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ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТI
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Стаття присвячена вивченню проблеми використання наочностi в основнiй школi. У нiй
окреслено потребу у використаннi наочностi i надано деякi рекомендацiї по використанню
наочностi на уроках математики.
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Вступ
ХХI столiття – це час переходу до високотехнологiчного iнформацiйно-

го суспiльства, в якому якiсть людського потенцiалу, рiвень освiченостi й
культури всього населення набувають вирiшального значення. Сьогоднi для
розвитку iнтересу дiтей до навчання на уроках математики недостатньо лише
особистiсних якостей учителя.

Застосування наочностi є одним з основних дидактичних принципiв на-
вчання. На основi безпосереднiх сприймань i мiркувань , що спираються на
наочнiсть , у дiтей створюється уявлення , а потiм формується поняття. Вiд
якостi засвоєння цих понять залежить успiх дальшого засвоєння математики.

За допомогою спецiальних засобiв наочностi математика дозволяє форму-
вати i розвивати образне, абстрактне, вiзуальне, просторове мислення учнiв,
що полегшує їм задачу сприйняття, розумiння, осмислення i засвоєння учбо-
вого матерiалу.

Нажаль, деякi вчителi не надають великого значення наочностi, або ж
використовують її не правильно, що не тiльки не допомагає учням, але й нав-
паки, шкодить. Таким чином, актуальнiсть статтi визначається необхiднiстю
розгляду науково-обґрунтованої теорiї використання наочностi у викладан-
нi математики в основнiй школi, що приводить до полiпшення якостi знань
учнiв i пiдвищення їх iнтересу до предмету.
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Основна частина
Принцип наочностi в навчаннi вважається похiдним вiд принципу до-

ступностi: чим насиченiшим є унаочнення заняття, тим доступнiшим буде
пояснення нової теми. Сутнiсть цього принципу можна передати висловом:
«краще один раз побачити, нiж сто разiв почути». Вiн спирається на провiдну
роль зорових аналiзаторiв у сприйманнi зовнiшнього свiту (адже за їхньою до-
помогою людина отримує вiд 80 до 90 вiдсоткiв iнформацiї). Тому навчальний
матерiал потрiбно подавати в найбiльш унаочненiй формi. Засновник цього
принципу Я. В. Коменський стверджував, що необхiдно здобувати мудрiсть
не з книг, а з неба, землi, дубiв i букiв, а якщо ми маємо намiр передавати
учням iстиннi й достовiрнi знання, то повиннi навчати за допомогою особи-
стого спостереження i чуттєвої наочностi.

Основнi правила принципу наочностi:
— чiтко визначити мету використання засобiв наочностi;
— комплексно використовувати такi види наочностi, якi давали б найбiль-

ший ефект, але нi в якому разi не зловживати ними;
— активно залучати суб’єктiв учiння до роботи iз засобами наочностi;
— керувати спостереженнями суб’єктiв учiння;
— вiдкидати все зайве, щоб не викликати додаткових асоцiацiй;
— застосовувати наочнiсть на всiх етапах навчального процесу;
— демонструвати засоби наочностi послiдовно в мiру подання навчального

матерiалу;
— забезпечувати змiстовнiсть i естетичнiсть їх оформлення;
— наочнiсть має вiдповiдати психологiчним закономiрностям сприймання;
— не використовувати засоби наочностi як самоцiль, а вдало доповнювати

матерiал, що вивчається;
— не переоцiнювати й не недооцiнювати роль наочностi в навчаннi тощо.

Пiд час навчання необхiдно застосовувати рiзнi види наочностi — нату-
ральну, образну, словесно-образну наочнiсть (динамiчну i статичну, плоску i
об’ємну).

Отже, принцип наочностi можна визначити як сукупнiсть норм, якi ви-
пливають iз закономiрностей процесу навчання i стосуються пiзнання дiйсно-
стi на основi спостережень, мислення i практики на шляху вiд конкретного
до абстрактного, i навпаки.

