
Мельник Ю.С. 
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ЙОГО У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Одним із основних завдань, яке вирішуються в школі, є формування 
основ інформаційної культури в об’ємі вимог інформаційного суспільства. У 
зв’язку з цим необхідною умовою досягнення цілей освіти стає оволодіння 
інформаційними технологіями навчання. Для підготовки учнів до роботи з 
елементами НІТН, що “... дало б можливість на зовсім іншому рівні вивчати 
навчальні предмети вже в 6-7-му класах, істотно розширити і поглибити 
теоретичну базу знань ...”[1, c.3], потрібно вчити їх ранньому спілкуванню з 
комп’ютером. Як спілкування між людьми у будь-якому цивілізованому 
суспільстві базується на морально-етичних нормах, так і організація діалогу 
між людиною та комп’ютером повинна підпорядковуватися виконанню 
певної сукупності специфічних правил і вимог. Робота з комп’ютером 
розпочинається з вивчення його програмного інтерфейсу. Під інтерфейсом 
розуміють певний структурований набір прийомів взаємодії людини з 
комп’ютером. 

У практичному плані інтерфейс зводиться до засобів взаємодії з 
комп’ютером. У теоретичному - це узагальнюючі способи спілкування 
комп’ютера з користувачем, спілкування користувача з комп’ютером та опис 
інтерфейсу користувача. 

Операційні системи DOS, Windows NT, 98, 2000, оболонки Norton 
Commander, Windows 3.1 та ін. мають свої специфічні інтерфейси. Методика 
ознайомлення з будь-яким інтерфейсом випливає із змістових його 
особливостей. 

В операційній системі DOS інтерфейс базується на вводі командних 
рядків. Хоча у цій системі працює чимало високоякісних програм, набір її 
послуг зводиться до керування файлами, каталогами на дисках, засобам 
запуску програм тощо. Автори DOS не передбачили механізмів для 
створення діалогового інтерфейсу, для розробки прикладних програм. Та й 
реалізовані в різних програмах прийоми спілкування з комп’ютером зовсім 
різні. Крім того, працюючи в середовищі DOS, необхідно тримати в пам’яті 
велику кількість команд. З розвитком комп’ютерної техніки з’явився більш 
зручний, конкретний, зрозумілий, емоційний, мобільний та наочний 
інтерфейс, яким забезпечує графічна оболонка Windows 3.1. На відміну від 
уже відомих інтерфейсів користувача у неї графічний інтерфейс, тобто 
комп’ютерне середовище, що використовує при спілкуванні з людиною 
піктограми, рисунки, символи та інші зрозумілі графічні зображення. 
Оболонка Windows 3.1 історично переросла в операційну систему Windows 
NT, 98, 2000. 

Широке розповсюдження Windows узагальнило вимоги до інтерфейсу 
користувача для IBM PC - сумісних комп’ютерів, який став більш зручним і 



наочним у порівнянні з оболонками типу Norton Commander. 
“Користувацький інтерфейс Windows-програм у значній мірі уніфікований, 
користувачам не має потреби вивчати для кожної програми нові принципи 
організації взаємодії з цією програмою” [7, c.175]. 

До структури інтерфейсу входять панелі, діалог та вікна. Складовими 
частинами комбінованих панелей є меню дій з випадаючими меню, тіло 
панелі та область функціональних клавіш. Діалог—це послідовність запитів 
між користувачем та комп’ютером. Наступним елементом панелі є вікна. 
Визначені такі основні типи вікон: первинні (початок діалогу); вторинні 
(користувач і комп’ютер ведуть діалог паралельно діалогу в первинному 
вікні) та спливаючі (панель розширює діалог користувача з первинним та 
вторинним вікном). 

У своєму дослідженні ми підходимо до питання формування уявлень 
учнів про інтерфейс користувача та вміння використовувати його у 
практичній діяльності з концептуальних позицій М.М.Левшина, який зводить 
їх до загальносемантичної системи вмінь (семантичні, синтаксичні, знакового 
моделювання та інтерпретації), з урахуванням того, що змістовно кожний 
елемент інтерфейсу має знакову природу. 

