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АНОТАЦІЯ  

Житєньова Н.В. Теоретичні і методичні засади професійної 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (015 – 

професійна освіта). – Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, МОН України. – Харків, 2020.  

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі шляхом 

розроблення концептуальної моделі підготовки учителів даного напряму. 

Наукова новизна і теоретичне значення отриманих результатів дослідження 

полягає у тому, що вперше розроблено структурно-функціональну модель 

професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі, яка 

включає цільовий, змістово-процесуальний та результативно-оцінювальний 

блоки й спрямована на забезпечення поступального набуття майбутніми 

вчителями готовності до зазначеної діяльності; визначено й теоретично 

обґрунтовано сутність і структурні компоненти готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі, а саме, мотиваційно-ціннісний компонент 

(характеризує мотивацію й ціннісні орієнтації майбутніх учителів, здатність 

до вольових зусиль в оволодінні технологіями візуалізації), когнітивний 

(відображає сформованість комплексу психологічних, педагогічних, 

методичних, інформатичних знань, необхідних для використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі), операціонально-інструментальний 

компонент (віддзеркалює рівень володіння технологією та онлайновими 

інструментами створення, модифікації, адаптації цифрових-дидактичних 



  

візуальних засобів (ЦДВЗ)), практично-діяльнісний компонент (характеризує 

вміння добирати й педагогічно ефективно застосувати ЦДВЗ в освітньому 

процесі), рефлексивно-оцінювальний (відображає здатність оцінювати 

педагогічну ефективність ЦДВЗ, аналізувати й об’єктивно оцінювати власну 

діяльність з використання технологій візуалізації, визначати шляхи і способи 

її самовдосконалення, опановувати новітні інструменти для створення ЦДВЗ, 

систематично вивчати продуктивний педагогічний досвід у цій галузі); 

розроблено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операціонально-

інструментальний, практично-діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний) і 

показники, а також діагностичний апарат для визначення рівня 

сформованості готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі; 

визначено й теоретично обґрунтовано функції технологій візуалізації в 

освітньому процесі (функцію підвищення інформаційної насиченості 

освітнього процесу, функцію компресії навчального матеріалу, функцію 

адекватності його подання психофізіологічним особливостям учнів, функцію 

скорочення низькоефективних фаз освітнього процесу, функцію сприяння 

раціональній організації навчально-пізнавальної діяльності учнів); 

виокремлено специфіку розробки ЦДВЗ, яка полягає у: необхідності 

генералізації навчального матеріалу для виділення його смислового ядра і 

визначення ключових елементів; їх відтворенні з використанням графічних і 

текстових об’єктів; відображенні їх ієрархії та взаємозв’язків графічними 

засобами; цілісності образу візуального контенту; використанні різних 

графічних способів для керування увагою, здійснення впливу на уяву, 

пам’ять і емоційну сферу учня; необхідності запобігання непередбачених 

гештальт-ефектів; розроблено класифікацію онлайнових інструментів для 

створення ЦДВЗ за їх педагогічним призначенням (інструменти для: 

створення візуального супроводу викладу навчального матеріалу; стиснення, 

систематизації та структурування навчального матеріалу; створення 

дидактичних ігор; моделювання; створення спільного діяльнісного простору 



  

для учнів і вчителя; реалізації оперативного зворотного зв’язку); розроблено 

технологію створення ЦДВЗ, яка враховує окреслену специфіку і передбачає 

етапи: цілепокладання, на якому конкретизується мета та визначаються 

дидактичні функції засобу; дидактичного дизайну, де відбувається 

генералізація навчального матеріалу, структурування та встановлення 

взаємозв’язків між його ключовими елементами, створюється макет засобу; 

візуального дизайну, що полягає у виборі композиційного рішення, 

візуальному кодуванні та розробці прототипу засобу; інструментального 

дизайну, який передбачає конструювання засобу у цифровому форматі з 

використанням вибраного інструмента, реалізацію розробленого прототипу в 

онлайновому середовищі, визначення кольорових та типографічних рішень, 

установлення візуальних якорів, логічних наголосів та акцентів; 

уточнено: теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі (методологічні підходи – системний, 

синергетичний, діяльнісний, контекстний, акмеологічний, аксіологічний; 

принципи підготовки вчителя до зазначеної діяльності – ключові загально 

дидактичні (системності і послідовності навчання; науковості; наочності; 

зв’язку теорії з практикою; усвідомленості і міцності засвоєння знань; 

природовідповідності) та специфічні (інноваційності та випереджувальності; 

естетичності; орієнтації на хмарні сервіси)); комплекс вимог до ЦДВЗ 

(педагогічних, психологічних, ергономічних, естетичних); 

подальшого розвитку набули: питання вдосконалення підготовки 

педагогічних кадрів у педагогічних закладах вищої освіти в умовах хмаро 

орієнтованого освітньо-інформаційного середовища за рахунок використання 

новітніх вільнодоступних онлайнових сервісів опрацювання візуального 

контенту; застосування функціонального підходу в педагогічній теорії та 

практиці, зокрема до аналізу ЦДВЗ, їх створення та використання.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

тому, що: розроблена модель підготовки майбутніх учителів природничо-



  

математичних дисциплін до використання візуалізації в освітньому процесі 

готова до впровадження у практику професійної підготовки студентів 

зазначених спеціальностей на бакалаврському рівні у педагогічних закладах 

вищої освіти і може бути адаптована для відповідної підготовки майбутніх 

учителів інших спеціальностей. Розроблено й апробовано дидактико-

методичне забезпечення зазначеної моделі, а саме: навчально-методичний 

комплекс дисципліни «Основи проєктування цифрових дидактичних 

візуальних засобів»; модуль «Візуалізація як тренд сучасної освіти» 

(навчальна дисципліна «Педагогіка»); модуль «Психолого-фізіологічне 

підґрунтя візуалізації» (навчальна дисципліна «Психологія»); модуль 

«Основи обробки та створення растрових і векторних зображень» (навчальна 

дисципліна «Сучасні інформаційні технології»); модулі «Педагогічні засади 

використання візуалізації в освіті», «Технології візуалізації в освітній 

практиці» (навчальна дисципліна «Методика навчання профільної 

дисципліни»); модуль «Етико-правові засади використання Інтернет-

ресурсів» (навчальна дисципліна «Інформаційно-комунікаційні системи в 

освіті»); оновлено завдання педагогічної практики, тематику курсових і 

наукових робіт, індивідуально-дослідницьких завдань для студентів. 

Зазначене дидактико-методичне забезпечення знайшло відображення в 

опублікованих монографії, статтях, навчально-методичних посібниках для 

студентів педагогічних закладів вищої освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (довідка 

№ 1/10-930 від 11.11.2019 р.), Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка (довідка № 503 від 27.02.2020 р.), 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (довідка 

№ 02-10/704 від 28.11.2019 р.), Бердянського державного педагогічного 

університету (довідка № 64-39/1055 від 28.10.2019 р.), Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (довідка 

№ 778/01-60/54 від 17.02.2020 р.), Вінницького національного технічного 



  

університету (довідка № 11/10 від 28.02.2020 р.), Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (довідка 

№ 194 від 06.03.2020 р.). 

Представлені в дисертації теоретичні та практичні напрацювання 

можуть бути використані вченими, які опікуються проблемами педагогічної 

освіти; викладачами, які здійснюють підготовку майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін, у процесі розробки навчальних 

дисциплін, підручників, навчально-методичних посібників, підготовки 

семінарів, майстер-класів, лабораторних практикумів; студентами під час 

виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, курсових, 

магістерських робіт, завдань педагогічної практики, а також у процесі 

самоосвітньої діяльності; педагогічними працівниками закладів 

післядипломної педагогічної освіти, а також учителями та методистами в 

освітній практиці. 

Встановлено, що ЦДВЗ, які призначаються для використання в 

освітньому процесі з природничо-математичних дисциплін, повинні 

відповідати комплексу вимог. Виокремлено вимоги до створення ЦДВЗ, які 

представлено інтегровано у вигляді таких груп: педагогічні вимоги: вимога 

відповідності – відбиття змісту навчального матеріалу з урахуванням цілей 

його вивчення та вікових особливостей учнів; вимога узгодженості – 

створення візуального дидактичного засобу у відповідності до мети уроку, 

розробленого педагогічного сценарію; вимога структурованості – 

відображення смислових блоків навчального матеріалу та логічних зв’язків 

між ними; вимога зваженої складності – стимулювання пізнавальної 

діяльності учнів. Психологічні вимоги: вимога однозначності сприйняття 

змісту – забезпечення правильного декодування представленого контенту; 

вимога простоти – відсутність зайвих елементів, які не несуть смислового 

навантаження; вимога якірності – створення спеціальних візуальних якорів 

для концентрації уваги на ключових смислових елементах; вимога 

емоційності – забезпечення позитивного емоційного забарвлення візуального 



  

контенту. Ергономічні вимоги: вимога комфортності – запобігання 

підвищеної стомлюваності та додаткового навантаження на зоровий апарат 

учня (чіткість і розбірливість візуальних і текстових елементів, уникнення 

дратівливих кольорів, мерехтіння тощо); вимога розпізнаваності візуальних 

кодів – зрозумілість графічних об’єктів, дієвість візуальних кодів; вимога 

уніфікації – використання єдиної системи візуальних елементів однакового 

призначення й усуненні їх невиправданого різноманіття. Естетичні вимоги: 

вимога стильової єдності – спільність стилю оформлення візуального засобу 

і всіх його елементів; вимога гармонійності – взаємоузгодженість 

композиційних, колірних і типографічних рішень; вимога помірності – 

уникнення невиправданого розмаїття візуальних ефектів й акцентування 

уваги на змісті дидактичного візуального засобу, а не на його оформленні. 

Розроблено й теоретично обґрунтовано структурно-функціональну 

модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін 

до використання технологій візуалізації. У структурі зазначеної підготовки 

виокремлено етапи: базовий, продуктивний, коригувальний, для кожного з 

яких сформульовано мету, окреслено завдання, навчальні дисципліни, які є 

опорними на кожному етапі, зміст дидактико-методичного забезпечення. 

Кожний з етапів підготовки передбачає набуття нових знань і вмінь, розвиток 

і вдосконалення отриманих раніше, формування мотивації і ціннісного 

ставлення до використання технологій візуалізації, переконань у 

необхідності їх застосування, прагнень удосконалювати власну підготовку до 

майбутньої професійної діяльності в окресленому аспекті.  

Експериментальна перевірку ефективності розробленої моделі 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому було здійснено на базі 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди, Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. Експериментальна робота 

проводилась у чотири етапи: підготовчий, констатувальний, формувальний 



  

та контрольний. Кожен з етапів підготовки передбачав визначення рівня 

сформованості готовності студентів ЕГ і КГ шляхом проведення 

діагностичних заходів (спостережень, анкетувань, опитувань, тестувань, 

контрольних робіт, аналізу результатів виконання практичних та 

індивідуальних навчально-дослідних завдань, розроблених ЦДВЗ, матеріалів 

педагогічної практики). Перевірка рівнів сформованості кожного з 

компонентів готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації здійснювалась на основі 

розроблених критеріїв. Описано хід проведення педагогічного експерименту, 

проведено статистичний аналіз його результатів. Показано, що впровадження 

розробленої моделі позитивно позначається на ефективності формування 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі. 

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін, модель підготовки вчителя до 

використання технологій візуалізації, готовність до використання технологій 

візуалізації, цифрові дидактичні візуальні засоби, технологія створення 

цифрових дидактичних візуальних засобів. 
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SUMMARY 

Zhytienova N.V. Theoretical and methodological foundations of 

professional training of pre-service science and mathematics teachers to use 

visualization technologies in the educational process. - Qualification scientific 

work on the rights of manuscript. 



  

Thesis for a Doctor’s Degree in Pedagogical Science (Doctor of Science), 

specialty 13.00.04 «Theory and Methods of Vocational Education» (015 – 

Vocational Education). H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. Kharkiv, 2020. 

The dissertation is a theoretical and experimental research devoted to the 

issue of preparation of pre-service science and mathematics teachers to use 

visualization technologies in the educational process which is provided with the 

development of the conceptual model of the said teachers’ training. The scientific 

novelty and theoretical significance of the obtained research results is made by the 

number of outcomes: for the first time it is developed a structural-functional model 

of preparation of pre-service teachers of science and mathematics to use 

visualization technologies which includes goal, content-process and result-

estimative blocks, and is aimed at ensuring the progressive acquisition of the 

teachers’ readiness to such an activity; it is defined and theoretically substantiated 

the essence and structure components of  the readiness of pre-service teachers of 

science and mathematics to use visual technologies in the learning process which 

include motivational-value component (characterizes the motivation and value 

orientations of the teachers, their ability to willpower in mastering the technology 

of visualization), cognitive (reflects the formation of the set of psychological, 

pedagogical, methodological, information knowledge required for the use of 

visualization technologies in the educational process), operational-instrumental 

(reflects the level of mastery of technology and online tools for creating, 

modifying, adapting digital-didactic visual aids (DDVA)), practical (characterizes 

the ability to select and use DDVA pedagogically effectively in the educational 

process),  and reflexive-evaluative component (reflects the ability to assess the 

pedagogical effectiveness of DDVA, analyze and objectively evaluate their own 

activities using visualization technologies, identify ways and means of self-

improvement, master the latest tools for creating DDVA, systematically study 

productive pedagogical experience in the branch);  criteria (motivational-value, 

cognitive, operational-instrumental, practical-activity and reflexive-evaluative), 



  

their indicators, and diagnostic apparatus for determining the level of readiness of 

the sciences and mathematics teachers to use visualization technologies in the 

educational process are elaborated; the functions of visualization technologies in 

terms of intensification of the educational process are theoretically grounded (the 

function of increase of information saturation of the process, the function of 

concentrated presentation of learning material, the function of adequacy of its 

presentation for the psycho-physiological features of students, the function of 

reducing of ineffective educational process phases, the function of promoting the 

rational organization of students’ learning and cognitive activities); the specifics of 

digital didactic visual aids design are revealed, which consist in: display of 

learning material with the use of graphic and textual elements; graphical 

representation of their hierarchy and interconnections; the integrity of the visual 

image; the ability to use a variety of graphic means for attention control to focus on 

certain key elements and influence on the students’ imagination, memory and 

emotional sphere; the need to prevent unexpected Gestalt effects on the perception 

of the visual image; classification of online tools for creating, modifying and 

adapting digital didactic visual aids has been developed which allowed to group 

them into six categories: tools for creating visual support for the learning material 

presentation; tools for compression, structuring and systematization of the 

material; tools for the implementation of didactic games; modeling tools; tools for 

creating a common activity space; tools for real-time feedback; scientifically 

substantiated technology of design of DDVA has been developed which regards 

the said specifics and covers the number of stages: goal-setting stage focused on 

specifying the purpose of creating a didactic visual aid; didactic design which 

involves generalization of learning material, its structuring, links creation between  

its key elements, and aid layout forming; visual design that focuses on the visual 

coding and developing a prototype of the aid; the phase of instrumental design 

where the digital implementation of DDVA takes place applying chosen 

instrument; 



  

it is specified: theoretical and methodical fundamentals of pre-service 

teachers’ training to use of visualization technologies in educational process 

(methodological approaches - systemic, synergetic, activity, acmeological, 

axeological, contextual; principles of the training – key common-didactic 

principles (principle of science, systematic and consistent learning, connection 

with practice, visualization etc.), and specific principles (innovation and 

advancement principle, the principle of aesthetics, and the principle of focus on 

cloud services)); the system of requirements to VVDA (pedagogical, 

psychological, ergonomic and aesthetic);  

the issues that got further development: improving the teachers’ training in 

pedagogical institutions of higher education in a cloud-based educational and 

information environment via the use of the latest free available online services for 

the processing of visual content; functional approach implementation in 

educational theory and practice, in particular to the DDVA analysis, design and 

use.  

The practical significance of the results of the study consists in the 

following: the developed model of training of science and mathematics teachers to 

use visualization in the educational process is ready for implementation in the 

practice of vocational training of students in the said specialties at the bachelor's 

level and can be adapted for the training of pre-service teachers of other 

specialties. Didactic and methodical support of the developed model is elaborated 

and tested: learning and methodical complex of the discipline "Fundamentals of 

design digital didactic visual aids"; module "Visualization as a trend of 

contemporary education" (discipline "Pedagogy"); module "Psychological and 

physiological basis of visualization" (discipline "Psychology"); module 

"Fundamentals of processing and creation of raster and vector images" (discipline 

" Contemporary information technology"); modules "Pedagogical principles of 

using visualization in education", "Technologies of visualization in educational 

practice" (discipline "Methods of teaching the profile discipline"); module "Ethical 

and legal principles of using Internet resources" (discipline "Information and 



  

communication systems in education"); it is updated tasks of pedagogical practice, 

topics of course and scientific works, individual research tasks for students. This 

didactic and methodological support is covered in the published monographs, 

articles, textbooks for students of pedagogical institutions of higher education.  

The results of the research are implemented into the educational process of 

Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda (reference 

№ 1 / 10-930 of 11.11.2019), Hlukhiv National Pedagogical University named 

after Oleksandr Dovzhenko (reference № 503 of 27.02.2020), National 

Pedagogical University named after M.P. Drahomanov (reference № 02-10 / 704 

of 28.11.2019), Berdyansk State Pedagogical University (reference № 64-39 / 

1055 of 28.10.2019), Poltava National Pedagogical University named after V.G. 

Korolenko (reference № 778 / 01-60 / 54 of 17.02.2020), Vinnytsia National 

Technical University (reference № 11/10 of  28.02.2020), Pereyaslav-

Khmelnytsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda 

(reference № 194 of 06.03.2020).  

The theoretical and practical achievements presented in the dissertation can 

be used by scientists who work upon the problems of pedagogical education; by 

professors who train pre-service teachers of science and mathematics for design of 

disciplines, textbooks, teaching aids, for preparation of seminars, workshops, 

laboratory workshops; by students while work on individual educational and 

research tasks, term papers, master's theses, tasks of pedagogical practice, as well 

as in the process of self-educational activity; by pedagogical staff of postgraduate 

pedagogical education institutions, and by the teachers and methodologists in 

educational practice. 

The system of requirements to DDVA is elaborated and specified: 

pedagogical requirements: compliance requirement:  – reflection of the content of 

educational material regarding the purposes of its studying and pupils’ age 

features; consistency requirement - creation of a visual didactic aid in accordance 

with the purpose of the lesson and developed pedagogical scenario; structure 

requirement - reflection of semantic blocks of educational material and logical 



  

connections between them; requirement of weighted complexity - stimulation of 

cognitive activity of students. There are also some psychological requirements: the 

requirement of unambiguous perception of the content - ensuring the correct 

decoding of the presented content; the requirement of simplicity - the absence of 

unnecessary elements that do not carry a semantic load; anchor requirement - the 

creation of special visual anchors to focus on key semantic elements; emotionality 

requirement - providing positive emotional coloring of visual content. Ergonomic 

requirements were formulated: comfort requirement - prevention of increased 

fatigue and additional load on the student's visual system (clarity and legibility of 

visual and textual elements, avoidance of irritating colors, flicker, etc.); 

requirement for recognizability of visual codes - intelligibility of graphic objects, 

effectiveness of visual codes; the requirement of unification - the use of a single 

system of visual elements on the same purpose and the elimination of their 

unjustified diversity. Aesthetic requirements: the requirement of stylistic unity - the 

common style of visual means and all its elements; requirement of harmony - 

coherence of compositional, color and typographic solutions; the requirement of 

moderation - avoiding an unjustified variety of visual effects and focusing on the 

content of the didactic visual aid rather than on its design. 

The structural-functional model of preparation of pre-service teachers of 

science and mathematics to use visualization technologies is developed and 

theoretically substantiated. Deployment of this training requires the 

implementation of a sequence of stages, each of which expands and deepens the 

acquired knowledge, skills and abilities: basic, productive and corrective ones. The 

goals, tasks, and key academic disciplines for each stage are determined. The 

necessary didactic and methodological support of the proposed model has been 

developed and tested.  

Experimental verification of the effectiveness of the developed model of 

preparation of pre-service teachers of science and mathematics to use visualization 

technologies was carried out on the basis of Kharkiv National Pedagogical 

University named after G.S. Skovoroda, and Glukhiv National Pedagogical 



  

University named after Alexander Dovzhenko. The experimental work was carried 

out at four stages: preparatory, ascertaining, formative and control. Each of the 

stages of preparation involved determining the level of readiness of the students of 

experimental and control groups via diagnostic activities (observations, 

questionnaires, surveys, tests, analysis of the results of practical and individual 

research tasks, developed DDVA by the students, and materials of pedagogical 

practice). Detecting the levels of formation of each of the components of the 

readiness of pre-service teachers to use visual technologies was carried out 

according to the developed criteria. The progress of the pedagogical experiment is 

covered, the statistical analysis of the obtained research results is carried out. It is 

proved that the implementation of the developed training model has had a positive 

effect on the formation of the readiness of the pre-service teachers to use 

visualization technologies in the learning process. 

Key words: pre-service science and mathematics teachers’ training, the 

model of the teacher’s training to use visualization technologies, readiness to use 

visualization technologies, digital didactic visual aids, technology of design of 

digital didactic visual aids.  
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ВСТУП 

Актуальність та доцільність дослідження. Відмінною рисою 

сучасного суспільства є те, що його науково-технічний і економічний 

потенціал, конкурентоспроможність на світовій арені, якість життя 

визначаються новим видом національного ресурсу – інтелектуальним, 

відтворення і примноження якого забезпечує система освіти. Саме тому 

прийняття рішень, що окреслюють цілі, перспективи та основні задачі в 

освітній площині, відноситься до пріоритетних напрямів державної політики.  

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

націлює на проведення психолого-педагогічних досліджень, зорієнтованих на 

модернізацію освітнього процесу, а також на обґрунтування та розробку 

ефективних підходів до організації навчання, які ґрунтуються на 

продуктивних педагогічних ідеях та застосуванні потенціалу сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій для їх запровадження [229]. 

Особливої актуальності набувають дослідження, спрямовані на проблеми 

вдосконалення шкільного освітнього процесу, оскільки саме школа є тією 

ключовою ланкою в загальній системі інститутів, які забезпечують освіту: 

неякісний рівень шкільної підготовки суттєво обмежує можливості вищої 

школи в організації належної якісної підготовки майбутніх фахівців. У 

проєкті Концепції сучасної української освіти основною ідеєю є 

«забезпечити відповідність змісту освіти потребам і викликам сучасного 

суспільства, створити умови для постійного оновлення змісту освіти, 

перетворити освіту на рушій економіки знань» [266, с.8]. Окрім, цього у 

даному проєкті наголошується на необхідності щороку визначати 

мінімальний перелік необхідних для використання в освітній сфері ІТ-

сервісів, що потребує від вчителя певних знань щодо їхньої наявності, а 

також певної підготовки щодо їхнього використання в процесі навчання. В 

усьому світі приділяється особлива увага розвитку шкільної природничо-

математичної освіти, про що свідчить регулярне проведення міжнародних 
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порівняльних досліджень її якості в різних країнах. На жаль, останнє 

дослідження (PISA, 2018 р.) показало, що стан природничо-математичної 

освіти в Україні викликає певну стурбованість. Наприкінці 2019 року 

Комітет Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій провів слухання 

«Стан і перспективи розвитку природничо-математичної освіти в системі 

загальної середньої освіти в Україні» [187], де було наголошено на 

необхідності істотного підвищення якості природничо-математичної освіти і 

серед нагальних потреб загальної середньої освіти зазначено, що сьогодні не 

вистачає вчителів, здатних працювати із сучасним обладнанням. Важливість 

якісної та ґрунтовної підготовки учителів висвітлюється також у низці 

нормативно-правових документів, серед яких Указ Президента України «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

(№ 344/2013 від 25.06.2013 р.) [229]; Указ Президента України «Про заходи 

щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 

Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» 

(№ 928/2000 від 31.07.2000 р.) [151]; проєкт нового базового закону «Про 

освіту» (№ 10204 від от 05.04.2019 №) [151]; Концепція Нової української 

школи (2018 р.) [233]; Рекомендації Європейського парламенту та Ради 

Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж 

життя (18.12.2006 р.) [151]; Концепція розвитку педагогічної освіти 

(спеціальність галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», 2018 р.), Педагогічна 

Конституція Європи [252] та ін. 

Серед освітніх галузей особливе місце посідає природничо-

математична освіта, яка є фундаментом для розвитку високотехнологічних і 

наукоємних галузей економіки та забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Це зумовлює приділення особливої уваги питанням забезпечення якості 

природничо-математичної освіти на всіх її рівнях, і насамперед, на рівні 

загальної середньої освіти, оскільки їй належить визначальна роль у 

формуванні людського капіталу для розбудови держави на інноваційних 

засадах. 
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Успішність виконання в Україні масштабних проєктів інформатизації 

освіти в рамках реалізації Національної програми інформатизації [228] 

призвела до докорінних змін інформаційно-освітнього середовища в закладах 

середньої загальної освіти. Насиченість комп’ютерною технікою, наявність 

швидкісного доступу до глобальної мережі Інтернет зумовили можливість 

широкого використання в освітньому процесі цифрових дидактичних засобів, 

світових інформаційних ресурсів, Інтернет-сервісів освітнього призначення, 

що створило умови для вдосконалення освітнього процесу, підвищення його 

якості та результативності. Проте реалії свідчать про відсутність належної 

віддачі від технічної модернізації закладів освіти: в масовій педагогічній 

практиці спостерігається переважне використання традиційних методик; 

темпи і рівень освоєння вчителями новітніх педагогічних інструментів не 

відповідають вимогам сучасної цифрової школи; освітній процес не 

адаптований до потреб і очікувань сучасних учнів, які живуть у світі 

Інтернету та гаджетів. Зазначене дає підставу для висновку про те, що 

визначальним чинником вирішення окресленої проблеми є вдосконалення 

системи професійної підготовки педагогічних кадрів у напрямі забезпечення 

їх спроможності творчо й продуктивно використовувати потужний освітній 

потенціал інноваційних цифрових технологій. У ракурсі підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін на перший план 

виступає володіння сучасними технологіями візуалізації, які в освітньому 

процесі із зазначених дисциплін відіграють роль ключового чинника його 

ефективності. У Педагогічній Конституції Європи [252], де висвітлено єдину 

ціннісну й методологічну платформу підготовки нового вчителя для 

об’єднаної Європи, візуалізацію знань віднесено до головних стратегій 

успішної діяльності вчителя.  

