 1989 році, 

зараз же вона досягла такого рівня, за якого учні можуть погано сприймати 

усну інформацію вчителя, а відтак і неправильно виконувати навчальні 

завдання. Відчутно зменшилась увага дітей, уміння аналізувати зображення та 

здатність оперувати тривимірними предметами у тривимірному просторі. 

Водночас, зросли уміння оперувати двовимірними предметами у двовимірному 

просторі, що може бути наслідком збільшення актів маніпуляцій у 

квазітривимірному, а по суті двовимірному просторі віртуальних ігор. 

Крім того, проведене дослідження показало, що результати сучасних 

досліджуваних (окрім пам'яті) є значно гіршими середніх по вибірці, а рівень 

розвитку уваги і просторового мислення нижчий, навіть, за тих дітей, які у 1989 

році зараховувались до класів Підвищеної індивідуальної уваги, розрахованих 

на дітей з недостатньою готовністю до шкільного навчання. 

 Відмічена у тестуванні Київських першокласників тенденція до зниження 

рівня розвитку основних когнітивних здатностей спостерігається й в інших 

регіонах України, а тому можна говорити про загальну тенденцію. 

 

2.2. Вплив ІКТ на розвиток учбової самостійності сучасних дітей 
 

Формування самостійної, творчої особистості, яка затребувана і може 

самореалізуватися в будь-якій сфері життєдіяльності, завжди розглядалося як 

одне з основних завдань школи. Його рішення передбачало розвиток у школяра 

бажання, здібності та вміння проявити ініціативу, нестандартність мислення, 

готовність адаптуватися в постійно мінливих соціально-економічних і 

політичних умовах. 

Останнім часом спостереження педагогів і дослідження психологів 

показують збільшення кількості дітей, які уже на початку навчання відчувають 

значні труднощі. Крім того, вчені відмічають парадокс учбової діяльності, який 

полягає в тому, що, засвоюючи знання, дитина не змінює їх, а предметом змін 

стає вона сама, як суб'єкт, що здійснює цю діяльність.  

Процес та ефективність оволодіння учбовою діяльністю залежить від 

змісту матеріалу, конкретної методики навчання та форм організації цієї 

діяльності у школярів. В останні роки, поряд з цими, так би мовити, 

класичними факторами оволодіння учбовою діяльністю з'явився новий - 

Інтернет з його пошуковими системами, соціальними мережами, а головне - 

іграми. Інтернет, паралельно з учителем (часто набагато ефективніше, ніж 

учитель) формує свої стратегії "учбової діяльності", які можуть бути 
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тотожними, а можуть бути і протилежними тим стратегіям, які намагається 

прищепити дітям школа.  

Для виявлення особливостей впливу комп'ютерного середовища на дитину 

було проведене дослідження, в результаті якого було виявлено, що абсолютна 

більшість учнів мають вдома комп‘ютери і мобільні телефони (94%.). Серед 

них, у 12% дітей вдома є кілька комп‘ютерів чи ноутбуків. І тільки 6% учнів 1 і 

2 класів не мають вдома комп‘ютерів та особистих мобільних телефонів. 

В зв‘язку з тим, що нас цікавить зв'язок між рівнем захопленості 

комп‘ютерними іграми та ступенем сформованості учбової самостійності, ми 

обрали для дослідження дітей з різним досвідом гри на комп‘ютері, діти що:  

1. Грають в комп‘ютерні ігри багато часу – постійні гравці. 

2. Грають в комп‘ютерні ігри час від часу - помірні гравці. 

3. Зовсім не грають в комп‘ютерні ігри. 

Ґрунтуючись на наших численних дослідженнях, за показниками 

шкальних оцінок по субтестах тесту Векслера, виділено три рівня навчальної 

самостійності молодших школярів: 

0 рівень - 0-6 балів - навчальна самостійність відсутня, результат слід 

уточнювати, перевіряти за іншими тестами і, при повторному отриманні таких 

низьких балів, дитину слід направляти на медико-педагогічну комісію. Якщо 

низькі показники з'являються лише в кількох тестах, то потрібне обстеження в 

дитячій поліклініці. 

1 рівень - 6-9 балів - навчальна самостійність майже не сформована, 

дитина потребує індивідуальної додаткової роботи з педагогом; 

2 рівень - з 9 до 13 балів - дитина включена в навчальний процес, але 

самостійно не може впоратися з поставленими завданнями, їй необхідна 

допомога вчителя; 

3 рівень - 13-15 балів і більше - навчальна самостійність сформована, 

учень може навчатися навіть без допомоги або при мінімальній допомозі 

вчителя. 

Дослідження показало, що найбільш успішними виявилися діти, які не 

грають в електронні ігри. Їхні показники практично по всіх субтестах 

знаходяться в зоні сформованої навчальної самостійності. 

Показники помірних комп'ютерних користувачів нижчі за всіма 

категоріями, але особливо за тестами "Повторення числових рядів" і 

"Складання фігур із розрізнених деталей". Як правило, ці діти потребують 

допомоги вчителя в навчанні.  

А результати постійних гравців вже викликають серйозні побоювання. І 

особливо у цієї категорії дітей страждає пам'ять, увага і здатність аналізувати 

ціле через складові його частини. 

З огляду на вищесказане, дозволимо собі зробити припущення, що, у 

більшості випадків, захоплення віртуальними іграми негативно впливає на 

формування навчальної самостійності молодших школярів. 
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3. Діти і шкільна мотивація 

 

3.1. Формування мотивів досягнення молодших школярів 

3.1.1. Проблема мотивації досягнення у сучасній психології 
 

В наш час актуальним стає формування нового типу особистості, з 

високою відповідальністю, бажанням досягти успіху в професійній діяльності, 

вмінню адаптуватися до умов нових економічних реформ. Розвиток достатньо 

високого рівня мотивації досягнення в учбовій діяльності молодшого школяра 

може бути основою для виховання високо адаптивної особистості в умовах 

інформаційного суспільства.  

Мотивація досягнення розглядається як структурне утворення, мотиви 

якого – досягнення успіху і уникнення невдачі складаються з потреби 

досягнення цілі та її антиципація, інструментальної активності, результату 

діяльності і ставлення до цієї діяльності оточуючих. В сучасній зарубіжній 

психології існує два протилежних підходи до вивчення мотивації досягнення: 

динамічний і когнітивний. 

Здатність суб‘єкта ставити цілі і відповідати за їх втілення визначається 

тією стратегією поведінки, яка формується у процесі соціалізації. Таку 

стратегію поведінки забезпечує мотивація досягнення. 

М. Ш. Магомед-Емінов визначає мотивацію досягнення як функціональну 

систему, в якої інтегровані афективні і когнітивні процеси, що спрямовані на 

регуляцію діяльності в ситуації досягнення. Проведені ним емпіричні 

дослідження підтвердили, що одним з головних механізмів актуалізації 

мотивації досягнення є мотиваційно–емоційна оцінка ситуації, яка складається 

з оцінки мотиваційної значущості ситуації і оцінки загальної ситуації 

досягнення. Результати експерименту дозволили М. Ш. Магомед-Емінову 

зробити висновок про те, що вибір цілі визначається не тільки когнітивними 

структурами, але й іншими детермінантами: зміною мотиваційній значущості 

самої ситуації; відчуттям компетентності в ситуації досягнення, відчуттям 

конкретної компетентності в визначеній сфері. 

Аналізуючи зв'язок між діяльністю і мотивом досягнення, Х. Хекхаузен 

виділив три групи показників загального розвитку мотивації досягнення: 

- привабливість успіху і невдачі; 

- особистісний стандарт; 

- тип атрибуції. 