Вiдомо, що вихiдним моментом у пiзнаннi є споглядання. Вiд живого
споглядання до абстрактного мислення, а вiд нього до практики — такий
дiалектичних шлях пiзнання реальної дiйсностi. Отже, для здiйснення живо-
го споглядання вчитель повинен потурбуватись про наочнi посiбники.
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Наочними посiбниками називають тi речi, моделi, малюнки, таблицi, схе-
ми, якi показують учням у процесi навчання для того, щоб вони успiшно
засвоїли навчальний матерiал. У процесi навчання математики найчастiше
використовують такi наочнi посiбники:

1) натуральну наочнiсть, яка представляє собою реальнi предмети, що
зустрiчаються в природi, побутi, технiцi;

2) моделi, прилади та iнструменти;
3) схематичнi малюнки, графiки, таблицi, дiаграми.
Часто найкращим наочним посiбником є справжня рiч. Застосування на-

очностi на уроках математики дещо вiдмiнне вiд застосування її на iнших
уроках. Головне призначення наочного приладдя на уроках математики —
полегшити процес утворення абстрактних понять, створити основу для пев-
них узагальнень. Наочнiсть використовується не тiльки пiд час пояснення
нового матерiалу на уроцi, а й при його закрiпленнi, при повтореннi вивче-
ного, пiд час розв’язання задач тощо.

Наприклад, розглядаючи в курсi геометрiї 7 класу трикутник як жорстку
фiгуру, слiд показати учням використання жорсткостi трикутника на практи-
цi: при побудовi пiдйомних кранiв, рiзних архiтектурних споруд, мостiв.

Вивчаючи тему «Прямокутник» у курсi геометрiї 8 класу, доцiльно на-
водити приклади прямокутникiв з оточуючого середовища: стiни, стеля i
пiдлога класної кiмнати, кришка стола, вiкно, аркуш зошита, пiдручника то-
що.

Використання натуральної наочностi на уроках математики переконує
учнiв у тому, що математика вивчає просторовi форми i кiлькiснi вiдношення
реального свiту. Але iнодi модель реального предмета краща, нiж сам пре-
дмет. Наприклад, для порiвняння рацiональних чисел, вивчення дiй над ними
зручно використовувати модель термометра з рухомою стрiчкою, а справжнiй
термометр для цього не придатний.

Наочними посiбниками є також рiзнi прилади i iнструменти. Якщо вчи-
тель вперше показує транспортир i пояснює, як ним вимiрювати кути, то вiн
у цьому випадку є наочним посiбником, а пiзнiше учнi ним користуються
як вимiрювальним приладом. Такими приладами i iнструментами на уроках
математики є: лiнiйка, складний метр, рулетка, польовий циркуль, штан-
генциркуль, мiкрометр (для вимiрювання довжин вiдрiзкiв), транспортир,
астролябiя, теодолiт (для вимiрювання кутiв, побудови кiл i дуг), палетка
(для вимiрювання площ). При вивченнi вiдповiдного матерiалу слiд демон-
струвати i пояснювати, як ними користуватися.
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На уроках математики серед усiх наочних посiбникiв найчастiше викори-
стовуються малюнки. При виведеннi формул, доведеннi теорем, розв’язуваннi
задач доводиться будувати графiки, схеми, дiаграми, рiзнi геометричнi фi-
гури. До малюнка ставляться певнi вимоги. Вiн повинен бути правильним,
наочним i простим у виконаннi. Правильним вважається малюнок, який є
однiєю з проекцiй зображуваної фiгури, вiдповiдає розглядуванiй задачi чи
теоремi. Малюнок вважається наочним, якщо вiн викликає таке ж сприйман-
ня форми фiгури, як i при безпосередньому розглядi її моделi. Третя вимога
зводиться до того, щоб малюнок, по можливостi, виконувався безпосередньо,
при мiнiмальнiй кiлькостi допомiжних побудов.