Проблемам підготовки вчителів до ефективного використання новітніх 

технологій у природничо-математичній освіті присвячені дослідження 

В. Бикова, Л. Білоусової, Л. Гризун, М. Жалдака, Н. Морзе, В. Осадчого, 

О. Семеніхіної, С. Ракова, Ю. Рамського, С. Семерікова, О. Співаковського, 
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О. Спіріна, Ю. Триуса та інших. На значущість використання візуалізації в 

освітній сфері звертають увагу багато науковців (С. Арюткін, Г. Брянцева, 

С. Герасимова, В. Койбичук, О. Макарова, Н. Манько, Н. Неудахіна, 

А. Рапуто, А. Родя, В. Четіна, Д. Шеховцова, К. Буза, К. Верберт, Е. Дюваль, 

Т. Кілі, Дж. Клеркх, М. Надін, Р. Фрідхоф, Д. Чуда, К. Шатрі, К. Юнг та 

інші). Психологічні засади використання візуалізації у педагогічній 

діяльності розкрито в працях З. Бєлової, Г. Гарднера, Н. Манько, 

К. Фрумкіна, М. Холодної, В. Штернберга.  

На розробці інноваційних педагогічних підходів на засадах 

використання технологій візуалізації навчальної інформації концентрують 

увагу О. Бабич, Н. Білошапка, О. Горліцина, Р. Гуріна, М. Друшляк, 

Т. Колодочка, Л. Кошкіна, К. Осадча, А. Прокопенко, Л. Панченко, 

М. Разорьонова, Т. Сорока та інші. Висвітленню дидактичного потенціалу 

комп’ютерної візуалізації присвячені праці Л. Білоусової, Н. Білошапки, 

Л. Бутенко, М. Друшляк, В. Касторнової, В. Косенко, Л. Кошкіної, 

В. Логвіненко, С. Лозовенко, О. Малкіна, А. Мансурова, Н. Манько, 

М. Некрасової, М. Орешко, О. Семеніхіної, Л. Сидорової, М. Синиці, 

А. Соболєва, Б. Стариченко, А. Тумалева, С. Шушкевич, М. Цимбалюк та 

інших. Багато досліджень присвячено розкриттю практичних аспектів 

використання окремих видів комп’ютерних візуальних засобів у педагогічній 

діяльності О. Несенюк, Л. Панченко, М. Разорьонова, Т. Сороки, 

С. Трубачева, О. Чорноус, В. Шевченко, В. Щербатюк. Особливості 

організації освітнього процесу з використанням комп’ютерних візуальних 

засобів висвітлюються В. Волинським, О. Горліциною, Л. Долінером, 

О. Красовським, Н. Паком, Н. Семеновою, В. Стародубцевим, О. Чорноус, 

Т. Якушиною та іншими. Характеристиці функціональних можливостей 

онлайнових сервісів як новітніх інструментів педагогічної діяльності, що 

дають змогу педагогам створювати сучасні потужні дидактичні візуальні 

засоби – динамічні, інтерактивні, тривимірні, за власним проєктом і 
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поширювати їх використання в освітній практиці, присвячені дослідження 

Н. Бекузарової, Е. Єрмолович, Л. Кордуби, А. Ткачової, О. Шилової та інших.  

У працях багатьох науковців і педагогів наголошується, що ефективне 

використання візуалізації в освітній практиці потребує спеціальної 

підготовки педагогів, проте на проблемах реалізації такої підготовки 

зосереджено порівняно невелике коло досліджень. Так, проблеми підготовки 

майбутніх учителів математики до застосування засобів комп’ютерної 

візуалізації розглядають Д. Безуглий, М. Друшляк, О. Семеніхіна та інші. 

Практичні аспекти підготовки педагогів до подання навчального матеріалу у 

візуальному форматі висвітлюють О. Горліцина, С. Дочкін, О. Мічуріна, 

А. Рапуто та інші. Дослідники звертають увагу на те, що готовність 

викладачів до візуалізації начального матеріалу з використанням сучасних 

технологій включає володіння комплексом спеціальних знань, зокрема 

способів подання великих обсягів інформації у згорнутому вигляді, правил і 

прийомів композиції і колористики тощо.  

Слід відзначити, що попри наявність великої кількості джерел, де 

розглядаються теоретичні і практичні аспекти використання технологій 

візуалізації, у практиці природничо-математичної освіти їх застосування 

залишається обмеженим, що спричинено, перш за все, відсутністю належної 

готовності вчителів до такої діяльності у психолого-педагогічному, 

методичному та технологічному аспектах. Разом із тим, бракує досліджень, 

зосереджених на висвітлені сутності, теоретичних і методичних засад 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі, залишаються 

проблемними питання дидактико-методичного забезпечення зазначеної 

підготовки.  

Проведений аналіз дає підставу для висновку про наявність глобальної 

суперечності між зростаючими вимогами суспільства до готовності вчителів 

природничо-математичних дисциплін ефективно використовувати технології 

візуалізації в освітньому процесі та відсутністю адекватної реакції на ці 

https://www.blogger.com/profile/00788110608194322324
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вимоги з боку системи професійної підготовки зазначеної категорії вчителів 

у педагогічних закладах вищої освіти. Подолання цієї суперечності зумовлює 

необхідність вирішення низки часткових суперечностей між: 

 соціальним запитом на істотне підвищення якості природничо-

математичної освіти та її реальним станом на ключовому рівні – рівні 

загальної середньої освіти;  

 визнанням візуалізації невід’ємним інструментом освітнього процесу 

з природничо-математичних дисциплін і недостатнім рівнем реалізації 

потужного дидактичного потенціалу сучасних технологій візуалізації в 

освітній практиці; 

 стрімкими темпами розвитку технологій візуалізації та онлайнових 

сервісів, що надають змогу педагогам створювати дидактичні візуальні 

засоби нової якості й на цій основі модернізувати освітній процес, 

підвищувати його результативність, та браком готовності учителів 

природничо-математичних дисциплін до такої діяльності;  

 необхідністю забезпечення спеціалізованої підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до ефективного використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі і нерозробленістю теоретико-

методичних засад такої підготовки вчителів таких спеціальностей у 

педагогічних закладах вищої освіти. 

Окреслені суперечності, недостатній рівень дослідженості проблеми, її 

актуальність, що загострюється входженням України в європейський освітній 

простір зумовили вибір теми дослідження «Теоретичні і методичні засади 

професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому 

процесі». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано згідно з планами науково-дослідних робіт 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди і тісно пов’язано з науково-дослідними темами: «Реалізація 
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інноваційного характеру освіти засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій» (договір Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди з Міністерством освіти і науки України 

№ 0104U000503); «Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці 

учителів» (договір Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди з Міністерством освіти і науки України № 

0111U008876); «Реалізація компетентнісного підходу в навчальному процесі 

(формування ключових і предметних компетентностей з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій)» (договір Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 

Міністерством освіти і науки України № 0107U001909); «Упровадження 

інноваційних технологій навчання у загальноосвітній та вищій школі як засіб 

реалізації нових стандартів освіти» (договір Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з Міністерством освіти і 

науки України № 0113U002100). 

Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол № 1 

від 01.03.2013 р.), узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук України (протокол № 5 від 

28.05.2013 р.) та уточнено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол №2 від 

28.02.2019 р.). 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних 

засад, розробці й експериментальній перевірці моделі професійної підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі. 

Відповідно до проблеми та мети дослідження визначено такі завдання: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі. 
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2. Висвітлити дидактичний потенціал та функції технологій 

візуалізації в освітньому процесі з природничо-математичних дисциплін. 

3. Розкрити специфіку та розробити технологію створення цифрових 

дидактичних візуальних засобів (ЦДВЗ), надати класифікацію онлайнових 

інструментів для їх конструювання.  

4. Теоретично обґрунтувати сутність і структурні компоненти 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітній практиці. 

5. Обґрунтувати теоретичні засади підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі. 

6. Розробити модель підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі та дидактико-методичне забезпечення для впровадження 

зазначеної моделі в освітню практику. 

7. Розробити критеріально-діагностичний апарат для визначення рівня 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі.  

8. Експериментально перевірити ефективність розробленої моделі та її 

дидактико-методичного забезпечення в процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. 

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін у педагогічних закладах вищої 

освіти. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади і модель 

професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі. 

Провідна ідея концепції дослідження ґрунтується на розумінні того, 

що якість освітнього процесу з природничо-математичних дисциплін суттєво 

залежить від готовності вчителя продуктивно застосовувати арсенал новітніх 
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технологій візуалізації для досягнення значущих педагогічних цілей – 

активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх інтересу до 

природничо-математичних наук, інтенсифікації освітнього процесу, здобуття 

кращих освітніх результатів. Визначальним чинником ефективного 

запровадження технологій візуалізації в масову освітню практику є набуття 

вчителем здатності створювати педагогічно дієві цифрові дидактичні 

візуальні засоби за власною ідеєю та проєктом для вирішення конкретних 

завдань освітнього процесу, раціонально добираючи й ефективно 

застосовуючи сучасні потужні онлайнові інструменти візуалізації. Специфіка 

такої діяльності зумовлює необхідність запровадження адекватних змін у 

систему професійної підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін, які (зміни) націлені на забезпеченні формування у 

майбутніх учителів ціннісного ставлення до використання ЦДВЗ в 

освітньому процесі та мотивації до їх створення, оволодіння комплексом 

психологічних, педагогічних, методичних, інформатичних знань і вмінь, 

необхідних для такої діяльності, набуття здатності до подальшого 

самостійного вдосконалення власної підготовки. 

Концепція дослідження включає три взаємопов’язані концепти, які 

сприяють реалізації провідної ідеї дослідження: методологічний, 

теоретичний і технологічний. 

Методологічний концепт відображає взаємозв’язок і взаємодію 

методологічних підходів під час розробки теоретичних і методичних засад 

підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі. Системний підхід дає змогу 

створити цілісну модель такої підготовки, виокремити її компоненти, 

встановити зв’язки і відношення між ними, визначити умови функціонування 

та системоутворювальні фактори. Синергетичний підхід передбачає 

створення умов для підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін здатних до повноцінної продуктивної діяльності в 

динамічно змінюваному світі. Діяльнісний підхід ґрунтується на визнанні 
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діяльності основою, засобом і вирішальною умовою розвитку творчої 

активної особистості і спрямований на формування професійних умінь та 

навичок педагогічної діяльності, які забезпечують успішне становлення 

майбутнього професіонала. Контекстний підхід до професійної підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін відбивається у їх 

залученні до розв’язання проблемних ситуацій і завдань, що поступово 

наближаються до таких, які виникають у майбутній професійній діяльності. 

Акмеологічний підхід спрямований на поступальний особистісний розвиток 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін, їх максимальну 

творчу самореалізацію, постійний пошук і опанування новітнього 

педагогічного інструментарію, методик його застосування. Аксіологічний 

підхід зорієнтований на формування у майбутніх учителів системи 

професійних цінностей, які визначають ставлення до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі, націленість на постійний 

власний розвиток.  

Теоретичний концепт визначає систему ідей, концепцій, основних 

понять, вихідних категорій, без яких неможливе розуміння суті 

досліджуваної проблеми, а саме: організація освітнього процесу у 

педагогічному закладі вищої освіти має забезпечити професійну підготовку 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації; модель підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації має 

ґрунтуватися на розроблених концептуальних підходах і принципах 

підготовки майбутніх учителів, передбачати органічне поєднання 

психологічної, педагогічної, методичної та інформатичної підготовки, 

ураховувати динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, 

забезпечувати професійну спрямованість освітнього процесу, а також 

підготовку майбутнього педагога на рівні вимог інформаційного суспільства; 

ефективність запровадження моделі підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 
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візуалізації досліджується на основі змін у його готовності до 

зазначеної діяльності. 

Технологічний концепт передбачає організацію процесу підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації у вигляді послідовних відносно незалежних етапів, 

кожний з яких характеризується метою, завданнями, запланованим 

результатом, застосуванням сукупності певних методів, спрямованих на його 

отримання; розробку технології створення ЦДВЗ та її включення у зміст 

професійної педагогічної підготовки майбутніх учителів; створення умов для 

оволодіння ними високотехнологічним хмаро орієнтованим педагогічним 

інструментарієм. 

Головна ідея і основні положення концепції зосереджені в загальній 

гіпотезі дослідження, яка ґрунтується на припущенні про те, що 

ефективність формування готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації досягається 

розробкою та запровадженням моделі їх підготовки, яка забезпечує 

поступальне оволодіння комплексом знань і вмінь та набуття особистісних 

якостей, що визначають готовність до такої діяльності.  

Загальна гіпотеза конкретизується в часткових припущеннях, які 

передбачають, що рівень готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації суттєво 

підвищиться, якщо зазначена модель: 

 є органічним складником процесу професійної підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін у педагогічних закладах 

вищої освіти; 

 інтегрує психологічні (особливості когнітивної сфери сучасних 

учнів, специфіка сприйняття та інтерпретації візуальних об’єктів), 

педагогічні (роль технологій візуалізації в освітньому процесі, функції 

ЦДВЗ), методичні (види зазначених засобів, цілі та прийоми їх 

використання), інформатичні (специфіка, технологія, онлайнові інструменти 
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створення ЦДВЗ) аспекти окресленої підготовки в рамках комплексу 

дисциплін психологічного, педагогічного, методичного й інформатичного 

спрямування; 

 забезпечує свідомість і активність, послідовність і систематичність 

підготовки, єдність наукової та навчально-пізнавальної роботи, створення 

оптимальних умов для освітнього процесу, його зв’язок з життям і 

практикою професійної діяльності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін; 

 сприяє формуванню мотивації, ціннісного ставлення майбутніх 

учителів до використання ЦДВЗ в освітньому процесі;  

 закладає основи подальшого професійного самовдосконалення 

майбутнього педагога; 

 підкріплена відповідним дидактико-методичним забезпеченням.  

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань та 

досягнення мети було використано в комплексі такі методи дослідження:  

теоретичні: аналіз стандартів вищої освіти, дисертацій, філософських, 

психологічних, педагогічних праць, систематизація поглядів і досягнень 

учених – для виявлення стану розробленості проблеми, визначення сутності 

базових понять дослідження, виявлення і обґрунтування функцій технологій 

візуалізації, розробки методичних засад підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін; вивчення нормативних документів, 

навчальних програм, навчальних посібників, моделювання та проєктування – 

для розробки структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі; аналіз інноваційних освітніх практик, 

наукової та методичної літератури – для створення дидактико-методичного 

забезпечення;  

експериментальні: педагогічний експеримент – для експериментальної 

перевірки гіпотези дослідження; діагностичні – анкетування, спостереження, 

опитування, аналіз результатів виконання контрольних завдань, продуктів 
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практичної діяльності студентів – для накопичення та систематизації даних 

щодо визначення рівня готовності майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації;  

статистичні: методи описової статистики – для наочного подання 

експериментальних даних, критерії перевірки статистичних гіпотез (Пірсона 

χ2) – для зіставлення розподілів випадкових величин з результатами 

вимірювання, метод експертного оцінювання – для визначення коефіцієнтів 

вагомості критеріїв готовності майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає у тому, що вперше: 

- розроблено структурно-функціональну модель професійної 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі, яка включає 

цільовий, змістово-процесуальний та результативно-оцінювальний блоки й 

спрямована на забезпечення поступального набуття майбутніми вчителями 

готовності до зазначеної діяльності; 

- визначено й теоретично обґрунтовано сутність і структурні 

компоненти готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі, а 

саме, мотиваційно-ціннісний компонент (характеризує мотивацію й ціннісні 

орієнтації майбутніх учителів, здатність до вольових зусиль в оволодінні 

технологіями візуалізації), когнітивний (відображає сформованість 

комплексу психологічних, педагогічних, методичних, інформатичних знань, 

необхідних для використання технологій візуалізації в освітньому процесі), 

операціонально-інструментальний компонент (віддзеркалює рівень 

володіння технологією та онлайновими інструментами створення, 

модифікації, адаптації ЦДВЗ), практично-діяльнісний компонент 

(характеризує вміння добирати й педагогічно ефективно застосувати ЦДВЗ в 

освітньому процесі), рефлексивно-оцінювальний (відображає здатність 
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оцінювати педагогічну ефективність ЦДВЗ, аналізувати й об’єктивно 

оцінювати власну діяльність з використання технологій візуалізації, 

визначати шляхи і способи її самовдосконалення, опановувати новітні 

інструменти для створення ЦДВЗ, систематично вивчати продуктивний 

педагогічний досвід у цій галузі); 

- розроблено критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операціонально-інструментальний, практично-діяльнісний та рефлексивно-

оцінювальний) і показники, а також діагностичний апарат для визначення 

рівня сформованості готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі;  

- визначено й теоретично обґрунтовано функції технологій 

візуалізації в освітньому процесі (функцію підвищення інформаційної 

насиченості освітнього процесу, функцію компресії навчального матеріалу, 

функцію адекватності його подання психофізіологічним особливостям учнів, 

функцію скорочення низькоефективних фаз освітнього процесу, функцію 

сприяння раціональній організації навчально-пізнавальної діяльності учнів);  

- виокремлено специфіку розробки ЦДВЗ, яка полягає у: 

необхідності генералізації навчального матеріалу для виділення його 

смислового ядра і визначення ключових елементів; їх відтворенні з 

використанням графічних і текстових об’єктів; відображенні їх ієрархії та 

взаємозв’язків графічними засобами; цілісності образу візуального контенту; 

використанні різних графічних способів для керування увагою, здійснення 

впливу на уяву, пам’ять і емоційну сферу учня; необхідності запобігання 

непередбачених гештальт-ефектів; 

- розроблено класифікацію онлайнових інструментів для створення 

ЦДВЗ за їх педагогічним призначенням (інструменти для: створення 

візуального супроводу викладу навчального матеріалу; стиснення, 

систематизації та структурування навчального матеріалу; створення 
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дидактичних ігор; моделювання; створення спільного діяльнісного простору 

для учнів і вчителя; реалізації оперативного зворотного зв’язку);  

- розроблено технологію створення ЦДВЗ, яка враховує окреслену 

специфіку і передбачає етапи: цілепокладання, на якому конкретизується 

мета та визначаються дидактичні функції засобу; дидактичного дизайну, де 

відбувається генералізація навчального матеріалу, структурування та 

встановлення взаємозв’язків між його ключовими елементами, створюється 

макет засобу; візуального дизайну, що полягає у виборі композиційного 

рішення, візуальному кодуванні та розробці прототипу засобу; 

інструментального дизайну, який передбачає конструювання засобу у 

цифровому форматі з використанням вибраного інструмента, реалізацію 

розробленого прототипу в онлайновому середовищі, визначення кольорових 

та типографічних рішень, установлення візуальних якорів, логічних 

наголосів та акцентів; 

уточнено:  

- концептуальні засади підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі (методологічні підходи – системний, синергетичний, 

діяльнісний, контекстний, акмеологічний, аксіологічний; принципи 

підготовки вчителя до зазначеної діяльності – ключові загально дидактичні 

(системності і послідовності навчання; науковості; наочності; зв’язку теорії з 

практикою; усвідомленості і міцності засвоєння знань; природовідповідності) 

та специфічні (інноваційності та випереджувальності; естетичності; 

орієнтації на хмарні сервіси));  

- комплекс вимог до ЦДВЗ (педагогічних, психологічних, 

ергономічних, естетичних); 

подальшого розвитку набули:  

- питання вдосконалення підготовки педагогічних кадрів у 

педагогічних закладах вищої освіти в умовах хмаро орієнтованого освітньо-
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інформаційного середовища за рахунок використання новітніх 

вільнодоступних онлайнових сервісів опрацювання візуального контенту;  

- застосування функціонального підходу в педагогічній теорії та 

практиці, зокрема до аналізу ЦДВЗ, їх створення та використання.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

тому, що: розроблена модель підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання візуалізації в освітньому процесі 

готова до впровадження у практику професійної підготовки студентів 

зазначених спеціальностей на бакалаврському рівні у педагогічних закладах 

вищої освіти і може бути адаптована для відповідної підготовки майбутніх 

учителів інших спеціальностей. Розроблено й апробовано дидактико-

методичне забезпечення зазначеної моделі, а саме: навчально-методичний 

комплекс дисципліни «Основи проєктування цифрових дидактичних 

візуальних засобів»; модуль «Візуалізація як тренд сучасної освіти» 

(навчальна дисципліна «Педагогіка»); модуль «Психолого-фізіологічне 

підґрунтя візуалізації» (навчальна дисципліна «Психологія»); модуль 

«Основи обробки та створення растрових і векторних зображень» (навчальна 

дисципліна «Сучасні інформаційні технології»); модулі «Педагогічні засади 

використання візуалізації в освіті», «Технології візуалізації в освітній 

практиці» (навчальна дисципліна «Методика навчання профільної 

дисципліни»); модуль «Етико-правові засади використання Інтернет-

ресурсів» (навчальна дисципліна «Інформаційно-комунікаційні системи в 

освіті»); оновлено завдання педагогічної практики, тематику курсових і 

наукових робіт, індивідуально-дослідницьких завдань для студентів. 

Зазначене дидактико-методичне забезпечення знайшло відображення в 

опублікованих монографії, статтях, навчально-методичних посібниках для 

студентів педагогічних закладів вищої освіти. 

Представлені в дисертації теоретичні та практичні напрацювання 

можуть бути використані вченими, які опікуються проблемами 

педагогічної освіти; викладачами, які здійснюють підготовку майбутніх 
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учителів природничо-математичних дисциплін, у процесі розробки 

навчальних дисциплін, підручників, навчально-методичних посібників, 

підготовки семінарів, майстер-класів, лабораторних практикумів; студентами 

під час виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, 

курсових, магістерських робіт, завдань педагогічної практики, а також у 

процесі самоосвітньої діяльності; педагогічними працівниками закладів 

післядипломної педагогічної освіти, а також учителями та методистами в 

освітній практиці. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (довідка 

№ 1/10-930 від 11.11.2019 р.), Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка (довідка № 503 від 27.02.2020 р.), 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (довідка 

№ 02-10/704 від 28.11.2019 р.), Бердянського державного педагогічного 

університету (довідка № 64-39/1055 від 28.10.2019 р.), Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (довідка 

№ 778/01-60/54 від 17.02.2020 р.), Вінницького національного технічного 

університету (довідка № 11/10 від 28.02.2020 р.), Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (довідка 

№ 194 від 06.03.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача працях, опубліковані у співавторстві, 

полягає у встановленні та обґрунтуванні теоретичних та практичних 

питаннях професійної підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації [46; 39; 

141; 47, 123, 43, 145, 347, 133, 146, 122, 121, 144]; теоретичному 

обґрунтуванні методичних засад підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін [118; 41; 139; 130; 126; 127; 38; 140; 134; 143]; 

окресленні можливостей використання технологій візуалізації у професійній 

педагогічній діяльності вчителів природничо-математичного напрямку [27; 

40; 138; 42; 44; 28; 368; 136; 50; 95; 125; 348]; висвітленні особливостей та 
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специфіки використання технологій візуалізації в освітній практиці на 

сучасному етапі розвитку суспільства [120; 119; 142; 51]; розкритті технології 

проєктування цифрових дидактичних візуальних засобів [45]; розробці 

навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін (навчальних програм, навчально-

методичних матеріалів до дисциплін, матеріалів до проведення майстер-

класів) [131; 132; 49; 124; 129; 137; 128; 147; 148]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження доповідалися на: 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Проблемы теории и 

практики дистанционного и электронного образования» (Ялта, 2014), 

«Стратегические вопросы мировой науки» (Польша, 2011), «Образование и 

наука XXI века – 2010» (Днепропетровск, 2010), «Інформаційні технології в 

освіті, науці і техніці» (Черкаси, 2014), «East West Conference on Mathematics 

Education», (Warsaw, Poland, 2015), «Proceedings of the 15th International 

Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. 

Integration, Harmonization and Knowledge Transfer», (Kherson, 2019); 

всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях і 

семінарах: «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного 

ринку праці» (Вінниця, 2017), «Інформаційно-комп'ютерні технології в 

економіці, освіті та соціальній сфері» (Сімферополь, 2013 р.), «Інформаційні 

та моделюючі технології» (Черкаси, 2013), «Хмарні технології в освіті» 

(Кривий Ріг, Харків, Черкаси, Київ, 2014), «Інформаційні технології – 2019» 

(Київ, 2019), Пошук молодих (Херсон, 2011), «Информационные технологии: 

наука, техника, технология, образование, здоровье» (Харьков, 2014). 