Теоретичні і емпіричні розробки проблеми мотивації досягнення показали, 

що уявлення про свої здібності впливають на результат діяльності суб‘єкта 

більше, ніж його актуальні здібності (Р. Стенберг) 

Представниками когнітивного підходу розроблено декілька теорій 

мотивації досягнення. Серед них – теорія каузальної атрибуції Б. Вайнера, 

теорія самоефективності А. Бандури, теорія очікуваної цінності Дж. Аткінсона, 

соціокогнітивна теорія К. Двек, теорія самооцінки М. Кавінгтона. В цих теоріях 

головна роль відводиться уявленням індивіда про свої здібності.  

Поряд з теоріями, в яких мотивація розглядається як генералізоване явище 

існує думка, що вона не охоплює всі сфери діяльності, а може проявлятися 
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лише в деяких із них (Х.Д. Шмальт). Розвиток мотивації досягнення 

розглядається деякими авторами, насамперед, як формування активної життєвої 

стратегії (К.А. Абульханової-Славської). 

 

3.1.2. Вплив віртуального середовища на мотиваційну сферу  

молодших школярів 
 

Використання інформаційно–комунікативних технологій у початкових 

класах розвиває вміння учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, 

оволодівати навичками роботи з інформацією і обмінюватися нею. Вплив 

комунікативних засобів на розвиток особистості учнів, на думку психологів, 

неоднозначний. Так, до позитивних сторін П. Гринфілд відносить розвиваючий 

ефект мультимедійних ігор. На його думку, існує зв'язок між ігровою 

практикою і тестовим інтелектом, при цьому зростають показники 

невербального інтелекту, розвивається старанність і наполегливість. З іншого 

боку, захоплення іграми може гальмувати розвиток уяви, образного мислення, 

заважати нормальній адаптації дитини до умов сучасного життя. 

Н. Постман пояснює проблему зниження дитячої допитливості 

надмірністю загальнодоступної інформації і втратою авторитету дорослих, 

тому що в основному більшість інформації дитина отримує з перегляду 

телепрограм, а не із спілкування з батьками. На думку дослідників Х. Тойнерта 

і Б. Шорба, деякі дитячі програми в цікавій формі надають інформацію, 

задовольняючи поверхову допитливість і не викликають поглибленого інтересу 

до проблеми і не розширюють світогляд дитини. 

На мотиваційну сферу молодшого школяра впливає також реклама, яка 

спрямовує його активність у визначеному напрямку. Мотиваційна сфера 

молодших школярів динамічніша і мінливіша, ніж пізнавальна, крім того, діти 

мають низьку психологічну стійкість до сприйняття телевізійної реклами. 

Дослідження психологів проблеми впливу реклами на молодших школярів 

виявило зміну у ієрархії мотивів: так, мотив досягнення успіху змінюється на 

ігровий мотив, пізнавальний – на мотив престижу, широкий соціальний мотив 

змінюється на вузький соціальний мотив і мотив уникнення невдачі. Таким 

чином, негативний вплив на молодших школярів, які занадто захоплені 

віртуальним середовищем, можна мінімізувати за допомогою контролю за 

переглядом телепрограм і комп‘ютерних ігор з боку батьків. 

 

3.1.3 Особливості прояву самооцінки і відповідальності в молодшому 

шкільному віці, і їх вплив на формування мотивації досягнення 
 

Особливості прояву мотивації досягнення і вплив її на поведінку учнів 

тісно пов‘язані з самооцінкою, цей зв'язок розповсюджується і на рівень 

домагань особистості. Самооцінка виконує регулятивну функцію і 

розглядається як складне динамічне утворення, від якого залежить 

ефективність учбової діяльності і розвиток особистості у цілому. 

Також самооцінка виконує і функцію найбільш адекватного мотиву 

учбової діяльності – мотиву досягнення. Самооцінка грає велику роль в 

оволодінні учнем учбовою діяльністю і реалізує його можливості і здібності, 
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впливає на формування впевненості у своїх можливостях, розвиваючи 

особистісну компетентність і повноцінність.  

Американській психолог У. Джемс вивів формулу:  Самооцінка = Успіх/ 

Рівень домагань, яка відображає прагнення особистості до підвищення 

самооцінки через підвищення домагань, з метою досягти успіху, або зниження 

домагань, щоб уникнути невдачі. 

Прийнято вважати, що рівень своїх домагань особистість встановлює так, 

щоб зберегти свою самооцінку на визначеному рівні, з урахуванням і оцінкою 

минулих успіхів і невдач.  

Критерієм самооцінки прийнято вважати порівняння себе з іншими 

людьми, тоді як джерелом розвитку самооцінки виступає оцінка оточуючими 

людьми якостей особистості і результатів її діяльності (Л.І. Божович). 

У школярів молодшого віку проявляються різні види самооцінки. 

Самооцінка може бути стійкою і нестійкою, адекватною і неадекватною, 

завищеною і заниженою. Стійкість самооцінці залежить від успіхів і неуспіхів в 

діяльності, від оточення особистості і не змінюється під впливом ситуації. 

Адекватна самооцінка дозволяє учню реально оцінювати свої успіхи і 

невдачі, бути критичним до себе. При неадекватній завищеній самооцінці - в 

учня виникає ідеалізоване бачення образу "Я", унікальності своїх можливостей 

і цінності для оточуючих, відсутність критичності до себе, а ігнорування невдач 

призводить до перекручення реальності і уявлень про себе. 

Для формування рівня домагань важливе значення має не тільки вміння 

передбачати успіх або невдачу, але й оцінювати і враховувати минулі успіхи і 

невдачі.  

Для молодшого школяра дуже важливий авторитет вчителя, якому він 

довіряє і намагається виконувати всі його вимоги. Успіхи і невдачі в учінні, як і 

оцінка вчителя результатів навчальної діяльності, впливають на самооцінку 

учня. В учня поступово починає формуватися установка на оцінку своїх 

можливостей, яка спрямована на осмислення своїх особистісних якостей і дій. 

Оцінка вчителя відображає співвідношення досягнутих результатів в учінні з 

розумовими здібностями учня. 

Більшість дослідників відносять відповідальність до стійких характеристик 

особистості і підкреслюють важливість емоційних переживань учнем своїх 

результатів в учбовій діяльності, тобто задоволення позитивним результатом 

або тривога за наслідки невдачі. Відповідальність припускає наявність 

саморегуляції, самоконтролю і самооцінки і проявляється в характері, емоціях, 

сприйнятті.  

М.В. Матюхіна і С.Г.Ярікова розглядають відповідальність в учбовій 

діяльності як прояви вміння планувати і організувати свою діяльність, 

застосування вольових зусиль і самостійності при виконанні домашніх завдань, 

виконання вимог вчителя і прояв позитивного ставлення до навчання 

[Матюхина М.В., Ярикова С.Г., 2009; С. 62-73]. 
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3.1.4. Експериментальне вивчення особливостей мотивів досягнення 

 молодших школярів 
 

У молодшому шкільному віці відповідальність знаходиться в процесі 

формування і залежить від того, як розвивається й ускладнюється діяльність 

учня. Доцільно розглядати прояв відповідальності у молодших школярів 

окремо в різних видах діяльності.  

Відповідальність учнів, паралельно зі школярами, оцінювали вчителі. При 

співпаданні оцінки відповідальності учня і вчителя, підтверджувалась 

інформація про адекватність самооцінки відповідальності учнем. При оцінці 

учнем цієї якості вище, чим оцінив учитель, самооцінку відповідальності можна 

вважати неадекватною, завищеною. У випадку, якщо оцінка учня нижча, ніж 

оцінка вчителя, вважається, що це неадекватно занижена самооцінка. Часто 

занижена самооцінка вказує на те, що учень не усвідомлює своїх успіхів, і не 

реагує на неуспіхи, він поступово звикає до ситуації безвідповідальності. 