На дошцi малюнки краще виконувати кольоровою крейдою, рiвнi вiдрiз-
ки позначати однаковим числом невеликих рисочок, прямi кути позначати
маленькими квадратиками. За готовим малюнком учень може розпiзнати
певне поняття, сформулювати теорему чи задачу, висунути гiпотезу. Корисно
учням пропонувати i самостiйно виконати малюнок до теореми чи задачi.

Також, ефективним видом наочностi при засвоєннi системи понять є кла-
сифiкацiйнi схеми — схеми з пропущеними рядками, схеми з недостатньою
або зайвою iнформацiєю.

Одним iз видiв наочностi є таблицi. Особливостями таблиць є велика
iнформативнiсть, наочнiсть i статичнiсть поданої iнформацiї, що дає можли-
вiсть узагальнювати знання учнiв, засвоювати поняття в системi. До кожної
таблицi вчитель може запропонувати систему питань, що сприяють усвiдом-
ленню учнями взаємозв’язкiв мiж поняттями. Таблицi подiляють на:

1) довiдковi;
2) iлюстративнi;
3) робочi (таблицi-завдання).
Принципово новi можливостi використання наочностi надають комп’юте-

ри, якi в даний час досить широко використовуються в школах. Комп’ютери
надають потужнi й унiверсальнi засоби отримання, опрацювання, зберiган-
ня, подання рiзноманiтної iнформацiї, розкривають широкi можливостi щодо
iстотного зменшення навчального навантаження i водночас iнтенсифiкацiї
навчального процесу, надання навчально-пiзнавальнiй дiяльностi творчого,
дослiдницького спрямування, яка природно приваблює учня, результати якої
приносять йому задоволення, стимулюють бажання працювати, набувати но-
вих знань.

Необхiднiсть використання комп’ютера у навчаннi математики пов’язана
перш за все зi значно ширшими (порiвняно з традицiйними технологiями
навчання) можливостями розкриття загальноосвiтнiх функцiй математики.
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Ефективнiсть використання комп’ютера пiд час вивчення математики
значною мiрою залежить вiд спецiальних програмних засобiв, якi дають
змогу поєднати високi обчислювальнi можливостi з графiчним поданням ре-
зультатiв опрацювання iнформацiї; дають можливiсть економити навчальний
час за рахунок виключення механiчних нетворчих обчислень, здебiльшого
розрахункового характеру, озброюють учнiв ефективними наочними метода-
ми розв’язування широкого класу задач. Використання таких програмних
засобiв дозволяє учневi розв’язувати окремi задачi, не знаючи вiдповiдно-
го аналiтичного апарату, методiв i формул, правил тотожних перетворень
виразiв тощо. Але iнколи ми можемо бачити, що наочнiсть застосовується
неправильно, наприклад: при використаннi презентацiї, вчитель занадто заха-
ращив її текстом i купою формул. Дiти швидко втомляться i втратять iнтерес
до пояснюваного матерiалу. Наочнiсть використана в цьому випадку, не лише
не допомагає, але й навпаки, шкодить учням.

У процесi навчання наочнi посiбники використовуються по-рiзному. Роз-
глянемо, використання наочних посiбникiв: для ознайомлення з новим ма-
терiалом, закрiплення знань, умiнь та навичок (ЗУН), перевiрки засвоєння
ЗУН.

Треба звернути увагу на те, що коли наочний посiбник виступає як дже-
рело знань, вiн особливо повинен пiдкреслювати iстотне — те, що є основою
для узагальнення, а також показувати неiстотне. Наприклад, моделi прямо-
кутникiв треба взяти рiзних розмiрiв — це дає можливiсть дiтям побачити,
що рiвнiсть протилежних сторiн є загальна властивiсть будь-яких прямоку-
тникiв, вона не залежить вiд довжини його сторiн.