Такий підхід дозволяє виявити спільні структурні особливості відомих 
інтерфейсів та забезпечити значну підготовчу діяльність по оволодінню ними 
на всіх предметах, що вивчаються у початковій школі.  

Так, кожен інтерфейс складається із системи ключових слів, знаків, що 
мають свою семантику, і змістом яких повинен оволодіти користувач. Кожна 
клавіша, елемент інтерфейсу мають свою семантику. Алгоритми управління 
навчальними або ігровими програмами становлять певний синтаксис 
(послідовність натискання тих чи інших клавіш). 

Для одержання певного екранного результату змістові конструкції 
зазнають формального упорядкування, що й складає синтаксичні вміння. При 
цьому використовуються відповідні моделі діяльності. Робота ж на кожному 
з цих етапів потребує інтерпретаційних умінь. 

Названі вміння становлять стрижень інформаційної діяльності дитини, 
а їх структурна реалізація є постійним навчальним об’єктом.  

Інтерпретація знакових виразів відбувається у процесі діалогу 
“комп’ютер” – “учень”, коли останні задають об’єктну область (семантику) 
тієї або іншої конструкції. 

Отже, робота з інтерфейсом носить загальнонавчальний характер, 
формує комунікативні вміння і підпорядковується загальній системі вмінь, 
які є ключовими у використанні інформаційних технологій. 

В учнів 1-4 класів необхідно формувати уявлення про такі елементи 
інтерфейсу користувача, як меню, діалогове вікно, панель інструментів, 
смуга прокрутки, значення окремих знаків та слів. 

Так званий “метод меню”, відомий у педагогіці і психології як завдання 
з багатокількісним вибором, одержав широке застосування у практиці 
програмістів в організації діалогу з комп’ютером [8, c.58]. 



Отже, меню - це набір режимів або можливостей вибору, які 
подаються користувачеві і відображаються на екрані. 

Робота з операційними оболонками (Norton Сommander, Windows), з 
навчальними програмами базується на вміннях працювати з відповідними 
меню. Структура меню всіх оболонок майже однакова: головне 
(горизонтальне – menu bar) меню дій; випадаюче меню (підменю – 
додатковий список дій – pool down); пункт меню (команда); опції, а з появою 
графічної оболонки Windows інтерфейс був доповнений такими елементами, 
як панелі інструментів, смуги (лінійки) прокрутки, вікна. 

Для переміщення по рядку меню використовують клавіші управління 
курсором <Уліво, >,  <Управо, >, Home (початок рядка), End (кінець 
рядка) та ін. Меню дій представляє собою поле автовибору. Тому при 
встановлені курсора на об’єкт меню дій останній автоматично виділяється. 
Якщо на потрібному пункті меню натиснути клавішу <Enter> або ліву кнопку 
маніпулятора “миша”, то на екрані з’явиться приховане випадаюче меню 
(підменю) з групою команд, що пропонують один з можливих варіантів 
продовження роботи. Перейти в наступне підменю можна за допомогою 
клавіш із стрілкою вліво або вправо. Аналогічно вказівник маніпулятора 
“миша” переміщує курсор від об’єкта до об’єкта, якщо користувач утримує 
кнопку вибору натиснутою. Для повернення із випадаючого меню в об’єктне 
запрошують дію “Cancel”. Усі вибрані команди при цьому ігноруються. 

При виборі пункту підменю, після якого стоять ..., з’явиться діалогове 
вікно із запитом необхідних параметрів, а пункту зі знаком  наступне 
підменю – підпорядкований вертикальний список команд. 

Характеризуючи команди меню, можна виділити такі їх типи: 
1. Конкретна операція (дія); 
2. Перемикач; 
3. Поле вибору. 
Виконання команди меню першого типу призводить до розкриття 

випадного меню, входу в програму і т.д.; другого – до вибору однієї з кількох 
взаємно виключених можливостей у запиті програми; третього – створює 
групу з кількох можливих варіантів здійснення певної функції або можливих 
значень якого-небудь параметра. 