Навчаються такі учні з великою напругою, рідко проявляють самостійність та 

ініціативу. Учні, які мають занижену самооцінку можуть її підвищити за 

рахунок роботи над собою, допомоги і контролю з боку дорослих. Вважається, 

що завищена самооцінка також може гальмувати прояв відповідальності в учнів 

початкових класів. З усіх учнів молодших класів із завищеною самооцінкою в 

нашому дослідженні тільки невелика частина проявляють відповідальність в 

учбової діяльності. Учні з високою самооцінкою, як правило, впевнені у своїх 

силах, можуть з легкістю виправити помилки і вважають невдачі наслідком 

зовнішніх обставин.  

Адекватна самооцінка відповідальності допомогає учню побачити свої 

позитивні і негативні сторони, створює можливості для самовдосконалення. 

Більшість учнів з адекватною самооцінкою відповідальності реально 

проявляють цю якість у навчанні.  

Серед учнів молодших класів, які ще не мають реального уявлення про 

свої можливості, значна кількість школярів з низьким рівнем навчальних 

досягнень. Труднощі та неуспіхи, що виникають у процесі навчання, 

поглиблюються негативними оцінками з боку вчителя та однокласників і 

призводять до посилення негативного ставлення до навчання, і, як результат,  

ще більше знижується рівень навчальної діяльності, погіршуються оцінки, а з 

боку батьків - з'являються санкції і покарання.  

 

3.2. Динаміка розвитку мотивів учіння молодших школярів 

3.2.1. Значення вивчення динаміки розвитку мотивів учіння  

молодших школярів у сучасних умовах 
 

Мотивацiя учiння вiдiграє важливу роль у становленнi та розвитку 

особистостi. Молодший шкільний вік має великі резерви формування 

мотиваційної сфери учіння. Тому саме в учнів цього віку необхідно формувати 

стійкі інтелектуально-пізнавальні мотиви та мотиви пізнавальної активності, 

позитивне ставлення до учбової діяльності, що сприятиме розвитку здатності 

школяра до саморозвитку та самовдосконалення. Саме у молодшому шкільному 

віці формується основа для подальшої учбової діяльності учня. 
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Результативнiсть учбової дiяльностi залежить вiд мотивiв, якi спонукають учня 

до активностi, визначають її спрямованiсть та впливають на ефективнiсть 

учбової дiяльностi школяра. 

  

3.2.2. Використання можливостей сучасних інформаційних технологій у 

процесі навчання 

  

Процес інформатизації освіти і використання можливостей сучасних 

інформаційних технологій у процесі навчання приводить не тільки до зміни 

форм і методів навчання, але й до виникнення нового підходу до процесу 

навчання.  

За свідченнями науковців, використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі сприяє розвитку творчого потенціалу особистості та 

формуванню позитивної мотивації учнів до навчання. Інформатизація 

суспільства сприяє не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, 

інтелектуалізації усіх видів людської діяльності, але і створенню якісно нового 

інформаційного середовища. 

 

3.2.3. Психологічні особливості та місце учіння в діяльності  

молодшого школяра 
 

Існують різні підходи науковців до тлумачення поняття ―учіння‖. 

Л. С. Виготський визначає учіння як специфічний вид діяльності, в якій 

відбувається формування психічних новоутворень через ―присвоєння‖ дитиною 

культурно-історичного досвіду людства. 

О. М. Леонтьєв під поняттям ―учіння‖ розуміє набування знань, умінь та 

навичок під час виконання адекватної діяльності, в результаті якої засвоюється 

відповідний досвід. 

С.Д. Максименко дає таке визначення: ―Учение – это такой механизм 

активности, который благодаря циклическому повторению любых действий, 

жизненных ситуаций, приводит к преобразованию их содержания в 

эмпирическое знание, в собственность, пригодную для использования‖ [С.Д. 

Максименко, 2000; С. 440]. 

Поняття ―учіння‖ багатогранне і не має єдиного визначення. У сучасній 

вітчизняній психології найбільш поширеною стала думка про те, що учіння – це 

специфічна форма індивідуальної активності, керована свідомою метою та 

спрямована на засвоєння знань, формування вмінь і навичок та розвиток самого 

учня. 

Учіння є провідним видом діяльності молодшого школяра, яке суттєво 

змінює мотиви його поведінки, розкриває нові джерела розвитку, впливає на 

формування позитивного ставлення до навчання і є джерелом формування 

повноцінних соціальних мотивів учбової діяльності. Навчальна задача є 

центральним компонентом учіння, а формування пізнавальних мотивів у 

молодшому шкільному віці є основою для подальшого успішного навчання.  

Учбова діяльність - складний процес, який включає в себе дії з 

усвідомлення змісту учіння та дії, пов‘язані з переробкою цього змісту. Ця 
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діяльність має свої специфічні компоненти. Д. Б. Ельконін та В.В. Давидов 

розглядають учбову діяльність у єдності п‘яти компонентів: мотивації, учбової 

задачі, учбових дій, дій самооцінки та дій самоконтролю. Аналізуючи учбову 

діяльність учнів, Д.Б. Ельконін виокремлює в ній такі основні характеристики, 

якими вона відрізняється від учіння: 

1) спрямованість на оволодіння певним навчальним матеріалом і 

розв‘язання різних за характером учбових задач; 

2) оволодіння науковими поняттями і узагальненими способами дій з 

ними; 

3) розв‘язування нових задач на основі засвоєних узагальнених способів 

дій; 

4) учбова діяльність породжує зміни у самому суб‘єкті; 

5) учбова діяльність як активна форма учіння призводить до трансформації 

психічних властивостей і поведінки учня, залежно від результатів його власних 

дій. 

Тобто, учень виступає не тільки як об‘єкт учіння, а й як суб‘єкт навчальної 

діяльності і ціллю такої діяльності є зміни в самому учневі. Під впливом учіння 

відбуваються суттєві зміни у спрямованості особистості, її характері і 

здібностях, інтелектуальній та емоційно-вольовій сферах. Головною умовою 

виникнення та розвитку психологічних новоутворень у процесі учіння є 

активність учня як суб‘єкта учбової діяльності. 

 

3.2.4. Психологічні особливості формування мотивів учіння 

 молодших школярів 
 

Вагомий внесок у вивчення проблеми фомування мотивації учіння зробили 

вітчизняні вчені М.І. Алексєєва, Л.І. Божович, Ю.З. Гільбух, М.Т. Дригус, І.В. 

Жадан, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, А.К. Маркова, М.В. 

Матюхіна, В.Ф. Моргун, Н.В. Пророк, О.В. Скрипченко, Л.С. Славіна, Ю.М. 

Швалб та ін.). В їх роботах розкриті структурні, змістовні та динамічні 

характеристики мотивів учіння дітей шестирічного віку, особливості 

формування мотивації учіння через організацію діяльності, тенденції розвитку 

ставлення до учіння у молодших школярів з різною успішністю, умови 

цілеспрямованого формування позитивної мотивації учіння. 

Велике значення для успішної навчальної діяльності має формування 

відповідних мотивів, зокрема інтересу до знань, до методів самостійного 

здобування знань, до способів саморегуляції навчальної діяльності, 

раціональної організації своєї навчальної праці та бажання вчитися і досягти 

високих результатів. Для цього необхідно використовувати такі методи 

навчання, які б давали можливість учневі проявити ініціативу та самостійність, 

активну пошукову діяльність. Подолання труднощів в учбовій діяльності також 

може викликати до неї інтерес та бажання досягти вищих результатів. 

