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Анотація 
Вивчення іноземної мови в початковій школі є неможливим без використання сучасних 

технологій. Наочність відіграє основну роль у формуванні в учнів основних мовних 
компетентностей. При вивченні іноземної мови, різні види наочності сприяють кращому 
розумінню та засвоєнню іноземної мови, її лексичних одиниць, граматичних структур, 
фонетичного аспекту.  
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Abstract 
The process of a foreign language learning in primary school is impossible without using 

modern technologies. Visuals play an important role in shaping students' basic language 
competence. When learning a foreign language, different kinds of visual aids contribute to a better 
understanding and mastering a foreign language, its lexical items, grammar, and phonetic aspect.  
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Проблема наочності під час вивчення іноземної мови була 
актуальною в усі часи. В останні роки помітно розширилася область 
наочності й ускладнився її інвентар: від предметів і картинок, жестів і 
рухів до відеофільмів і комп'ютерних програм, за допомогою яких 
вчитель моделює фрагменти об'єктивної дійсності. Загальновідомо, що 
ефективність навчання залежить від ступеня залучення до сприйняття 
всіх органів чуттів людини. Чим більш різноманітні чуттєві сприйняття 
навчального матеріалу, тим міцніше він засвоюється. Ця закономірність 
знайшла своє вираження в дидактичному принципі наочності. 

Принцип наочності відіграє особливу роль у навчанні іноземної 
мови. При освоєнні іноземної мови виникає завдання – створити систему 
відображення об'єктивного світу в формах другої мови. Наочність слугує 
могутнім засобом формування та розвитку мовленнєвих умінь учнів 
(слухання, говоріння, читання, письмо). Адже саме на сучасному етапі 
розвитку комунікаційних технологій вчителеві англійської мови нової 
генерації необхідно залучати дітей до «унаочненої комунікації». 

Наочність як принцип навчання була уперше обґрунтована в 
педагогічних працях Я. Коменського, де він також зазначив способи 
використання наочності під час навчання. Підтверджували важливість 
наочності для навчання такі педагоги, як А. Дістервег, І. Песталоцці.  
К. Ушинський у своїх працях стверджував, що діти мислять формами, 
кольором, звуками, відчуттями. Таке сприйняття наочності дало йому 
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можливість сформулювати: ефективність навчання підвищується зі 
збільшенням використання учнями в навчанні кількості органів чуття  
[1, с. 56]. 

Роль наочності у процесі вивчення іноземної мови школярів активно 
досліджували Ю. Безкоровайна, І. Дроздовська, та О. Ярмолович. 
Особливості та доцільність використання різних типів наочних методів у 
початковій школі були розглянуті такими науковцями та методистами, як 
Б. Бєляєв, О. Казачинер, К. Карпова, А. Лур'є і М. Ляховицький. Однак, 
питання застосування різних видів наочності, поєднання їх з іншими 
методами і прийомами навчання у процесі вивчення іноземної мови 
дітьми молодшого шкільного віку й досі залишається актуальним  
[1, с. 58]. 

В навчанні іноземної мови наочність є не тільки важливим засобом 
семантизації, а й засобом оволодіння ситуативною обумовленістю мови. 
За допомогою наочності створюються навчальні ситуації, в яких 
відпрацьовується усна комунікація і освоюється таким чином мовна 
реакція на об'єктивну дійсність і життєві ситуації. 

Саме тому використання наочності в процесі навчання іноземної 
мови є однією з найбагатогранніших проблем методики. І хоча, в останні 
десятиліття з’явились монографічні праці присвячені засобам 
наочності,але це питання є висвітлено недостатньо, а з розвитком 
психолінгвістики і лінгвокраїнознавства інтерес до наочності тільки 
посилився. Слід визнати, що в XXI ст. істотно розширилася сфера 
застосування наочності і ускладнився її інвентар. Програмоване 
навчання актуалізувало питання про співвідношення наочного і 
абстрактного в алгоритмізації процесів навчання. Великий інтерес у наш 
час виявляється до вивчення своєрідності наочності при створенні і 
використанні спеціальних картин звукового кіно. Активізувалося 
дослідження специфічних особливостей наочності в процесі навчання 
звукового складу мови. В центрі уваги учених опинилося питання про 
наочність навчання усної мови [1, с. 75]. 

