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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАОЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 
НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. У статті аналізується проблема використання засобів наочності у процесі інтегрованого нав-
чання на уроках у початковій школі. Описано особливості інтегрованого навчання у початковій школі. 
Визначено, що використання інтеграції у навчально-освітньому процесі початкової ланки освіти надає 
можливість використовувати різні засоби наочності. Розглядаються чинники ефективності реалізації за-
собів унаочнення у навчальному процесі початкової школи. Було з’ясовано, що в процесі інтегрованого на-
вчання все частіше застосовують інноваційні засоби унаочнення. Було описано функції засобів наочності, 
які використовуються у практиці початкової школи. Було визначено умови використання наочності під 
час інтегративного навчання. 
Ключові слова: інтеграція, інтегративне навчання, інтегративні уроки, наочність, засоби унаочнення. 
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THE USAGE OF VISUAL AIDS IN THE PROCESS OF INTEGRATED LEARNING  
AT THE LESSONS OF ELEMENTARY SCHOOL

Summary. The article analyzes the problem of the usage of visual aids in the process of integrated training 
at primary school lessons. The peculiarities of integrated study in elementary school are described. It has been 
determined that the usage of the integration in the educational process at the initial level of education provides 
the opportunity to use different means of visibility. The factors of efficiency of realization of means of visuali-
zation in the educational process of elementary school are considered. It is found and described that innovative 
means are more and more involved in the process of integrated learning. It brings the important change to the 
process of learning. The functions of visual aids used in elementary school practice are described in the article. 
The way of their best usage is stated by the authors. The conditions for the use of visibility during integrated 
training are defined. The article considers the relevance of the study of the usage of visibility at the integrating 
lessons. It is important in connection with the integration of the content of the two subjects or the entire edu-
cational branch. The implementation of visibility at the integrating lessons is essential for the effectiveness of 
learning. The problem of the study is interesting and up-to-date because the principle of visibility is one of the 
oldest and most well-known effective teaching principles. The results of it are vivid and essential. The scien-
tific theory of the learning process involves the development of such techniques and methods of organizing the 
cognitive activity of students. It ensures the effective learning and knowledge, the development of skills and 
abilities and the formation of the abilities. The system of the teacher's work can only be effective if it is based 
on the knowledge of the internal mechanisms of learning, on understanding how students reflect and refract 
all that they perceive during the educational process. It has been explored that the usage of visual aids in inte-
grated learning has even more effect on elementary school lessons. The visual means ensure the multifaceted 
formation of representations and images, and contribute to the effective acquisition of knowledge. The usage of 
visibility in integrated lessons at elementary school provides the basis for better assimilation of the main con-
cepts and facts of the educational subject. The use of visibility in the process of integrated learning has the goal 
of enriching the perception of learning material emotionally. Due to the visibility in the process of integrated 
training the efficiency of knowledge acquisition increases.
Keywords: integration, integrative education, integrative lessons, visibility, means of clarification.

Постановка проблеми. Сьогодні відбу-
вається інтенсивний розвиток освіти, зо-

крема початкової школи. Цей розвиток вимагає 
нових підходів до структури і змісту навально-
освітнього процесу. Реформування освітньої галу-
зі передбачає деяку направленість на оновлення 
та реконструкцію, гуманізацію, зокрема інтегра-
цію освітнього процесу. Тому сьогодні оновлений 
зміст навчальних предметів має виражений ін-
тегративний характер. Інтегративна спрямова-
ність шкільної освіти є інноваційною складовою 
освітньої реформи. За допомогою інтегрованого 
навчання формується та розширюється круго-
зір учнів, пізнавальні інтереси. Інтегративне 
навчання направлено не тільки на підвищення 
якості знань учнів, але й на особистісний розвиток 
молодших школярів. Досягнення мети інтегра-
тивного навчання можливе за використання різ-