Пізнавальний інтерес до окремої навчальної дисципліни виникає за умови 

накопичення знань та вмінь і виділення дитиною специфічного змісту даного 

предмету, переживання успіху в учінні, яке спонукає дитину до самостійної і 

активної пізнавальної діяльності. 
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Отже, головна задача мотивації учіння є така організація навчальної 

діяльності, яка б сприяла покращенню якості та ефективностi цієї діяльності, 

допомагала розкрити мотиваційний потенціал учня. На формування навчальної 

мотивації також впливає продумана система заохочень учнів за успіхи та 

покарання за невдачі в навчанні. Заохочування повинні не тільки відповідати 

реальним успіхам, але й враховувати зусилля, затрачені на цю діяльність. 

Покарання повинні відігравати стимулюючу роль для того, щоб активізувати 

мотиви навчальної діяльності, які спрямовані на досягнення успіху, а не на 

спроби уникнути невдач. 

В учбовій діяльності молодших школярів обов‘язково присутня орiєнтацiя 

на результат діяльності, на підтримку та позитивну оцінку учителя. Позитивно 

оцiнений вчителем успiх в навчанні виступає реально дiючим мотивом учіння. 

Позитивно оцiнений вчителем успiх в навчанні посилює позитивне 

ставлення молодшого школяра до навчально-пізнавальної діяльності, 

розвиваючи при цьому пізнавальні мотиви учіння та активність учня, викликає 

прагнення до повторного переживання успiху як засобу пiдвищення самооцiнки 

та рiвня домагань і є фактором переходу до бiльш високого рiвня мотивацiї 

учiння. 

 

3.2.5. Дослідження динаміки мотивів учбової діяльності молодших 

школярів в психології 
 

Численні психологічні дослідження свідчать про те, що мотиви учбової 

дiяльностi учнів змiнюються з вiком i залежать вiд тих змін, якi вiдбуваються у 

внутрiшнiй структурi особистостi, від рівня пізнавальної потреби, з якою 

дитина приходить до школи, від рівня організації навчального процесу та вiд 

зовнiшнiх обставин життєдiяльностi учня. 

Упродовж навчання в молодших класах у мотивації школярів відбуваються 

певні зміни. На початку навчання у школярів формується інтерес до самого 

процесу навчальної діяльності. Чимало першокласників тривалий час 

приваблює зовнішня сторона шкільного життя, їх хвилює лише новизна статусу 

школяра. Пізніше виникає інтерес до перших результатів навчальної діяльності. 

Після появи інтересу до результатів учбової діяльності формується інтерес до 

змісту навчання, виникає потреба набувати нові знання. Тому, одним із 

основних завдань навчально-виховного процесу є пошук дієвих шляхів 

формування стійкої позитивної мотивації учбової діяльності, без якої вона буде 

неефективною. 

 

3.2.6. Динаміка та розвиток мотивів учіння молодших школярів 
 

Мотивація учіння у молодших школярів розвивається в кількох напрямках. 

Широкі пізнавальні мотиви (інтерес до знань) вже до третього класу можуть 

перейти в учбово-пізнавальні мотиви (інтерес до способів отримання знань). 

Широкі соціальні мотиви розвиваються від загального розуміння значимості 

учіння до більш глибокого усвідомлення необхідності вчитися. Позиційні 

соціальні мотиви в цій віковій групі виражені в прагненні отримати хороші 
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оцінки, схвалення вчителя і батьків, зайняти певне місце серед однолітків в 

класі, уникнути покарання.  

М.І. Алексєєва зазначає, що мотиви учбової активностi молодших 

школярiв залежать вiд вiкових та iндивiдуальних особливостей учня. Ці мотиви 

є наслiдком психологiчної переробки особистістю тих впливiв, якi надходять 

вiд школи, громадських установ, сiм‘ї i зумовлюються достатньо 

усвiдомлюваним чи недостатньо усвiдомлюваним ставленням до них. М.І. 

Алексєєва відмічає, що iнтерес до процесу навчання в учнів поєднується з 

почуттям задоволення вiд успiшно виконаного завдання, з прагненням бути 

освіченою й корисною для суспiльства людиною. Тому до кінця молодшого 

шкільного віку в учнів необхідно сформувати стійкі інтелектуально-пізнавальні 

мотиви та мотиви учбової активності, що сприятиме розвитку інтересу до 

способів здобуття нових знань, позитивного ставлення до учбової діяльності в 

учнів цього віку. 

О.М. Леонтьєв, вивчаючи динаміку учбової мотивацiї в рiзних вiкових 

групах, видiлив три етапи розвитку учбових мотивiв. На першому етапi (у 

початкових класах) у молодших школярів переважають мотиви, які лежать у 

самому учiннi. На другому етапi (у середнiх класах) - провiдними стають 

мотиви, пов‘язанi з шкiльним життям, класом та взаєминами з однокласниками. 

На третьому етапi (у старших класах) - мотиви, пов‘язанi з майбутнiм 

вибором професiї i подальшими життєвими планами та перспективами, стають 

домінуючими [Леонтьев, 1999]. 

Отже, в учнів молодшого шкільного віку мотиваційна сфера формується, 

змінюється і перебудовується в процесі діяльності: загальні пізнавальні та 

соціальні мотиви повинні змінитися на учбово-пізнавальні (інтерес до нових 

знань та до способів їх здобуття) та більш зрілі форми соціальних мотивів. 

Формування цих нових рівнів мотивації становить істотний резерв для розвитку 

позитивної мотивації школярів до здійснення учбової діяльності.  

 

3.2.7. Експериментальне вивчення мотивів учіння 

 молодших школярів 

 

Аналіз результатів проведеного дослідження свідчить про те, що в учбовій 

діяльності у кожного учня молодших класів водночас можуть проявлятися та 

бути дієвими кілька мотивів: радість від досягнутих успіхів, усвідомлення 

необхідності знань у своєму житті, відчуття задоволення своїми навчальними 

успіхами, бажання не відставати від однокласників, прагнення уникати невдач 

та ін. Отримані результати дослідження динаміки мотивів вказують на те, що 

до кінця навчання в початковій школі мотиви учбової діяльності молодших 

школярів змінюються.  

За результатами дослідження можна стверджувати, що в цілому 

відношення до школи у молодших школярів позитивне. Показник високого 

рівня мотивації починає зростати в учнів другого класу і залишається на цьому 

ж рівні в учнів наступних класів. Показники хорошої шкільної мотивації та 

позитивного ставлення до школи достатньо високі у першокласників, а в 

другому та третьому класі вони різко втрачають свою значущість. Підвищення 
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рівня шкільної мотивації та позитивного ставлення до школи у досліджуваних 

четвертого класу свідчить про те, що учні вже засвоїли основи учбової 

діяльності і навчання в школі знову стало для них цікавим. Було виявлено 

зв‘язок між позитивною шкільною мотивацією та шкільною успішністю учнів – 

висока шкільна мотивація корелює із високими академічними досягненнями. 

Також слід зазначити, що відсоток зовнішніх негативних мотивів та соціальної 

значущості учіння до кінця навчання в молодшій школі знизився до 0. 

Внутрішні мотиви учіння є особливо дієвими для учнів першого, другого 

та четвертого класів. Відсоток зовнішніх позитивних мотивів учіння зростає 

протягом початкової ланки навчання. Найвищі показники зовнішніх негативних 

мотивів та соціальної значущості учіння спостерігаємо в учнів першого класу. 

