
... я утвердив вищу основу навчання у 

визнанні наочності як абсолютного 

фундаменту всякого пізнання. 

Й. Песталоцці 

Для  ознайомлення з новими можливостями унаочнення навчального матеріалу, які 

з’являються внаслідок застосування у навчально-виховному процесі засобів навчання 

нового покоління, 17 жовтня 2019 року було проведено засідання творчої групи 

викладачів «Сучасні засоби унаочнення». 

Керівник групи ознайомив 

присутніх із планом роботи, 

завданнями та очікуваними 

результатами. З виступу «Роль 

засобів наочності у формуванні 

сучасного навчального 

середовища» присутні зробили 

висновки, що сьогодні в Україні 

кількість навчальних закладів, які 

мають доступ до нових засобів 

навчання, вже є достатньою для того, щоб говорити про існування нового типу 

навчального середовища. На основі комп’ютерно-орієнтованого навчального 

середовища, яке виникає на цьому 

етапі, можна забезпечити учасникам 

освітнього процесу нові, недоступні 

на попередньому етапі розвитку 

технічних засобів навчання, форми 

подання навчального матеріалу, нові 

засоби діяльності суб’єктів навчання, 

засоби, за допомогою яких 

підтримують новий рівень 

спілкування і взаємодії між 

учасниками навчально-виховного процесу. 



Викладач Абрагам В.І. 

розповіла у своїй доповіді 

«Реалізація принципу наочності 

під час навчання студентів» про 

те що особливість цих методів 

навчання полягає у використанні 

зображень об'єктів і явищ, 

конкретних образів, які 

безпосередньо сприймають учні. 

До таких методів належить 

ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження. Також, викладачка 

звернулась до історії видатного педагога В.О.Сухомлинського, який яскраво описав у 

своїй книзі "Школа просто неба" процес формування спостережливості  

Актуальним був виступ 

Горобець О.А. «Види наочності та 

вимоги до їх використання". Вона 

зазначила, що пізнання завжди 

починається з безпосереднього 

споглядання, з спостереження 

речей, явищ, тобто з безпосередньої 

взаємодії людини з виучуваними 

предметами за допомогою органів 

чуття. Щоб пізнати невідомий 

предмет, дитина повинна його з усіх боків оглянути, визначити форму, колір, твердість, 

смак, запах тощо. Також серед вимог виділила: 

1. Відповідність наочності змісту навчального матеріалу. 

2. Виділення найважливіших ознак предмета. 

3. Естетичне оформлення наочності. 

4. Вчасне використання наочності на занятті. 

5. Помірність у використанні наочності. 

У кінці заняття викладачі визначилися з тематикою творчих робіт. 