них допоміжних засобів, зокрема наочності. Акту-
альність дослідження використання наочності 
на уроках інтегративного характеру є важливим 
у зв’язку з інтеграцією змісту двох предметів або 
і всієї освітньої галузі. Саме реалізація наочності 
на інтегративних уроках є необхідною складовою 
для ефективності навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні науковці займалися питаннями інтеграції 
в початковій школі та можливості використання 
наочності на уроках інтегративного характеру. 
Так, аналіз наукових джерел дозволив встанови-
ти, що питаннями реалізації інтегративних про-
цесів в освітній галузі присвятили свої наукові 
праці Н. Бібік, М. Вашуленко, С. Гончаренко, 
В. Ільченко, С. Клепко, Ю. Мальований, О. Сав-
ченко [8]. Окрім цих вчених, проблемами реалі-
зації інтеграції в шкільній практиці займалися 
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М. Євтуха, М. Мадзігон, І. Бех, М. Вашуленко, 
І. Зязюна, О. Сухомлинська, Л. Мацько [1]. 

Одні вчені вважають інтеграцію засобом навчан-
ня, а інші – метою навчання. Такої думки дотриму-
валися Ю. Колягіна, О. Алєксєєнко. На відмінно від 
цих вчених, Н. Свєтловська вважала, інтеграцію 
процесом створення чогось нового в результаті ви-
явлення однотипних елементів і частин [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій за-
свідчив, що ефективність навчання, зокрема ін-
тегративного характеру, підвищується за умов 
залучення до сприйняття всіх органів чуттів 
молодшого школяра. Тому в ситуації залучен-
ня різних органів відчуття при подачі навчаль-
ної інформації матеріал засвоюється краще. Ця 
особливість знайшла своє вираження в дидак-
тичному принципі наочності. Цю думку під-
тримують Б. Бєляєв, О. Казачинер, К. Карпова, 
А. Лур'є і М. Ляховицький. Ці науковці займали-
ся питаннями реалізації наочності в початковій 
ланці освіти на різних типах уроків. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз різних наукових 
джерел дав можливість виявити, що впроваджен-
ня інтеграції в початковій школі розглядали з різ-
них сторін та аспектів. Визначено сутність, осо-
бливості реалізації інтеграції в початковій школі 
та її вплив на особистісний розвиток школяра. 
У зв’язку з появою можливості реалізації різних 
наочних засобів в навчально-освітньому процесі 
в науковій літературі збільшується інтерес до ви-
користання наочності на уроках інтегративного 
характеру. Проте технологія та методика реаліза-
ції наочності в процесі інтегративного навчання 
майже не висвітлювалася. Сьогодні не дослідже-
но питання місця та ролі використання наочності 
в процесі інтегративного навчання. Залишають-
ся малодослідженими питання щодо впливу на-
очності на інтегративних уроках на знання учнів 
та особистісний розвиток. Необхідно визначити не 
тільки місце наочності на інтегративних уроках, 
але й визначити доречність тих чи інших наочних 
засобів в різних частинах уроку. Відповідно, ви-
никає необхідність визначити не тільки метод 
внесення наочності в навчально-освітній процес 
інтегративного характеру, але й визначити метод 
управління цим процесом. 

Мета дослідити сутність інтегрованого змісту 
навчання, а також визначити сутність викорис-
тання наочності в процесі інтегрованого навчання. 

Виклад основного матеріалу. Науково-тео-
ретичний аналіз наукових джерел засвідчив, що 
першим хто піднімав питання використання ін-
теграції знань про оточуючий світ був Я. Комен-
ський. Також науковець визначив методи пред-
ставлення цих знань в змісті початкової освіти. 
Однак, поняття «інтеграція» та «інтегративне на-
вчання» потребують уточнення. У своїй науковій 
праці Т. Груба, інтеграцію описує як об’єднання 
в ціле будь-яких окремих частин [3]. Згідно по-
глядів Ю. Колягіна, вчитель початкових кла-
сів повинен в учня створити цілісне уявлення 
та знання про оточуючий світ, взаємозв’язок 
окремих частин світу як системи, допомогти ди-
тині з перших кроків навчання уявляти світ як 
єдине ціле, в якому всі елементи взаємопов’язані 
та при цьому використовувати зближення пред-
метних знань. 