У зв’язку з неопрямистськими тенденціями аудіовізуальних методів 
навчання іноземних мов виникло і загальне питання про психологічну 
природу і цінність наочності, рівень дослідження якого дотепер 
залишається недостатнім і саме в цьому і полягає актуальність нашого 
дослідження. 

У початкових класах застосування наочності на уроках іноземної 
мови має на меті: збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого 
досвіду учнів, розвиток спостережливості, пізнання конкретних 
властивостей предметів під час практичної діяльності, створення умов 
для переходу до абстрактного мислення, опори для самостійного 
навчання й систематизації навчального матеріалу. 

Відповідно до функцій наочності засоби унаочнення також дуже 
різноманітні: предмети та явища навколишньої дійсності; дії вчителя й 
учнів, що демонструють, як треба виконувати ту чи іншу операцію та як і 
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яким обладнанням користуватися; зображення реальних предметів – 
різноманітні іграшки, предметні малюнки, картини, образні моделі з 
паперу, картону й символічні зображення – карти, таблиці, схеми тощо 
[2, с. 113]. 

До наочних засобів належить також інформація, яку учні сприймають 
за допомогою технічних засобів навчання: кінофільми, діафільми, 
звукозапис, радіо, телепередачі. Ці види наочності називають 
аудіовізуальними, оскільки інформацію вони передають через звук і 
зображення. 

Використання наочності відіграє переважно допоміжну роль, однак 
іноді навчальний матеріал (наприклад, явища, предмети, які учні не 
можуть безпосередньо спостерігати) має такий характер, що без 
унаочнення правильне уявлення про новий об’єкт взагалі неможливе. 
Щоб запобігти звуженню поняття або уявлення, доцільно 
використовувати різні зразки зображення об’єкта. Це допоможе учням 
розпізнати типове, зробити крок від конкретного до абстрактного, 
перейти від уявлення до поняття. Отже, важливо не тільки правильно 
дібрати наочність до уроку, а й продумати, як поставити запитання, щоб 
створюваний в учнів зоровий образ активно «працював» на досягнення 
мети уроку. 

Дидактичні функції схематичної наочності – педагогічна підтримка 
міркувань учнів на етапі первинного сприймання, опора для дітей, які не 
встигають, використання опори під час самостійної роботи й повторення. 
Важливо, щоб у процесі сприймання наочності розвивалися пізнавальні 
здібності дітей, здатність до самонавчання [2, с. 115]. 

Ефективність процесу сприймання підвищується, коли перед учнями 
ставляться спеціальні завдання, проводяться спостереження, які 
спонукають їх придивлятися чи прислухатися до нових об’єктів, виділяти 
їх характерні ознаки, об’єднувати в єдине ціле, позначати певними 
словами. У таких ситуаціях в учнів швидше розвивається 
спостережливість, ніж тоді, коли сприймання наочних об’єктів є тільки 
ілюстрацією готових знань, повідомлюваних учителем. Показники 
розвитку спостережливості – вдосконалення перцептивного аналізу й 
синтезу об’єктів, виділення й об’єднання в єдине ціле малопомітних їх 
ознак та властивостей, підвищення точності словесного їх опису, 
формування установки та спостереження [3, с. 2]. 