Результати виконаної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри 

початкової і професійної освіти (2015-2019), кафедри інформатики 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди (2012-2019). 
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Кандидатська дисертація на тему «Формування пізнавального 

інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання предметів природничо-

математичного циклу за комп’ютерної підтримки» була захищена у 2009 р., її 

матеріали в тексті докторської дисертації не використовуються. 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 50 друкованих працях 

(з них 28 одноосібних), серед яких: 1 монографія (одноосібна); 4 навчально-

методичних посібники (3 одноосібних, 1 у співавторстві); 23 статті у 

провідних наукових фахових виданнях України (з них 4 – у виданнях, що 

індексуються у світових наукометричних базах (1 – Scopus, 3 – Web of 

Science)); 8 у науково-методичних збірниках (з них 5 у співавторстві); 2 

конкурсні роботи на здобуття премій (премія Президента України для 

молодих учених, премія Кабінету Міністрів України (одноосібні)), 13 праць 

апробаційного характеру. Загальний обсяг авторського доробку з теми 

дослідження становить 78,2 друкованих аркуша. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (369 

найменувань, з яких 21 – іноземною мовою), 15 додатків, містить 48 таблиць, 

71 рисунок. Загальний обсяг роботи складає 460 сторінок. Основний зміст 

викладено на 397 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У НАУКОВІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ ТА ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ 

1.1. Теоретичні питання візуалізації у психолого-педагогічних 

дослідженнях 

Багато дослідників вивчення стану і тенденцій у сфері освіти 

відзначають, що в останні роки стали очевидними суттєві зміни в освітньому 

процесі загальноосвітньої школи, зростає зміст шкільних дисциплін, роблячи 

їх більш інформаційно насиченими. Окреслені зміни торкнулися і головного 

суб’єкта освітнього процесу – школяра. Сьогодні в школу приходить молодь, 

яка зросла в умовах нового інформаційно-електронного перенасиченого 

середовища, яке склалося в результаті масштабного поширення Інтернету та 

мобільних технологій, що стали доступними майже кожному користувачеві. 

На цей час інформація, яку отримує дитина одержується, в першу чергу, 

через зоровий канал, що вплинуло на її психологічні особливості сприйняття, 

які відрізняються швидкістю при побіжному перегляді і миттєво приймається 

рішення читати сторінку або листати далі, дивитися чи не дивитися 

відеоконтент. Сучасна молодь не хоче читати довгі тексти, вона «сканує» 

поглядом візуальний контент і звертає увагу на заголовки публікацій, 

відшукує ключові слова і візуальні орієнтири. Такі особливості сприйняття 

спричинили появу нового покоління дітей з новим мисленням, яке отримало 

назву «кліпового». Для адекватної взаємодії педагогів з учнями нового 

покоління, для навчання, виховання та розвитку таких дітей необхідні суттєві 

зміни в системі освіти, які вимагають пошуку сучасних способів передачі 

інформації, які не можливо уявити без її графічного подання, оскільки саме 

візуальні образи найкращим чином сприймаються людиною. При цьому 

постає нагальна потреба в наявності чіткого, зрозумілого і інформаційно 

ємного подання навчальної інформації із збереженням її семантичної 
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повноти і забезпеченням її правильного та повного розуміння. Візуалізація і є 

тим ключовим засобом, що дозволяє ефективно подавати будь-яку 

інформацію у простій, зрозумілій та легкій для сприйняття формі. В даний 

час здійснюється «подвоєння культурного середовища», при якому всі 

досягнення людства, повністю відображені раніше в письмових текстах, 

отримують аудіовізуальний вираз. Візуалізація в порівнянні з вербальною 

комунікацією виявляється психологічно більш ємною і легкою, соціально – 

більш масовим і доступним, але менш стабільним і односпрямованим 

способом структурування знань. Зазначені особливості візуалізації формують 

її соціокультурні та когнітивні функції [213]. Необхідність використання 

візуалізації у сучасному світі добре пояснює цитата зі статті Р. Фрідхофа і 

Т. Кілі: «Звичайним аргументом на користь просування візуалізації є те, що 

сьогодні людина повинна споживати все більші обсяги інформації, які 

хлинули, немов з пожежного шлангу, з симуляцій на суперкомп’ютерах і 

високопродуктивних наукових інструментів. Якщо людина спробує читати 

цю інформацію, зазвичай подану як величезні числові матриці, вона будуть її 

засвоювати в темпі равликів. Однак, якщо інформація буде відображена 

графічно, вони зможуть засвоювати її в найбільш скорішому темпі» [352, 

с.43]. Візуалізація швидко стає провідним засобом масової комунікації, 

приймаючи на себе пов’язані з цим соціально-регулятивні обов’язки. У 

всьому світі відбувається поступовий зсув від вербального компонента до 

візуального: зорові образи мають такий вплив, що люди стають все менш 

здатні до сприйняття текстової інформації, не можуть зосередити свою увагу 

на ній протягом тривалого періоду часу. Можна сказати, що візуалізація 

проникає у всі сфери життя і діяльності людини. Один з теоретиків 

візуальних досліджень Дж. Мітчелл [359] відзначає, що в останні роки 

відбувся справжній переворот в науці, пов’язаний з інтересом до вивчення 

візуальної культури. Мова йде про дослідження кіно, телебачення, реклами з 

позиції сучасних теорій, що пояснюють специфіку «візуального суспільства». 

Особливо це стосується освіти і викликає до життя необхідність створення 
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допоміжної зорової опори і візуальної організації інформації для вивчення 

шкільних дисциплін. 

Використання візуалізації бере свої витоки ще зі звичайної наочності, 

яка була в полі зору теорії освіти з моменту появи педагогіки і піднімалася 

ще педагогами-класиками, так Я. Коменський уперше звів застосування 

наочності в дидактичний принцип конструювання навчання на конкретних 

образах, які безпосередньо сприймаються школярами, а відчуття і 

сприйняття вважав основною формою пізнання. К. Ушинський під наочністю 

передбачав дидактичний принцип, що пронизує як зміст, так і окремі 

прийоми та методи навчання і взаємопов’язаний з усіма іншими 

дидактичними принципами, що є необхідними умовами навчання. Відомий 

швейцарський педагог Й. Песталоцці обґрунтував теорію наочного навчання, 

він вважав наочність абсолютною основою будь-якого пізнання і акцентував 

увагу на тому, що чуттєве сприйняття є єдиним фундаментом будь-якого 

людського пізнання. У «Педагогічному словнику» зазначено, що наочність у 

навчанні є дидактичним принципом, відповідно до якого навчання будується 

на конкретних образах, що безпосередньо сприймаються школярами [250]. 

Психологи XX століття багато уваги приділяли сприйняттю учнем та 

студентом предметів та явищ оточуючого світу. В результаті більшість 

дослідників дійшли висновку, що «наочність не ізолює сприйняття і 

представлення від цілісної аналітико-синтетичної розумової діяльності». 

Аспекти щодо використання наочності в навчанні з психологічних позицій 

розкриті в працях А. Брушлинського, Л. Виготського, П. Гальперіна, 

В. Давидова, Л. Рубінштейна [59; 79; 85; 100; 275] та інших. Використання 

наочності в навчанні дослідниками розглядається з різних позицій, так 

З. Бєлова [26] висвітлює можливості наочності у формуванні реалістичного 

мислення школярів. Л. Занков [153], А. Зільберштейн [155], О. Халтобін 

[318], Л. Хітяєва [320] визначають роль наочності в розвитку пізнавальної 

активності школярів. Н. Вергеліс [70], Б. Величковський [67], В. Зинченко 

[158], приділяють увагу питанням формування зорового образу, 

функціональній структурі зорової пам’яті та розвитку «візуального» 
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мислення. Е. Мінгазов формулює гносеологічні принципи наочності в 

навчанні і зазначає, що наочність не є вузькою дидактичною категорією, вона 

має загальне гносеологічне значення та поділяється на конкретну й 

абстрактну [221]. Н. Манчинська та О. Кабанова-Меллер, досліджуючи 

питання наочності, довели, що без контакту з реальним світом у формі 

споглядання, спостереження, виконання предметних дій, що 

супроводжується створенням наочних образів, знання учнів не можуть бути 

усвідомленими і дієвими [220; 168]. О. Славін [292] аналізує роль наочного 

образу в структурі пізнання. І. Якіманська [342] розкриває аспекти розвитку 

просторового мислення школярів і висвітлює роль наочності у вирішенні 

даної проблеми.  

Вивчаючи особливості людського сприйняття інформації Ф. Купер 

зазначив, що найвища якість засвоєння інформації досягається в разі 

поєднання словесного викладу матеріалу із засобами наочності, оскільки 

«мова не завжди здатна виразити те, що бачить око» [350]. 

З педагогічної точки зору феномен наочності досліджували багато 

дослідників, так з позиції засобу моделювання в навчанні висвітлює 

наочність педагог і психолог Л. Фридман [316]. М. Махмутов розглядає 

наочність як засіб формування проблемних ситуацій, які, в свою чергу, 

стимулюють розвиток творчих навичок у процесі самостійної діяльності 

майбутнього фахівця [219]. В. В’ялих приписує наочності функцію 

активізації пізнавальної діяльності студента, розглядає її як основу 

абстрактного мислення [80]. С. Архангельський поділяє наочність у навчанні 

на два типи: «безпосередня наочність, що заснована на спостереженнях 

дійсності та опосередкована наочність, яка визначає явище, подію, предмет 

вивчення у певній наглядній формі, яка відображує його сутність, зв’язки і 

відношення» [9]. В. Євдокимовим та Н. Сілич [116; 288] було здійснено 

перевірку впливу наочності на ефективність процесу навчання. 

С. Шаповаленко і Н. Шахмаєв [329; 331] розглядають проблему наочності у 

поєднанні з проблемою розробки і використання в навчанні технічних 

засобів.  
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Візуалізація поглиблює загальноприйняте уявлення про наочне 

сприйняття як обов’язково зримого процесу, який може альтернативно 

будуватися на основі слухових, дотикових і інших відчуттів. «Останні – 

відчуття – трансформуються в мислеобрази внутрішнього плану діяльності, 

які, в свою чергу, можуть виноситися в зовнішній план у вигляді 

структурованих образно-смислових конструкцій» [204, с.145]. Розглянемо 

більш детально досліджуване поняття.  

Термін «візуальний» (від лат. visualis – зоровий) майже однаково 

висвітлюється в словнику С. Ожегова [237] («вироблений простим або 

озброєним оком»), у тлумачному словнику іноземних слів Н. Крисіна [196] 

(«безпосередньо сприйманий зором, простим чи озброєним оком»), у 

сучасному словнику іноземних слів («вироблений неозброєним оком або за 

допомогою оптичних приборів»), як «спостережуваний оком» – у новому 

тлумачно-словотворчому словнику [106]. У Великій енциклопедії Кирила та 

Мефодія, у сучасному енциклопедичному словнику, а також у Вільній 

енциклопедії Вікіпедії візуалізацію висвітлюють з позиції перетворення 

невидимого у видиме, так у сучасному енциклопедичному словнику 

візуалізацію розкривають як «методи перетворення невидимого для 

людського ока поля випромінювання (інфрачервоного, ультрафіолетового, 

рентгенівського, ультразвукового та ін.) у видиме (чорно-біле або кольорове) 

зображення випромінюючого об’єкту» [72]. Таке саме визначення наводиться 

у Великій енциклопедії Кирила та Мефодія. Вільна енциклопедія Вікіпедія 

візуалізацію трактує як метод подання інформації у вигляді оптичного 

зображення (наприклад, у вигляді графіків, діаграм, малюнків і фотографій, 

структурних схем, карт, таблиць тощо) [72]. В енциклопедичному словнику 

авторів Б. Душкова, О. Корольова та Б. Смірнова наведено схоже тлумачення 

зазначеного поняття: «візуалізація – це подання на пристрої відображення 

(дисплеї, графопобудовувачі тощо) об’єктів у реальних або умовних зорових 

образах. Прикладом реального образа може бути фотокартка, а умовного — 

діаграма» [110]. У словниках іноземних мов, а також у тлумачному словнику 

Інтернету і програмування візуалізацію розглядають з позиції сприйняття 
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будь-якої інформації у зручному для розуміння вигляді, акцентується увага 

на тому, що візуалізація – це «виведення даних з метою забезпечити 

максимальну зручність розуміння їх користувачем, наприклад, результатів 

оброблення наукового експерименту (scientific visualization)». Словники 

іноземних мов розглядуване поняття висвітлюють як «подання фізичного 

явища або процесу в формі, яка є зручною для сприйняття».  

Теоретичні положення візуалізації навчального матеріалу розкриті в 

працях С. Аранової, О. Асмолова, Ф. Бартлетта, А. Вербицького, 

В. Давидова, П. Ерднієва, В. Зінченко, З. Калмикової, М. Мінського та інших. 

Психологи та фахівці в галузі теорії пізнання, педагоги і культурологи 

(З. Бєлова, Г. Гарднер, Н. Манько, К. Фрумкін М. Холодна та інші) 

досліджують способи та особливості когнітивних стилів та можливості їх 

урахування в освітньому процесі, звертаючи увагу на евристичний потенціал 

візуалізації. Вивченню особливостей візуального мислення людини 

присвячено дослідження Р. Арнхейма, Н. Вінера, В. Далінгера, Н. Рєзніка, 

Д. Роєма, В. Сквирського, А. Фридланда. Способи організації освітнього 

процесу із застосуванням навчальних візуальних комп’ютерних матеріалів 

запропоновані Л. Долінером, В. Осадчим, К. Осадчею, М. Паком, 

Н. Семеновою, В. Стародубцевою та іншими. Особливості застосування 

візуалізації в освітньому процесі досліджувалися С. Арюткіним, 

Г. Брянцевою, С. Герасимовою, В. Койбічук, В. Кузовлевим, Е. Макаровою, 

Н. Манько, І. Марголіною, Н. Неудахіною, Є. Поляковою, А. Пуховим, 

А. Рапуто, О. Родею, С. Селеменевим, С. Сергєєвим, В. Четіним, 

Д. Шеховцовою та іншими. Залученню та створенню оригінальних прийомів 

цифрової візуалізації навчального матеріалу та розробці новітніх методик її 

використання у процесі викладанні конкретних дисциплін присвячені праці 

Л. Білоусової, Л. Гризун, В. Касторнової, І. Косенко, С. Лозовенко, 

Є. Малкіної, О. Мансурова, М. Некрасової, О. Семеніхіної, Л. Сидорової, 

А. Соболєвої, Б. Стариченко, С. Шушкевич, А. Тумалєва та інших. 

Практичний досвід застосування технологій візуалізації відображено в 

працях зарубіжних і вітчизняних дослідників Д. Безуглого, К. Бузи, 
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К. Верберта, Е. Дюваля, Дж. Клеркха, Т. Сердюка, Б. Стариченка, 

О. Удовиченка, Д. Чуди, К. Шатрі, С. Шушкевича, В. Щербатюк, А. Юрченко 

та інші). Напрями підготовки майбутніх учителів до застосування технологій 

візуалізації розглядаються Л. Білоусовою, О. Горліциною, С. Лозовенко, 

М. Некрасовою, А. Рапуто, О. Семеніхіною, Л. Сидоровою та іншими 

авторами. Сучасні класифікації і типології для впорядкування способів 

візуалізації інформації за різними підставами: когнітивним компонентом, 

видом інформації, формою подання та ін. досліджувалися В. Штейнбергом, 

Н. Манько, Г. Нікуловою, А. Подобних та ін. 

Аналізуючи психолого-педагогічні роботи присвячені висвітленню 

поняття візуалізації нами з’ясовано, що воно не є усталеним і розглядається 

дослідниками з різних ракурсів як:  

- фактор впливу на соціальні процеси і відносини (А. Жігарєва, 

О. Кіріченко, А. Колодій, Е. Сальнікова та ін.); 

- стратегічно важливий напрям розвитку освіти, «відповідь на виклики 

сучасного глобального світу» (А. Іоффе) [165]; 

- найважливіший напрям вдосконалення дидактичних засобів 

(Л. Сідорова) [287]; 

- самостійний інструмент наукових досліджень (З. Абрарова, З. Бєлова, 

А. Бондарєв, В. Галактіон, О. Кислова, В. Чечоткін, Ю. Шилков і ін.); 

- засіб розвитку навчальних здібностей (Є. Єрмілова та ін.) [115]. 

Вчені-науковці розглядають поняття «візуалізація» в іншому ракурсі. 

Чеський фахівець-новатор Ян Верміровський досліджуючи візуалізацію 

зауважив, що це мислячий погляд на той факт, щоб відображати результати 

таким чином, щоб вони були максимально сприйнятими візуальними 

рецепторами і важливим є врахування правил чіткості [367]. Науковці 

Дж. Соукап [365] та M. Білек [346] характеризують візуалізацію як 

«візуальну продуктивність» явищ, процесів, речей і емоцій, яка завжди 

повністю замінює слова і зосереджена на: концентрації уваги слухачів на суті 

представленого змісту; залученні слухачів до навчальної діяльності; 

підтримку діяльності вчителів; допомозі в орієнтації аудиторії; полегшенні 
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розуміння представленої інформації; доступі до сутності представленого 

змісту; поглибленні та розширенні вербального подання; підтримці 

запам’ятовування представленого змісту [346; 365]. На думку Дж. Гілберт 

візуалізацію, в контексті мислення, можна розділити на чотири категорії, де 

першій категорії автор дає назву розгляд і зазначає, що вона включає 

створення нових образів за їх повторенням і існуючих елементів, що є 

підставою для візуальної аналогії. Другу категорію – навчання фізичним 

навичкам – автор характеризує створенням візуального сприйняття, що 

визначає характер досліджуваного явища. Третя – розуміння словесного 

опису – полягає у створенні візуалізації на основі твердження пропозицій. 

Четверту категорію – творчість – автор вбачає у переоцінці значення 

існуючого образу [354].  

Відомий вчений М. Мінський та психолог Ф. Бартлетт, що 

досліджували питання штучного інтелекту, феномен візуалізації розглядають 

як винесення в процесі пізнавальної діяльності із «внутрішнього плану в 

зовнішній план мислеобразів, форма яких стихійно визначається механізмом 

асоціативної проекції». У такому ракурсі дане поняття розглядає відомий 

психолог А. Вербицький, який пише, що «процес візуалізації – це згортання 

розумового змісту в наочний образ; будучи сприйнятим, образ може бути 

розгорнутий і слугувати опорою адекватних розумових і практичних дій» 

[68]. З позиції перетворення величезних масивів інформації в адекватні для 

людського сприйняття графічні образи, розглядає візуалізацію О. Макарова, і 

зауважує, що це спосіб фіксації і трансляції інформації, який не тільки 

доповнює, а й слугує альтернативою вербально-письмовій комунікації [213]. 

Досліджуючи психологію особистості О. Асмолов наголосив на тому, що при 

візуалізації навчальної інформації необхідно враховувати, що наочні образи 

зменшують ланцюги словесних міркувань і спроможні синтезувати 

схематичний образ більшої «ємності», за рахунок ущільнення інформацію. 

В процесі створення навчально-методичних ресурсів необхідно 

контролювати ступінь узагальнення змісту навчання, дублювати вербальну 

інформацію візуальною та навпаки, щоб при «необхідності ланки логічного 
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ланцюга були повністю відновлені учнями» [11]. Під візуалізацією також 

розуміють «спосіб отримання і узагальнення знань на основі зорового образу 

поняття, події, процесу, явища, факту тощо, заснований на асоціативному 

мисленні і системному структуруванні інформації в наочній формі» [2, с. 7]. 

Цікавою є думка науковця О. Поіс [258], який вважає, що візуалізацією є 

процес трансляції даних у вигляді зображення, що передбачає максимальну 

зручність їх сприйняття та розуміння; механічне викликання образу; надання 

зримої форми будь-якому мислимому суб’єкту, об’єкту, процесу тощо; 

створення чітких, стійких та яскравих образів будь-якої складності та 

специфіки (які реально існують, і ті, що створені у свідомості автора) за 

допомогою будь-яких технічних пристроїв або мислеобразів безпосередньо у 

власній уяві. Філософи та психологи акцентують увагу не тільки на ролі 

візуалізації у зручності сприйняття інформаційного контенту але й вказують 

на її розвивальний характер у психічних процесах дитини. Так, на думку 

вчених (І. Герасимової, О. Князєвої, В. Розіна, Ю. Шилкова та інших) 

переведення інформації в наочні образи веде до більш глибокого осмислення, 

ефективного сприйняття та узагальнення інформації дитиною. Дослідники 

Н. Хітров, Г. Іванов пишуть, що психологи під візуалізацією розуміють 

програвання, розумове уявлення, бачення себе в ситуації, яка ще не відбулася 

і яка заснована на роботі внутрішніх механізмів і енергії, а також умінні 

творчо спрямовувати власні внутрішні ресурси. Візуалізована інформація 

дозволяє менш ніж за три секунди осмислити до десяти тисяч інформаційних 

одиниць [319].  

Підсумовуючи аналіз психологічних досліджень (О. Асмолов, Ф. Ата-

Мурадова, А. Вербицький, З. Калмикова, О. Макарова, Є. Полякова, 

А. Славін та інші) зазначимо, що автори відзначають провідну роль зорового 

сприйняття у пізнавальній діяльності, звертають увагу на його особливості, 

аналізують вплив візуальної інформації на мислення людини, зазначають 

суттєві зміни, що відбулися в когнітивній сфері молодого покоління в умовах 

візуалізованого оточення. Дослідниками доведено, що використання 

потужних можливостей зорового аналізатора при візуалізації освітньої 
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інформації вимагає урахування закономірностей зорового сприйняття, 

грамотного використання візуальних методів в навчанні. Тому при 

особливому структуруванні, кодуванні і поданні навчального матеріалу за 

допомогою засобів візуалізації можна в згорнутому вигляді передавати 

великі обсяги інформації, актуалізувати пізнавальні механізми, що 

доповнюють вербальний канал надходження інформації. Такі структуровані 

масиви інформації представляють собою навчальні матеріали нового 

покоління, в яких образ і текст органічно поєднуються, взаємно посилюючи 

один одного.  

Питання використання візуалізації широко досліджуються у 

педагогічній літературі. Закордонні дослідники К. Шатрі та К. Буза 

розглядають візуалізацію як інструмент, який допомагає вчителям 

здійснювати навчання, ефективно викладати зміст і характер навчальних 

завдань [364]. А. Аркаві під візуалізацією розуміє метод бачення невидимого 

і зазначає, що вона заохочує і допомагає побачити» не тільки те, що 

відбувається «в полі зору», але і те, що ми не можливо побачити одразу [345]. 

Дж. Джанітор пише, що візуалізація допомагає встановлювати зв’язок між 

графікою і типом інформації, покращує навчання і створює можливості для 

засвоєння навчального матеріалу [355]. На думку відомого іспанського 

професора Х. Коста, візуалізація робить «певні явища і частини реальності 

видимими і зрозумілими; багато з цих явищ з природних причин недоступні 

для неозброєного ока, і багато хто з них просто не мають візуальної природи. 

Ці складні явища і тонкі процеси проходять поза нашого розуміння, тому що 

вони виходять за рамки сенсорної системи людини » [351, с. 14]. 

На думку авторів О. Баришкіна та Н. Резнік, сьогодні, під візуалізацією 

розуміють процес уявного перетворення сенсорних еталонів, виділення їх 

структурних особливостей з метою вирішення проблемної ситуації, 

оперування образами таким самим чином якби вони були оригіналами [20]. 

О. Бабич та О. Семеніхіною під даним поняттям розуміється «процес 

унаочнення навчального матеріалу, що вимагає не тільки відтворення 

зорового образу, а і процес його конструювання» [15, с.51] 
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О. Калмиков розглядає візуалізацію не тільки як засіб практичної 

роботи по поданню знань і донесенню їх до цільової аудиторії, але й як метод 

самого пізнання, який в значній мірі впливає на форму і зміст підсумкового 

результату - нового знання. [170]. З. Абрарова, Г. Саліхов зазначають, що 

візуалізація нерідко використовується для представлення споконвічно не 

зорової інформації (тиску, температури, демографічної ситуації, доходів 

населення, інфляції і т.д.). Автори наголошують, що способи візуалізації 

формувалися століттями і досягли в наш час небачених масштабів у зв’язку з 

розвитком комп’ютерної техніки. На їх думку, візуалізація є переведенням 

знання в зорову форму. При цьому важливо підкреслити, що така 

трансформація знання передбачає активну участь самого суб’єкта пізнання, є 

свідомим і творчим процесом [3].  

Дослідники Н. Неудахіна та О. Родя [230] зауважують, що відбір, 

оформлення та структурування навчального матеріалу у візуальний образ, 

який заснований на різних способах подання навчальної інформації і 

взаємозв’язків між цими способами, сприяють актуалізації мислення людини 

при читанні та осмисленні змісту матеріалу, що вивчається. Г. Брянцевою 

з’ясовано, що візуальні, образні засоби, окрім того, що створюють ефект 

ситуативної експресії, атмосферу невимушеності, спільної зацікавленості 

тощо, також сприяють гармонійному розвитку особистості суб’єкта 

освітнього процесу, збагачують його новими смислами через виявлення 

нових «ниточок» від світу внутрішнього до світу зовнішнього [61]. 