Досліджуючи наукові праці М. Берулава, 
В. Бєлова, Р. Бунєєва, М. Іванчука, В. Максимо-
ва, Н. Світловської, В. Сидоренко, О. Сухарев-
ської, Н. Чапаєва та інших було з’ясовано, що 
інтеграція – це не тільки процес, але й результат 
цілеспрямованого об’єднання або злиття в одне 
ціле диференційованих структурних елементів 
змісту освіти, методів, засобів, організаційних 
форм навчання, що веде до виникнення нових 
якісних можливостей цієї цілісності, а також до 
змін властивостей самих елементів. Відповідно 
до цього визначення уроки, які побудовані на 
інтеграції, передбачають створення передумов 
для різностороннього розгляду певного об’єкту, 
формування та розвитку в молодших школярів 
цілісної картинки навколишнього світу. 

Нами було визначено, що інтеграція може ви-
конувати навчально-виховну функцію, яка за-
лежить від зв’язків, які встановлюватимуться за 
всіма напрямками роботи [3]: 

1) учні початкової школи повинні набувати 
знання на уроках (вчитель повинен здійснюва-
ти попередню підготовку молодших школярів 
сприймати новий матеріал, а також закріплю-
вати вивчене, збагачувати знання і виробляти 
вміння користуватись ними практично); 

2) молодші школярі повинні вивчити та оволо-
діти засобами пізнання, розумовими операціями 
та навчитися словесно оформлювати їх результати;

3) формування вмінь (до основних вмінь, які 
необхідно сформувати відносять активне слухан-
ня, вміння виділяти головне; працювати з на-
вчальними посібниками, вміння занотовувати, 
складати тези);

4) формувати вміння практично використову-
вати свої знання (під час різних видів діяльності; 

5) застосовувати на уроках в початковій школі 
засобів наочності;

6) узагальнення, повторення, систематизація 
знань, засвоєних школярами протягом певного часу;

7) реалізація різноманітних форм позаклас-
ної роботи.

За допомогою інтегративного навчання мож-
на більш ґрунтовано та глибоко визначити, роз-
крити всі питання, які вивчаються. Використан-
ня інтеграції у навчально-освітньому процесі 
початкової ланки освіти надає можливість вико-
ристовувати різні засоби наочності. 

Вчені по-різному підходили до визначення сут-
ності поняття «наочність». На думку Ю. Безкоро-
вайної, наочність не являється метою навчання, а 
є скоріше засобом досягнення мети уроку та спри-
яє підвищенню ефективності засвоєння знань. 

На думку М. Волович, наочність є засобом 
відображення та представлення вчителем по-
чаткової школи навчального матеріалу, який 
викладається усно, тобто наочність це відобра-
ження усного матеріалу, який озвучується на 
уроці. Схожої точки зору дотримувався Л. Фрід-
ман, який стверджував, що наочність – це одна 
із форм подачі навчальної інформації. Згідно 
Л. Фрідмана, наочність – це особлива власти-
вість психічних образів, які створюються у про-
цесах сприйняття, пам’яті, мислення й уяви при 
пізнанні об’єктів навколишнього світу. 

Наочність як засіб пізнавальної діяльності роз-
глядає Н. Поліванова [10]. Згідно поглядів Л. Зан-
кова, наочність – це дидактичний принцип. 
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Згідно наукових поглядів С. Архангельського, 
С. Баранова, В. Бондара, Н. Волкова, В. Євдокі-
мова, І. Харламова та інших наочність є підґрун-
тям знань, на основі чого відбувається формуван-
ня чуттєвих уявлень й понять про досліджуваний 
об’єкт. Окрім цього, вище перераховані науковці 
вважають, що наочність є ілюстрацію до матеріалу, 
який подається на уроці в початковій школі [11]. 

С. Архангельський визначає наочність як де-
який перехід у навчанні від конкретного до аб-
страктного, від реального до уявного, від ознак 
і уявлень до понять і визначень. 

Ю. Бабанський стверджує, що наочність в ди-
дактиці розуміється ширше, ніж безпосереднє 
зорове сприйняття. Вона включає в себе і сприй-
няття через моторні, тактильні відчуття.