Але ці мотиви недостатньо дієві та довготривалі. Мотивація престижу 

шкільного навчання зазнає суттєвих змін від початку навчання. Особливо 

чутливими до оцінки та похвали значущих дорослих виявилися учні першого та 

другого класів.  

Як було виявлено в інших дослідженнях, у деяких учнів до третього класу 

позитивне відношення до учіння може змінитися. Це може призвести до 

зниження їх активності та інтересу до учбової діяльності, що негативно впливає 

на шкільну успішність. 

 

 

4. Школа в епоху ІКТ 

 

4.1. Психологічні аспекти запровадження ІКТ в 

 навчально-виховний процес 
 

Введення ІКТ в життя школи є нагальною потребою часу. Нажаль, якщо 

провести хоча б найпростіший аналіз рекомендацій щодо використання ІКТ в 

школі, то можна виокремити кілька підходів, які, на жаль, далекі від розуміння 

того, що ІКТ - це "…могутній засіб бачення, розуміння світу…" [Фельдштейн, 

2013; С.57], здатний створювати ірреальні реальності та підпорядковувати собі 

людину. 

Огляд поглядів педагогів на роль ІКТ в навчально-виховному процесі 

показує, що вони часто схильні бачити в новітніх комп'ютерних технологіях 

лише новий засіб унаочнення навчання без врахування того впливу, який новий 

інформаційний світ здійснює на когнітивний розвиток дітей. Водночас, уже 

проведено багато досліджень, які показують, що починати слід не з 

механічного залучення комп'ютерів в процес викладання знань, а з 

переосмислення загальної технології цього викладання. 

Рекламуючи широке залучення ІКТ в навчальний процес у вигляді 

звичайних, традиційних наочних засобів, але, так би мовити, в модернізованій 

формі, вчителі забувають, що діти, особливо маленькі можуть надмірно 

захоплюватись зовнішньою формою представлення інформації, не вдумуючись 

в її сутність, що може призвести до формування фрагментарного знання та 

"кліпового" мислення [Фельдштейн, 2013; С.57]. 
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Крім того, слід не забувати, що зараз, як наголошує Д.Й.Фельдштейн, 

"…змінюється сприймання людини, її свідомість, мислення, мотиваційно-

потребова сфера. Дуже тривожно, що ці зміни достатньо виразно дають про 

себе знати не тільки в плані появи нових можливостей, посилення 

енергетичного ресурсу людини, але і в частині наростаючих недоліків - егоїзму, 

жорстокості, втрати моральних орієнтирів, бажання благополуччя за будь-яку 

ціну, що призводить до багаточисельних стресів" [Фельдштейн, 2013; С.48]. 

 

4.2. Вплив інформаційного поля на когнітивний розвиток учнів та 

завдання інклюзивної освіти 

Низка наукових досліджень доводить переважний негативний вплив 

віртуального середовища на когнітивний розвиток підростаючого покоління. 

Однак, є одна категорія дітей, для яких новітні інформаційні технології стали 

справжньою панацею, подарували їм можливість бачити безмежний світ, 

віртуально мандрувати, заводити друзів, отримувати хорошу освіту. Це діти-

інваліди і, у першу чергу, ті, хто має проблеми з рухом. Обмежені у реальному 

світі, вони вперше за всю історію людства отримали можливість відчувати себе 

абсолютно справними у світі віртуальному, а відтак і формувати повноцінний, 

незакомплексований образ Я.  

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, яка ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за 

місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах загальноосвітнього закладу. 

Більшість дітей з відхиленнями в розвитку, всупереч зусиллям сім‘ї, 

спеціалістів, суспільства по їх навчанню та вихованню, коли виростають, 

залишаються непідготовленими до включення в соціально-економічне життя. 

Разом з тим результати досліджень та практика свідчать про те, що кожна 

людина, яка має вади у розвитку, може при відповідних умовах стати 

повноцінною особистістю, розвиватися духовно, матеріально себе 

забезпечувати і бути корисною для суспільства [2, 6, 11, 13]. 

Інклюзивна освіта дає можливість включати в систему освіти дітей-

інвалідів, що ставить на новий рівень соціальну підтримку цієї категорії 

громадян. Крім того, взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, 

фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвиткові дітей з 

особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку 

демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми 

потребами і мотивують їх до розвитку та цілеспрямованого використання нових 

знань та вмінь. Взаємодія «здорових» дітей і дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах сприяє налагодженню між ними дружніх 

стосунків, сприяє розвиткові емпатії, толерантності, об‘єктивній оцінці власних 

можливостей, формуванню реалістичного світогляду.  

Інклюзія, в першу чергу, передбачає особистісно орієнтовані методи 

навчання, в основі яких – індивідуальний підхід до кожної дитини з 

урахуванням усіх її індивідуальних особливостей (здібностей, особливостей 

розвитку, типів темпераменту, статі, сімейної культури тощо).  
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Інклюзивне навчання вимагає гнучкої, індивідуалізованої системи 

навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах 

загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання відбувається за 

індивідуальним планом, і кожна дитина повинна бути забезпечена медико-

соціальним та психолого-педагогічним супроводом.  

Однак, досягти визначених цілей інклюзивної освіти без залучень сучасних 

інформаційно-комп'ютерних технологій практично неможливо. І справа зовсім 

не у поганій підготовці вчителів до роботи з "особливими" дітьми, ця проблема 

вирішується простим запровадженням спеціальних навчальних курсів до 

програм педагогічних ВНЗ, і не у потребі постійного моніторингу стану 

здоров'я маленьких інвалідів - це завдання МОЗ. Головна складність полягає у 

самій специфіці хворих дітей: вони фізично не здатні постійно перебувати в 

класі, сидіти на всіх уроках, бути присутніми на всіх шкільних заходах. До того 

ж, сам процес навчання має проходити, ніби, у двох рівнях - пояснення для 

більшості класу повинне супроводжуватись паралельним уточнюючим 

навчанням особливої дитини. При цьому, всі інші діти не повинні бути 

"включені" в це додаткове пояснення, оскільки усвідомлення "різності" 

отримуваної інформації може породжувати відчуття "нерівності" серед 

однокласників. Досягти подібного можливо лише за умови включення 

додаткового інформаційного каналу, комп‘ютерного зв‘язку між учителем і 

учнем, учнем з особливими потребами та однокласниками; створення ефекту 

присутності дитини на уроці навіть за умови її фізичної відсутності в класі 

[Прихожан, Смульсон, Софій, Найда]. Залучення новітніх інформаційних 

технологій дозволить вирішити головну проблему інклюзії - гармонійне 

включення особистісно-орієнтованих методів навчання з класно-урочною 

системою та реалізацію завдань інтенсивного розвитку когнітивних здібностей 

дітей-інвалідів, їх соціалізацію. 

 

4.3. Проблеми підготовки майбутніх вчителів в умовах  

інформаційного суспільства 
 

Активне впровадження в усі сфери діяльності людини нових 

інформаційно-комунікаційних технологій потребує вирішення проблеми 

підготовки фахівців, здатних ефективно працювати в умовах становлення 

інформаційного суспільства, коли інформація, знання стають важливим 

ресурсом та справжньою рушійною силою соціально-економічного, 

технологічного і культурного розвитку. А неодмінною ознакою високого 

професіоналізму майбутнього вчителя є знання принципів, способів і засобів 

оволодіння інформацією.  

Сучасний учитель повинен вміти вникати у сутність, кількість та якість 

інформації, оцінювати місце і роль її у розвитку підростаючого покоління; 

«володіти…уміннями організаційної та виховної роботи, вирізнятись високою 

культурою, відмінним знанням іноземної мови, бути ініціативною та 

відповідальною людиною, мати потребу в постійному збагаченні та оновленні 

знань, бути здатним до впровадження інновацій, володіти комп'ютерною 
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грамотністю та умінням використовувати ІТ у професійній діяльності» 

[Карташова].  

