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1. Вступ 

     Ефективність освітнього процесу у значній мірі залежить від ступеня 

залучення до сприйняття усіх органів почуттів людини. Чим більш різноманітні 

чуттєві сприйняття, тим краще засвоюється навчальний матеріал. Ця 

закономірність знайшла своє відображення в дидактичному принципі 

наочності, який вперше був сформульований Я.О.Коменським, розвинений 

І.Т.Песталоцці,     К.Д.Ушинським та іншими відомими педагогами. 

     Тема наочності у навчанні іноземних мов була і є актуальною. Сфера 

наочності постійно розширювалася, а її інвентар змінювався та 

удосконалювався: від предметів, рухів, жестів, картинок, карток, фотографій, 

ілюстрацій, схем, колажів до відеофільмів, електронних дошок, інноваційних 

технологій, тощо. 

     Засоби наочності – це компонент навчально-методичного комплексу для 

вивчення іноземної мови. Розрізняють слухову і зорову наочність. Зорова 

наочність є унікальним засобом семантизації, який може використовуватися 

при поданні будь-якого матеріалу для різної вікової категорії.  

     Актуальність проблеми полягає у тому, що зорова наочність допомагає 

більш ефективно засвоїти тему, стимулює здобувачів освіти до мислення, 

викликає творчість, інтерес та зацікавленість, робить урок яскравим, 

динамічним. 

     Мета роботи: представити і обґрунтувати доцільність використання засобів 

зорової наочності на всіх етапах навчання іноземній мові. Відповідно до 

поставленої мети передбачено розв’язання таких завдань: 

• ознайомити із засобами зорової наочності на уроках іспанської мови; 

• розкрити питання значення використання таблиць, схем, відеофільмів; 

• провести аналіз ефективності використання засобів зорової наочності; 

• систематизувати власний досвід застосування засобів зорової наочності. 
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Предмет дослідження: засоби зорової наочності. 

Об’єкт дослідження:  процес використання зорової наочності. 

 

2. Основна частина 

2.1  Теоретична частина 

     Зорова наочність відіграє велику роль у навчанні іноземної мови. Під час 

викладання іноземної мови виникає завдання – створити систему відображення 

об'єктивного світу в формах другої мови. Наочність слугує могутнім засобом 

формування та розвитку мовленнєвих умінь здобувачів освіти  (аудіювання, 

говоріння, читання, письма).  

        У  початковій школі застосування наочності на уроках іноземної мови має  

мету: збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду здобувачів 

освіти, 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.  

     Використання наочності відіграє переважно допоміжну роль, однак, іноді 

навчальний матеріал (наприклад, явища, предмети, які здобувачі освіти не 

можуть безпосередньо спостерігати) має такий характер, що без унаочнення 

правильне уявлення про новий об’єкт взагалі неможливе. Щоб запобігти 

звуженню поняття або уяви, доцільно використовувати різні зразки зображення 

об’єкта. Це допоможе здобувачам освіти розпізнати типове, зробити крок від 

конкретного до абстрактного, перейти від уявлення до поняття. Отже, важливо 

не тільки правильно підібрати наочність до уроку, а й продумати, як поставити 

запитання, щоб зоровий образ активно «працював» на досягнення мети уроку.  

     Вибір наочності до конкретного уроку з іноземної мови зумовлюється не 

тільки його навчальною чи практичною метою, а й іншими чинниками. 

Зокрема, специфікою мікросередовища класу та попереднім рівнем готовності 

дітей, їхнім емоційним станом, віком, резервом навчального часу. Особливо 
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важливим джерелом чуттєвого досвіду майже на всіх уроках є актуалізація 

емоційних спостережень дітей. Це положення глибоко розвинув у своїх працях 

В. Сухомлинський. Він вважав, що природа мозку дитини потребує, щоб її 

розум виховувався біля джерела думки – серед наочних образів, і насамперед – 

серед природи, щоб  думка переключалася з наочного образу на «обробку» 

інформації про цей образ. 

     Вчасно використана виразна наочність – це змістове й емоційне підживлення 

процесів сприйняття, мислення, пам’яті молодших здобувачів освіти. 

     Використання різних видів наочності на уроках іноземної мови є необхідною 

складовою для ефективного навчання. Насамперед, це стосується початкової 

школи, зокрема, через вікові особливості здобувачів освіти молодшого 

шкільного віку. 

     Різні види наочності можуть бути застосовані на всіх етапах освітнього 

процесу: при подачі нового мовленнєвого матеріалу,  формуванні навичок та 

розвитку умінь, при виконанні домашніх завдань, при перевірці засвоєння 

навчального матеріалу. Найбільш широко наочність застосовується на 

початкових етапах, де досить часто використовується індуктивний шлях 

набуття знань. За допомогою різних видів наочності педагоги мають 

можливість показати динаміку явищ, їх розвиток, скеровувати індивідуальний 

освітній процес. Наочні засоби забезпечують багатогранне формування уявлень 

та образів, сприяють дієвому засвоєнню знань. У зв’язку з появою можливості 

використання нових видів наочних посібників у навчанні, в психолого-

педагогічній літературі все більшого поширення набуває тема, пов’язана з 

принципом наочності у вивченні іноземної мови. Наочність, використана для 

вивчення іноземних мов, створює умови для чуттєвого сприйняття та занурення 

в іншомовне середовище, підвищує пізнавальну активність.  

     Під час навчання широко застосовуються записи автентичних текстів. 