Отже, нами було визначено, що наочність – 
це певний образ, який створюється у свідомості 
молодшого школяра з метою підвищення засво-
єння навчального матеріалу та якості знань. На-
очність допомагає продемонструвати динаміку 
явищ, їх розвиток, скеровувати індивідуальний 
процес засвоєння знань. Наочні засоби забезпе-
чують багатогранне формування уявлень та об-
разів, сприяють дієвому засвоєнню знань. 

Використання наочності на інтегративних 
уроках в початковій школі створює основу для 
кращого засвоєння головних понять та фактів 
навчальної теми. Використання наочності в про-
цесі інтегративного навчання має меті емоційно 
збагатити сприйняття навчального матеріалу. 
Завдяки наочності в процесі інтегрованого на-
вчання підвищується ефективність засвоєння 
знань. Засоби наочності на інтегративних уро-
ках допомагають всі знання привести до єдиної 
структури. Саме наочність в процесі інтегрова-
ного навчання допомагає виявити та окреслити 
взаємозв’язок між різними досліджуваними яви-
щами [3]. Науково-теоретичний аналіз літерату-
ри засвідчив, що у структурі процесу пізнання 
основним є не засіб наочності, який використову-
ється, а образ який наочність допомагає створити 
в процесі інтегративного уроку [12]. 

Метою використання наочності на інтегра-
тивних уроках в початковій школі є розвиток 
та розширення чуттєвого досвіду учнів, а також 
формування спостережливості, кмітливості, аб-
страктного мислення. Окрім цього наочність на 
інтегративних уроках дозволяє повною мірою 
систематизувати навчальний матеріал та вио-
кремити структурні компоненти досліджуваного 
об’єкту. Важливим є те, що під час демонстрації 
засобів унаочнення розвиваються пізнавальні, 
інтелектуальні здібності. Зауважимо, що ефек-
тивність навчання на інтегративних уроках при 
використанні засобів унаочнення буде підвищу-
ватися, коли вчитель початкових класів перед 
молодшими школярами поставить спеціальні 
завдання, що вимагатимуть від них прояву спо-
стережливості, уважності [2]. 

Слід зауважити, що засоби унаочнення є різ-
номанітними, починаючи від предметів оточую-
чого світу до створених власноруч таблиць, схем. 
Вибір тих чи інших засобів унаочнення залежить 
не тільки від навчальної мети інтегративного 
уроку, але й від практичної. Також на вибір засо-
бів унаочнення впливають рівень підготовленос-
ті молодших школярів, резерв навчального часу. 

На уроці інтегративного характеру в почат-
ковій школі засоби наочності можуть викорис-
товуватися на всіх етапах навчально-освітнього 
процесу: пояснення нової навчальної інформації, 
закріплення знань, формування вмінь та нави-
чок, при перевірці засвоєння навчальної інфор-
мації. Однак, за результатами теоретичного 
дослідження було визначено, що найчастіше 
та найдоцільніше використовувати засоби уна-
очнення при подачі нового матеріалу [2]. 

Ефективність реалізації різноманітних засо-
бів унаочнення у навчальному процесі початкової 
школи зумовлена наступними чинниками [12]: 

1) наочність – це не тільки джерело, але й за-
сіб пізнання оточуючого світу;

2) те, що у свідомості молодшого школяра до-
мінуючу роль відіграють відчуття, є психологіч-
ною основою наочності; 

3) наочність має творчий характер, тому під-
вищує зацікавленість учнів до того предмету, 
який вивчається. 

В процесі інтегрованого навчання все часті-
ше застосовують інноваційні засоби унаочнення. 
До сучасних інноваційних засобів унаочнення 
відносять інформаційні та комп’ютерні тех-
нології. Саме використання інформаційних 
та комп’ютерних технологій на інтегративних 
уроках початкової школи в повній мірі розкриває 
властивості й функції наочності. Застосування 
медіатехнологій у навчально-освітньому проце-
сі дозволяє використовувати графіку, відео, ані-
мацію в інтерактивному режимі, що розширює 
межі реалізації засобів унаочнення. Одним із 
сучасним засобів реалізації засобів унаочнення 
на інтегративних уроках є застосування інтер-
активної дошки. Можливості такої дошки дуже 
великі. Застосування інтерактивної дошки на 
інтегративних уроках в початковій школі надає 
можливість залучати до роботи на уроці велику 
кількість молодших школярів [6]. 