Вибір наочності до конкретного уроку з іноземної мови зумовлюється 
не тільки його навчальною чи практичною метою, а й іншими чинниками. 
Зокрема, специфікою мікросередовища школи та попереднім рівнем 
готовності дітей, їхнім емоційним станом, віком, резервом навчального 
часу. Особливо важливим джерелом чуттєвого досвіду майже на всіх 
уроках є актуалізація емоційних спостережень дітей. Це положення 
глибоко розвинув у своїх працях В. Сухомлинський. Природа мозку 
дитини, писав він, потребує, щоб її розум виховувався біля джерела 
думки – серед наочних образів, і насамперед – серед природи, щоб 
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думка переключалася з наочного образу на «обробку» інформації про 
цей образ. Якщо ж ізолювати дітей від природи, якщо з перших днів 
навчання дитина сприймає тільки слово, то клітини мозку швидко 
стомлюються і не справляються з роботою, яку пропонує вчитель. А цим 
клітинам треба розвиватися, міцніти, набиратися сил. Ось де причина 
того явища, з яким часто зустрічаються вчителі в початкових класах: 
дитина тихо сидить, дивиться тобі в очі, немов уважно слухає, але не 
розуміє жодного слова, що педагог розповідає і розповідає, тому що 
треба думати над правилами, значеннями, перекладом – все це 
абстракції, узагальнення, немає живих образів, мозок стомлюється. 

Вчасно використана виразна наочність – це змістове й емоційне 
підживлення процесів сприймання, мислення, пам’яті молодших учнів. 

З технічних засобів навчання (ТЗН) у початкових класах найбільш 
поширені діафільми і діапозитиви. Діафільми, які можна використати на 
уроках іноземної мови у початкових класах, за змістом поділяються 
здебільшого на ілюстративні й пояснювальні. Нерідко це – ситуативні 
нариси, екранізації творів. Здебільшого діафільми ілюструють текст, 
допомагають глибше засвоїти його зміст. Діафільми-ілюстрації 
полегшують виконання творчих робіт [3, с. 4]. Робота з діафільмом на 
уроці передбачає постійне керівництво учителя. Звичайно воно включає 
такі етапи: пояснення мети завдання; демонстрування діафільму з 
коментуванням кожного кадру (при цьому вчитель зосереджує увагу 
учнів на істотних ознаках і на важливих, але мало помітних деталях). 

Використання різних видів наочності на уроках іноземної мови є 
необхідною складовою для ефективності навчання. Насамперед це 
стосується початкової школи, зокрема, через вікові особливості учнів 
молодшого шкільного віку. Завдяки можливості використання різних 
видів наочності, маємо широку сферу наочності: від предметів, картинок, 
жестів до відеофрагментів та комп'ютерних програм, за допомогою яких 
вчитель демонструє явища об'єктивної дійсності. Тому актуальним є 
розширення застосування різних видів наочності з урахуванням 
відповідності змісту тем, що вивчаються [4, с. 142]. 

О. Ярмолович дав наступне визначення наочності: «Під 
натуральними наочними посібниками розуміються реальні об’єкти, які 
вивчаються та використовуються в процесі навчання; образотворчі 
наочні посібники поділяються на площинні (плакати, малюнки, схеми, 
графіки, таблиці, фотографії, ілюстрації у книгах) і об’ємні (макети, 
моделі); до комбінованих наочних посібників належать динамічні 
плакати, тематичні щити та ін.» [4, с. 144]. 

Ю. Безкоровайна переконана, що наочність це не мета, а засіб, що 
сприяє ефективному навчальному процесу. Завдяки використанню 
наочності на заняттях в початковій школі активізується процес вивчення 
іноземної мови, а це сприяє розвитку креативності учня. Таким чином 
можна стверджувати, що наочність є результативною [4, с. 145]. 

При засвоєнні навчального матеріалу учнями молодшого шкільного 
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віку відіграє важливу роль наочний матеріал. Особливо велика увага 
приділяється використанню наочних посібників в процесі навчання 
іноземної мови. Це зумовлено віковими особливостями учнів. Протягом 
індивідуального розвитку дитини послідовно розвиваються три види 
мислення: наочно-дійове, наочно-образне і абстрактно-теоретичне 
(понятійне). У процесі навчання всі вони тісно взаємодіють. Понятійне 
мислення неможливе без наочного [4, с. 148]. 