Екранні наочні навчальні посібники, звукові навчальні посібники, а також 

комп’ютерні технології, об'єднуються в групу ІКТ. Завдяки сучасним 
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можливостям, ми можемо широко використовувати комп’ютерні технології. 

Зокрема: презентації, відеоматеріали, фільми – це не лише зручні, а й досить 

ефективні засоби навчання іноземної мови.  

     Необхідність широкого використання різних видів наочності на уроках 

іноземної мови в початковій школі викликана тим, що здобувачі освіти 

вивчають її у штучних умовах.  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 здобувачів освіти від суттєвих 

ознак показаних об’єктів, підсилюючи другорядні.  

 

2.2   Практична частина 

     У викладанні іспанської мови я на практиці використовую наочність як 

стимулювання процесу засвоєння матеріалу, як додатковий засіб 

запам’ятовування і збереження інформації, як яскравий опорний сигнал, що 

сприяє розвитку зорової уяви, емоційної пам’яті та допомагає формувати 

навички 4-х видів мовленнєвої діяльності.  

     Зорова наочність виступає опорою на всіх етапах навчання іноземній мові, 

здобувачі освіти початкової школи краще сприймають новий матеріал на основі 

його візуального представлення. Так, для формування фонетичних навичок 

можна створити кольорові таблиці для засвоєння звуків і літер, відмінних від 

української мови. Я підкріплюю зоровою опорою кожний етап у вивченні і 

засвоєнні літер іспанської абетки. 
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     На етапі формування навичок вживання лексики я використовую різні 

таблиці, картинки, фотографії на поєднання лексичних одиниць з їх візуальним 

зображенням (предмета, об’єкта, явища). Це полегшує дітям засвоїти лексичний 

матеріал, не використовуючи переклад рідною мовою. 
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El proyecto ”Mi barrio Solómianskyi” 
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     Для активізації лексичного матеріалу я використовую ігрові вправи, які 

посилюють інтерес та полегшують процес засвоєння лексики здобувачами 

освіти. Наприклад: 

• “Відгадай, що це?” 

     Вчитель ділить групу на 2 команди, потім показує картинку першій команді. 

Хтось із команди описує її, а друга команда відгадує зображений предмет, 

місце, явище. 

• “Опиши предмет.” 

     Мета: використання прикметників.  

     Дітям дається предмет для розгляду. Кожного разу, беручи предмет в руки, 

потрібно сказати, який він. Бажано не повторюватись. 

• “Хто перший?” 

     Мета: запам’ятати нові слова. 

     Діти стають парами. Кожній парі демонструється нова картинка. Потрібно 

назвати предмет. Той, хто скаже першим, повертається на своє місце. Друга 

дитина з пари стає у кінці колонки. 

• “Склади оповідання.” 

     За серією малюнків діти складають оповідання. 

• ''Убий муху'' ("Matamoscas"). 

     Мета: активізувати лексичні одиниці за темою.  

     Серія тематичних малюнків. Два здобувачі освіти отримують мухобійки, 

інші називають слова по черзі. Тому, хто першим доторкнеться до відповідного 

зображення на малюнку, зараховується 1 бал. Перемагає той, хто більше 

отримає балів.  
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     Найважче для здобувачів освіти – це засвоєння граматичного матеріалу. 

Саме візуалізація граматичних правил підкріплює теорію, яку потрібно 

опанувати. Використання граматичних таблиць формує у дітей довільне 

запам’ятовування.  
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Ejercicios  gramaticales: 
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     Наочність можна використовувати для навчання усіх видів мовленнєвої 

діяльності. Приклади завдань 

          для аудіювання: 

• прослухавши оповідання, потрібно розставити картинки  відповідно до 

розповіді 

• що в картинці не співпадає з прослуханим оповіданням? 

для читання: 

• на початковому рівні доречно використовувати тексти з картинками.  

• незнайомі або важкі слова в тексті замінюються картинками. 

• текст при читанні заповнюється словами, відповідно до картинки. 

для письма: 

• словниковий диктант. Вчитель не говорить слова, а демонструє картинку, 

а здобувачі освіти пишуть відповідне слово. 

     Відомо, що при слуховому сприйнятті засвоюється 15% інформації, при 

зоровому – 25%, а в комплексі (зоро-слуховому)  - 65%. 

     Робота з відео є зоро-слуховим комплексом наочності, що добре підходить 

для всіх категорів  здобувачів освіти.           
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     Відеоматеріал дозволяє вводити нові лексичні одиниці та мовні зразки без 

використання рідної мови, без перекладу. Відеоматеріали (мультфільми, пісні, 

ситуативні діалоги) сприяють поєднанню емоційної пам’яті із зоровою, що 

підвищує ефективність засвоєння нового мовного матеріалу. 

 

3. Висновки 

     Навчання практичного володіння іноземною мовою неможливе без 

широкого використання наочних посібників: зорових, слухових, зоро-слухових.                         

     Чуттєво-наочне подання матеріалу освітнього процесу мобілізує психічну 

активність здобувачів освіти, а саме: викликає інтерес до уроків іноземної мови, 

розширює область мовного матеріалу, знімає втому, тренує творчу уяву, 

мобілізує волю, полегшує освітній процес, мотивує здобувачів освіти до 

навчання.  

     Наочність створює умови для чуттєвого сприйняття мовного матеріалу,  

вводить дитину в іншомовне середовище, підвищує пізнавальну активність.  

     Все це сприяє формуванню ключових компетентностей у вивченні іноземної 

мови. 
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