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ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНИХ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА 
УРОКАХ ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

  
У процесі технологічної освіти учнів вчитель трудового навчання 

широко використовують один з найважливіших принципів дидактики – 
принцип наочності. Принцип наочності вперше теоретично обґрунтував 
Я. А. Коменський, який висунув вимогу вчити людей пізнавати самі речі, а 
не тільки свідоцтва про них. Каменський приділяє велике значення також 
діяльності розуму [2, с. 126]. Розвиваючи його ідеї про наочність в 
навчанні І. Г. Песталоцці переоцінював наочність, помилково вважаючи її 
абсолютною основою всілякого пізнання. 

Свідоме оволодіння знаннями базується на практичному досвіді, 
який у свою чергу, засновано на безпосередніх спостереженнях. Наочність 
сприяє кращому засвоєнню знань, надає активність розумової діяльності, 
мобілізує увагу. 

Психологічним механізмом формування чуттєвого досвіду є 
сприяння на відчуття дійсності: сприйняття, увага та відтворення. 
Формування чуттєвого досвіду здійснюється за допомогою спирання на 
наочність. Слово «наочність» означає доступність візуальному 
спостереженню, та очевидно те, що можна показати, побачити, 
безпосередньо сприйняти. Слід підкреслити, що термін «наочність» і 
«сприйняття» не тотожні і можуть бути представлені як властивості 
(ознаки), безпосередньо сприйняті. Наочно можуть бути відтворені також 
загальні, істотні закономірності зв’язку та відтворення, які чуттєво в самих 
об’єктах не виступають. 

Використання наочності це конкретний шлях до моделювання, 
організація сприйняття визначається утримуванням засвоєння де у 
школярів формуються знання про властивості конкретних об’єктів, більш 
ефективними являються наочні зображення. 

При використанні наочності необхідно враховувати 2 фактори: 
1) яку конкретну роль наочний матеріал виконує в засвоєнні; 
2) в якому співвідношенні знаходиться предметна змістовність та 

засіб того наочного виразу стосовно до об’єкту вивчення [2, с. 130–131]. 
Прийнято вважати що наочність виконує ілюстративну функцію, та 

ця функція далеко не поодинока. Наочний матеріал може виконувати 
функцію пояснювальну, операторну, тобто не тільки ілюструвати, 
показувати спосіб дії з матеріалами. Наочність є засіб матеріальної функції 
різного змісту засвоєння знань. 

Всю різноманітність видів наочності що використовується можна 
звести до деяких типів, різних за своїм змістом і функціями: 1) натуральні, 



речові моделі (муляжі, геометричні тіла, макети різних предметів, 
технологічні зразки); сюди можна віднести їх перспективні зображення; 
2) умовні графічні зображення, що відрізняються різноманітністю форм і 
змісту (наочні відображення в системі аксонометричних, ізометричних 
проекцій, розрізи, перерізи, ескізи, різні технічні та технологічні схеми); 
3) знакові моделі (графіки, діаграми, формули, рівняння, окремі 
математичні вирази та символи). Всі ці види наочності по-різному зв’язані 
з об’єктом зображення і мають неоднакове значення в розкритті його 
окремих властивостей. 

Найбільш ілюстрованим є малюнок, виконаний у вигляді 
кольорового відображення. Він сприяє утворенню яскравих уявлень про 
навчальні об’єкти. Зберігаючи образи наочної картини, він відтворює риси 
найбільш стійкі, суттєві в предметі, як типовому представникові цілого 
класу однорідних предметів. Цим навчальний малюнок відрізняється від 
простих фотографій, що фіксують предмет в одномоментному 
(випадковому) проявленні. Через це всякий учбовий малюнок уже утримує 
в собі узагальнення. Використовуючи в якості учбового матеріалу 
малюнки, учитель повинен старанно їх відбирати у відповідності з 
конкретними цілями засвоєння [1, с. 201]. 

Умовні графічні зображення, на відміну від натуральних моделей і 
наочних малюнків, сприяють передачі схованих від безпосередньо 
сприйняття властивостей навчального об’єкта. Порівняємо, наприклад, 
модель та креслення одного і того же технічного об’єкту. Модель передає 
тільки зовнішні, типові особливості даного об’єкту, в той час як його 
креслення дозволяє виявити всю геометричну форму та особливості 
конструкції. Кінематична схема цього ж об’єкту дає уявлення про характер 
взаємодії його окремих частин, незалежно від їх конкретного 
конструктивного оформлення у вигляді окремих складових елементів 
(деталей, вузлів); тут же розкриваються засоби з’єднання цих елементів. 
Робоче креслення цього технічного об’єкту вказує на спосіб його 
виготовлення, перетворення. 

Перераховані вище умовні графічні зображення є більш 
абстрактними (віддаленими об’єктами зображення), ніж натуральна 
модель (або малюнок). Однак вони дають можливість виявити більш 
суттєві зв’язки та відношення. Через те умовні графічні зображення не 
просто доповнюють собою інші види наочності, а виконують у процесі 
навчання іншу функцію, пояснюючу, поглиблюючи наші уявлення про 
об’єкт, що вивчається дозволяють проникнути в його більш істотні зв’язки 
та відношення, сховані від безпосереднього погляду [1, с. 131]. 

Умовні графічні зображення дозволяють представити не один, а 
зразу декілька різних предметів, об’єднаних спільними конструктивними 
особливостями. 



Отже, використання наочності у процесі трудового навчання значно 
поліпшує якість знань учнів та спрощує сприйняття навчального 
матеріалу. Це є необхідною умовою навчального процесу, адже принцип 
доступності та наочності є основними принципами навчання. 
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