Основними принципами розвитку сучасної педагогічної освіти є: 

неперервність; поєднання національних освітніх традицій та найкращого 

світового досвіду; гнучкість у реагуванні на суспільні зміни; інноваційність та 

інші. Розвиток педагогічної освіти спрямований на: модернізацію змісту, форм, 

методів та технологій навчання, що забезпечить якість освіти на всіх рівнях 

відповідно до світових та європейських стандартів. Однією з умов її розвитку є 

першочергове забезпечення педагогічних навчальних закладів новітнім 

програмним забезпеченням, комп'ютерною та мультимедійною технікою, 

поліграфічним та лабораторним обладнанням. Зміст освіти з усіх педагогічних 

спеціальностей передбачає підготовку педагогічних кадрів до вільного 

використання у навчальному процесі сучасних інформаційних засобів, а зі 

спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта» до викладання основ 

інформатики та іноземної мови у дошкільних закладах і початкових класах. 

Доведено, що інформатизація професійної освіти майбутнього вчителя 

початкових класів забезпечує досягнення двох стратегічних цілей: поліпшення 

якості підготовки фахівців з новим типом мислення, що відповідає вимогам 

інформаційного суспільства, та збільшення ефективності всіх видів навчально-

пізнавальної та професійної діяльності на основі використання інформаційних 

технологій. 

Систему підготовки вчителя до використання інформаційних 

технологій одним із перших запропонував М.І.Жалдак. Він акцентував 

увагу на тому, що завдання різностороннього застосування ІТ у навчально-

виховному процесі не повинно зводитись до механічної насиченості уроків 

комп‘ютерами та навчальними програмами [Жалдак,1989]. Цю думку 

підтримав у своїх дослідженнях В.В.Лапінський та, зокрема, вказав на те, 

що необхідною умовою ефективного використання засобів навчання нового 

покоління є розробка і доведення до кожного вчителя відповідних методик  

[Лапінський, 2008]. 

Однією з основних причин особливої актуалізації проблеми оволодіння 

майбутніми вчителями інформаційними технологіями є те, що розвиток 

сучасного світу потребує опертя на глобальне мислення на широке 

інформаційне поле. Незаперечний і той факт, що ініціатива у формуванні 

соціального середовища, в якому зростають діти, перехоплена мас-медіа. 

Тому школа має налагодити ефективну медіа освіту вчителів та учнів, 

ініціювати особисту і соціальну активність учнів, готувати їх до життя в 

громадянському суспільстві. 

Сам процес підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі можна 

умовно поділити на такі основні компоненти: загальна підготовка, 

спеціально–професійна, особистісна підготовка. Науковці акцентують 

увагу на формуванні ґрунтовної професійної компетентності вчителя та 

необхідності чіткого визначення компетенцій з кожного блоку дисциплін 

професійної підготовки. 

Також актуальними є процеси самоосвіти й самотворення вчителя, що 

зорієнтовані як на формування фахівця креативного типу в педагогічній 
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галузі, так і на всебічний саморозвиток професійної компетентності. 

Особливо зросла необхідность, у процесі набуття педагогічної освіти, 

формувати готовність майбутнього вчителя до професійного саморозвитку 

як важливого чинника цілісної педагогічної діяльності в умовах 

інформаційного суспільства. 

Варто наголосити на важливості професійної готовністі молодого 

спеціаліста до педагогічної діяльності, що передбачає високий рівень 

виконання професійних дій, який не можливий без певного рівня 

сформованості морально-психологічної готовності. 

Коли йдеться про інформаційні технології у навчальних закладах з 

підготовки учителів та викладачів, то насамперед мається на увазі дія 

студентів як активних суб‘єктів, які можуть не тільки протистояти 

комунікативно-інформаційним тактикам і стратегіям один одного, але й 

взаємодіяти в процесі спілкування. Водночас слід пам‘ятати, що сьогодні 

треба бути готовими також і до інтенсифікації процесів оволодіння 

майбутніми вчителями основами європейського психолого-педагогічного 

досвіду.  

У нових соціально-економічних умовах сучасний професіонал повинен 

володіти максимально вираженими професійними якостями, чітко 

ідентифікувати себе з власною професією та бути орієнтованим на 

постійний розвиток у соціальному середовищі, який передбачає постійну 

спрямованість на професійне та особистісне зростання, бездоганну якість 

роботи, відкритість до нових технологій та інформації, гнучкість у 

цілепокладанні та прийнятті відповідальних рішень. 

Важливе значення у професійній підготовці молодих учителів, їх 

професіоналізації має поглиблення знань, тобто самоосвіта і 

самовдосконалення. У сучасних умовах розвитку неперервної освіти та 

реалізації ідей Болонського процесу значну увагу потрібно приділити 

теоретичному та експериментальному обґрунтуванню організації 

навчального процесу в системі післядипломної освіти молодих освітян. У 

розробленні цього питання необхідно враховувати специфіку трансформації 

професійних функцій учителя в умовах інформаційного суспільства. 

 

4.4. Вивчення в курсі валеології впливу інформаційних технологій на 

здоров’я і когнітивний розвиток дітей 
 

Освіта та здоров‘я є взаємодоповнюючими компонентами успішного 

повсякденного буття дітей та молоді. Зміни в суспільній свідомості зумовили 

появу нової оздоровчої парадигми освіти. Стандартизація освіти та її базові 

компоненти обумовлюють ситуацію, коли навчання в сучасній школі 

пов‘язується зі сприйняттям та засвоєнням учнями значної кількості інформації 

за обмежений час, введення у навчальний процес нових предметів, передових 

інноваційних технологій, що спричиняє збільшення навантаження на 

центральну нервову систему, зоровий та слуховий аналізатори, опорно-руховий 

апарат, на весь організм у цілому. Спостерігається поширення серед учнів 

психогенних захворювань типу неврозів, які негативно впливають на 
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функціональний стан їхнього організму, успішність у навчанні, розвиток 

когнітивних здібностей, формування особистості.  

Таким чином, через недотримання основних валеологічних умов в 

організації навчального процесу, невміле використання інформаційних 

технологій зростає частота гострих, небезпечних для життя та хронічних 

захворювань у школярів, порушення постави, зниження гостроти зору, 

дидактогенні психічні та соматичні розлади тощо.  

Тому одним із завдань сучасної школи є навчання учнів безпечному 

використанню інформаційних технологій, озброєння знаннями, уміннями й 

навичками, спрямованими на збереження і зміцнення їхнього здоров‘я протягом 

усього життя.  

 Все це зумовлює необхідність вивчення в курсі валеології впливу 

інформаційних технологій на здоров‘я і когнітивний розвиток дітей. 

 

4.4.1. Впровадження інформаційних технологій в освітній процес 
 

Формування ІКТ-комптентності учнів – один із пріоритетних напрямків 

розвитку сучасної загальної освіти. В учнів початкової школи потрібно 

сформувати первинні навички інформаційної культури, початки комп‘ютерної 

грамотності. Необхідно підготувати мислення учнів до сприйняття сучасних 

інформаційних технологій.  

 Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою 

для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування 

сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями для розв‗язування 

життєвих та навчальних завдань. 

Згідно з новим Державним стандартом початкової загальної освіти 

[Державний стандарт, 2011] і навчальною програмою [Програми, 2012], 

починаючи з 2013/2014 навчального року передбачено вивчення курсу 

«Сходинки до інформатики. 2-4 класи».  