Робота з вищезгаданими видами меню забезпечує наочність дій і 
простоту операцій. Вибір об’єкта з меню дій призводить тільки до 
відображення випадного меню, а не до негайної дії, що ніколи не викличе 
непоправних наслідків (виконання незапланованої дії, втрата інформації 
тощо).  

Новий елемент інтерфейсу – смуга (лінійка) прокрутки (горизонтальна 
або вертикальна) дозволяє оцінити кількість інформації, що розташована за 
межами вікна. 

Ще одним типовим елементом інтерфейсу, який спрощує спілкування з 
комп’ютером є діалогове вікно (вікно-запит). Основні правила користування 
діалоговими вікнами однакові для всіх версій Windows та Norton Commander. 



Викладений вище аналіз основних елементів інтерфейсу, вказує на 
необхідність формування допоміжних уявлень про меню діалогового вікна, 
смуги прокрутки і тощо. Так, наприклад, для того, щоб краще засвоїти 
уявлення про меню, необхідно формувати уявлення про поле вибору, об’єкт 
вибору, предмет вибору (курсор), перемикач тощо. 

В існуючих опублікованих програмах з інформатики для 1-4 класів це 
поняття введено неявно [3,6], воно розчиняється в більш загальних уміннях і 
навичках. Так, наприклад, “учні повинні вміти користуватися навчальними та 
ігровими програмами”, “працювати на комп’ютері в діалоговому режимі” [4, 
c.20-21]. В авторській програмі Т.Б.Волобуєвої лише для першого класу 
підкреслюється необхідність формувати вміння “користуватися меню 
навчаючих програм” [3, c.170]. У програмі Т.Г.Проценко [6], вказується, що 
учні повинні знайти типи пристроїв вводу-виводу, їх призначення (1 клас), 
вміти працювати з клавіатурою та маніпулятором “миша” (2 клас), 
роздруковувати текст на принтері (3 клас). 

Найбільш повно розгляд цього поняття здійснено в курсі 
“Інформаційна культура” Ю.А.Первина (модуль 1), але, оскільки цей модуль 
призначений як масова точка входу для різних вікових груп дітей, то в ньому 
не відображено його розвиток від першого до четвертого класу. 

Наша експериментальна робота підтвердила таку послідовність 
сформованості уявлення про меню у молодших школярів: 1 клас – уміння 
працювати з найпростішими меню (кількісно-об’єктного вибору); 2 клас – 
уміння працювати з вкладеними меню; 3 клас – виявлення суттєвих ознак 
меню; 4 клас – закріплення формування поняття про меню. 

Методична робота грунтується на поєднанні безмашинних та 
комп’ютерних завдань з широким використанням умінь, які підлягають 
переносу. 

Слід зазначити, що структура завдань з формування уявлень про меню 
повинна відповідати структурі самого меню (вправи на формування уявлень 
про елементи основного меню, підменю, команди (пункти меню) та їх види 
(операція, перемикач, поле вибору) і т.д.). 

Під час роботи з меню необхідно розвивати і комп’ютерну інтуїцію 
учнів, тобто ставити в такі умови, коли вони самостійно визначають значення 
того або іншого елемента меню, орієнтуються у його структурі, вміють 
виконувати певні завдання з їх використанням. Здійснити це можна на основі 
застосування прямої аналогії, наприклад, у використанні меню кількох 
редакторів, які зазнають значних ускладнень (від кількох елементів 
об’єктного вибору до найскладніших систем діалогу). 

Щодо призначень меню ці завдання можна зобразити у вигляді такої 
схеми: 
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У системі завдань підготовчого характеру (підготовчі вправи) діти 

вчаться поєднувати вибрані об’єкти з певними об’єктами, діями та системою 
інших об’єктів. 