Застосування різноманітних медіа технологій, 
комп’ютерних, в навчально-освітньому процесі до-
зволяє моделювати різні наочні абстракції. Саме 
при використанні комп’ютерних технологій мож-
на створити віртуальні наочні матеріали. Кожен 
різновид наочності реалізує певні дидактичні 
функції для того, щоб навчальний матеріал, який 
закладений в наочність, був зрозумілим, сприйня-
тим і засвоєним молодшими школярами. Дидак-
тичні функції є зовнішнім проявом властивостей 
наочності, яка використовуються в навчальному 
процесі для реалізації поставлених цілей. B за-
лежності від дидактичних функцій розрізняють 
такі види наочності: предметна, модельна, зна-
кова, віртуальна. Кожну із цих видів наочності 
описує А. Романюк у своїй науковій праці. Отже, 
згідно описам А. Романюка, предметна наочність 
виражається через реалістичні предмети, явища, 
процеси, факти, картини, муляжі, копії. Предмет-
на наочність виконує функцію знайомства молод-
ших школярів з реально існуючими об’єктами на-
вколишнього світу [11]. 

Знакова наочність представлена у вигляді 
формул, графіків, діаграм, схем. Основною функ-
цією, яка виконується знаковою наочністю є зна-
йомство молодших школярів з умовноузагальне-
ним, символічним представленням оточуючого 
світу. 



«Young Scientist» • № 6 (70) • June, 2019

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

79
Щодо модельної наочності, то це певні мате-

ріальні моделі, образні і знакові моделі, моде-
лі мислення. Модельна наочність направлена 
на розвиток та формування в учнів початкової 
школи абстрактного мислення. Також модельна 
наочність допомагає створити в молодших шко-
лярів образ відображення певного об’єкту, який 
вивчається. 

Віртуальна наочність – віртуальний експе-
римент, віртуальний навчально-контролюючий 
комплекс, віртуальна презентація, віртуальна 
енциклопедія (словник), віртуальний музей (вір-
туальний путівник), віртуальна навчальна гра, 
віртуальна анімована карта.

Окрім того, різних засобам унаочнення прита-
манні такі функції, як навчальна, виховна, роз-
виваюча. Перша функція наочності містить в собі 
інформативну, управлінську та мотиваційну 
функції. Навчальна функція передбачає, що за-
стосування засобів унаочнення має нести техніко-
технологічний, політехнічний, психолого-педаго-
гічний, культурологічний зміст і саме сприятиме 
підвищенню рівня ефективності навчання. 

Інформативна функція наочності полягає 
в тому, що засоби унаочнення є джерелами зна-
ння, тобто носіями навчального матеріалу, які 
представляються різноманітними способами 
та мають різні форми вияву. І саме це сприяє 
підвищенню розуміння сутності досліджуваного 
об’єкту, його зв’язків. 

Наочність, яка направлена на організацію 
і управління навчальною, пізнавальною діяль-
ністю учнів початкової школи, а також готує 
учнів до виконання завдань, організовує їх ви-
конання, а також отримання зворотного зв’язку 
виконує управлінську функцію. Управлінська 
функція наочності також передбачає корегуван-
ня процесів сприйняття і засвоєння навчальної 
інформації. Окрім цього управлінська функція 
направлена на забезпечення засобами навчаль-
но-пізнавальної роботи в процесі засвоєння 
знань і оволодіння прийомами розумової і прак-
тичної діяльності.

Аналіз наукових праць А. Романюка, дав мож-
ливість з’ясувати, що залежно від виду наочнос-
ті виділяють наступні функції: компенсаторну, 
адаптивну, інструментальну, інтерактивну [11].

Сутність компенсаторної функції полягає 
в тому, що наочність направлена на полегшен-
ня процесу навчально-освітньої діяльності, а 
також сприяє досягненню цілей навчання учнів 
початкової школи з найменшими тратами для 
здоров’я. 