Курс «Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом, що передує більш 

широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, 

являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки 

інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі, та носить 

світоглядний характер.  

 Метою курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в 

учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових 

компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у 

суспільстві.  

 Основними завданнями курсу «Сходинки до інформатики» є формування 

в учнів молодшого шкільного віку: 

 початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, 

повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп‘ютер та інші 

пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери 

їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;  

 початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та 

поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби 
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інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні 

зображення, комп‘ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію 

в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;  

 алгоритмічного, логічного та критичного мислення; 

 початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами 

підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для 

розв‘язування практичних завдань з цих предметів.  

 

4.4.2. Вплив інформаційних технологій на розвиток і здоров’я учнів. 

Валеологічні умови використання комп’ютерної техніки 
 

Сьогодні неможливо уявити майбутнє без комп'ютера. Робота на ньому 

навчає дітей новому, більш простому і швидкому способу отримання та 

обробки інформації. А вміння знайти необхідний для діяльності матеріал і 

ефективно його обробити прискорює і оптимізує процес мислення. Мережа 

Інтернет надає можливості доступу до різноманітних сайтів, різнобічної 

інформації, завдяки чому здійснюється пізнання світу, спілкування, 

розширення кругозору тощо, що позитивно впливає на розвиток особистості 

учнів. 

Інформаційні технології надають великі можливості у розвитку здібностей 

дітей з використанням всього арсеналу досягнень світової науки і культури, 

адже існує багато комп‘ютерних енциклопедій, підручників, учбових програм, 

дидактичних ігор, що розвивають здібності дитини. 

Ефективними є такі навчальні програми, для яких характерним є створення 

учбового середовища, що дозволяє дорослим та дітям використовувати 

комп‘ютер як живий елемент моделювання та експериментування, одержання 

необхідної інформації. Комп‘ютерні програми розкривають дитині світ 

пізнання, допомагають їй удосконалити свої вміння та навички, розвинути 

здібності. 

Дослідники досить об‘єктивно розцінюють, як позитивні, так і негативні 

сторони застосування комп‘ютера, і Інтернету зокрема. Комп'ютер може стати 

помічником в інтелектуальному і когнітивному розвитку дитини, освоєнні ним 

професії, а може зруйнувати здоров'я і привести до соціальної дезадаптації. 

Як було зазначено, спрямована робота за комп‘ютером має багато 

позитивних рис, особливо на етапі пізнання світу, формування корисних 

звичок. Учні отримують великі можливості для всебічного саморозвитку, 

освіти та розширення комунікативних зв‘язків. Але, як не парадоксально, ці 

надбання призводять до зниження культурного рівня школярів, моральних 

якостей, пам‘яті та уваги, розвитку ізольованості від оточуючих, якщо дитина 

не знає міри і потрапляє в «полон» комп‘ютерного світу.  

До того ж, тривала робота на комп‘ютері викликає зміни у функціонуванні 

організму. Емоційні переживання, внутрішні напруги, зумовлені саме роботою 

з комп‘ютером, призводять до стресу. 

Для перевірки реакції дитячого організму на роботу з комп‘ютером було 

проведене спеціальне дослідження. Одним з показників, який інтегрально 

відображає стан дитини, стан її працездатності, вважається показник 
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«тривалість відволікань від роботи». Виявилось, що зі збільшенням віку дітей 

тривалість відволікань скорочується як на початку, так і в кінці періоду їхньої 

роботи на комп‘ютері. 

У тих же дітей вивчався функціональний стан центральної нервової 

системи до і після «спілкування» з комп‘ютером. Отримані результати 

дозволили визначити функціональний стан дитини за однією з чотирьох ознак 

(стан впрацювання, перші ознаки втоми, втома, виражена втома). 

Виявилось, що кількість дітей в стані впрацювання, тобто без ознак втоми, 

була найменшою серед 5-річних (25%) і у половині випадків серед 6- та 7- 

річних (50–55%). У невеликої кількості дітей спостерігались перші ознаки 

втоми. 

Однак, нас найбільше цікавили випадки втоми і вираженої втоми, які 

виявились у дітей в кінці роботи на комп‘ютері. З‘ясувалось, що найбільша 

кількість випадків втоми і вираженої втоми відзначається серед дітей 5 років. 

Таким чином, при роботі на комп‘ютері потрібно враховувати вікові та 

індивідуальні особливості дитини. 

Рекомендації щодо зменшення негативних факторів на здоров’я під час 

роботи на комп’ютері: 

 сприятливий мікроклімат у приміщенні (температура 19,5 ± 0,5 °С, 

відносна вологість повітря 60 ± 5 %, швидкість руху повітря не більше 0,1 м/с);  

 достатнє рівномірне освітлення;  

 правильна організація робочого місця (площа на 1 місце не менше 6 м
2
, 

об‘єм — не менше 20 м
3
, розміщення комп‘ютера на відстані не менше 1 м від 

стін, відстань між задньою поверхнею монітора одного ПК та екраном іншого 

ПК не менше 2,5 м, мінімальна відстань від екрана до користувача повинна 

дорівнювати 40–80 см, клавіатура та руки повинні розташовуватися якомога 

далі від монітору, площина екрана має бути перпендикулярною нормальній 

лінії зору користувача, висота робочого крісла має регулюватися в межах 400–

500 мм);  

 встановлення оптимальних параметрів монітору; 

 регулярні перерви під час роботи школярів за комп‘ютером. Час 

безперервної роботи молодших школярів за комп‘ютером не повинен 

перевищувати 15 хвилин. 

 

4.4.3. Основні аспекти валеологічного навчання й виховання молодших школярів в 

умовах інформаційного суспільства 
 

Одним із напрямків роботи валеологічного змісту ми вбачаємо в 

удосконаленні навчально-виховного процесу шляхом валеологізації, який 

включає:  

 навчання учнів «Основ здоров‘я»;  

 введення валеологічного матеріалу в предмети шкільного курсу; 

 проведення додаткових занять з основ здоров‘я. 

Слід підкреслити, що валеологічний підхід має реалізуватися на всіх 

уроках, передбачених програмою початковою школи. 
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Методика вивчення валеологічних питань на окремих уроках має 

відмінності, які обумовлені специфікою методики викладання окремих 

предметів шкільної програми, і залежить від типу уроку і періоду навчання 

школярів. 

 

 

 

 

5. Сучасний світ і завдання духовного виховання 

 

5.1. Становлення інтересів молодших школярів в умовах 

інформаційного суспільства 
 

Важливою відправною точкою у викладі даного матеріалу є саме поняття 

інтерес, який означає пізнавальне ставлення людини до навколишнього 

середовища, до якоїсь його сторони, до певної галузі, в яку людина хоче 

проникнути глибше (Г.О. Люблшська). Інтерес індивіда - то є продукт його 

когнітивно-розумової діяльності, спрямований не лише зовні, але й в середину 

його самого. 

Нажаль, останнім часом багатьма дослідниками відмічається зниження 

духовності підростаючого покоління, яке дивним чином пов'язується з втратою 

інтерусу учнів до навчальних предметів. 

Інтерес до знань, до пізнання навколишнього світу, мотивація покращити 

його виникає і розвивається у дітей тоді, коли ті, хто їх навчає, виховує, 

наставляє, проявляє щирий інтерес до їхнього життя, здоров‘я, 

самоактуалізації, а відтак і до соціалізації. 

Зробимо деякі висновки з приводу викладки матеріалу. 

1. Учня, навіть педагогічно занедбаного, зі школою можне пов'язувати 

інтерес до вчителя, предмету, прихильність до сприятливого морально-

психологічного клімату, духовно-етичної аури в класі. 