Наш досвід експериментальної роботи свідчить про те, що дітей не слід 
обмежувати значними спрощеннями засобів діалогу з комп’ютером. На 
основі системи безмашинних підготовчих вправ доцільно знайомити учнів з 
окремими найсучаснішими стандартними засобами спілкування. Звичайно, 
при цьому враховуються можливості даного типу комп’ютера. Скажімо, 
якщо його діапазон дії обмежений оболонкою операційної системи Norton 
Commander, тоді ми знайомимо дітей з деревоподібною структурою 
каталогів, формуємо в них уміння знайти файл на основі заданого шляху до 
нього, який пропонується вчителем, наприклад, у вигляді таблиці. 

Якщо можливості комп’ютера дозволяють використовувати Windows 
3.11 (NT, 98, 2000), у цьому разі варто знайомити учнів з особливостями 
їхнього стандартизованого інтерфейсу (панелями інструментів, смугами 
прокрутки, меню та діалоговими вікнами). 

Необхідно наголосити, що при роботі з операційними системами 
Windows NT, 98, 2000 певні дії “миші” непотрібні. Так, працюючи з 
випадаючими меню потрібно тільки навести стрілку на відповідний пункт і 
на екрані з’явиться  наступне вікно. Вкажемо також на деякі особливості 
роботи за допомогою “миші” з операційною оболонкою Norton Commander. 
Підвід курсора і натискання лівої кнопки перетворює будь-який каталог в 
активний (на екрані він виділяється світляною рамкою). Так можна рухатися 
табличною або деревоподібною структурою каталогів. Для того, щоб 
виконати деяку операцію необхідно двічі натиснути лівою кнопкою мишки 
на потрібному файлі. 

Зрозуміло, що перед переходом до роботи з навчальними програмами, 
слід виконати певну систему вправ по ознайомленню з інтерфейсами 
оболонок Norton Commander, Windows та самих навчальних програм. 

Необхідно, щоб дібране програмове забезпечення могло сформувати в 
учнів уявлення про основні типи пунктів меню (конкретну операцію або дію, 
перемикач, поле вибору). Складність системи вправ на засвоєння даних 
понять повинна поступово наростати за допомогою зміни форми та рівня 
унаочненості під час використання тих або інших елементів меню. 
Наприклад, із смугою прокрутки найкраще ознайомлювати учнів на основі 
графічного редактора Neopaint, в якому об’єктами смуги прокрутки є 
конкретні малюнки, з яких на екрані можна створювати певну композицію. 
Наведемо приклад пропедевтичних вправ для формування уявлення про 
смугу прокрутки. 

1. Розгляд конкретних смуг з малюнками (найпростіших діафільмів, 
знаком прокрутки тут є ручка, яку крутять самі діти і уявлення як змінити 
кадр). 



2. Зміна кадрів на екрані телевізора за допомогою клавіш 
відеомагнітофона. 

3. Відлік кількості перемотаної плівки по індикатору магнітофона. 
Після таких підготовчих вправ ми знайомимо учнів з елементами 

смуги прокрутки (клавіша із стрілкою – вказує напрямок прокрутки, 
повзунок – кількість прокрутки). 

На кінець 3-го(4-го) року навчання учні виходять з навичками вільного 
використання різновидів меню. 

Переваги Windows полягають у тому, що всі прикладні програми 
мають аналогічний за семантикою, синтаксисом і т.д. інтерфейс і якщо учні 
засвоюють одну програму, то специфіка інтерфейсу інших зводиться до 
прямого перенесення. 

У зв’язку з тим, що графічний редактор Paintbrush має найбільш 
типовий інтерфейс, то продемонструємо цей принцип на прикладі роботи з 
ним. 

Поле редактора Paintbrush (з англ. - пензель) має такий вигляд: зліва 
зображена панель інструментів, яка складається з різака, ножиць, 
розпилювача фарби, тексту, ластика, катка, пензлика, закругленого 
прямокутника, кола (еліпса), багатокутника та спектру зразків товщини лінії; 
внизу вікна розташована палітра (набір фарб), якими можна покривати поле 
для малювання. 