Г. Сафіною звернено увагу на тому, що візуальна насиченість навчальної 

інформації робить її яскравою, переконливою, створює ефектні наочні 

образи, що сприяє підвищенню пізнавального інтересу та інтересу до 

дисциплін, що вивчаються, а також дозволяє спрямовувати увагу аудиторії на 

ключові моменти інформації, яка пропонується [281]. Г. Полянська пише, що 

«роблячи значення видимим», візуалізація забезпечує мобілізацію ресурсів 

образного, логічного, комплексного мислення учня, а також естетичного, 

культурного, художнього потенціалу та інших важливих властивостей та 

якостей його особистості [262]. В свою чергу візуалізація дозволяє 
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мінімізувати витрати часу і енергії на сприйняття та інтерпретацію 

інформації, дозволяє уявити її детально в естетичному і легкому для 

сприйняття форматі. Як зазначали у своїх дослідженнях П. Піроллі і С. Кард, 

тенденція до мінімізації витрат енергії на пошук і обробку інформації є 

природною для людини [362]. У дослідженнях Е. Полякової [260] зазначено, 

що візуалізація дозволяє актуалізувати різні форми мислення: образне, 

асоціативне, наочно-дієве та ін. розвиває і доповнює слухове сприйняття у 

вербальному навчанні, активізує різні види пам’яті – наочно-образне, 

словесно-логічне, емоційне та ін. Однак найголовніше, що візуалізація 

стимулює в школяра осмислення, уточнення сприйнятих образів, 

узагальнення, забезпечує цілісність і повноту їх сприйняття. Окреслена 

думка є важливою, оскільки вивчення шкільних дисциплін лише на 

вербальному рівні не створює у школяра необхідного адекватного уявлення 

про об’єкти і явища, що розглядаються. Застосування візуалізації в 

освітньому процесі надає учню можливості правильного сприйняття об’єкту 

вивчення, набувати уявлень, які відповідають дійсності, і це не може не 

впливати позитивно на процес формування понять. Все це сприяє побудові у 

дитини цілісного уявлення про фундаментальні закономірності, які є 

основою фізичної картини світу, природних явищ і процесів; уможливлює 

виділення головного в фізичних процесах, сприяє аналізу характеру зв’язків 

між такими процесами; надає можливість спостерігати за об’єктом в 

природному середовищі і не тільки бачити зовнішні ознаки об’єкта, а також 

будувати адекватні математичні моделі тощо.  

Автори О. Шагілова та В. Якомаскін відзначають, що застосування 

візуалізації допомагає встановленню учнями міжпредметних зв’язків в 

курсах шкільних дисциплін і сприяє формуванню наукових законів і понять, 

ґрунтовному засвоєнню знань, оптимальній організації освітнього процесу і 

його вдосконаленню, формуванню наукового світогляду, взаємозв’язку явищ 

у природі та суспільстві, єдності матеріального світу тощо [326]. Схожої 

думки дотримується З. Калмикова, яка акцентує увагу на тому, що при 

сприйнятті навчального матеріалу із використанням візуалізації, людина 
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може охопити єдиним поглядом всі компоненти, що входять в ціле, 

простежити можливі зв’язки між ними, провести категоризацію за ступенем 

значущості, спільності. Все це, на думку дослідниці, є основою для більш 

глибокого розуміння сутності нової інформації, полегшує встановлення 

нових зв’язків між особистим досвідом учнів і змістом дуже далеких від 

нього абстрактних знань і слугує засобом їх конкретизації [183].  

Д. Бархатова, досліджуючи феномен візуалізації, розглянула його у 

двох ракурсах. З одного боку, дослідниця пише, що візуалізація є методом 

реалізації принципу наочності як подання інформації у вигляді оптичного 

зображення (наприклад, у вигляді малюнків, графіків, діаграм, структурних 

схем, таблиць, карт тощо), з іншого боку – засобом передачі інформації, який 

найбільш повно відповідає особливостям сприйняття, розуміння інформації 

та формування на її основі знань [18]. 

Одним з найбільш ґрунтовних досліджень, спрямованих на 

використання візуалізації в навчанні, є дослідження Н. Манько. Авторка 

розводить поняття «наочний» та «візуальний» і зазначає, що спостереження 

учнями «видимого», тобто наочного дидактичного засобу, – процес 

пасивний, при якому учень знаходиться поза досліджуваним об’єктом, 

вивчає його ніби то з боку, не змінюючи та не втручаючись в нього, а лише 

споглядаючи. Дослідниця пише, що в педагогічному значенні поняття 

«наочний» завжди передбачає подання готового образу, заданого ззовні, а не 

того образу, що народжується і виноситься з внутрішнього плану діяльності 

людини. Тобто ми бачимо, що візуалізація є активним процесом винесення зі 

внутрішнього плану у зовнішній продуктів мозкової інтелектуально-

розумової діяльності. Н. Манько доводить, що поняття «візуалізація» 

поглиблює загальновизнане уявлення про наочне сприйняття як неодмінно 

зримий процес, який може у якості альтернативи відбудовуватися на основі 

слухових, смакових та інших відчуттів, що перетворюються в мислеобрази 

внутрішнього плану діяльності і, у свою чергу, здатні трансформуватися в 

зовнішній план у вигляді відструктурованих образно-смислових конструктів. 
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Виходячи з цього, бачимо, що наочне спостереження є пасивним процесом, а 

візуалізація є активним процесом [217].  

Враховуючи те, що поняття «візуалізація» є досить широким і 

дослідники його розглядають з різних кутів зору, то у наукових працях 

зустрічається виокремлення різних видів візуалізації. Так зарубіжні 

дослідники Г. Кавіглія, П. Коукареллі, Л. Масуд, Д. Річчі, Ф. Валсеччі 

виділяють такі її види:  

1. Візуалізація даних призначена для переробки та систематизації 

цифрових даних і основним способом подання є діаграми, графіки, які 

дозволяють виявити і показати закономірності процесів або явищ. До задачі 

візуалізації даних зводиться проблема представлення в наочній формі даних 

експерименту або результатів теоретичного дослідження А. Зинов’єв [157].  

2. Візуалізація інформації дозволяє відображати різні явища, події та 

процеси в хронології та просторі, продемонструвати тенденції, вибудувати 

концепції та ідеї, фактографічні дані і одним із способів такої інтерпретації є 

інфографіка та презентації. 

3. Візуалізація знань передбачає трансформацію накопичених знань, 

перетворення яких дозволяє переосмислити існуючі знання і можливо 

стимулювати розвиток і генерацію нових знань і способами візуалізації знань 

є зображення (в тому числі і 3D-технології), схеми, карти тощо [325]. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що у межах нашого дослідження ми 

зосередимо увагу на візуалізації знань, яку ми ототожнюємо з візуалізацією 

навчальної інформації і будемо спиратися на визначення візуалізації яке 

надав А. Рапуто, а саме: «візуалізація є тією проміжною ланкою між 

навчальним матеріалом і результатом навчання і виступає своєрідним 

гносеологічним механізмом, що дозволяє «ущільнити» процес пізнання, 

очистити його від другорядних деталей і тим самим оптимізувати» [271]. 

Автор зазначає, що візуалізація забезпечує синтез знань, дозволяє 

опосередковано і наочно представити досліджувані явища в тих областях, в 

яких безпосередньо наочне сприйняття ускладнено або взагалі неможливо. 



37 

 

  

В останні роки в сучасній педагогіці поряд з термінами «наочність» і 

«візуалізація» дослідники використовують термін «когнітивна візуалізація». 

Поняття когнітивності (розуміння, пізнання) досить неоднозначно 

трактується в психолого-педагогічній літературі та дослідженнях. О. Князєва 

стверджує, що когнітивно-візуальний підхід «дозволяє враховувати 

індивідуальні особливості учнів і сприяє розвитку у них візуального 

мислення» [178, с. 10]. Описуючи когнітивні чинники інформаційної 

взаємодії в освітньому процесі Р. Болбаков [55] і В. Цвєтков [322] 

виокремлюють такі особливості сприйняття інформації, що передається: 

фактори інформаційного розсіювання і фактори нечіткої інформатизації при 

вивченні навчального матеріалу, такі як видимість (visibility), сприйняття 

(perceptibility), інтерпретування (interpretability), цілісність (integrity). 

Дослідники пишуть, що облік когнітивних факторів дозволяє педагогу 

оцінити реальну міру розуміння або не розуміння навчального матеріалу. 

Першим поняття «когнітивна візуалізація» визначив Карл Г. Юнг, який 

розглядав її як створення оптичних образів в сприймаючій свідомості, 

засноване на здатності людини мислити образами, однак зараз у науковій 

літературі все частіше зустрічаються визначення когнітивної візуалізації як 

будь-якого способу забезпечення спостережливості неспостережливої 

реальності, а під візуальною моделлю розуміють будь-яку конструкцію, яка 

сприймається візуально і імітує сутність об’єкту, який сприймається. 

Карл Г. Юнг називав когнітивну візуалізацію «активною уявою».  

У шестидесяті роки минулого сторіччя зародилася міждисциплінарна 

область досліджень – когнітивні науки, які були відгалуженням від 

когнітивної психології. У рамках даної науки досліджувалися проблеми 

мислення і штучного інтелекту. У дев’яності роки, в наукових колах, стали 

говорити про когнітивну революцію, коли різні способи представлення 

інформації – таблиці, гіпертекст, діаграми, схеми, графіки – називали 

когнітивними «інструментами».  

Поняття «когнітивна візуалізація» у сучасному тлумачному словнику 

української освіти висвітлюється як візуалізація, яка здійснює ілюстративну 
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функцію і сприяє природному інтелектуальному процесу набуття нових 

знань [106]. Під когнітивну візуалізацію підводять «техніку графічного 

ущільнення навчальної інформації» (З. Карелина, В. Лукьянова, 

А. Остапенко), «дидактичний інструмент згущення знань» [209], «прийоми 

згортання інформації» (Т.М. Демиденко), «стиснення навчального матеріалу» 

[249]. Г. Барабанова під когнітивною візуалізацією розуміє створення 

ментальних образів (думка-образів) у свідомості читача в процесі смислової 

обробки того, що читається [17]. В. Магалашвілі та В. Бодров зазначають, що 

когнітивна візуалізація базується на використанні набору графічних 

елементів і зв’язків між ними, призначених для передачі знань від експертів 

до людини (групи людей), розкриваючи причини і цілі зв’язків в контексті 

знання, що передається [53]. Л. Колмакова під когнітивної візуалізацією 

розуміє створення графічних навчальних елементів (моделей, схем), які 

сприяють вдосконаленню навчально-пізнавальної діяльності [183]. Т. Сиріна 

зазначає, що когнітивна візуалізація за визначенням схожа з принципом 

наочності в навчанні, але має перевагу, будучи не тільки ілюстрацією, а й 

способом пізнання і розвитку мислення, не так засобом навчання, скільки 

його продуктом. Досліджуючи дане питання авторка робить висновок, що 

сутність когнітивної візуалізації полягає в зміщенні акценту з ілюстративної 

функції в навчанні на розвиток пізнавальних здібностей і критичного 

мислення [300]. М. Лухіна та Л. Терещенко під когнітивної візуалізацією в 

навчанні розуміють створення образів уявлень в свідомості студентів в 

процесі читання і осмислення прочитаного на основі наявних фонових знань, 

комунікативної компетенції читача [210]. Л. Фрідман під когнітивної 

візуалізацією розуміє створення графічних навчальних елементів (моделей, 

схем), які сприяють вдосконаленню навчально-пізнавальної діяльності [316]. 

Розглядаючи безліч трактувань терміну «когнітивна візуалізація», 

зазначимо, що, на нашу думку, найбільш ґрунтовно дане поняття висвітлює 

Н. Манько, яка розуміє під нею сукупність прийомів і методів візуального 

подання навчальної інформації, які активізують емоційно-образні 

компоненти мислення, і забезпечують когнітивне структурування змісту 
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знань, когнітивне моделювання елементів структури діяльності і процесів 

взаємодії об’єктів [216].  

Аналіз наукових дослідження розглядуваного поняття показав, що 

когнітивна візуалізація передбачає активну пізнавальну діяльність учнів, 

оскільки основним завданням візуалізації є забезпечення підтримки учня в 

процесі сприйняття, розуміння і осмислення інформації і формування у нього 

нових знань, знижуючи при цьому інформаційне навантаження.  

На значущості використання візуалізації навчального матеріалу 

відзначають педагоги С. Арюткіна, Г. Брянцева, С. Герасимова, В. Койбічук, 

В. Кузовлев, Н. Манько, І. Марголіна, Н. Неудахіна, Є. Полякова, А. Пухов, 

А. Рапуто, О. Родя, С. Селеменєв, С. Сергєєв, В. Четіна, Д. Шеховцова та 

інші. Розкриття питань візуального відображення навчальної інформації в 

цифрових освітніх ресурсах можна знайти в роботах, Б. Андерсена, 

Л. Босової, Д. Корнєєва, Р. Мазза, Аль Вахіші Гамаль Салем, В. Юсупова та 

ін. Вчені звертають увагу на зручність, доступність і перевагу застосування 

візуалізації в процесі подання інформації, що вивчається, її розвивальну роль 

в підтримці психічних процесів школяра в ході виконання будь-яких 

навчальних дій. Оскільки в результаті використання візуальних образів 

забезпечується когнітивне моделювання елементів структури діяльності і 

процесів взаємодії об’єктів; активізуються емоційно-образні компоненти 

мислення; відбувається когнітивне структурування змісту знань, а також 

здійснюється створення нових візуальних форм і нових мислеобразів, які 

необхідні для розуміння і вивчення навколишньої дійсності і 

загальнолюдських цінностей. Саме застосування візуалізації навчального 

матеріалу дозволяє акцентувати увагу учнів на досліджуваному явищі, яке 

вперше вводиться або вивчається, його ключових і суттєвих ознаках. 

Відзначимо, що неправильно сформовані уявлення про об’єкт дослідження в 

подальшому створюють для школяра труднощі в розумінні матеріалу, що 

вивчається і, навіть, за умов вжитих корекційних заходів не завжди вдається 

позбутися наслідків первісних помилкових уявлень у повній мірі. 
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У педагогічних дослідженнях (Н. Манько, А. Рапуто) розкривається 

дидактичний потенціал візуалізації, обґрунтовується доцільність її 

використання для досягнення таких вагомих педагогічних цілей як: 

створення позитивного емоційного фону на уроці, стимулювання 

пізнавального інтересу учнів, полегшення сприйняття та засвоєння 

навчальної інформації тощо, забезпечення інтенсифікації навчання, 

активізації навчальної та пізнавальної діяльності, формування і розвиток 

критичного і візуального мислення, зорового сприйняття, образного уявлення 

знань і навчальних дій, передачі знань і розпізнавання образів, підвищення 

візуальної грамотності та візуальної культури [216; 272]. 

Оскільки, в межах нашого дослідження, ми розглядаємо саме 

візуалізацію навчального матеріалу, то на нашу думку, вона передбачає ємну 

і компактну передачу навчальної інформації, із збереженням її семантичної 

повноти, і сприяє активізації пізнавальної діяльності учня, стимулює його 

когнітивний потенціал, тобто, обов’язково містить когнітивний компонент. 

Для того щоб створити таку візуалізацію педагог повинен знати як вона буде 

сприйматися учнями, як впливатиме на їх сприйняття, на засвоєння 

навчального матеріалу тощо. А. Баришкін та Н. Резнік, з цього приводу 

зазначають, що кодування і перекодування інформації у візуальну форму є 

необхідним для переходу від екстенсивних форм організації навчальної 

інформації (тобто збільшення обсягу переданої учневі інформації) до 

інтенсивних (зміна форм подання і відпрацювання учнями інформації) [20]. 

З такою думкою погоджуються М. Бершадський та В. Гузєєв, які 

підкреслюють, що такий «мінімаксний підхід» (мінімум слів, а максимум 

сенсу) є дуже трудомісткий, займає у педагога багато часу і вимагає від нього 

гарної технологічної підготовки, «оскільки ускладнювати – просто, а 

спрощувати – складно» [31].  

Досліджуючи педагогічну функцію візуальних засобів навчання 

Ф. Терегулов зазначив, що вона виявляється «не в тому, щоб показати учням 

живий, барвистий образ недостатньо відомого їм фрагмента дійсності і 

розширити в цьому напрямку їх чуттєвий досвід, а в тому, щоб розкрити 
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перед учнями сутність досліджуваних явищ, встановити стійкі зв’язки і 

відносини між частинами досліджуваного цілого і виявити відносини 

останнього до більш широкого кола явищ, підвести учнів до належних 

наукових узагальнень» [305, с. 196]. В. Штейнберг називає засоби 

когнітивної візуалізації дидактичними інструментами підтримки пізнавальної 

діяльності та виділяє у них цілий ряд нових функцій, вони: слугують 

«подовжувачами, маніпуляторами» мозку, його продовженням в 

зовнішньому плані; дозволяють перекинути міст між майданчиком для 

уявних експериментів у внутрішньому плані і зовнішнім планом навчальної 

діяльності; підвищують довільність і обсяг контролю переробки і засвоєння 

знань; дозволяють уявити і проаналізувати знання у формі, зручній для 

подальшої роботи мислення; сприяють виявленню істотних зв’язків і 

відносин в процесі пізнання світу [339].  

Сьогодні поряд з терміном «когнітивна візуалізація» дослідники часто 

використовують термін «когнітивна графіка». Загалом вчені ототожнюють 

дані поняття. Проте вітчизняні дослідники Д. Безуглий, О. Семеніхіна, 

А. Юрченко розводять дані дефініції і вказують, що когнітивна графіка 

включає статичні зображення пізнавального характеру і виконує 

інформаційну і когнітивну функції, що включають пізнавальну активізацію 

процесів мислення суб’єктів навчання, яка призводить до появи нового 

знання. Когнітивна візуалізація складається з динамічних та інтерактивних 

зображень і виконує інформаційну і когнітивну функції, що передбачають 

візуалізацію навчального матеріалу, яка у динаміці демонструє певні 

характеристики об’єкта пізнавальної діяльності [23]. У електронному 

тлумачному словнику «Академік» поняття «когнітивна графіка» 

розглядається «як сукупність прийомів і методів образного уявлення умов 

завдання, яке дозволяє або відразу побачити рішення, або отримати підказку 

для його знаходження» [113]. Сучасні педагоги Т. Чернякова та П. Крюкова 

також підтримують таке визначення і пишуть, що когнітивна графіка це засіб 

активізації образного, інтуїтивного мислення людини, який сприяє 

зародженню нових гіпотез та ідей, стимулює появу нових знань. Дослідники 
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пишуть, що когнітивна графіка в ряді випадків розширює і уточнює 

поставлені завдання, сприяє ідентифікації вирішуваних завдань і 

проєктованих систем, продукуючи графічні образи структур і властивостей 

абстрактних об’єктів, активізує образне, інтуїтивне (правопівкульне) 

мислення людини і тим самим в результаті роботи мозку активізує і 

лівопівкульне, абстрактне мислення, що сприяє зародженню нових ідей і 

гіпотез, стимулює появу нового знання [325]. Деякі дослідники розглядають 

когнітивну графіку з позиції комп’ютерної графіки, так М. Кудріна та 

К. Климентьєв зазначає, що когнітивна графіка являє собою розділ 

комп’ютерної графіки, який візуалізує навчальні абстракції з метою 

створення нових знань [197]. Схожої думки дотримується Ю. Валькман [65], 

автор наголошує на когнітивному аспекті і пишуть, що сучасні системи 

комп’ютерної графіки розробляються з урахуванням положень класичної 

семіотики, що дає можливість користувачам отримувати зображення, які 

виконують когнітивну функцію, іншими словами, є когнітивної візуалізацією 

досліджуваних феноменів. Г. Комарова, продовжуючи таку думку зазначає, 

що когнітивна комп’ютерна графіка – це графіка, яка сприяє за допомогою 

якогось зображення отримати нове, тобто те, що не існувало навіть в голові 

людини, принаймні, сприяти інтелектуальному процесу отримання цього 

знання [185]. 

Досліджуючи питання застосування когнітивної графіки у навчанні 

О. Зенкін та Д. Поспєлов підкреслюють, що термін «когнітивна графіка» 

відображає принциповий перехід від ілюстрування зображень до 

відеообразів, що сприяє вирішенню завдань в самих різних сферах науки 

[154]. Автори виокремлюють три основних завдання когнітивної 

комп’ютерної графіки, а саме: 

- розробку таких моделей трансляції знань, в яких була б можливість 

одноманітними засобами подавати як об’єкти, характерні для логічного 

мислення, так і образи-картини, якими оперує образне мислення; 

- візуалізація таких галузей людських знань, для яких поки складно, або 

взагалі неможливо підібрати текстові описи; 
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- пошук методів переходу від спостережуваних образів-картин до 

визначення певної гіпотези про ті механізми і процеси, які сховані за 

динамікою спостережуваних картин [154]. 

У багатьох дослідження когнітивну графіку дослідники ототожнюють з 

поняттям «інформаційна графіка». Дана дефініція складається з інформації і 

графіки, що відбивається у його скороченій легітимній формі «інфографіка». 

Найбільш повно інфографіку розглянуто у роботах В. Лаптєва, який пише, 

що «інформаційна графіка формувалася з часом несумісних концепцій, 

методів і процедур, запозичених з багатьох галузей науки. Принципи 

проєктування карти взяті з картографії, а правила представлення числових 

даних у вигляді діаграми – зі статистики. Графічні схеми управління 

прийшли з виробництва, а наочні розрізи – з інженерної графіки. 

Типографіка увійшла до складу інформаційного проєкту з методикою 

застосування текстових елементів. Також із графічного дизайну запозичені 

правила композиційної побудови і кольорових палітр. І, звичайно ж, 

необхідно позначити інструментарій програмного забезпечення для 

отримання ефектної динамічної або інтерактивної інфографіки» [206]. 

Зазначене цілком можна віднести до комп’ютерної візуалізації. 

Узагальнюючи аналіз понять «когнітивна візуалізація» та «когнітивна 

графіка» ми бачимо, що дані дефініції тісно перетинаються, на нашу думку, 

термін «когнітивна графіка» є більш вузьким і підпадає під категорію 

«когнітивна візуалізація». 

А. Манако зазначає, що глибинний аналіз системи освіти свідчить, що 

назріли докорінні перетворення, зумовлені як активним упровадженням 

перспективних інформаційно-комунікаційних технологій, так і потребами 

інформаційного суспільства. До технологій, що спричинили найбільший 

вплив на освітній процес, автором віднесено технології візуалізації 

навчальної інформації [215]. 

Технології візуалізації навчального матеріалу ґрунтуються на 

значущості візуального сприйняття для людини, провідної ролі образного 

сприйняття в процесах пізнання і усвідомлення, все більш необхідною 
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підготовкою людини і її свідомості до умов візуалізованого світу і 

збільшення інформаційного навантаження.  

За Г. Лаврентьєвим, Н. Лаврентьєвою, Н. Неудахіною, технологія 

візуалізації навчальної інформації - це система, що включає в себе такі 

складники: комплекс навчальних знань; візуальні способи їх пред'явлення; 

візуально-технічні засоби передачі інформації; набір психологічних прийомів 

використання і розвитку візуального мислення в процесі навчання [204]. 

Наведене визначення широко вживається у педагогічній літературі, проте, з 

огляду на сучасне розуміння технології візуалізації навчальної інформації, 

воно потребує, на нашу думку, уточнення, а саме, включення такого 

складника як програмно-апаратні засоби для синтезу (створення) зображень і 

обробки візуальної інформації. 

Класичним стало визначення візуалізації як технології для поліпшення 

сприйняття, зроблене С. Кардом, Дж. Макінлі, Б. Шнайдерманом: 

«Візуалізація інформації – це використання комп’ютерної підтримки, 

діалогової інтерактивності, візуального подання даних для посилення 

пізнання, тобто набуття і використання знань. Метою візуалізації є 

розуміння, а не картинки» [349]. 

Таким чином, ми бачимо, що перехід в освітньому просторі від 

превалювання текстової інформації до візуальної зумовлений усією історією 

розвитку людської діяльності, наслідком якої є стрімке збільшення 

інформаційних потоків і зростання потреби в ефективних і компактних 

способах подання інформації, що стимулювало звернення до візуальних 

форматів з опорою на унікальні властивості і потужність зорового апарату 

людини. Підсумовуючи погляди вчених на поняття «візуалізація», ми 

переконуємось у його багатогранності й відзначаємо той факт, що інтерес до 

візуалізації з боку дослідників значний, а її проблемне поле досить велике, 

від застосування прийомів візуалізації в конкретній навчальній дисципліни 

до створення наукових підходів. Аналізуючи досвід використання 

візуалізації в освітньому процесі, який було висвітлено у працях, розглянутих 

вище, можна дійти висновку, що сутність візуалізації полягає в зміщенні 

акценту з ілюстративної функції в навчанні на розвиток пізнавальних 
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здібностей, критичного мислення, когнітивного потенціалу учнів. Ми 

бачимо, що використання візуалізації є більш компактним і ефективним 

засобом навчання, і стає одним з найважливіших завдань суспільства, що має 

потребу не тільки в систематичних знаннях але й в подальшому накопиченні, 

освоєнні, зберіганні, переробки і передачі інформації в усіх сферах людської 

діяльності. У межах нашого дослідження ми будемо використовувати 

візуалізацію навчальної інформації, яка на нашу думку, обов’язково має 

когнітивний потенціал і враховує відповідну технологію щодо її створення 

або обробки, з метою активізації та інтенсифікації когнітивних процесів та 

підтримки продуктивної діяльності особистості. Окрім цього нами 

представлено тлумачення, використовуваного в межах нашого дослідження 

поняття «цифровий дидактичний візуальний засіб» (ЦДВЗ), що розуміється 

нами як створений за допомогою цифрових технологій засіб подання 

навчального матеріалу на засадах його генералізації, концентрації та 

перетворення в інформаційно ємний візуальний формат. 

Включення візуалізації інформації в пізнавальний процес допомагає 

учням в організації їх аналітико-розумової діяльності, на етапі сприйняття і 

переробки інформації, що вивчається і дає змістовні знання, які впливають на 

глибину усвідомленості сприйняття і розуміння спеціальним чином 

представленого об’єкта. Технологій візуалізації надають можливість вчителю 

створювати якісні візуальні засоби для їх подальшого педагогічно 

ефективного використання в освітньому процесі. 