Різні види наочності можуть бути застосовані на всіх етапах 
навчального процесу: при поясненні нового матеріалу, при закріпленні 
знань, формуванні умінь і навичок, при виконанні домашніх завдань, при 
перевірці засвоєння навчального матеріалу. Найбільш широко наочність 
застосовується на початкових етапах, де досить часто застосовується 
індуктивний шлях набуття знань. 

З допомогою різних наочностей педагоги мають можливість показати 
динаміку явищ, їх розвиток, скеровувати індивідуальний процес 
засвоєння знань. 

Наочні засоби забезпечують багатогранне формування уявлень та 
образів, сприяють дієвому засвоєнню знань. У зв’язку з появою 
можливості використання нових видів наочних посібників в навчанні, в 
психолого-педагогічній літературі все більшого поширення набуває тема, 
пов’язана з принципом наочності у вивченні іноземної мови. Наочність 
під час вивчення іноземних мов створює умови для чуттєвого 
сприймання, упредметнює занурення в іншомовне середовище, 
підвищує пізнавальну активність. 

Розрізняють два види наочності: слухова (озвучення образу) та 
зорова (вербально – графічна). Щоб показати творчий підхід до 
навчального процесу, втілити поставлені дидактичні завдання за 
допомогою навчального матеріалу, вчитель має уміти поєднувати слово і 
різні види наочності. У своїх працях О. Казачинер вказує на те, що наочні 
посібники в навчальному процесі виконують три основні функції: вони є 
засобом управління пізнавальною діяльністю учнів, засобом виховання, 
джерелом інформації [4, с. 149]. 

Предмети, дії або картинки, що їх демонструють, виступають 
джерелом сприймання. При такому демонструванні зорове сприймання, 
поєднуючись із слуховим, сприяє правильному сприйманню нового 
слова й міцному закріпленню його у свідомості учнів. Поєднання різних 
видів наочності буде сприяти ефективному і більш швидкому оволодінню 
матеріалом. Тим не менш, серед багатьох методистів, зокрема в працях 
К. Карпова, А. Лур'є та М. Ляховицького існує думка, що недоцільно 
говорити про керівну роль слухової чи зорової наочності в процесі 
навчання іноземної мови. Якщо вони будуть використовуватися 
взаємопов'язано, учні більш ефективно будуть опановувати поданий під 
час уроку матеріал. Ці види наочності однаково важливі для більш 
ефективного процесу навчання іноземної мови [4, с. 150]. 

Від застосування учителем широкого комплексу наочних засобів 
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залежить якість навчання. У процесі навчання іноземної мови у 
початковій школі використовуються різні види наочності. Навчанню за 
допомогою навчальних таблиць особливу увагу приділяв Б. Бєляєв. 
Важливе місце на уроках іноземної мови займає образотворча наочність, 
яка має на меті дати відображення реального світу (малюнки, 
фотографії, картини). Учитель на уроці дуже часто використовує 
наочність цієї групи. Її перевага в тому, що вони можуть замінити дійсний 
предмет зображеннями, тому що показати реальний предмет найчастіше 
важко чи неможливо (наприклад, тварин, явища природи, історичні події 
тощо). Дана група наочності дозволяє формувати різноманіття уявлень 
про країну, мова якої вивчається, про різні сторони життя людей, 
природу. До образотворчих засобів наочності відносять і технічні засоби 
навчальні відеофрагменти, презентації, аудіозаписи, радіо – і 
телепередачі. Такі види наочності орієнтуються на зорові та слухові 
аналізатори учнів (аудіовізуальна наочність) [5]. 