Курсор у робочому полі (частина екрана для малювання) має форму 
прямокутника, величина якого залежить від товщини вибраної нами лінії. 
При переході в область інструментів або фарб він приймає вигляд стрілки, 
зазиваючи до вибору відповідного інструмента або кольору. Вибір 
здійснюється одноразовим  натисканням лівої кнопки “миші” після 
підведення відмітки під потрібний інструмент або фарбу. Область з вибраним 
інструментом виділяється темним фоном, а вибраний колір засвічується в 
крайньому лівому кутку перед фарбами у вигляді прямокутника. Щоб 
поміняти колір тла (кольору, на якому ми малюємо), потрібно клацнути по 
бажаному кольору в палітрі правою кнопкою “миші”. Необхідно звернути 
увагу на те, щоб вибраний колір для малювання і тло були різними. 

Перед побудовою зображення учнів знайомлять з поняттям точки 
відліку (місця початку побудови зображення). За допомогою штампів у 
вигляді кола та квадрата можна побудувати еліпси з різними 
ексцентриситетами та прямокутники будь-якої площі (не більшої за робоче 
поле на екрані). Слід відмітити, що за допомогою горизонтальної і 
вертикальної лінійок прокрутки збільшується поле для малювання. Вихід 
курсора за дане поле може  призвести до випадання вікна, яке потрібно вміти 
закрити. З роботою різноманітних інструментів учні 1-4 класів знайомляться 
на наступних уроках. 

Зауважимо, що ключем для оволодіння Paintbrush є розуміння того, що 
він завжди працює з двома кольорами - кольором тла і кольором, який ми 
наносимо поверх нього. 

Сам процес побудови малюнка відбувається за таким алгоритмом: 



1) початок роботи; 
2) вибір кольору лінії; 
3) вибір товщини лінії; 
4) вибір кольору тла; 
5) вибір іструмента для малювання або готового штампа; 
6) вибір точки відліку; 
7) сама побудова; 
8) кінець роботи. 
При цьому відшліфовуються такі навички роботи з “мишею”: 1) уміння 

тримати мишу в долоні; 2) разове натискання лівої та правої кнопок; 3) 
подвійне натискання кнопок; 4) наведення стрілки на об’єкт вибору; 5) вибір 
області руху “миші” на столі; 6) кругові рухи по столу; 7) утримання кнопки 
певний проміжок часу та одночасне переміщення “миші”; 8) переміщення 
об’єктів по всій площині екрана тощо. 

Наша експериментальна робота свідчить, що знайомство учнів з 
графічним редактором Windows Paintbrush може здійснюватися, починаючи з 
шостого уроку вже в першому класі. На цей час діти володіють основними 
вміннями роботи з “мишею”. На шостому уроці дітей необхідно познайомити 
із зовнішнім виглядом редактора: розташуванням панелі інструментів; 
палітри; набором зразків товщини лінії; із змістовим наповненням панелі 
інструментів. За урок учні повинні навчитися переміщати курсор по 
робочому полі екрана, наводити його на потрібний інструмент або колір на 
палітрі і вибирати їх  натисканням лівої кнопки “миші”, а також звернути 
увагу на зміну вигляду курсора (з квадрата на стрілку) при виході його в 
область панелі інструментів або палітри. 

Особливо потрібно вказати на те, що при зникненні курсору за межами 
екрана комп’ютера, необхідно змінити область руху “миші” на робочому 
столі.  

На наступному сьомому уроці закріплюються знання з минулих уроків, 
а також вводиться поняття точки відліку, використовуючи проміжне поняття 
- точка початку виконання малюнку. Потім демонструється робота основних 
інструментів (розпилювач фарби, ластик, каток, пензель, лінійка, лекало). У 
подальшому навчанні ілюструється дія інших інструментів, крім тексту, 
кольорового ластика, ножиць, різака. З ними ми пропонуємо 
ознайомлюватися, починаючи з четвертого уроку в другому класі (після 
повторення матеріалу першого класу). У цьому ж класі учнів доцільно 
познайомити з особливістю Paintbrush добавляти у графічні зображення текст 
та числа. У третьому класі розкривають можливість вводу в графічний 
редактор Windows готових фрагментів або малюнків в цілому. 