1.2. Теоретичні і практичні аспекти використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі з природничо-математичних 

дисциплін 

Вагомість дисциплін природничо-математичного циклу зумовлює і 

значущість природничо-математичних наук у загальноосвітній підготовці 

сучасного підростаючого покоління. Саме їм належить прерогативна роль у 

формуванні наукової картини дійсності та світоглядних орієнтацій учня; у 

його ознайомленні з методологію сучасних наукових досягнень, технологією 

і інструментами організації та проведення досліджень; у розвитку 
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аналітичного й критичного мислення школярів, у набутті вмінь пошуку 

рішень. Через те, з огляду на роль природничо-математичної освіти, можна 

відзначити, що об’єктивною вимогою сьогодення є забезпечення її якості, а 

це вимагає скоординованості змісту освіти з рівнем розвитку науки і 

технологій, із запитами сучасного суспільства до освіченої людини. Важливо 

також наголосити, на актуальності такого узгодження для природничо-

математичної освіти, яке загострюється тим, що відмінною особливістю 

даної галузі знань є високі темпи її оновлення.  

Найважливішим аспектом діяльності педагога в освітньому процесі є 

фактична реалізація змісту предметної освіти. Стрімке проникнення в усі, без 

винятку, сфери діяльності людини інформаційно-комунікаційних технологій 

та їх високі темпи прогресу суттєво випереджають процес адаптації 

зазначених технологій до педагогічного процесу, зумовлюють динамічність 

змін, які відбуваються в галузі науки і техніки, в суспільстві, і породжують 

одну з важливих проблем сучасної системи освіти, а саме, проблему 

забезпечення актуальності змісту природничо-математичної освіти, 

подолання її відставання від рівня розвитку відповідних наукових знань і від 

запитів сьогодення. Враховуючи пріоритетність «кліпової культури» в еру 

глобальної комп’ютеризації, окреслена проблема набуває особливої 

значущості і важливим є своєчасна корекція викладання шкільних предметів 

відповідно до запитів суспільства, оскільки розумною методикою 

забезпечується «і успішність, і реалізація програми, і дисципліна, і плідність 

роботи учителя, і подальше зростання і розвиток можливостей учня», - так 

вважає педагог М. Рибнікова [277]. Важливим завданням педагога стає 

подолання розриву між змістом друкованих навчальних матеріалів для учнів 

і реаліями сучасного стану науки. Найшвидше повідомлення про новітні 

досягнення науки, розкриття їх сутності і значимості на різних етапах – з 

орієнтацією на масового читача, на фаховому та предметному рівні – 

найшвидше з’являються в мережі Інтернет. Такі ж самі новини з’являються у 

шкільних підручниках і програмах із значним відставанням, яке на практиці 
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може перевищує термін навіть в один рік. Отже, своєчасна корекція змісту 

предметного навчання природничо-математичних наук вимагає від педагога 

вивчення, оцінювання й застосування відповідних інформаційних ресурсів 

Інтернет, таких як аналітичні статті науковців, які коментують ці новини; 

матеріали новинних сайтів, де є спеціальні розділи, призначені для 

висвітлення новинок у науці та технологіях; електронні версії науково-

популярних та наукових періодичних видань тощо. Ознайомлення з 

відповідними джерелами надає педагогу можливість з’ясувати сутність і 

достовірність нової інформації; набути необхідних знань з наукової 

проблеми, які будуть достатніми для адекватного і грамотного викладу 

матеріалу на рівні, який адаптований до навчальних можливостей учнів; 

зробити висновки про необхідність та доцільність уведення відповідного 

додаткового матеріалу у зміст навчальної дисципліни. Освітній процес з 

природничо-математичних дисциплін не можна уявити без використання 

технологій візуалізації, які допомагають усвідомити глибинні сутності 

навколишнього світу, скласти правильні уявлення про об’єкти макро і 

мікросвіту. Обмеженість шкільної матеріальної бази ускладнює викладання 

дисциплін такого циклу, проте вчителі акцентують увагу на важливості 

використання візуалізації у їх викладанні. Візуалізація абстрактних понять та 

об’єктів, якими оперує математика, полегшує сприйняття та усвідомлення 

математичних понять і фактів, виводить цей навчальний предмет із розряду 

найскладніших, яким він традиційно вважається. Так, О. Семеніхіна та 

М.Друшляк, для засвоєння та усвідомлення математичних знань, вважають 

ефективним застосування саме когнітивно-візуальних форм подання знань, 

оскільки механізми вербально-логічного відображення не спроможні надати 

можливість учневі уявити дії у візуальній формі. Автори зазначають, що саме 

принцип когнітивної візуалізації стає основою для просторової уяви і 

розвитку мислення, що конче необхідно як майбутньому педагогу, так і 

школярам, які під його керівництвом будуть вивчати шкільні дисципліни 

[284]. І. Шевченко досліджуючи використання візуалізації в навчанні 
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математики пише, що застосування візуалізації є необхідною умовою 

успішного навчання, оскільки унаочнення навчального матеріалу підвищує 

ефективність уроку, допомагає подолати формалізм, пожвавлює освітній 

процес, збуджує ініціативу та мислення учнів, привчає їх до аналізу та 

узагальнення. Уміле використання візуалізації в освітньому процесі сприяє 

розвитку активності, самостійності, творчої пізнавальної діяльності учнів, 

яка значною мірою забезпечує підготовку школярів до самостійної 

практичної роботи. Також дослідниця акцентує увагу на тому, що 

дидактично вивірене використання форм візуального подання навчального 

матеріалу у навчанні математики може перетворити візуалізацію з 

допоміжного у провідний продуктивний засіб математичного розвитку учнів 

[332]. Д. Безуглий наводить наступні аргументи стосовно важливості 

використання візуальної підтримки під час навчання математики:  

1. В еру інформаційного суспільства до 90% інформації 

транслюється за допомогою візуальних каналів, це зумовлено тим, що 

відбулися значні зміни в засобах, якими реалізується унаочнення інформації і 

які впливають на організацію освітнього процесу та його вихідні результати, 

проте можливості візуалізації в освітній галузі реалізуються ще не у повній 

мірі.  

2. Якісні зміни, які відтворювалися в освіти протягом останніх 

століть, спричинені появою писемності, книговидання, друкарства, 

створенням дидактичних матеріалів, розвитком інформаційних технологій в 

цілому та мережі Інтернет, дистанційних форм навчання та різних інновацій 

в галузі проєктування засобів обміну інформації, базою яких є візуальне 

мислення та зорове сприйняття.  

3. За рахунок можливостей візуалізації можна представляти у 

лаконічній, згорнутій, зручній і логічній формі великі обсяги інформації, що 

в свою чергу сприяє оптимізації та інтенсифікації навчання.  

4. Механізми чуттєво-образного та вербально-логічного 

відображення не спроможні надати дитині можливість уявити такі 
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властивості, як наприклад, «дії у візуальній формі, саме тому пізнавальні 

процеси повинні спиратися на когнітивновізуальні форми відображення 

знань. Через це і виникає інтенсивний пошук візуальних засобів передачі 

знань (знаки, символи, схеми, графи, матриці, таблиці тощо), які б 

забезпечували і стимулювали виконання психічно-пізнавальних процесів 

(сприйняття, запам’ятовування, відтворення інформації) на високому рівні і 

активізували процес навчання» [23].  

У роботі [369] зазначається, що візуалізація є не стільки кінцевим 

результатом, скільки засобом, який веде до розуміння. На прикладі 

використання візуалізації в математиці дослідники акцентують увагу на 

тому, що це саме процес «формування образу (чи за допомогою олівця та 

паперу, чи в уяві, чи за допомогою інформаційних технологій) і ефективне 

його застосування для математичного відкриття та розуміння». Аналізуючи 

власний практичний досвід вчитель математики Н. Печатнікова пише, що 

візуалізація допомагає залучати учнів до процесу осмислення, як саме 

людина може застосовувати здобуті знання з математики і коли знання 

«олюдняться», набудуть необхідного сенсу, то, на думку автора, в учнів 

з’явиться бажання вчитися. Важливим також, дослідниця вважає врахування 

того, що відмінними рисами сучасного життя є не тільки наявність 

насиченого інформаційного простору, до якого має доступ людина, але і 

необхідність володіння спеціальними засобами, які допоможуть учневі 

орієнтуватися в ньому. Тут на перший план і виступають інструменти, за 

допомогою яких можна створювати візуальні дидактичні матеріали і які 

надають можливість досягнення наступних педагогічних цілей: 

- підтримка індивідуальних та групових форм навчання математики в 

умовах класно-урочної системи організації освітнього процесу; 

- створення комфортних умов для усвідомлення та засвоєння знань; 

- підвищення рівня пізнавального інтересу школярів до вивчення 

математики; 
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- формування навичок розв’язування задач дослідницького та практичного 

характеру; 

- забезпечення диференційованого підходу до вивчення математики; 

- структуризація змісту навчання математики та активізації опорних 

знань [253]. 

Також дослідниця ділиться досвідом використання візуалізації на 

різних етапах уроку, а саме:  

● для оголошення теми уроку, де використовує презентації і пропонує 

представляти на слайдах стисло висловлені ключові слова, схеми, що 

відображають тематику нового матеріалу;  

● як супровід пояснення вчителем навчального матеріалу, де 

візуальний супровід лекційного матеріалу відображено у вигляді створеної 

власноруч мультимедійної презентації, яка містить короткий текст, основні 

формули, схеми, малюнки, відео фрагменти. Н. Печатнікова наголошує на 

тому, що при використанні мультимедійних презентацій в процесі пояснення 

нової теми є достатньою послідовність кадрів, в якій відображені 

найважливіші моменти теми і на екрані можна відображати визначення, 

схеми, які учні списують в зошит, тоді як педагог, не витрачаючи час на 

повторення, встигає розповісти більше;  

● як інформаційно-повчальна допомога, тут авторка особливий акцент 

ставить на важливості власної діяльності особистості учня до пошуку, 

усвідомлення і переробки нових знань. Вчитель тут, зазначає дослідниця, 

повинен виступати як організатор процесу навчання, як керівник самостійної 

діяльності учнів, і надавати потрібну допомогу і підтримку. Результатами 

самостійної діяльності дітей повинні бути створені власноруч матеріали, які 

необхідно подавати у візуальній формі у вигляді мультимедійної презентації, 

творчих проєктів тощо;  

● для контролю знань ефективним є використання комп’ютерного 

тестування, яке також повинно мати візуальну форму з варіантами карток з 

питаннями тощо [253].  
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І. Лов’янова, зосереджує власну увагу на використанні візуалізації в 

процесі навчання студентів, оскільки більшість понять, які вивчаються в 

алгебрі, математичному аналізі інших дисциплінах є абстрактними, то вони 

потребують унаочнення отриманих даних. Так, пише дослідниця, що у 

процесі формування умінь розв’язувати задачі математичної фізики 

доводиться інтегрувати знання з різних розділів фізики, математичного 

аналізу, диференціальних рівнянь. Аналізуючи власний досвід, авторка 

зазначає, що студенти доволі часто досить формально сприймають задачі 

такого класу, що з одного боку, пов’язано з необхідністю використання 

складного математичного апарату, з іншого, нерозумінням студентами того, 

яке практичне застосування мають ці знання. Тому, на думку дослідниці, при 

розв’язуванні задач, що описують динамічні процеси, слід не обмежуватись 

отриманням аналітичного розв’язку, а використовувати комп’ютерні 

технології для візуалізації отриманих результатів [208]. У процесі 

застосування візуалізації важливим є вибір засобів і технологій візуалізації з 

точки зору доступності, зручності використання, ефективності застосування 

та інших факторів. Експериментальні дослідження, проведені 

А. Возженніковим та В. Голубєвим показують, що найбільша ефективність 

досягається при витраті максимальної кількості людського і тимчасового 

ресурсів. Автори розглядають основні підходи до вирішення підбору засобів 

і технологій візуалізації, і пропонують їх упорядкування по зростанню 

складності реалізації. Сьогодні найбільш очевидним і поширеним способом є 

використання сторонніх розробок, тому першим підходом дослідники 

вважають візуалізацію об’єктів засобами прикладних математичних пакетів. 

Очевидними перевагами даного підходу науковці вважають 

загальнодоступність, різноманіття і в загальному випадку гарантовану 

стабільність роботи програмних продуктів. Проте, зазначають 

А. Возженніков та В. Голубєв, різноманіття програмного забезпечення 

вимагає значних ресурсів для вивчення і пошуку найбільш відповідного 

програмного забезпечення і має високу ціну, і, крім того, ніколи не можна 
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бути впевненим, що знайдеться саме така візуалізація, яка задовольнить 

вимогам досвідченого викладача. Серед програмних засобів науковці 

виділяють математичні пакети Mathematica, Mapple, MathCad, MatLab, 

Другим підходом автори вважають візуалізацію об’єктів засобами 

інтерактивної комп’ютерної графіки. Для реалізації якої автори пропонують 

використовувати програму Flash. Оскільки анімація як спосіб ілюстрації 

понять стала загальнодоступною з розвитком комп’ютерних мультимедіа 

технологій і дозволяє покадрово промальовувати певні елементи, а опис 

поведінки векторних об’єктів істотно скоротив працю аніматора, проте 

наклав ряд обмежень на зображальні засоби. Дослідники зауважують, що 

математика, яка оперує точними графічними побудовами, від цього переходу 

тільки виграє, проте такі підходи є виправданими при побудові статичного 

малюнка, але не у випадках, коли мова йде про анімацію об’єктів або про 

динамічному зміну виду. Для анімації тривимірних візуалізацій, автори 

пропонують використовувати більш складні прикладні графічні пакети, 

наприклад, 3DsMax, але при цьому підході втрачається інтерактивність 

візуалізації. Третій підхід науковці вбачають у візуалізації об’єктів засобами 

інструментальних графічних бібліотек. Метод побудови двовимірних і 

тривимірних графічних об’єктів дослідники пропонують реалізовувати 

засобами програмних інтерфейсів, серед таких засобів вони виділяють 

DirectX і OpenGL. Оскільки дані програми надають розробнику набір базових 

графічних примітивів для двовимірних і тривимірних побудов, а середовище 

розробки дозволяє задіяти потужні обчислювальні засоби для математичних 

розрахунків. Засобами OpenGL дуже наочно (з елементами динаміки та 

інтерактивності) ілюструються багато складних математичних понять: криві і 

поверхні в просторі, визначений інтеграл і інтеграли від функцій декількох 

змінних, граничні поведінки функцій тощо. Четвертий підхід полягає у 

візуалізації об’єктів інструментальними засобами, розробленими в рамках 

технології візуалізації математичних об’єктів і понять. Досліджуючи питання 

використання візуалізації у навчанні математичних дисциплін науковці 
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підмітили, що кожна окрема візуалізація поняття формується за деякою 

загальною схемою, і існує ряд інваріантних елементів, за допомогою яких 

будується зображення математичного об’єкта. У зв’язку з цим, 

А. Возженніков та В. Голубєв запропонували певну технологію візуалізації 

математичних об’єктів і понять. П’ятий підхід передбачає застосування 

технології на прикладі візуалізації фізичного сенсу криволінійного інтеграла 

II роду, який вузькоспрямований і полягає у розв’язанні інтегралів [75]. Всі 

запропоновані підходи базуються на застосуванні відповідного програмного 

забезпечення, яке є платним і вимагає від вчителя певних компетенцій щодо 

знання інструментарію програмних засобів, що робить не можливим їхнє 

застосування для широкого кола педагогів. Враховуючи те, що сьогодні 

змінюються характеристики сучасного апаратного забезпечення, вони 

удосконалюються практично щоденно, а будь-яка шкільна установа не має 

можливості, навіть, щорічно оновлювати свою технічну базу до мінливих 

вимог обчислювальних можливостей сучасної комп’ютерної техніки і 

забезпечувати освітній процес останніми новинками комп’ютерної техніки. 

Відповідна ситуація має місце і з програмним забезпеченням, що вимагає 

чималих матеріальних витрат для підтримки належного інформаційного 

обслуговування школярів. Досвід розвинених країн зарубіжжя показує, що 

ефективним вирішенням окреслених проблем є запровадження в освітній 

процес «хмарних технологій», які на сучасному етапі розвитку інструментів 

створення візуалізації набувають все більшого розповсюдження і суттєво 

впливають на розширення сервісів та змінення методології здійснення 

освітнього процесу. Технології, засновані на хмарних обчисленнях є одним із 

затребуваних напрямів і активно розвиваються в сучасному інформаційному 

світі. Актуальність застосування хмарних технологій в освіті полягає в тому, 

що вони використовується для вирішення багатьох педагогічних завдань, 

надають якісно нові можливості навчання, формування навичок самостійної 

навчальної діяльності, стимулюють розвиток дидактики і методики, 
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сприяють створенню нових форм навчання і освіти, а також виконують 

функції потужного інструментарію.  

Окреслені технології дозволяють організовувати максимально 

ефективний і сучасний освітній процес за рахунок наступних переваг:  

- використання комп’ютерних технологій практично будь-якої конфігурації 

для виконання ресурсоємних завдань; 

- можливість працювати дистанційно, не прив’язуючись до місця із 

застосуванням будь-якого комп’ютера, що має підключення до мережі 

Інтернет; 

- у випадку поломки комп’ютера відбувається страхування від збоїв в 

роботі; 

- можливість адаптування та тиражування освітніх сервісів, а також їхнього 

швидкого створення в ході освітнього процесу; 

- можливість організації спільної роботи над одним і тим же самим 

документом; 

- забезпечення високого рівня безпеки, масштабованості, надійності та 

розподілу ресурсів; 

- можливість організації зворотного зв’язку; 

- легкість здійснення адміністрування; 

- чистота ліцензійної угоди [121].  

Головною відмінністю використання хмарних технологій від звичного 

методу роботи з програмним забезпеченням є те, що користувач залучає 

ресурси не власного комп’ютера, а ресурси і потужності комп’ютерної 

техніки, які йому надає Інтернет-сервіс. Важливим є те, що користувач має 

необмежений та повний доступ до власних даних і можливість працювати з 

ними, але не може керувати тією ж програмної базою, операційної системної, 

обчислювальними потужностями тощо, які допомагають здійснювати таку 

роботу. 

Розглядаючи досвід застосування візуалізації в освітньому процесі з 

природничо-математичних дисциплін, особливої уваги слід надати такому 
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предмету, як фізика, оскільки саме вона поповнює список дисциплін, які 

найчастіше викликають труднощі у школярів під час її опанування. Проблема 

змісту стандартного шкільного курсу з вивчення будь-якої природничо-

математичної науки, в тому числі і фізики, не втрачає своєї актуальності 

сьогодні. Важливо розуміти, що фізика – це не тільки конкретні завдання і 

результати, але й метод розвитку особливого погляду на природні явища, 

специфічне ставлення до дійсності і формування світогляду. Не завжди 

велика кількість матеріалів і зазубрювання йде на користь і сприяє 

успішному засвоєнню предмета. Н. Янікова, досліджуючи питання 

використання візуалізації в процесі вивчення фізики, пропонує 

використовувати такі засоби як інфографіка, скрайбінг та сторітеллінг. 

Авторка пише, що інфографіку учні найчастіше сприймають як ілюстрацію, а 

скрайбінг або сторітеллінг, для них, передбачає створення підсумкового 

продукту самим учнями. Педагог зауважує, що навчальні ролі у інфографіки, 

скрайбінга та сторітеллінга різні і спрямовані на досягнення різних завдань 

різними способами. Практичний досвід Н. Янікової, показує, що заняття 

скрайбінгом вимагає зосередження, часу, вміння упаковувати смисли, в той 

час коли інфографіка ж, навпаки, при малих тимчасових витратах, які пішли 

на роботу із запропонованими зображеннями, дає велику поживу для 

роздумів, змушує розпаковувати ці самі смисли, аналізувати і робити 

висновки [343]. На нашу думку, це зазначення досить влучне, оскільки 

учнями інфографіка сприймається як ілюстрація, проте вона не є 

ілюстрацією, це інформаційна графіка, яка передбачає втілення дизайну 

певної інформації, конкретних даних, знань, висновків, вона містить 

максимально компактно стиснену інформацію, яка очищена від зайвих 

елементів і запускає когнітивні процеси мислення дитини. Вчитель фізики та 

математики І. Гущіна підтримує думку Н. Янікової щодо використання в 

процесі навчання фізики такої форми візуалізації як скрайбінг. Педагог 

вважає, що найефективнішим є використання скрайбінгу під час вивчення 

нової теми, оскільки це зацікавлює учнів різноманітними графічними 
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образами, які пов’язані безпосередньо з новим навчальним матеріалом, що 

покращить запам’ятовування основних понять та термінів і «стане чудовим 

стартом» для набуття нових знань, умінь та навичок. Також дослідниця 

пропонує використовувати скрайбінг у якості домашнього завдання, де 

вчитель складає список запитань до скрайб-презентації, які на наступному 

уроці обговорюють разом із класом. Таке застосування скрайбінгу дозволить 

кожному учню переглянути скрайбінг самостійно, переглядаючи не зрозумілі 

з першого разу моменти. У класі автор пропонує, під час перегляду скрайб-

презентації, обговорювати з учнями отриману інформацію та факти, 

з’ясовуючи, які образи були зрозумілі, а які викликали незрозумілі моменти. 

Також, І. Гущіна вважає доцільним організувати роботу в групах для 

обговорення скрайбу, це допоможе вчителю розвивати креативний потенціал 

мислення, творчі здібності та асоціативну пам’ять школярів. Для учнів 

старшого віку можна у якості домашнього завдання запропонувати створення 

власної скрайб-презентації (наприклад, створити історію з вивченої теми та 

ін.) [98]. Інфографіка, скрайбінг та сторітеллінг є не єдиними формами 

візуалізації. Н. Форкун відмічає велике різноманіття таких засобів і зазначає, 

що вони створюють можливості їх раціонального використання в 

навчальному процесі. Проте у своїй практиці вона надає перевагу 

використанню таких форм, як опорні конспекти, структурно-логічні схеми, 

фреймові опори, опорні сигнали, графи, логічно-мисленнєві моделі, оскільки 

такі форми розрізняються за об’ємом представлених знань і складністю 

роботи з ними, можливостями подачі ключових понять навчальної теми і їх 

деталізації тощо [315]. Також авторка ділиться досвідом щодо підвищення 

якості фізичних знань засобами візуалізації і вважає, що це ефективно можна 

здійснювати основі впровадження пошуково-креативної діяльності (знання, 

цінності, проєкти, діалогізми, творчість) та цілеорієнтування її на 

використання диференційованих технологічних прийомів: споглядання, 

наслідування, спостереження, повного володіння методологією здобування 

знань, «навчання запам’ятовуванню», інформаційного орієнтування, 
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формулювання проблеми [315]. Цікавим є досвід вчителя фізики 

Ю. Осадчого, який пропонує використовувати візуалізацію за різними 

напрямами і на різних етапах уроку. На етапі подання навчального матеріалу, 

для підсилення демонстрації і вважає, що це оживлює матеріал, забезпечує 

демонстрацію того, що важко сприймається на статичних малюнках або того, 

що не вдається показати в натуральному експерименті. Дослідник вважає, що 

використання візуалізації збагачує викладання фізики новими прийомами і 

формами роботи, серед яких особливо виділяє створення учнями власної 

візуалізації і зазначає, що така робота дозволяє дітям не тільки глибше 

зрозуміти матеріал, але й сформувати додаткові вміння використання різних 

програм для її створення [243]. Досліджуючи питання інноваційних підходів 

для підвищення ефективності освітнього процесу з фізики І. Слободянюк 

пропонує використовувати візуалізацію не тільки для наочного подання 

навчального матеріалу та візуалізації досліджуваних явищ, процесів і 

взаємозв’язку між об’єктами, але й цікавим є досвід автора щодо 

застосування візуалізації для створення візуальних опитувань і візуалізації 

результатів проходження тесту [294]. В. Шарко пише, що успішність 

засвоєння знань з фізики тісно пов’язана з розвитком когнітивної сфери 

суб’єктів навчання, до складу якої входять п’ять когнітивних процесів: увага, 

сприйняття, мислення, пам’ять та мовлення і, оскільки, запам’ятовування є 

керованим процесом, то вчитель повинен володіти техніками, які сприяють 

кращому засвоєнню знань. До таких технік науковець відносить застосування 

візуалізації, а саме схемно-знакових моделей подання знань, ментальні карти, 

метаплани, фрейми та ін. [330]. 

П. Бєльчев досліджуючи проблеми застосування візуалізації у 

викладанні фізики виявив інерцію педагогів щодо використання сучасних 

візуальних засобів навчання. Автор вважає, що одним з пояснень такого 

стану є те, що кожен досвідчений вчитель має власний індивідуальний стиль 

здійснення професійної діяльності, який роками вироблявся, а для 

використання освітніх цифрових засобів потрібно коректувати це стійке 
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психологічне утворення особистості вчителя. Цим пояснюється той факт, що 

вчителя-практики застосовують візуальні засоби навчання періодично, а 

дидактичні матеріали модифікують у залежності від власного педагогічного 

стилю викладання. Однією з головних причин такого стану речей автор 

вбачає у невідповідності змісту цих цифрових ресурсів стилю вчителя. Тому 

важливим є підготовка педагогів до створення власноруч візуальних 

дидактичних матеріалів, або модифікації існуючих. П. Бєльчев наголошує, 

що педагог-предметник не має професійних знань з програмування, для 

створення відповідних візуальних дидактичних засобів, а поєднання вчителя- 

предметника та програміста це унікальне явище [34]. Ми цілком згодні з 

думкою дослідника і вважаємо, що виходом із такої складної ситуації може 

бути використання хмарних технологій, які мають достатньо потужній 

потенціал і є легкими в опануванні.  