Адаптивна функція наочності має спрямо-
ваність на підтримку сприятливих, адекват-
них умов перебігу навчального процесу, що 
обов’язково повинні відповідати не тільки віку 
учнів, але й їхнім індивідуальним особливостям.

Інструментальна функція наочності перед-
бачає, що різні засоби унаочнення дають можли-
вість організувати певні види діяльності, досягти 
поставленої дидактичної мети. 

Забезпечувати взаємодію вчителя початкової 
школи з молодшими школярами та здійснюва-
ти зворотній зв’язок буде інтерактивна функція  
наочності. 

Виховна функція передбачає застосування різ-
номанітних типів унаочнення, що стимулювати-

ме пізнавальну активність учнів, їхню самостій-
ність та формування активної позиції по життю. 

Розвиваюча функція передбачає, що засо-
би наочності будуть формувати та розвивати 
пам’ять, увагу, спостережливість, креативне мис-
лення молодших школярів.

Використання засобів наочності на інте-
гративних уроках в початковій школі не слід 
перетворювати на самоціль. Оскільки, засоби 
унаочнення на інтегративних уроках повинні 
орієнтувати учнів на розвиток спостережливос-
ті, асоціативності, порівняння та уяви, творчих 
здібностей. Окрім цього засоби унаочнення на 
інтегративних уроках повинні бути фасилітато-
рами ефективної навчальної діяльності. Проте, 
на думку О. Кузьминського, застосування різно-
манітних засобів унаочнення на інтегрованих 
уроках в початковій школі вимагає дотримання 
наступних умов: 

1) засоби унаочнення повинні відповідати ві-
ковим особливостям учнів;

2) застосування наочності відповідно до мети 
та завдань уроку;

3) слушний момент використання засобів уна-
очнення;

4) наочність повинна демонструвати головне 
в матеріалі;

5) ступінь наочності повинна бути точно пого-
джена зі змістом навчального матеріалу [6].

А. Романюк наводить дидактичні завдання, 
які слід враховувати при реалізації засобів на-
очності [10]: 

1) є каталізаторами у розвитку наочно-образ-
ного мислення молодших школярів;

2) активізують увагу при засвоєні будь-якої 
навчальної інформації;

3) активізують навчально-пізнавальну діяль-
ність учнів початкової школи;

4) конкретизують теоретичні питання, що роз-
глядаються та вивчаються на уроці ;

5) розширюють сферу практичних застосувань 
об’єктів, що розглядаються, які безпосередньо не 
можуть бути використані для спостереження на 
уроці;

6) надають можливість моделювати явища, за 
якими безпосередньо не можна спостерігати;

7) систематизація та класифікація досліджу-
ваних об’єктів;

8) стимуляція інтересу молодших школярів до 
навчання, формування установки на ефективну 
навчальну діяльність;

9) дозволяють в конкретизованій формі одер-
жати інформацію про ступінь навчального мате-
ріалу.

Висновки, пропозиції і перспективи дослід-
ження. Отже, інтеграція – це не тільки процес, 
але й результат цілеспрямованого об’єднання 
в одне ціле диференційованих структурних 
елементів змісту освіти, методів, засобів, орга-
нізаційних форм навчання. За допомогою інте-
гративного навчання можна більш ґрунтовано 
та глибоко визначити, розкрити всі питання, які 
вивчаються. Використання інтеграції у навчаль-
но-освітньому процесі початкової ланки освіти 
надає можливість використовувати різні засоби 
наочності. Наочність – це певний образ, який 
створюється у свідомості молодшого школяра 
з метою підвищення засвоєння навчального ма-



«Молодий вчений» • № 6 (70) • червень, 2019 р. 80

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

теріалу та якості знань. Використання наочнос-
ті на інтегративних уроках в початковій школі 
створює основу для кращого засвоєння головних 
понять та фактів навчальної теми. Використання 
наочності в процесі інтегративного навчання має 

меті емоційно збагатити сприйняття навчально-
го матеріалу. Перспективою дослідження є вияв-
лення особливостей використання різних засобів 
унаочнення в процесі інтегрованого навчання 
молодших школярів. 
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