Відзначимо, що на кожному уроці, де використовується даний 
редактор, слід удосконалювати всі навички роботи з “мишею”. Крім цього, 
відмітимо, що при завантаженні Paintbrush зразу ж вибирає серед 
інструментів пензель, виправдовуючи тим самим свою назву. Але пензель - 
самий тонкий  інструмент і його  потрібно використовувати для кінцевої 
обробки ескіза малюнку. 



Отже, робота з графічним редактором Paintbrush може розпочинатися 
вже з першого року навчання в школі. Учні засвоюють, що поділ панелі на 
області, які містять палітру, набір інструментів (інформаційні об’єкти та дії) 
базується на принципі “об’єкт-дія”. Цей принцип дозволяє користувачу 
спочатку вибрати об’єкт, а потім для роботи з ним - відповідну дію. 
Концепцію “об’єкт-дія”, уміння та уявлення, що їх набувають школярі під 
час роботи з графічним редактором Paintbrush можна застосовувати для всіх 
інших офісних програм Windows. 

Одночасно, робота з графічними редакторами допомагає розвивати 
навички користування маніпулятором - “мишею”. 

Для перевірки рівня засвоєння навичок роботи з “мишею” та графічним 
редактором Paintbrush можна запропонувати учням виконати малюнок на 
задану тему, використовуючи потрібний набір інструментів за найменшу 
кількість кроків (найоптимальніше). 

Вище було зазначено, що робота з кожним елементом меню, 
діалогового вікна потребує значної безмашинної підготовки учнів. 

Перелічені операційні системи та їх оболонки з дітьми молодшого 
шкільного віку найдоцільніше використовувати в українізованому вигляді, 
оскільки для дітей, які не вивчають англійську мову, ця робота 
перетворюється у формальне, догматичне заучування. 

Наші дослідження показали, що формування початків інформаційної 
культури в учнів 1-4 класів та ознайомлення з елементами інтерфейсу на 
основі семіотичного підходу (виявлення спільних функціональних і 
структурних рис звичайних і технічних засобів збору, переробки, збереження 
та передачі інформації), коли звичайні для учнів знакові системи та правила 
роботи з ними служать сходинкою для усвідомленого оволодіння 
технологією роботи з комп’ютером, а операційною основою діяльності 
молодших школярів становлять уміння моделювати та інтерпретувати моделі 
дозволяють стверджувати про природне ефективне засвоєння молодшими 
школярами засобів спілкування з комп’ютером. Максимальне використання 
особливостей оволодіння школярами звичними знаковими системами для 
керування комп’ютером та сприйняття і перетворення інформації на дисплеї 
забезпечується різновидами моделей взаємодії з ним та узгодженістю 
інтерфейсу. Не випадково працівники фірми IBM для окреслення 
уніфікованих блоків інтерфейсу, стандартизації структурних елементів та 
взаємодії з ними класифікують їх типи узгодженості за такими основними 
критеріями: фізичний (технічні засоби), семантичний (значення елементів, 
що складають інтерфейс) та синтаксичний (послідовність і порядок появи 
елементів на екрані та послідовність запитів). У користувача формується 
система очікування однакових реакцій на однакові дії. Робота по 
формуванню у молодших школярів уявлень про інтерфейс користувача 
носить загальнонавчальний характер і описується загальною системою вмінь, 
які є основою для розробки системи вправ. 



Експеримент показав, що учні 1–4 класів шляхом спеціальної методики 
за період навчання в початковій школі оволодівають елементами інтерфейсу і 
вміють переносити набутті вміння на роботу з ППЗ. 
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