Не менш важливою дисципліною серед природничо-математичних 

дисциплін є біологія, оскільки вона є джерелом знань про навколишній світ, 

розкриває знання про живу природу навколо себе, біологічні закони і дає 

розуміння того, що в природі все взаємопов’язано, і необхідне збереження 

балансу різних видів істот. Також важливим є вивчення і закони існування 

власного організму, що допоможе краще розібратися дитині в тому, як 

потрібно організувати своє життя з точки зору харчування, фізичної і 

розумової навантажень. раціональне використання власного організму здатне 

значно підвищити продуктивність праці. Дана дисципліна особливо потребує 

застосування візуалізації у процесі її вивчення, оскільки показ об’єктів у їх 

природньому середовищі або проведення віртуальних експериментів, взагалі, 

не можливі без візуалізації. 

Розглядаючи застосування візуалізації у навчанні біології В. Чепіжак, 

аналізуючи власний практичний досвід, зауважує, що використання 

технології візуалізації актуалізує в школярів правопівкульне мислення, що в 

кінцевому результаті значно підвищує результативність освітнього процесу і 

ефективно впливає на навчання невмотивованих дітей. Також дослідниця 
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виокремлює наступні переваги використання візуалізації: забезпечення 

високого рівня наочності уроку; економія часу при подачі матеріалу; 

підтримка високого темпу уроку; підвищення ефективності уроку; розвиток 

мотивації до вивчення біології; краще розуміння і швидше запам’ятовування 

навчального матеріалу; розвиток візуального мислення; одержання 

компетенції для життя в інформаційному суспільстві [324]. 

Н. Шейерманн у своїх роботах пише, що важливим у процесі 

викладання біології є використання візуалізації. Картина світу сприймається 

органами почуттів, але для глибокого і всебічного пізнання дисципліни цього 

недостатньо, оскільки в такій картині є факти, об’єкти, предмети, але не 

виявлені різні зв’язки між предметами і приховані від ока причинно-

наслідкові зміни. Авторка акцентує на застосуванні саме когнітивної 

візуалізації, оскільки важливим є не тільки презентація знань, але й їх логічна 

організація, для того, щоб збільшити інформаційну щільність подання знань, 

забезпечити універсальність встановлення смислових зв’язків в навчально-

пізнавальній діяльності [334]. 

Т. Позднякова розкриваючи власний досвід використання візуалізації 

на уроках біології, пропонує застосовувати інтелект карти, як один із засобів 

візуалізації, якому віддає перевагу дослідниця. Причому, вона виділяє два 

напрямки застосування візуалізації, як учителем, так і учнями і пише, що 

доцільно запропонувати школярам самостійно складати певні частини карти 

розуму, які стосуються теоретичного матеріалу, який було вивчено, оскільки 

така практика розвиває у дітей стійкість уваги, пам’ять та викликає 

зацікавленість. Також авторка пропонує після складання ментальних карт 

учнями прокоментувати власні дії, та за допомогою створеної карти розкрити 

сутність матеріалу з теми, відповідно до якої було розроблено карту. 

Дослідниця висвітлює переваги використання такої візуалізації, а саме: 

- надає можливість охопити одним поглядом всю картину, оскільки блок-

схема розкриває все найвагоміше в зв’язках та асоціативних порівняннях; 
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- відображення узагальнення даних по темі на одному зображенні, де вся 

інформація з навчальної теми трансформується в асоціативні зв’язки 

навчальних понять; 

- можливість створення карти, замість довгих конспектів, під час 

конспектування великих по об’єму тем, де учень формує лише одну блок-

схему та не витрачає часу на запис матеріалів; 

- надає можливість розвитку творчого мислення учнів; 

- розвиває логічне мислення та вміння згортати матеріал, що вивчається, до 

самих найважливіших моментів; 

- підвищує інтенсивність та якість навчання, а також сприяє тренуванню 

пам’яті; 

- сприяє підвищенню концентрації уваги у школярів; 

- за рахунок графічної привабливості інтелект-карт процес генерації ідей 

стає більш ефективним та швидким [257]. 

Проте не всі дослідники вважають застосування візуалізації 

ефективним засобом, так Т. Жукова пише, що при використанні візуальних 

засобів в навчанні повинно бути педагогічно обґрунтованим і продуманим, 

оскільки дитина втрачає здатність до критичного мислення і рефлексії і стає 

нездатною самостійно приймати рішення, але візуалізація легко інтегрується 

в сьогоднішнє масове суспільство. Важливим, на думку авторки, є зважене 

використання технологій візуалізації для того, щоб впливати на 

зацікавленість дітей до навчання, отримання нових знань і застосування їх на 

практиці [149].  

Цікавою є думка педагога І. Кузнєцової, яка зазначає, що технологія 

візуалізації навчальної інформації - це ефективний інструмент відображення 

понятійної системи людини, який сприяє формуванню понятійного мислення 

(вищого порядку), кращому запам’ятовуванню і вилученню з пам’яті знань, 

підвищує здатності застосовувати знання в нових ситуаціях. При цьому 

досягаються: системність, однаковість, науковість [199].  
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Динамічний рух сучасного світу, надвисокі темпи науково-технічного 

прогресу, що чинять значний вплив на освітній процес, неухильний зріст 

потужних можливостей інформаційних потоків, позначились, перш за все, на 

зростанні обсягу навчального матеріалу, який підлягає засвоєнню та його 

ускладненні. Вимоги щодо якості освіти наштовхуються на обмеженість 

реальних можливостей учня щодо сприйняття, усвідомлення та засвоєння 

великих масивів навчального матеріалу. За такими умовами традиційні 

методики навчання стають не дієвими, і це виштовхує на перший план 

питання пошуку новітніх інструментів підтримки навчально-пізнавальної 

діяльності учня та надали поштовхи для інтенсифікації освітнього процесу. 

На необхідності підвищення ступеня активізація пізнавальної діяльності 

наголошує увагу М. Гудков. Автор пише, що візуальні засоби можуть 

виконувати дві функції ілюстративну та регулятивно-керуючу і зазначає, що 

якщо візуалізація і візуальні засоби здійснюють ілюстративну функцію 

(задіяні засоби ілюстративного типу), то і внутрішня, і зовнішня діяльність 

школяра може відрізнятися мінімальною активністю, так як ступінь впливу 

дидактичного засобу для сприйняття учня мінімальна. Якщо візуалізація і 

візуальні засоби виконують регулятивно-керуючу функцію (задіяні функції 

орієнтовно-регулюючого типу), то діяльність в зовнішньому і внутрішньому 

планах школяра буде відрізнятися більш високою активністю. Автор 

акцентує увагу на важливості задіювати саме регулятивно-керуючу функцію 

[96]. Активізацію пізнавальної діяльності через візуалізацію біологічних 

об’єктів, процесів і явищ відображає в своїх роботах О. Шкрабовська, яка 

зазначає, що візуалізація на уроках біології дозволяє зробити діяльність 

вчителя і школяра найбільш інтенсивною, підвищити якість навчання 

предмету, відобразити істотні боки біологічних об’єктів, зримо втіливши в 

життя дидактичний принцип наочності, висунути на передній план найбільш 

значущі, з точки зору навчальних цілей і завдань, характеристики об’єктів і 

явищ природи, які досліджуються. Авторка пропонує різні напрямки 

використання візуалізації серед яких: організація і проведення лабораторних 



62 

 

  

практикумів з віртуальними моделями, створення дослідницьких робіт 

школярами в формі проєктів з біології та екології, використання готових 

електронних продуктів та створених автором візуальних матеріалів, а також 

ресурсів мережі Інтернет. Важливим у застосуванні візуалізації є покрокове 

та поступове введення зазначених напрямів і їхнє використання на одному 

уроці одночасно не бажано, оскільки це призводить до швидкої втоми учнів і 

великому навантаженні на органи зору. Підсумовуючи власний досвід 

О. Шкрабовська пише, що візуалізація в викладанні біології дозволяють не 

тільки наповнити учнів великою кількістю готових, суворо відібраних, 

організованих відповідним чином знань, а й розвивати інтелектуальні, творчі 

здібності школярів, їх вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з 

різними джерелами інформації [337]. 

Використання візуалізації у процесі вивчення біології, на етапі передачі 

інформації є великим потенціалом у вирішенні питань, пов’язаних з 

управлінням часом уроку і особливо є актуальним з урахуванням постійної 

інтенсифікації освітнього процесу, зазначає вчитель-практик О. Рябокінь. 

Аналізуючи досвід застосування візуалізації вона акцентує увагу на тому, що 

саме завдяки візуалізації формуються всі важливі компетенції, які 

потребують формування в школярів уміння знаходити і використовувати 

потрібну інформацію, працювати в команді, бути готовим до постійного 

самовдосконалення протягом усього життя. Проте, для того, щоб візуалізація 

сприяла формуванню зазначених компетенцій, дослідниця наголошує на 

тому, що урок повинен являти собою систематизовану, методично оброблену 

усну інформацію, трансформовану у візуальний формат, яка буде слугувати 

опорою для формування понять та розумових дій, для кращого осмислення 

школярами етапності їх засвоєння. Необхідним є те, щоб будь-яка форма 

візуалізації інформації містила елементи проблемності, які не тільки 

доповнили б словесну інформацію, але й самі були носіями інформації, 

оскільки чим більше проблемності містить візуалізація, тим вищий ступінь 

розумової активності учня [278]. 
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Розглядаючи проблеми кращого запам’ятовування та засвоєння 

навчальної інформації В. Зінченко зазначає, що використання візуалізації 

сприяє формуванню асоціацій, які і є тим механізмом, що впливає на 

згадування подій та предметів. Школярі скоріше запам’ятовують яскраві 

зорові асоціації, що сприяє легшому згадуванню всього, що пов’язане з 

даними асоціаціями. Дослідниця виокремлює наступні функції візуалізації:  

- допомагає опредметнити словесне подання інформації;  

- забезпечує повноту та комплексність передачі інформації, що вивчається 

від вчителя до учня;  

- сприяє розвитку фантазії, уяви та креативності, а також розширює кругозір 

школярів;  

- дозволяє виявити характер індивідуального сприйняття і перетворення 

навчальної інформації;  

- викликає або виявляє певне емоційне ставлення до матеріалу;  

- сприяє пробудженню певних почуттів школяра, викликає певні асоціації;  

- концентрує увагу учня на найголовніших аспектах;  

- сприяє розвитку здатності до порівняння та аналізу;  

- тренує спостережливість та уважність;  

- формує в учня здібності до встановлення логічних висновків;  

- сприяє розвитку навичок бачити і проводити аналогії, усвідомлювати 

власну точку зору та аргументувати свою позицію;  

- надає можливості застосовувати елементи ігри на уроці;  

- сприяє оптимізації та ефективності закріплення вивченого матеріалу;  

- розвиває естетичні смаки в учнів;  

- сприяє активізації пізнавальних процесів та пізнавального інтересу 

школярів [159].  

Також дослідниця висвітлює різні форми застосування візуалізації 

серед яких: робота з малюнками як джерелом інформації, робота з 

друкованим текстом, візуалізація навчальної інформації у вигляді 

структурно-логічних схем, діаграм Вена, порівняльних таблиць, виконання 
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вправ на порівняння малюнка із натуральними об’єктами, пошук помилок, 

неточностей або невистачаючих (зайвих) деталей, відбиття зв’язків між 

елементами цілого та ін. Проте, дослідниця пише, що запровадження будь-

якої нової технології у шкільну практику потребує особистісної підготовки 

до нововведень як педагога, так і учнів, оскільки вони є рівноправними 

суб’єктами освітнього процесу. Вчитель повинен здійснювати творчу 

активність під час освоєння нової для нього технології і вміти створювати 

власні дидактичні засоби і методичне забезпечення освітньої діяльності 

[159]. 

Ще одним предметом природничо-математичного циклу є хімія, 

вивчення якої відіграє особливу роль в житті кожної людини, оскільки всі 

життєві процеси викликаються хімічними змінами, хімічні процеси оточують 

нас всюди, починаючи з побуту і приготування їжі, та закінчуючи 

біологічними перетвореннями в організмі, то і знання про хімічні реакції 

забезпечують необхідний фундамент для осягнення сутності життя.  

О. Буйдіна, здійснюючи пошук ефективних навчальних стратегій на 

уроках хімії виокремлює певні проблеми, а саме: 

- традиційна спрямованість шкільної хімічної освіти на засвоєння необхідної 

суми знань і соціальним запитом на формування особистості, яка здатна 

самостійно навчатися протягом життя; 

- низька мотивація школярів до вивчення хімії і вагомістю знань з хімії як 

засобу самореалізації людини в житті; 

- значним обсягом змісту шкільної освіти і труднощами в оволодіння 

учнями формалізованою хімічною мовою тощо [62].  

Дослідниця вважає, що саме використання візуалізації і є тим 

ефективним засобом, який дозволить розв’язати перелічені вище проблеми, 

оскільки вона дозволяє ущільнювати (компактно стискати) інформацію, а це 

дозволить вивільнити час для формування загальнонавчальних та 

дослідницьких знань учнів. О. Буйдіна зазначає, що засвоєння знань у часі 

відбувається концентровано, а формування вмінь – розподілено. Візуалізацію 
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знань вона здійснює шляхом кодування, укрупнення (раніше закодованого) і 

структурування (раніше укрупненого). Такі прийоми дозволяють 

систематизувати й узагальнювати знання з предмету, звільняти зміст від 

надмірної деталізації, представляти його в компактному, зручному для 

актуалізації вигляді, не впливаючи на її сутність [62]. 

Для оптимізації навчання Л. Лазаренко пропонує використовувати 

лекції-візуалізації. Дослідниця переконана, що лекція – це основна форма 

організації навчання і форма передачі навчальної інформації і саме вона 

надає основне та цілісне уявлення про предмет навчання. Проте 

організовувати її слід таким чином, щоб збуджувати механізм сприйняття 

учнів до здобуття знань, підвищувати зацікавленість студентів і зменшувати 

стомленість. Л. Лазаренко пише, що матеріал лекції повинен містити повну 

інформацію за темою для забезпечення цілісного сприйняття студентами 

навчального матеріалу У процесі лекції важливим є використання прийомів 

«стоп – кадру» та словесне пояснення після демонстрації закінченого 

фрагменту матеріалу. Також наприкінці лекції необхідним є узагальнення та 

систематизація матеріалу шляхом повторення основних слайдів презентації, 

які ілюструють ключові питання теми, на яких акцентується особлива увага. 

Слайди основної презентації повинні містить ілюстрацію всього навчального 

матеріалу за темою у стислому концентрованому вигляді [205]. 

Інформаційна насиченість в сучасному суспільстві вимагає особливої 

підготовки навчального матеріалу для його подання учням, з метою 

ефективного засвоєння і актуальною стає потреба в активному впровадженні 

та обґрунтуванні такої технології, яка дозволить вирішити проблему 

компонування знань і умінь їх оперативно використовувати. Такою 

технологією О. Пяткова вважає візуалізацію, а саме інтелект-карти які, на її 

думку, є ефективним способом збору і обробки навчального матеріалу і 

дозволяють представляти його в стислому і зручному для засвоєння вигляді. 

Використання засобів візуалізації на уроках природничо-математичних 

дисциплін має велике значення для підвищення якості засвоєння учнями 
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інформації, розвитку психічних якостей учнів і розширення педагогічних 

можливостей для вчителя. Проте О. Пяткова акцентує увагу на тому, що у 

процесі використання візуалізації обов’язково слід враховувати такі аспекти: 

- оптимально поєднувати візуалізацію з іншими засобами навчання і 

спрямовувати його на розвиток учня як особистості, що досягається за 

рахунок активізації пізнавальної діяльності учнів; 

- визначити оптимальне співвідношення візуальних образів і словесної, 

символьної інформації, для того, щоб понятійне і візуальне мислення 

перебували в постійній взаємодії. Словесно-логічне мислення дає більш 

точне і узагальнене відображення дійсності, але в той же час це відображення 

абстрактно. Візуальне мислення, в свою чергу, допомагає організувати ці 

образи, роблячи їх цілісними, узагальненими, повними [270]. 

Застосування методу інтелект-карт на уроках природничо-

математичних дисциплін дозволяє вирішувати важливі для сучасної 

природничо-наукової освіти завдання, а саме формування єдиної наукової 

картини світу; уявлень про закономірності зв’язку та пізнаваності явищ 

природи; цілісного світогляду, відповідного сучасному рівню розвитку 

науки [270]. 

Розкриваючи власний досвід застосування візуалізації в практиці 

навчання О. Ковтун та Х. Горохівська зазначають, що особливо ефективними 

використання візуалізації є у розкритті таких питань, які вимагають знання з 

хімії та біології (наприклад, роль та обмін та розповсюдження речовин у 

природі, структура молекули та принцип структурної комплементарності, 

формування понять про глюкофор, осмофор, хромофор, фармакофор, хімічні 

основи складних біохімічних процесів тощо). Проте автори пишуть, що 

найбільш ефективними візуалізація виявилась у разі переходу від 

вербального тексту вчителя, який пояснює перебіг складних біологічних 

процесів в живих організмах (реплікація, транскрипція, біосинтез білка 

тощо), до комп’ютерних моделей відповідних процесів. При цьому перехід 

від звичайної ілюстративної функції візуалізації до використання 
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комп’ютерних технологій сприяв полегшенню усвідомлення та сприйняття 

навчального матеріалу, активізації різних форм розумової діяльності 

студентів та розвитку абстрактного мислення [180]. 

Досліджуючи питання методів найефективнішого розкриття учням 

причинно-наслідкових взаємозв’язків між об’єктом дослідження та 

факторами, що впливають на нього, О. Бойко виокремила саме візуалізацію. 

Перевагу у формі подання якої дослідниця надає фішбоунам, оскільки саме 

такий метод дозволяє що дозволяє наочно демонструвати встановлені в 

процесі аналізу причини конкретних явищ, проблем, подій і відповідні 

результати обговорення або висновки, а також вміння ставити і вирішувати 

проблеми і розвивати навички роботи з інформацією. Схему Фішбоун 

авторка запропонувала застосовувати в якості окремо використовуваного 

методичного прийому для аналізу будь-якої ситуації, або як стратегією 

цілого уроку. Проте, досвід О. Бойко показав, що найефективнішим є 

використання візуалізації під час уроку узагальнення і систематизації знань, 

коли навчальний матеріал з теми, що вивчається, вже пройдено і необхідно 

тільки привести всі вивчені поняття в чітку систему, яка передбачає 

розкриття і засвоєння зв’язків і відносин між її відповідними 

елементами [54].  

Ще одним важливим предметом із циклу природничо-математичних 

дисциплін є географія, вивчення якої сьогодні в учнів не викликає 

особливого ентузіазму, проте географічна культура є важливою складовою 

загальної культури людини. Географічна освіта також закладає основи 

просторового мислення, формує екологічну культуру особистості, сприяє 

формуванню соціальної позиції учня, розвитку комплексного стилю 

мислення, формуванню цілісної картини світу.  

Розглядаючи питання засвоєння великих обсягів цифрових даних 

учнями, О. Кузнєцова запропонувала використовувати інфографіку, яка на її 

думку є тим засобом що найбільш ефективно дозволяє подавати великі 

обсяги інформації, а також побачити сутність даних. Проте авторка зауважує, 



68 

 

  

що тільки якісна інфографіка зосереджує увагу на даних, а не на зайвих 

елементах, тому слід дуже зважено підходити до її створення та застосування 

і використовувати певні правила відбору, такі як: інформативність, 

оригінальність та візуальні якості [199]. 

В. Голенкова пропонує використовувати таку сучасну технологію 

візуалізації, як скрайбінг, оскільки саме дана форма візуалізації дозволяє 

найбільш ефективно виокремити головне, показати абстрактні поняття, які 

необхідно використати, показати зв’язки між ними, концептуалізувати 

інформацію, з якою необхідно ознайомити учнів. Застосування скрайбінгу у 

вивченні географії, сьогодні, є дуже популярним напрямком [9090]. Учитель 

географії Т. Сорока [295] підтримує думку В. Голенкової і вважає за доцільне 

застосовувати скрайбінг під час вивчення нової теми, оскільки саме це, на 

думку дослідниці, стане гарним стартом для набуття нових знань, умінь та 

навичок, сприятиме зацікавленості учнів своєю яскравістю графічних 

образів, що безпосередньо пов’язано з новим навчальним матеріалом, і 

сприяє кращому запам’ятовуванню основних понять і термінів.  

Враховуючи новизну та перспективність застосування зазначеної 

технології розглянемо більш детально її можливості для використання у 

процесі навчання природничо-математичних дисциплін. Перш за все, 

почнемо з розгляду поняття «скрайбінг», яке є порівняно новим і аналіз 

психолого-педагогічних досліджень свідчить, про те що даний термін ще не 

увійшов у широкий науковий обіг. Дефеніція «скрайбінг» походить від 

англійського «scribe» у значенні «drive a pen» – водити ручкою. Британський 

словник визначень розкриває поняття «scribe» у двох напрямках як іменник, і 

як дієслово. У якості іменника під даним поняттям «scribe» розуміють 

людину, яка робить копії рукописів до їх друку і є професійним 

переписувачем або письменник чи громадський службовець, який має 

офіційний статус. У якості дієслова (з об’єктом), анотування, опис, 

записування. А у якості дієслова (без об’єкта), скрайбування, опис, 

написання. Вільний словник Фарлекса дефеніцію «scribe» висвітлює у 



69 

 

  

декількох значеннях, як людина, яка копіює документи і робить їх рукописні 

копії до їх друку; громадський переписувач чи клерк. Також у даному 

словнику окреслене поняття відображається з точки зору іудаїзму як 

видатний вчений і вчитель єврейського закону або кваліфікована людина, яка 

пише певні документи відповідно до релігійних вимог. З позиції зору 

журналістики та видавництва це журналіст або автор, який використовує 

гумор у власних рукописах. Ще однин напрямок виокремлює поняття 

«scribe» як гострий інструмент, який вирізає лінії на поверхні. В систему 

освіту скрайбінг прийшов із бізнес-застосувань, де під даним поняттям 

розуміють ілюстрований супровід виступу доповідача. Загальноприйнятим 

визначенням поняття «скрайбінг» є його розуміння як новітньої технології 

презентації, сутність якої полягає у синхронному супроводі усного викладу 

(промови, доповіді, викладу навчального матеріалу тощо) рисунками 

фломастером на білій дошці (або на паперовому аркуші). Скрайбінг 

передбачає специфічний вид відповідного супроводу – ілюстрування «на 

льоту», що «надає йому особливої емоційності і можливості концентрувати 

увагу слухача на основних смислових об’єктах. Появу скрайбінгу пов’язують 

з британським художником Ендрю Парком, який запропонував цю 

технологію британській організації, що займається популяризацією наукових 

знань. Даний стиль візуалізації даних лектори-дизайнери використовували в 

своїх презентаціях, на яких були намальовані від руки схеми та ілюстрації» 

[40]. Як з’ясувалося, такий спосіб подання інформації є більш продуктивним, 

ефективним та найшвидшим для пояснення рецепієнтам. З часом малюнки та 

статичні схеми ускладнювалися і «почали перетворюватися на динамічні 

картинки історії, які мають певний відео та аудіоряд» [40]. Техніка скрайбінг 

використовує «ефект паралельного слідування», коли аудиторія синхронно 

бачить та чує приблизно одне і те ж саме, при цьому графічний ряд 

фіксується на ключових моментах аудіоряду [241]. Оскільки на даний 

момент існує тільки загальне визначення даної дефеніції, а нами скрайбінг 

висвітлюється у ракурсі його використання в освітньому процесі, наведемо 
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наше розуміння даної дефеніції. Нами скрайбінг розглядається як технологія 

візуалізації, яка забезпечує відображення ключових елементів змісту 

навчального матеріалу (внутрішніх і зовнішніх зв’язків та властивостей 

об’єкта вивчення) шляхом застосування простих графічних примітивів 

(символів, слів, малюнків, піктограм, схем, діаграм тощо), які послідовно 

створюються на екрані відповідно до її усного викладу (або аудіоряду). Для 

більш детального розгляду категорії «скрайбінг», необхідно розглянути 

терміни «скрайб», «скрайбер», «скрайб-презентація», «технології 

скрайбінгу», які зустрічаються поряд зі скрайбінгом. Проаналізуємо 

характеристики окреслених понять більш детально. Відомий діяч Деніел 

Пінк, який є колишнім спічрайтером Білого дому, у своїй праці «Майбутнє за 

правою півкулею» чітко виокремив пріоритети сучасного світу, 

стверджуючи, що наразі існує велика потреба в людях, яким притаманні такі 

навички, якості та вміння, які не можна автоматизувати, скопіювати, віддати 

на аутсорсинг. Автор акцентує увагу на тому, що для того, щоб стати 

затребуваним та успішним фахівцем, побудувати кар’єру, в нову, що настала 

слідом за інформаційною епоху, необхідно змусити свій мозок працювати 

«навпаки». Д. Пінк зауважує, що останнім часом люди звикли занадто 

ефективно маніпулювати дрібними спеціалізованими знаннями, які є зовсім 

нікому не потрібними в нову епоху [40]. «Затребуваними будуть тільки 

великі ідеї і «масштабні смисли», – міркує автор [255]. Д. Пінк виокремив 

шість відповідних основних якостей:  

 

Інтерпретуючи окреслені якості можна дослівно їх перекласти як:  
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Сьогодні, дійсно, набирають обертів професії, де необхідним є дизайн-

мислення, творчий та емоційний інтелект, візуальне мислення, вміння 

надихати людей тощо. На ринку з’являються нові професії, такі як: дизайн-

менеджер, гейм-штормер, дизайнер інтерфейсів, Інтернет-коуч, дизайнер 

віртуальних світів, архітектор віртуальності та інші. Однією з таких є 

професія скрайбера, яка, на даний час, розвивається досить активно. 