Під час навчання широко застосовуються записи автентичних 
текстів. Екранні наочні навчальні посібники, звукові навчальні посібники, 
а також комп’ютерні технології, об'єднуються в групу технічних засобів 
навчання. Завдяки сучасним можливостям, ми можемо широко 
використовувати комп’ютерні технології. Зокрема: презентації, 
відеоматеріали, фільми – це не лише зручні, а й досить ефективні 
засоби навчання іноземної мови. У методиці навчання іноземних мов 
активно досліджувалися навчальні можливості технічних засобів. Велика 
увага їм приділена в роботах К. Карпова, А. Лур'є, М. Ляховицького та 
інших методистів. Доцільне застосування технічних засобів під час 
вивчення іноземних мов дозволяє заповнити відсутність природного 
іншомовного середовища, яке є необхідним для молодших школярів  
[4, с. 147]. 

Необхідність широкого використання різних видів наочності на 
уроках іноземної мови в початковій школі викликана тим, що учні 
вивчають її у штучних умовах. Створення штучного іншомовного 
середовища в процесі навчання іноземним мовам одне з проблемних 
питань сучасної методики Наочність є опорою для розуміння 
сприйнятого на слух матеріалу, забезпечує правильне осмислення на 
етапі ознайомлення, крім того, завдяки наочності створюються умови 
для практичного використання матеріалу, і, як наслідок, кращого 
розуміння та активного використання учнями. 

Однак, використання різних видів наочності може мати не тільки 
позитивне, а й негативне значення. Перенасиченість використання 
різних видів наочності, неправильне її застосування ускладнює 
формування понять, тому що відволікає увагу учнів від суттєвих ознак 
показаних об’єктів, підсилюючи другорядні. Підкреслюючи роль різних 
видів наочності у навчанні, не можна нехтувати тим, що одночасно в 
учнів треба розвивати не тільки наочно-образне, а й абстрактно-логічне 
мислення. Через це не рекомендується надмірно застосовувати наочні 
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засоби. Якість навчання залежить від правильного використання 
вчителем різних типів наочних засобів [5]. 

В цілому ж, наочність допомагає учням засвоювати мовний матеріал 
на уроках іноземної мови осмислено та з інтересом. Крім того, наочність 
активізує пізнавальну активність учнів, підвищує мотивацію до уроків 
іноземної мови, розширює об’єм матеріалу, тренує творчу уяву, розвиває 
волю, полегшує весь процес вивчення іноземної мови. Вчителю 
необхідно використовувати на уроках іноземної мови широкий спектр 
наочних засобів. Але ступінь застосування різних видів наочності та їх 
характер має відповідати певному етапу навчання. 

Застосування різних видів наочності на уроках іноземної мови у 
початковій школі дуже актуальна в сучасній освіті. Особливо важлива 
роль наочності в процесі розвитку мислення у школярів молодшого віку. 
Ефективність оволодіння мовним матеріалом молодшими школярами 
залежить від правильного поєднання різних видів наочності, 
використання різних видів наочності в тісному зв’язку з різними 
формами, методами та прийомами навчання, підтримання мотивації до 
вивчення іноземної мови в цілому. Формування іншомовної 
комунікативної компетентності у дітей молодшого шкільного віку 
неможливе без доцільного застосування різних видів наочності. 

При засвоєнні навчального матеріалу учнями молодшого шкільного 
віку відіграє важливу роль наочний матеріал. Особливо велика увага 
приділяється використанню наочних посібників в процесі навчання 
іноземної мови. Це зумовлено віковими особливостями учнів. Протягом 
індивідуального розвитку дитини послідовно розвиваються три види 
мислення: наочно-дійове, наочно-образне і абстрактно-теоретичне 
(понятійне). У процесі навчання всі вони тісно взаємодіють. Понятійне 
мислення неможливе без наочного. 

Різні види наочності можуть бути застосовані на всіх етапах 
навчального процесу: при поясненні нового матеріалу, при закріпленні 
знань, формуванні умінь і навичок, при виконанні домашніх завдань, при 
перевірці засвоєння навчального матеріалу. Найбільш широко наочність 
застосовується на початкових етапах, де досить часто застосовується 
індуктивний шлях набуття знань. 
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