2. Християнська етика - це духовно-моральний інструментарій, який 

згуртовує, здружує, викликає повагу, толерантність, любов як між дітьми, так і 

між ними та дорослими. 

3. В початковій школі ще не пізно створити умови, в яких учні могли б 

розкривати, проявляти і розвивати свої задатки, здібності, когнітивно-наукові і 

практичні інтереси, поглиблювати цілісну пізнавальну активність, корегуючи 

особистісно зорієнтовану навчальну спрямованість в будь-якій діяльності. 

4. Оскільки навіть найпроблемніші батьки дітей і молодших школярів ще не 

розлюбили своїх чад, то вони потенційно готові прислухатися до слушних 

порад педагогів, психологів, вихователів, співпрацювати з ними, сприяти 

формуванню і становленню інтересів підростаючого покоління, переймаючись 

спільною для всіх турботою, радістю і перспективою досягнень соціально- 

схвалювальних результатів. 

5. Найпершою ознакою пробудження у молодших школярів когнітивно-

розвивальних і духовно-моральних інтересів є їх зростаючі запитання до 

дорослих. Інтегруючи зусилля своїх знань, духовно-християнські практики, 
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вчителі, батьки, психологи, душеопікуни спроможні створити таку атмосферу у 

середині «трикутника» (сім'я – школа – церква), яка дозволила б 

підпорядкувати наміри дорослих науковим напрацюванням, високій 

загальнолюдській культурі і волі Творця. 

В умовах нинішнього суспільства – високих темпів розвитку 

інформаційно-технологічних систем: телебачення, комп‘ютерної техніки, 

Інтернету, шаленого зростання швидкостей та інших досягнень творчо-

інженерної думки людського розуму, безумовно, не викликає сумніву в 

небувалому досягненні НТП. Однак всі ці науково-технічні успіхи мають і 

зворотній бік медалі, передусім в рефлексії підростаючого покоління, в 

збагаченні їхнього морально-психологічного, когнітивно-духовного, етико-

християнського та індивідуально-практичного потенціалу. Зокрема, в 

свідомості молоді формується думка про те, що нинішня електроно-

технологічна автоматика здатна майже повністю звільнити людину від важкої 

праці, від значного навантаження інтелектуальної складової людської психіки, 

від потреби користуватися підручником, довідковою літературою тощо. Над 

цією проблемою сьогодні ламають голови науковці, педагоги, діячі культури та 

інші. Так, аби повніше використати період сензетивності у молодших школярів 

до пошуково-пізнавальної діяльності, повернути інтерес і пошану до книги, 

вчителі початкової ланки освіти спільно з працівниками закладів культури 

опрацьовують спеціальні виставково-інформаційні програми щодо залучення 

дітей до найефективнішого джерела знань, яким завжди була книга  

Інтерес до знань, до пізнання навколишнього світу, мотивація покращити 

його виникає і розвивається у дітей тоді, коли ті, хто їх навчає, виховує, 

наставляє, проявляє щирий інтерес до їхнього життя, здоров‘я, самоактуалізації 

і соціалізації [Литвак]. 

 

 

 

Висновки 

Твердження, що розвиток дитини проходить під значним впливом 

оточуючого середовища належить до базових положень психології. Соціальне і 

фізичне оточення є тими рушійними силами, які спрямовують внутрішні 

вроджені потенції у те русло, яке дозволить сформувати ті якості особистості, 

що дозволять їй якомога ефективніше функціонувати у представленому 

оточенням середовищі. Зміна фізичних чи соціальних параметрів викликає 

відповідну їм перебудову когнітивного розвитку. До певної міри ці процеси 

подібні еволюційному синтезу, хоча, звичайно, на багато простішому рівні. 

Сучасна дитина як і все суспільство в цілому зазнає значного впливу 

інформаційно-комп'ютерних технологій. Іноді здається, що  комп'ютери, 

телефони, радіо і телебачення із простих технічних засобів поступово 

перетворюються на якісь новітні божества для задоволення чиїх потреб  тільки 

й існують люди. Світ водночас розширюється до меж пізнаного всесвіту і 

звужується до екрана телевізора, планшета, айпода, айфона, смартфона  та іже з 

ними. Люди частіше спілкуються в чаті, аніж розмовляють за сніданком в колі 

сім'ї (якщо зараз взагалі залишилось таке поняття як "сімейні" сніданки, обіди 



 37 

та вечері), сидять на "однокласниках", замість того, щоб прийти на зустріч у 

рідну школу, спостерігають он-лайн за сафарі в Африці не в змозі відірватися 

від екрану і принести хліб із сусіднього магазину. Мобільний телефон став 

майже невід'ємною частиною людини, без якого вона відчуває свою практично 

загубленість у натовпі.  Діти на шкільній перерві не граються один з один, а 

виймають айфони та айподи і починають завзято змагатися із героями, 

створеними чужою фантазією у вигаданому дорослими дядями та тьотями 

віртуальному світі.  

Інформаційне середовище з усіма своїми складовими (електронні засоби 

масової комунікації – радіо, телебачення, Інтернет; комп‘ютеризація всіх сфер 

життя) стало настільки глобальним явищем в житті сучасної людини, що 

нинішню епоху можна з повним правом назвати "інформаційною епохою». І ця 

епоха вимагає надзвичайного напруження всіх когнітивних здатностей дитини, 

адже людська діяльність являє собою не адаптивний а адаптивно-адаптуючий 

процес, однак ніколи раніше перед людиною не вставала проблема адаптації  до 

віртуального середовища, середовища «другого порядку», штучного утворення, 

результату адаптуючої діяльності людини, що створює комп‘ютерну 

віртуальність. Будь-яка адаптація особистості до середовища  є по-суті 

адаптацією до впливів цього середовища.  

Нові інформаційні технології створюють певне  віртуальне середовище 

відмінне від  реального середовища і водночас здатне здійснювати повноцінний 

багатоаспектний вплив на особистість, яка починає взаємодіяти з цим 

середовищем. Особливо сильний вплив відчувають діти, оскільки для них існує  

тільки один світ  —  світ тілесного досвіду, і цей досвід  виявляється різним в 

реальному і віртуальному світі. Когнітивний  розвиток  сучасної дитини не 

просто прискорюється за одними показниками і гальмується за іншими, а 

відбувається перебудова функціональних мозкових структур. Дитина початку 

ХХІ століття те тільки бачить інший світ, ніж її однолітки сто років тому, але 

аналізує та інтериоризує його   дещо по-іншому. Реальність екрану й реальність 

кімнати, вулиці, лісу…. не утворюють нерозривної єдності, куди дитина могла 

б включитися одночасно, і тому наступає патологічне розщеплення процесу 

сприймання на сферу, де можлива повна активність і маніпуляції реальними 

предметами, і сферу, де відбувається  маніпуляція уявними предметами у 

віртуальному просторі          ( при віртуальній грі) або просте спостереження за 

ними ( при перегляді телевізора). 

Змінене середовище вимагає відповідної діяльності, а тому формує ті 

когнітивні здатності, які дають можливість ефективно діяти у цьому іншому 

світі. Посилений розвиток одних здатностей і недостатнє тренування інших 

створює двополюсну ситуацію, коли діти - успішні діячі віртуального світу є 

невдахами реального і навпаки. Перед психологами і педагогами  повстає 

складне завдання - вибудувати міст між реальним і віртуальним світом, 

розробити такі методи навчання і психологічної корекції, які б дозволити  б 

нівелювати негативні тенденції когнітивного розвитку та всіляко сприяти 

позитивним. 
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