Ознайомлюючи з новим матерiалом, вчитель часто використовує нао-
чний посiбник для конкретизацiї нових знань. У цьому разi вiн виступає як
iлюстрацiя словесних пояснень. Наочний посiбник може виступати для кон-
кретизацiї нових знань. Наприклад, допомагаючи дiтям у пошуках розв’язку
задачi, вчитель робить схематичний малюнок або креслення до задачi; по-
яснюючи прийом обчислення, супроводжує пояснення дiями з предметами i
вiдповiдними записами. При цьому важливо використати наочний посiбник
своєчасно, iлюструючи суть пояснення, залучаючи до роботи з посiбником i
пояснення самих учнiв. Пiд час розкриття прийому обчислення, вимiрюва-
ння, розв’язування задачi треба особливо чiтко показувати рух (додати —
присунути, вiдняти — вiдсунути).

Супроводжуючи пояснення малюнком i математичними записами на до-
шцi, вчитель не лише полегшує сприймання матерiалу дiтьми, а й одночасно
показує зразок виконання роботи в зошитах. Пояснення вчителя на дошцi –
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є прикладом, тому виконувати креслення i записи треба красиво i грамотно.
Пiд час ознайомлення з новим матерiалом i особливо пiд час закрiпле-

ння знань i умiнь, треба так органiзувати роботу з наочними посiбниками,
щоб учнi самостiйно оперували ними i супроводжували свої дiї вiдповiдними
поясненнями. При ознайомленнi з новим матерiалом i при закрiпленнi ЗУН
учнi мають самостiйно оперувати наочними посiбниками i пояснювати свої
дiї. Якiсть засвоєння матерiалу в цих випадках значно пiдвищується, бо в
роботу включаються рiзнi аналiзатори. Вчитель повинен заохочувати дiтей
до використання наочних засобiв пiд час самостiйної роботи.

На етапi закрiплення ЗУН широко використовують для рiзноманiтних
вправ довiдковi таблицi, таблицi для усної лiчби, малюнки, схеми, креслення
для складання задач дiтьми.

Наочнi посiбники iнодi використовують для перевiрки знань, умiнь учнiв.
Наприклад, використовуючи роздавальний матерiал (картки з вiдрiзками,
многокутниками i т.д), учитель перевiряє умiння вимiрювати довжину вiд-
рiзкiв, площу i периметр многокутникiв тощо.

Найбiльше унаочнення потрiбно при вивченнi нового матерiалу, при за-
крiпленнi i повтореннi — лише частково. З вiдстаючими учнями унаочнення
треба використовувати частiше.

Висновки
Отже, у процесi навчання математики найчастiше використовують та-

кi наочнi посiбники: натуральну наочнiсть, яка представляє собою реальнi
предмети, що зустрiчаються в природi, побутi, технiцi; моделi, прилади та
iнструменти; схематичнi малюнки, графiки, таблицi, дiаграми.

Можна зробити висновок, що наочнi посiбники треба вмiло застосовувати
пiд час уроку. При надмiрному унаочненнi робота схожа на гру, учень бави-
ться, не напружуючи думки. Таке унаочнення втрачає свою доцiльнiсть, воно
гальмує розумовий розвиток учнiв. У свою чергу при правильному засто-
суваннi наочнi посiбники дають змогу урiзноманiтнити навчальний процес,
зробити його бiльш цiкавим, захоплюючим, ефективно органiзувати як ко-
лективну, так i iндивiдуальну роботу. Правильне використання наочностi на
уроках математики сприяє формуванню чiтких просторових i кiлькiсних уяв-
лень, змiстовних понять, розвиває логiчне мислення i мову, допомагає на
основi розгляду й аналiзу конкретних явищ прийти до узагальнень, якi потiм
застосовуються на практицi.

Використання наочних посiбникiв дає змогу: активiзувати роботу учнiв;
зекономити час на уроцi; збiльшити обсяг роботи на уроцi; пiдвищити ефе-
ктивнiсть процесу оволодiння знаннями, вмiннями i навичками.
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The use of visualization in the lessons of mathematics
The article is devoted to the study of the problem of using visualization in

the primary school. It identifies the necessity of using visualization and provides
some recommendations of the visualization usage in math lessons.
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