Скрайбером прийнято називати спеціаліста, який висловлює сенс ідеї, 

роблячи на ходу замальовки та малює скрайби, а презентацію, яку він 

створює називають скрайб-презентація або скрайб. Щоб бути професійним 

скрайбером не обов’язково вміти малювати і мати навички художника 

(малюнки можуть бути схематичними і навіть примітивними), головною 

вимогою, яка пред’являється є навички та вміння виділяти головне в 

інформації, вдало і правильно замінювати слова та ідеї простими і точними 

образами. Скрайбер повинен вміло використовувати символи, замінюючи 

ними дієслова та іменники, обирати зрозумілі всім образи, втілювати їх в 

простих графіках, малюнках і схемах, тобто застосовувати всі шість якостей, 

про які розповідає Д. Пінк [40]. 

Скрайберу необхідно володіти навичками візуалізації інформації і 

робити ключові моменти презентації «видимими», перетворюючи їх в 

образи, наочно демонструючи найважливіші смислові зв’язки між поняттями, 

тезами виступу. Досвідчені скрайбери заздалегідь готують необхідні 

матеріали для створення скрайб-презентації, і збирають та створюють власну 

бібліотеку, яка містить готові наочні матеріали: графіки, рисунки, ілюстрації, 

а також відео - та аудіоряди. Зазначені хитрощі дозволяють значно 

оптимізувати роботу та заощадити час, необхідний для створення скрайбу, 

зробити його виразним, більш якісним, звести до мінімуму хвилювання перед 
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виступом, допомагають відслідковувати хронометраж і не затягувати 

презентацію [40]. 

Окрім зазначеного скрайберу необхідно володіти гарними навичками 

спілкування з людьми, підтримувати інтерес до виступу та вволікати у 

процес і пояснювати послідовність та необхідність дій, як своїх, так і тих, які 

виробляють реципієнти і «не на хвилину не забувати про аудиторію, заради 

якої і створюється дана презентація» [40]. 

Скрайберу необхідно вміти перетворювати власні ідеї в цілісний образ, 

виділяти в потоці інформації головні аспекти, для того щоб потім 

використовувати у власній діяльності застосовуючи при цьому безліч видів 

графіків, схем, діаграм, а також малюнків. Необхідною умовою є облік того, 

що ці схеми та малюнки є зрозумілими тільки для тих, хто був безпосередньо 

присутнім на даній презентації, і для того, щоб схему, яку було створено, 

можливо було самостійно відтворити, оскільки в процесі подачі матеріалу 

необхідною є максимальне спрощення, яке виключає різночитання і залізну 

логіку [40]. 

«Скрайбером називають людину, яка в процесі своєї доповіді здійснює 

візуальну фасилітацію різноманітних процесів методом заміни багатослівних 

пояснень образами, смисловими якорями. Використання скрайбінгу в 

навчанні зумовлене дидактичним потенціалом цієї технології, який полягає у 

створенні нових можливостей для реалізації на більш високому рівні таких 

принципів навчання як природовідповідність, наочність, доступність, 

усвідомленість, емоційність навчання. Скрайбінгу, як технології візуалізації, 

притаманна також можливість компактного подання навчального матеріалу, 

сприяння його продуктивному засвоєнню і запам’ятовуванню» [40]. 

Скрайбінг, на відміну від технології слайдової презентації, яка сьогодні 

частково втратила власну новизну і перейшла в категорію традиційних 

засобів, не несе такого відтінку догматичності та слідування визначеному 

стилю, шаблону, на відтворення змісту в тезисах, діаграмах, таблицях тощо. 

Слайд-презентація презентує зміст повідомлення як послідовність певних 



73 

 

  

смислових блоків, відтворюваних на слайдах. Кожен слайд чітко вивірений і 

відображає логічно завершений фрагмент повідомлення, що постає перед 

аудиторією в готовому вигляді. Слайд-презентацію можна вважати 

самодостатнім документом, оскільки її можна читати як лаконічне подання 

доповіді навіть для тих, хто не був її реципієнтом. Скрайб-презентація, 

навпаки, не виглядає як остаточно готовий продукт і не справляє враження 

відшліфованості. Попередня детальна робота з її проєктування та розробки 

залишається за кадром, а перед реципієнтами скрайбінг постає як процес 

синхронного супроводу викладу матеріалу у нібито не зовсім ретельно 

виконаних малюнках та коротких текстах-набросках, часто в алегоріях і 

аналогіях. Скрайб-презентація, якщо вона не супроводжується аудіорядом, не 

є самодостатньою. Присутньому на її презентації вона легко нагадає її зміст, 

ключові аспекти та наголоси, проте в той же час, для відсутнього залишиться 

певною загадкою, те що він має домислювати, розгадувати сенс рисунків, 

логіку викладу тощо [40].  

Вагомим ефектом технології скрайбінг є захват уваги аудиторії 

специфічними графічними об’єктами, які створюються тут і зараз і виразно 

акцентують увагу на заздалегідь визначених ключових аспектах матеріалу, 

який подається, –особливостях, ідеях, відмітних рисах тощо, тобто саме на 

тих вагомих моментах, які необхідно сприйняти, усвідомити та запам’ятати. 

Слід підкреслити, що сучасні школярі звикли до швидких темпів життя, вони 

є непосидючими і їхню увагу важко сконцентрувати на тривалий проміжок 

часу. Скрайбінг використовує той самий принцип, що й дудл (від англ. 

doodle, що означає «каракулі» або «недбалий малюнок») – малювання від 

руки, і саме це «живе малювання» заінтриговує та заворожує школяра, 

змушує його з інтересом очікувати, що ж буде далі і тим самим занурює учня 

в навчальну проблему [40].  

Новизна й привабливість технології скрайбінгу робить його зручним 

інструментом не тільки для викладу навчального матеріалу але й дає змогу на 

її основі організовувати самостійну діяльність школярів, спрямовану на 
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опрацювання ними опанованого матеріалу, відтворення власного ставлення 

до об’єкта навчання. Використання цієї технології надає можливість зробити 

таку діяльність привабливою для учнів, надати їй творчого характеру, 

сприяти зацікавленню учнів у набутті нових предметних знань і 

технологічних умінь [40].  

Сьогодні існує декілька різновидів технологій скрайбінгу (рис.1). 

Розглянемо кожний з них більш детально. Першим видом є мальований 

скрайбінг, процес створення якого передбачає малювання від руки 

зображень, схем, діаграм, піктограм, запису ключових слів, які ілюструють 

розповідь педагога паралельно до його викладу та озвучування питання, яке 

розглядається.  

Наступним видом є аплікаційний скрайбінг. Його сутність полягає у 

тому, що на аркуш паперу або будь-який інший фон в кадрі викладаються 

(наклеюються) попередньо створені зображення-аплікації, які відповідають 

змісту супроводжувального тексту. 

 

Рис. 1.1. Види скрайбінгу 

Третій вид – це магнітний скрайбінг, який практично аналогічний 

аплікаційному лише з однією відмінністю, у ньому зображення складаються з 

магнітних заготовок, які прикріпляються до презентаційної магнітної дошки. 
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Ще одним видом є фланелеграфний скрайбінг, який передбачає 

використання фланелеграфу [40]. 

Кожен із окреслених видів скрайбінгу можна зняти на відео та 

відтворити в будь-який момент часу. Особливої уваги слід надати 

комп’ютерному скрайбінгу. На нашу думку, даний вид є найбільш зручним у 

застосуванні, оскільки не вимагає матеріального забезпечення і вміння 

малювати від скрайбера. Для власноручного створення комп’ютерного 

скрайбінгу застосовують спеціальні онлайн-сервіси та програмне 

забезпечення. Необхідні матеріали та інструменти: комп’ютер; комп’ютерні 

програми для запису аудіо та відеомонатжу; за необхідністю, мікрофон для 

запису озвучування. 

Самий простий комп’ютерний скрайбінг можна зробити навіть 

засобами програми Power Point. У такій створеній анімованій презентації 

об’єкти на слайдах також поступово з’являються, у відповідності до 

розповіді доповідача або до озвучування даної презентації, що надає 

можливості дотримуватися основного принципу скрайбінгу – «ефекту 

паралельного проходження». 

У якості окремого виду скрайбінгу авторами виділено відеоскрайбінг. 

Для розробки відеоскрайб-презентації можна відзняти процес створення 

фланелеграфного, мальованого, магнітного або аплікаційного скрайбінгу та 

здійснити обробку та монтаж у спеціальних програмах таких як Movie Maker, 

Pinnacle тощо. Відеоскрайбінг має свої переваги. Його можна застосовувати 

для створення таких інформаційних продуктів як реклама, анонси, віртуальні 

виставки, буктрейлери тощо, а також для ефектного доповнення різних 

заходів. Одного разу створений відеоролик можна показувати необмежену 

кількість разів [40]. 

Ще одним видом скрайбінгу, який ми вважаємо за необхідне 

виокремити є скрайбінг комбінований. Даний вид скрайбінгу може 

об’єднувати мальований скрайбінг з аплікаційним, аплікаційний з магнітним, 

мальований з магнітним тощо. Комбінований скрайбінг може включати 
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відзняті фрагменти відео будь-якої скрайб-презентації або комп’ютерного 

скрайбінгу. Компоновка таких фрагментів може відбуватися за допомогою 

відповідного програмного забезпечення – відеоредакторів тощо [40]. 

Підводячи підсумки проведеного нами розгляду, окреслимо переваги і 

недоліки скрайбінгу. До переваг нами віднесено: компактність і образність 

подання; привабливість і оригінальність даної технології; сприяння 

підвищенню рівня пізнавального інтересу школярів, засвоєнню й 

запам’ятовуванню навчального матеріалу. До недоліків, з якими пов’язане 

використання цієї технології, віднесемо: створення скрайбу потребує великих 

часових витрат (написання сценарію, зйомка та монтаж відео, озвучування 

тощо); вимогливість до підготовленості педагога у технічному плані 

(необхідні вміння роботи з такими приладами як відеокамера, мікрофон 

тощо), технологічному плані (вміння застосовувати відповідне програмне 

забезпечення), художньо-естетичному плані (не зважаючи те, що існує 

безліч методик розробки потрібних образів з простих геометричних фігур, 

проте результат має бути художньо привабливим і задовольняти хоча б 

загальним вимогам естетики та дизайну) [354].  

Окреслене вище доводить, що візуалізація є складним феноменом і її 

застосування в освітньому процесі вимагає від вчителя спеціалізованої 

підготовки. Застосовуючи в освітньому процесі візуалізацію, вчитель впливає 

на психіку школяра через сприйняття і, в першу чергу, змінює його стан. 

Необхідно усвідомлювати, що залучення технік візуального впливу на 

дитину є потужним засобом психічного впливу, і вчитель є відповідальним за 

наслідки використання дидактичних засобів. Дослідниками (Г. Закієва, 

А. Ісмагілова, В. Тіміршіна) зосереджено увагу на тому, що в процесі 

створення та використання дидактичних візуальних матеріалів необхідно 

базуватися на: багатофункціональності мультимедійних засобів; 

психодидактичних цілях; відповідності змісту інформації і способу (форми) 

його візуалізації [150]. Науковці, досліджуючи проблеми використання 

візуалізації в освіті відзначають, що проєктування і використання візуальних 
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матеріалів в освітньому процесі вимагає зваженого усвідомленого підходу, і 

варто враховувати специфіку функціонування психіки школярів, їх 

психологічні особливості, специфіку візуальних дидактичних засобів 

освітнього призначення, вміти ефективно адаптувати існуючі та розробляти 

власні. 

Акцентуючи на важливості використання візуалізації в освітньому 

процесі, педагоги досліджують питання методики її застосування. Так, 

методологічний базис технології візуалізації виокремлюють С. Терещенко та 

І. Гафіатуліна і зазначають, що його складають наступні принципи її 

побудови такі як системне квантування та когнітивна візуалізація. Педагоги 

зазначають, що принцип когнітивної візуалізації базується на психологічних 

закономірностях, відповідно до яких ефективність засвоєння навчального 

матеріалу підвищується, якщо наочність у навчанні виконує не тільки 

ілюстративну, але й когнітивну функцію [306]. 

Втілення в педагогічній практиці когнітивної складової візуалізації 

навчальної інформації визначає інтенсифікацію освітнього процесу, 

супроводжуючи інформаційну взаємодію його суб’єктів, оцінку результатів 

навчання, підтримку високих темпів навчання, запам’ятовування і 

осмислення знань; дозволяє реалізувати цілісне сприйняття навчального 

матеріалу уявою; допомагає глибше зрозуміти зв’язку між явищами; 

забезпечує краще розуміння і сприяє породженню нових знань, а також 

розвитку таких важливих для фахівця якостей, як інтуїція цілісного 

«схоплювання» ситуації, професійне «чуття», образне мислення та ін. 

Завдяки ж комп’ютерної підтримки і супроводу системою технологічних 

способів і прийомів відображення та аналізу знань у візуальній формі 

освітній процес стає більш керованим, програмованим, довільним, 

інструменталізованим, проєктивно-модельним, а отже, є об’єктивним і 

прогнозованим, що забезпечує програмовані і стійкі результати 

навчання [68]. 
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Досвід вчителів-практиків показує, що застосування візуалізації 

навчального матеріалу вимагає від вчителя певних знань, вмінь і навичок і 

потребує не тільки ефективного подання матеріалу, але й ґрунтовного його 

опрацювання щодо виділення ключових та другорядних елементів, 

встановлення логічних взаємозв’язків між ними, естетичного візуального 

оформлення тощо. Важливо щоб таких навичок майбутні вчителі набували 

ще під час навчання у ЗВО. На важливості навчати студентів 

використовувати візуалізацію у професійній діяльності акцентують свою 

увагу С. Шишов та В. Кальней, які пишуть, що навчання майбутніх педагогів 

проєктуванню засобів когнітивної візуалізації є ключовим елементом їх 

підготовки. Автори зазначають, що когнітивні вміння сучасної людини є 

основними ключовими компетенціями, оскільки «особливістю сучасного 

етапу розвитку освіти в світі є провідна роль розумової діяльності, перехід до 

когнітивного суспільства» [336]. 

Розглядаючи використання візуалізації в освітньому процесі слід 

акцентувати увагу на необхідності оволодіння педагогами новим 

високотехнологічним інструментарієм, і перш за все – новітніми 

інструментами підтримки педагогічної і навчальної діяльності, ефективність 

яких зумовлена використанням технологій візуалізації.  

Таким чином, підсумовуючи аналіз педагогічних розвідок щодо питань 

використання візуалізації у процесі навчання природничо-математичних 

дисциплін можна дійти висновку, що застосування візуалізації навчальної 

інформації: 

- сприяє формуванню правильних уявлень учнів про об’єкт вивчення, 

уникаючи необхідності подальшого корегування хибних початкових уявлень;  

- полегшує сприйняття навчальної інформації школярами, за рахунок її 

подання з урахуванням їхніх когнітивних особливостей; 

- надає можливості концентрації уваги школярів на ключових смислових 

елементах матеріалу, що вивчається, виділяючи їх в наочному образі і 

одночасно фільтруючи зайві та другорядні деталі; 
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- активізує різні види пам’яті і мислення школярів; 

- сприяє інтенсифікації освітнього процесу за рахунок застосування 

економічного за часу та обсягом подання навчального матеріалу в наочному 

вигляді; 

- розвиває пізнавальний інтерес школярів; 

- сприяє кращому включенню нових знань в систему раніше придбаних, а 

також їх запам’ятовування та засвоєння школярами; 

- полегшує реалізацію міжпредметних зв’язків у процесі навчання тощо;  

- надає можливість створення позитивного емоційного фону на уроці; 

- допомагає вчителеві подавати навчальний матеріал виразно й цікаво, у 

зрозумілій й наочній формі, що викликає інтерес школярів до навчальної 

діяльності і сприяє подоланню розповсюдженого, особливо серед 

старшокласників, ставлення до дисциплін природничо-математичного циклу 

як занадто складних і таких, які важко вивчати.  

Дидактичні візуальні засоби надають вчителеві змогу здійснити 

своєчасну та адекватну допомогу школяреві у його просуванні в навчанні, 

запропонувати найбільш зручні для учня способи ознайомлення з 

інформацією, що вивчається, організувати викладення потрібної теми у 

різних форматах – за глибиною, доступністю, повнотою, ступенем 

ілюстрованості, за формою подання – у авторських відео уроках, 

презентаціях, в аудіо файлах, у вигляді віртуальних турів, інфографіки, 

шкали часу, інтелект карти тощо. Застосування сучасних технологій 

візуалізації в освітньому процесі створює передумови для підвищення 

результативності та якості навчання. Разом з тим, візуалізація є тим 

потужним дидактичним інструментом, використання якого має бути 

педагогічно доцільним, мотивованим, та методично підкріпленим. На наш 

погляд, питання підготовки майбутнього педагога до ефективного 

застосування технологій візуалізації в педагогічній діяльності є 

перспективним напрямком подальших наукових досліджень. 
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1.3. Проблеми і стан підготовки майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі з природничо-математичних 

дисциплін 

Однією з провідних тенденцій розвитку сьогоднішньої професійної 

освіти є підвищення уваги до питань підготовки кадрів якісно нового рівня, 

які здатні до професійної самореалізації, саморозвитку, до творчого пошуку, 

до вміння використовувати нові педагогічні технології у майбутній 

діяльності. Вихідним пунктом у відповідній підготовці майбутнього педагога 

є забезпечення його готовності до дидактично зумовленого та педагогічно 

ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній педагогічній діяльності.  

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій суттєво 

випереджає процес їх упровадження в освітню галузь. Аналіз досвіду роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів доводить, що рівень використання 

зазначених технологій у практиці навчання не задовольняє вимогам 

сучасного інформатизованого суспільства щодо якості підготовки шкільної 

молоді, не відповідає реальним можливостям сучасної школи, не враховує 

потреби підростаючого покоління в нових методах навчання, залишає 

практично не затребуваним створений світовою спільнотою потужний 

освітній потенціал електронних засобів навчання. Особливої гостроти 

окреслена проблема набуває в ракурсі використання технологій візуалізації в 

навчальному процесі з природничо-математичних дисциплін.  

Сьогодні існує безліч візуальних електронних навчальних матеріалів і 

досить велика кількість подібних продуктів рекомендована до використання 

в школі. Проте такі програмні продукти не завжди задовольняють навчальні 

потреби і сковують творчий задум учителя, оскільки він повинен 

пристосовуватися до можливостей програмних засобів, що є в наявності, а не 

навпаки, використовувати їх як ефективну підтримку авторської методики 

досягнення навчальної мети. Крім цього, модифікація готових програмних 

засобів не завжди є можливою. Отже, складається парадоксальна ситуація, 
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коли наявність величезної кількості різноманітних педагогічних програмних 

засобів не сприяє їх продуктивному використанню у навчальному процесі. 

Виходом з такої ситуації є залучення учителів до проєктування та створення 

авторських навчальних матеріалів, зокрема шляхом їх фрагментарного 

використання або модифікації наявних, проте багатьма дослідниками і 

практиками відзначається недостатня готовність учителів до такої діяльності. 

У зв’язку із зазначеним набуває актуальності розгляд питань реалізації такої 

підготовки майбутніх учителів у педагогічних вишах.  

Підготовка майбутніх учителів у системи педагогічної освіти України 

базується на ґрунтовних доробках вітчизняних та зарубіжних учених у 

науково-педагогічній сфері. Вивченню питань, пов’язаних з підготовкою 

педагогічних кадрів до використання технологій візуалізації у професійній 

діяльності, присвячені праці багатьох дослідників. Психолого-педагогічні 

питання щодо проблеми підготовки вчителів до застосування нових 

інформаційних технологій навчання присвячені роботи В. Бикова, 

Л. Білоусової, М. Жалдака, Ю. Жука, Н. Морзе, В. Осадчого, С. Ракова, 

Ю. Рамського, О. Семеніхіної, О. Спіріна, Ю. Тріуса та інших. Розкриттю 

значущості використання візуалізації в освітній сфері присвячено багато 

праць як вітчизняних, так і зарубіжних науковців (Л. Білоусова, Г. Брянцева, 

К. Буза, К. Верберт, Л. Гризун, Е. Дюваль, Т. Кілі, Дж. Клеркх, Г. Лаврентьєв, 

Н. Лаврентьєва, М. Надін, О. Макарова, Н. Манько, Н. Неудахіна, А. Рапуто, 

А. Родя, О. Семеніхіна, М. Чошанов, Д. Чуда, К. Шатрі, Д. Шеховцова, 

В. Штейнберг, Р. Фрідхоф та інші). Психологічні засади використання 

візуалізації  висвітлено у працях Р. Арнхейма, З. Бєлової, Г. Гарднера, 

Д. Роема, К. Фрумкіна, М. Холодної та інших. Принципи і постулати 

візуалізації інформації розроблені С. Кардом, М. Ліма, Дж. Маккінлі, 

Е. Тафті, Б. Шнайдерманом та іншими. Продуктивні прийоми створення 

візуальний контенту запропоновані О. Калмиковим, В. Лаптєвим, 

В. Шевченко та іншими. На розробці інноваційних педагогічних підходів на 

засадах використання технологій візуалізації навчальної інформації 
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концентрують увагу О. Бабич, Н. Білошапка, О. Горліцина, Р. Гуріна, 

М. Друшляк, Т. Колодочка, Л. Кошкіна, К. Осадча, А. Прокопенко, 

Л. Панченко, М. Разорьонова, Т. Сорока та інші. Поширенню використання 

візуалізації в освітній площині сприяють наявність та інтенсивний розвиток 

онлайнових сервісів – новітніх інструментів педагогічної діяльності, що 

дають змогу створювати сучасні потужні дидактичні візуальні засоби. 

Аналізу функціональних можливостей таких інструментів присвячені 

дослідження Н. Бекузарової, Е. Єрмолович, Л. Кордуби, А. Ткачової, 

О. Шилової та інших. Проблеми підготовки педагогів до використання 

візуалізації в освітньому процесі, а також практичні питання і технологічні 

аспекти зазначеної підготовки висвітлюються в дослідженнях Д. Безуглого, 

О. Горліциної, С. Дочкіна, М. Друшляк, О. Мічуріної, О. Семеніхіної та 

інших. 

Питання модернізації професійної підготовки майбутніх учителів 

набули особливої актуальності внаслідок швидкого та широкого 

проникнення інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес. 

Цілком логічно, що в нових умовах, коли змінюється парадигма освіти, 

здійснюється перехід від репродуктивної освіти до інноваційної, особливих 

трансформацій має зазнати зміст і структура психолого-педагогічного, 

методичного та практичного аспектів підготовки педагогічних кадрів. 

Учитель нової генерації має бути висококваліфікованим фахівцем, «який 

готовий до глибоко мотивованої інноваційної діяльності, причому 

спроможний не тільки включатися в інноваційні процеси, але й бути їх 

ініціатором» [263].  

На цей час проведено низку досліджень, присвячених підготовці 

студентів педагогічних ВНЗ до використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності за різними 

напрямками. Ґрунтовні положення щодо професійної підготовки вчителів 

математики та інформатики висвітлено в дослідженнях М. Жалдака [117], 

питанням комп’ютерної орієнтації методичної підготовки майбутніх учителів 

https://www.blogger.com/profile/00788110608194322324
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математики присвячено праці М. Гаврилової [82]; педагогічні проблеми 

формування основ професійно-комп’ютерних умінь у студентів педагогічних 

ЗВО на прикладі матеріалів підготовки майбутніх учителів фізики розглянуті 

Р. Ілясовою [163]. У працях Н. Яциніної теоретично обґрунтовано сутність і 

структуру інформаційно-технологічної компетенції майбутніх учителів, 

розроблено модель інформаційно-технологічної компетенції майбутніх 

учителів [344], науково-теоретичному обґрунтуванню дидактичних умов 

формування комп’ютернонавчальних умінь майбутніх учителів присвячено 

праці Р. Джеренової; у дослідженнях Л. Білоусової, С. Криштоф детально 

розглянуто проблеми реалізації готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до застосування інтернет-підтримки в освітній 

практиці [37]. 

Призначенню й науковому обґрунтуванню процесу підготовки та 

підвищення кваліфікації вчителів до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності в системі роботи 

методичних об’єднань шкіл присвячено праці Г. Бегарішевої; у дослідженнях 

Б. Тульбасової науково обґрунтовано дидактичні умови підготовки вчителів 

до діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у 

системі підвищення кваліфікації [310]. Праці Т. Лавіної [203] присвячено 

питанням оцінки якості програмних засобів навчального призначення з точки 

зору загальнопрофесійної підготовки вчителів будь-якої спеціальності.  

Теоретичні і практичні аспекти підготовки вчителя до ефективної 

розробки та використання мультимедіа-засобів у професійній діяльності 

присвячено праці Т. Бабенко, Т. Волошинової, В. Касторнової, В. Малєвої, 

Г. Некрасової, Є. Разінкіна, О. Смолянинової, І. Цвєлих та інших. Автори 

сходяться в тому, що стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій вимагає не вивчення конкретних комп’ютерних програм, а 

освоєння майбутніми педагогами їх сутності та можливостей, психолого-

педагогічних основ їх розробки та використання. Майбутні педагоги повинні 

вміти застосовувати комп’ютер як інструмент візуалізації навчального 
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матеріалу, спираючись на сучасні інструментальні засоби створення ЦДВЗ. 

Питання використання засобів комп’ютерної візуалізації презентаційного 

характеру знайшли відображення у працях Т. Антонової, В. Дубровського, 

A. Задорожного, В. Казакова, М. Морозова, М. Несмелова, Т. Полілової, 

Н. Фанзової, О. Харитонова та інших. Науковці, які вивчають проблеми 

застосування технологій візуалізації в навчальному процесі, відзначають їх 

недостатню розробленість з позицій педагогіки, психології та методики 

навчання. До таких принципово нових технологій часто застосовуються 

застарілі методологічні підходи, залишаються практично відсутніми 

навчально-методичні посібники щодо їх використання. Проблемам 

підвищення результативності уроку на основі використання засобів 

візуалізації знань велику увагу приділено у працях П. Анохіна, П. Барабохи, 

Л. Білоусової, В. Кузнецової, І. Павлова, О. Ухтомського, В. Шаталова. 

Питання підготовки викладача до переходу на технологію візуалізації 

висвітлені Г. Лаврєнтьєвим, Н. Лаврєнтьєвою та Н. Неудахіною [204]. 

Авторами запропоновано пропозиції щодо засвоєння прийомів 

структурування і візуалізації навчального матеріалу, оскільки педагогу 

необхідно проявляти творчу активність під час опанування нової для нього 

технології, він має бути здатним розробляти дидактичні засоби та методичне 

оснащення навчальної діяльності. Праці О. Ніколаєнко та Т. Ушата [231] 

присвячено аналізу впливу чинника візуалізації на результативність процесу 

навчання іноземної мови в контексті сучасних освітніх технологій, 

обґрунтуванню прогресивності й необхідності візуалізації в сучасних 

освітніх технологіях у гносеологічному контексті, розробці когнітивної 

стратегії упровадження й використання засобів візуалізації. О. Буйдіною 

теоретично обґрунтовано методику самостійної роботи з хімії учнів основної 

школи із застосуванням засобів візуалізації знань. Дослідницею здійснено 

спробу класифікації засобів візуалізації знань на основі різних 

класифікаційних ознак [62]. П. Виноградовим запропоновано технологію 

щодо створення умов для інтеграції різних компонентів самореалізації 
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молодого педагога в ситуації моделювання та осмислення професійної 

діяльності з використанням засобів візуалізації. Дослідник вважає, що 

основним моментом зазначеної технології є ідея порівневої візуалізації 

об’єкта, засобів і типових професійних ситуацій, з якими доводиться 

стикатися молодому спеціалісту. Перший рівень психолог характеризує як 

базовий рівень візуальної репрезентації, якому властива сформованість 

повного та адекватного за змістом та формою образу об’єкта трудової 

діяльності, який функціонує повноцінно при наявності орієнтовних опор або 

комунікативної підтримки і має статичний характер. Відтворення засобів 

праці представлено в образі, який характеризує правильність і повнота, але 

існує певна обмеженість оперативності, яка пов’язана з відображенням 

типових способів їх використання. Візуальний образ будь-якої виробничої 

ситуації містить типовий, отриманий, як правило, у виробничому навчанні, 

комплект таких ситуацій і способів поведінки в них. Другий рівень 

П. Виноградов назвав функціональним рівнем візуальної репрезентації. 

Образ об’єкта праці, який існує на цьому рівні на думку дослідника, 

характеризується не тільки адекватністю та повнотою, але набуває рис більш 

глибокої усвідомленості, дієвості і гнучкості. Візуальне представлення у 

свідомості фахівця засобів праці є пов’язаною з конструюванням образу і 

володіє також ознаками гнучкості, дієвості й усвідомленості. Виробнича 

ситуація відображається як подія, сенс якої є добре усвідомленим і в якій 

оперативно й гнучко можуть взаємодіяти візуально представлені об’єкт та 

засоби праці. Третій рівень – компетентнісний рівень візуальної 

репрезентації. Автор вважає, що на даному рівні образ об’єкта праці 

характеризується повнотою, правильністю, усвідомленістю, дієвістю, а також 

інтеграцією в систему активної взаємодії з умовами навколишнього 

виробничого середовища. Візуальна інтерпретація засобів праці має 

оперативний гнучкий характер і також має ознаки широкого переносу, що 

надає можливості вбудовуватися в систему взаємодії з навколишнім 

середовищем праці. Візуальна представленість виробничої ситуації 
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характеризується наявністю візуальної динамічної моделі певної виробничої 

ситуації, яка містить відображення умов взаємодії з виробничим 

середовищем та тип професійно значущого результату праці [71]. І. Буров 

[63] зосереджує свою увагу на підготовці вчителя до уроків із застосуванням 

технологій візуалізації і вважає, що підготовка до таких уроків полягає в 

реконструюванні та перекодуванні навчального змісту або його частини в 

візуальну форму для подання учням. Презентація такого матеріалу зводиться 

до розгорнутого коментування підготовленої візуальної інформації. 

Матеріали, які будуть застосовуватися, повинні, як зазначив автор, 

забезпечити: систематизацію наявних знань; засвоєння нової інформації; 

створення і розв’язання проблемних ситуацій; демонстрацію різних способів 

візуалізації. Також дослідник наголошує на тому, що краще за все 

використовувати в одному уроці різні види візуалізації, кожен з яких або їх 

поєднання обирається в залежності від змісту навчального матеріалу. 

Застосовуючи технології візуалізації, вчитель повинен дотримуватися певної 

наочної логіки і ритму подачі навчального матеріалу, а також дозувати 

використання такого матеріалу, вміти його майстерно використовувати.  

Сьогодні особливо гостро відчувається необхідність у підвищенні рівня 

навичок використання технологій візуалізації у вчителів-предметників. У 

процесі педагогічної діяльності вчитель має розв’язувати комплекс 

педагогічних завдань, серед яких особливе місце посідає сприяння засвоєнню 

учнями навчального матеріалу. Позитивне виконання зазначеного завдання 

залежить від того, наскільки ефективно вчитель здатен подавати матеріал, що 

вивчається. Проте використання такого потужного інструмента, як 

візуалізація, потребує певної зваженості та обережності. У дослідженнях 

багатьох авторів (О. Бондаренко, І. Ісаєв, Д. Розумний, В. Сластьонін, 

С. Степанов, В. Шадріков, Є. Шиянов та інші) зазначені проблеми 

використання традиційних наочних засобів у навчанні: пасивний характер 

засвоєння інформації; обмеження у вивченні навчального матеріалу у зв’язку 

з неможливістю наочного відображення деяких явищ, процесів, 
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властивостей; застарівання та відсутність матеріальної бази наочних 

посібників. Така ситуація вимагає від учителя певних зусиль на пошук 

наочних засобів або їх створення власноруч. Використання технологій 

візуалізації при розв’язанні навчальних завдань має певну специфіку. Вона 

пов’язана із оволодінням ефективними методиками застосування зазначених 

технологій, опануванням інструментальних засобів створення візуальних 

продуктів із забезпеченням їх відповідності психологічним, педагогічним, 

естетичним, ергономічним вимогам до навчальних матеріалів. 

Разом із тим, попри наявність таких різнобічних напрацювань 

виявляється недостатність досліджень, спрямованих на обґрунтування 

теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін у вищих педагогічних навчальних 

закладах до використання технологій візуалізації освітній практиці.  

На даний момент проведено багато наукових розвідок, присвячених 

підготовці студентів-педагогів до використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності за різними 

напрямками. Специфіка відповідної підготовки відображається у факторах, 

які окреслюють таку підготовку, а саме:  

- застосування інструментів створення візуалізації відбувається 

спочатку у бізнес-структурах та інших сферах, і тільки потім такий досвід 

запозичується освітянами;  

- швидкоплинний розвиток технологій, які дозволяють створювати 

візуальний контент;  

- у цілому, розробка таких продуктів здійснюється не для освітніх 

потреб, що зумовлює необхідність їх подальшої адаптації;  

- інструменти візуалізації швидко оновлюються, що надає нові 

можливості для реалізації педагогічної мети, проте практичне 

використання таких інструментів в практиці навчання наштовхується на 

необізнаність вчителя щодо їх технічних особливостей та дидактичного 

потенціалу.  
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Сьогодні підготовка вчителів в Україні здійснюється потужною 

мережею закладів вищої освіти: класичними університетами, педагогічними 

університетами та інститутами, гуманітарними університетами та 

академіями, інститутами, педагогічними коледжами тощо.  

Нами було проведено вивчення навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу підготовки майбутніх учителів у педагогічних закладах 

вищої освіти України, а саме:  

- проаналізовано навчальні плани з підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичного напряму у педагогічних ЗВО щодо встановлення 

переліку навчальних дисциплін, у процесі вивчення яких здійснюється 

підготовка студентів до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в напряму візуалізації навчального матеріалу;  

- проаналізовано навчальні програми відповідних дисциплін стосовно 

забезпечення підготовки студентів до створення авторських та адаптації 

існуючих ЦДВЗ; 

- проаналізовано ступінь висвітлення питань підготовки майбутніх 

педагогів до використання та створення візуальних ресурсів освітнього 

призначення у навчально-методичних посібниках для вищих педагогічних 

навчальних закладів, а також у інших видах навчально-методичного 

забезпечення.  

Слід зазначити, що на період 2014-2015 навчального року підготовку 

майбутніх учителів дисциплін природничо-математичного циклу 

здійснювали: 

- Бердянський державний педагогічний університет,  

- Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського,  

- Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка, 

- Донбаський державний педагогічний університет,  

- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,  
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- Київський університет імені Бориса Грінченка,  

- Криворізький державний педагогічний університет,  

- Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка,  

- Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького,  

- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,  

- Полтавський національний педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка,  

- Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського,  

- Рівненський державний гуманітарний університет,  

- Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,  

- Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка,  

- Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,  

- Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди,  

- Чернігівський національний педагогічний університет імені 

Т.Г. Шевченка.  

На факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної 

освіти Бердянського державного педагогічного університету 

(http://bdpu.org/educational-materials) у курсі «Теорія та методика навчання 

математики» розглядаються питання використання ІКТ як засобу наочності 

шкільного курсу математики, у рамках теми «Використання ІКТ у навчанні 

математики»; у курсі «Методика і технології навчання математики», у рамках 

теми «Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні математики в 

школі» розглядаються питання застосування комп’ютера для вивчення 

математики у школі. У курсах «Методика і технології навчання фізики» та 

«Теорія та методика навчання фізики» питання застосування комп’ютерних 
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технологій для візуалізації навчального матеріалу взагалі не піднімаються. 

Природничого напряму підготовки у даному університеті не передбачено.  

Природничо-географічний факультет та факультет математики, фізики 

і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (https://vspu.edu.ua/content/img/education/task.pdf) 

містить обов’язкові курси «Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання» та 

«Інформатика та інформаційні технології», в яких розглядаються питання 

застосування ІКТ в освітньому процесі загальноосвітньої школи, а також 

курс «Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта» у рамках вибіркової 

дисципліни.  

У Глухівському національному педагогічному університеті імені 

Олександра Довженка (http://new.gnpu.edu.ua/uk), на факультеті природничої 

і фізико-математичної освіти така підготовка не здійснюється. 

На фізико-математичному факультеті Донбаського державного 

педагогічного університету 

(http://slavdpu.dn.ua/fmfakultet/opp/opp_bak_mat.pdf) передбачено вивчення 

курсу «Інформатика», у рамках якого вибірково розглядаються питання 

застосування ІКТ для навчання фізики та математики. Природничого 

напряму підготовки майбутніх учителів не передбачено.  

У Київському університеті імені Бориса Грінченка 

(http://elibrary.kubg.edu.ua/view/subjects/nd=5Frnp.html) на всіх факультетах 

передбачається підготовка майбутніх учителів до застосування ІКТ у 

професійній діяльності. Така підготовка передбачена курсами «Інформатика і 

комп’ютерна техніка» та «Інформаційно-комунікаційні технології навчання, 

технічні засоби навчання». В рамках даних курсів розглядаються питання 

ознайомлення студентів з основами сучасних інформаційних технологій, 

основними галузями застосування сучасних технічних засобів нових 

інформаційних технологій в професійній діяльності, формування теоретичної 

бази знань у галузі інформатики і обчислювальної техніки та навичок роботи 

з ПК. Природничого напряму підготовки майбутніх учителів не передбачено. 
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Проте саме питання використання технологій візуалізації в освітньому 

процесі не підіймаються. 

У Південноукраїнському національному педагогічному університеті 

імені К.Д. Ушинського (http://pnpu.edu.ua/ua/osvitniProgrami.php) на 

природничому та фізико-математичному факультетах питання підготовки 

майбутніх учителів до використання ІКТ у майбутній професійній діяльності 

розглядаються на базі вибіркових навчальних дисциплін у рамках курсів 

«Інформаційні технології у професійній підготовці» та «Використання 

обчислювальної техніки в навчальному процесі», основними дисциплінами 

таких курсів не передбачено.  

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 

(https://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=219

6&Itemid=541) готує вчителів природничо-математичних дисциплін на 

природничо-географічному та фізико-математичному факультетах. Загальні 

питання застосування комп’ютера у майбутній професійній діяльності 

розглядаються у рамках курсів вибрані питання методики навчання 

математики, фізики, хімії, біології та географії в темі «Використання нових 

інформаційних технологій навчання».  

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені 

Володимира Гнатюка (http://tnpu.edu.ua/kh-m-ko-b-olog-chniy-fakultet.php) 

відповідна підготовка відбувається на трьох факультетах: хіміко-

біологічному, географічному та фізико-математичному. В обов’язкових 

дисциплінах не передбачено навчання майбутніх учителів до використання 

комп’ютерних технологій, але у рамках вибіркових дисциплін запропоновано 

курси «Сучасні інформаційні технології» та «Інформаційно-технічні засоби 

навчання», де висвітлюються загальні питання щодо застосування ІКТ.  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy), здійснює підготовку 

майбутніх учителів біології, хімії, географії, математики та фізики на 

природничо-географічному факультеті та факультеті фізики, математики та 
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інформатики. Питання застосування ІКТ в освітньому процесі 

загальноосвітньої школи розглядаються в обов’язковому курсі «ІК технології 

в галузі», а також в курсі «Комп’ютерні технології в хімії» у рамках 

вибіркової дисципліни. Дані дисципліни спрямовані на ознайомлення 

студентів з основами сучасних інформаційних технологій, основами 

застосування сучасних технічних засобів нових інформаційних технологій в 

процесі навчання фахових дисциплін, формування теоретичної бази знань у 

галузі інформатики і обчислювальної техніки та навичок роботи з ПК.  

Чернігівський національний педагогічний університет імені 

Т.Г. Шевченка (http://chnpu.edu.ua/faculties/physandmath-faculty) здійснює 

підготовку педагогічних кадрів на природничо-математичному факультеті за 

напрямом географія, хімія, біологія, математика та фізика. Серед базових 

дисциплін передбачено курси «Інформатика і інформаційні технології» та 

«Комп’ютерні технології в навчанні хімії», а також вибіркові дисципліни 

«Комп′ютерна хімія» та «Нові інформаційні технології в хімії». Дані курси 

спрямовані на розгляд загальних питань щодо застосування ІКТ в 

професійній діяльності та використання програмно-педагогічного 

забезпечення для підтримки вивчення хімії. 

У Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана 

Франка (http://dspu.edu.ua/ifmeit) майбутніх учителів природничо-

математичного напряму готують на базі навчально-наукового інституту 

фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, а також на 

біолого-природничому факультеті. У Криворізькому державному 

педагогічному університеті (https://kdpu.edu.ua/navchannia/spetsialnosti-ta-

osvitni-prohramy.html) – на природничому та фізико-математичному 

факультеті. У Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка – на природничо-географічному 

та фізико-математичному факультетах. У Мелітопольському державному 

педагогічному університеті (https://mdpu.org.ua/osvita/osvitni-programi-ta-yih-

profili) – на природничо-географічному, хіміко-біологічному факультетах та 
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на факультеті інформатики, математики та економіки. У Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова – на факультеті 

природничо-географічної освіти та екології та фізико-математичному 

факультеті. У Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В.Г. Короленка – на природничому та фізико-математичному факультетах. У 

Рівненському державному гуманітарному університеті 

(http://www.rshu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy) – на психолого-

природничому, фізико-технологічному факультеті і факультеті математики 

та інформатики. В даних навчальних закладах питання використання ІКТ для 

підтримки навчання шкільних дисциплін даного напряму не розглядаються.  

У Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди (http://smc.hnpu.edu.ua/studentu/profili-osvitnih-program), на 

природничому та фізико-математичному факультеті відбувається підготовка 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. В обов’язкових 

дисциплінах вивчаються курси «Сучасні інформаційні технології», 

«Медіаосвіта», «Комп’ютерні технології в професійній діяльності», 

«Технології візуалізації». В рамках вибіркових курсів вивчаються дисципліни 

«Смарт-інструментарій сучасного педагога», «Інфографіка в педагогічній 

діяльності». Частково питання застосування ІКТ в професійній діяльності 

розглядаються в декількох темах курсу методика навчання відповідних 

дисциплін. 

Проведений аналіз показав, що у окреслених курсах висвітлюються 

питання використання програмно-методичних комплексів та програмно-

педагогічних засобів для підтримки навчання математики, фізики, географії, 

біології та хімії у шкільному курсі, а також різноманітних бібліотек готових 

електронних наочностей та електронних методичних посібників. Багато 

уваги приділено роботі з офісними додатками (Word, Excel, Power Point) та 

програм Paint та MovieMaker, які дозволяють вчителю самостійно 

підготувати мультимедійний матеріал до уроку. Поряд із зазначеними 

програмами у деяких курсах розглядаються питання щодо застосування 
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хмарних технологій та тестових оболонок в освітньому процесі. Окреслені 

питання переважно сконцентровані на застосуванні готових цифрових 

ресурсів у педагогічній діяльності. Проводячи дослідження щодо підготовки 

майбутніх учителів до створення авторських та адаптації існуючих цифрових 

візуальних дидактичних засобів та педагогічно зваженого їхнього 

використання у професійній діяльності нами було з’ясовано, що саме така 

підготовка не відбувається у жодному вищому навчальному закладі.  

Аналіз навчально-методичного забезпечення показав, що питання 

підготовки майбутніх учителів до використання технологій візуалізації 

сконцентровано переважно в рамках використання інформаційно-

комунікаційних технологій та мультимедіа в професійній діяльності 

педагога.  

М. Жалдак, М. Шут, Ю. Жук, Н. Дементієвська, О. Пінчук, О Соколюк, 

П. Соколов у авторському навчальному посібнику «Мультимедійні системи 

як засоби інтерактивного навчання» висвітлюють теоретичні і практичні 

проблеми застосування мультимедійних систем у навчально-виховному 

процесі загальноосвітньої школи. Цінним є приклади сучасних 

мультимедійних засобів навчання, які можуть бути використаними в 

навчально-виховному процесі середньої школи та запропонована авторами 

технологія створення мультимедійних презентацій за допомогою програми 

PowerPoint [173]. Н.В. Морзе у підручнику «Інформаційні технології в 

навчанні» розкриває можливості та напрямки застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті. Також дослідниця висвітлює переваги 

використання окреслених технологій в освітній практиці [223]. П. Гороль в 

посібнику «Сучасні інформаційні засоби навчання», який розрахований на 

студентів заочної та дистанційної форм навчання вищих педагогічних 

навчальних закладів, викладачів, аспірантів, що опановують технічні засоби 

навчання та використовують комп’ютерні технології у навчальному процесі, 

розкриває використання сучасних інформаційних технологій навчання на 

базі комп’ютерної та іншої техніки. Автор висвітлює поняття, значення та 

http://lib.iitta.gov.ua/618/4/Multymed_syst_posibn.pdf
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класифікацію технічних засобів навчання та розкриває методику 

використання зазначених засобів в освіті [93]. 

Питання створення візуалізації висвітлюється в книгах не 

педагогічного спрямування, загалом така література передбачена для 

застосування у бізнес сфері і не передбачає надання навичок щодо 

використання в освітньому процесі і може бути корисною лише як посібник 

створення візуального ресурсу. Серед найбільш популярних є 

«Скетчноутинг. Посібник із візуалізації ідей» та «Визуальные заметки. 

Иллюстрированное руководство по скетчноутингу» автора Майка Роуді у 

яких ґрунтовно розглядаються скетчі, які види скетчів існують, їхня ієрархія 

та персоналізація, а також як саме створювати скетчі, також висвітлюються 

навички та техніки створення скетчів [273]. «Практика визуального 

мышления» президента компанії Digital Roam Inc. Дэна Роэма, у якій автор 

розповідає, як впровадити в щоденну практику ефективну методику передачі 

інформації за допомогою картинок. Розкриває інструменти візуального 

мислення в дії і показує, як використовуючи їх, можна наочно представляти 

власні ідеї, лаконічно описувати непрості ситуації, розбирати проблеми та 

знаходити способи їх вирішення. Також у книзі розглядається багато вправ і 

прикладів найрізноманітніших завдань - від стратегічних питань топ-

менеджменту до звичайних офісних ситуацій [274]. 

Таким чином, вивчення навчальних планів, програм навчальних 

дисциплін, програм педагогічних практик, а також іншого навчально-

методичного забезпечення (конспектів лекцій, планів практичних, 

лабораторних, індивідуальних занять, завдань для самостійної роботи, 

тематики курсових робіт, матеріалів до контролю тощо) навчально-

виховного процесу у вищих педагогічних навчальних закладах України 

засвідчило відсутність у них належного висвітлення питань підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації у майбутній професійній діяльності. Проте, сьогодні, 

оволодіння технологіями візуалізації стає для сучасного вчителя природничо-
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математичних дисциплін обов’язковою умовою ефективності його 

професійної діяльності. Однак, використання такого потужного інструмента, 

як технології візуалізації, потребує ґрунтовної підготовки майбутніх учителів 

в інформатично-технологічному, психолого-педагогічному, методично-

операціональному аспектах. Все це зумовлює необхідність розробки і 

запровадження в практику навчання студентів відповідних педагогічних 

спеціальностей системи їх підготовки до компетентного застосування 

сучасних технологій візуалізації навчального матеріалу в освітньому процесі. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. 

Розвиток технологій візуалізації та хмарних сервісів, зорієнтованих на 

створення візуального контенту різного призначення, вплинув на освітню 

сферу, що призвело до розширення арсеналу цифрових дидактичних засобів, 

а також до їх якісної зміни. Проведений аналіз засвідчив, що проблема 

освітніх застосувань технологій візуалізації широко вивчається у науковій 

літературі. Установлено, що термінологічний апарат не є усталеним і деякі 

поняття вживаються у різних значеннях. Підсумовуючи аналіз педагогічних 

розвідок щодо висвітлення понятійного апарату та використання візуалізації 

в освітньому процесі нами з’ясовано, що ряд вчених візуалізацію і наочність 

визнають синонімічними поняттями, що мають безпосереднє відношення до 

принципу наочності. Водночас в деяких дослідженнях підкреслюється 

різниця між цими поняттями в зв’язку з розвитком інформаційних 

технологій. Так, якщо наочність має на увазі подання готового образу, 

заданого ззовні, то, на противагу цьому, під візуалізацією в освіті 

розуміються складніші за видом діяльності і психологічно насичені процеси і 

основою візуалізації змісту навчального матеріалу дослідники вважають 

образ, що народжується і виноситься з внутрішнього плану діяльності 

людини, та є обов’язково зримим процесом, який може додатково будуватися 

на основі інших відчуттів людини. В когнітивну візуалізацію автори 

вкладають свідоме і цілеспрямоване використання навчальних «гештальтів», 
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спеціально розроблених і особливим чином організованих для стимулювання 

сприйняття навчального матеріалу і роботи мислення з ним. Наочність в 

методиці викладання дисциплін природничо-математичного циклу 

передбачає демонстрацію вже готового образу предметів, або явищ, 

візуалізація представляє подання процесів або явищ засобами інформаційно-

комунікаційних технологій і задіює органи чуття, а когнітивна візуалізація 

має на увазі активну діяльність учня в процесі створення мислеобразів, що 

торкається психологічних процесів сприйняття та засвоєння. Візуалізацію 

визначають як «згортання розумових змістів в наочний образ», який може 

служити опорою для подальшої розумової і практичної діяльності. Їй 

надається значення особливого психологічного механізму «перекладу 

невидимого мислеобраза в видимий, зримий образ».  

Проведений аналіз основних понять та термінів, пов’язаних з 

використанням візуалізації в освітньому процесі дозволив виокремити базові 

поняття, якими повинен оперувати вчитель при застосуванні ЦДВЗ у власній 

професійній діяльності. Установлено, що термінологічний апарат не є 

усталеним і деякі поняття вживаються у різних значеннях. У межах нашої 

роботи ми під «візуалізацією» будемо розуміти подання навчальної 

інформації, яку можливо, складно або взагалі не можливо відтворити у 

реальному житті, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій з 

метою забезпечити максимальну зручність її сприйняття та розуміння (за 

А. Рапуто). Наступним поняттям є «когнітивна візуалізація», яка 

відрізняється від візуалізації наявністю когнітивного компоненту.  

Нами проаналізовано питання щодо застосування візуалізації в 

освітньому процесі і обґрунтовано брак досліджень, спрямованих на 

висвітлення теоретичних і методичних засад професійної підготовки 

майбутніх учителів до застосування технологій візуалізації в професійній 

діяльності. Багато науковців і педагогів зазначають, що ефективне 

використання потужного дидактичного потенціалу візуалізації в масовій 

освітній практиці потребує спеціальної підготовки педагогів, проте на 
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питаннях такої підготовки зосереджено порівняно невелике коло досліджень. 

Визначено специфіку такої підготовки, яка полягає у таких факторах як: 

швидкоплинний розвиток технологій, які дозволяють створювати візуальний 

контент; застосування інструментів створення візуалізації спочатку у бізнес-

структурах та інших сферах, а лише потім в освіті; створення таких 

інструментів не для освітніх потреб, що зумовлює необхідність їх адаптації 

до процесу навчання; стрімке оновлення інструментарію, що в освітній 

практиці наштовхується на необізнаність педагога з його технічними 

особливостями й дидактичним потенціалом. Показано, що у психолого-

педагогічних дослідженнях висвітлюється роль візуальної інформації в 

пізнавальній діяльності людини, розкриваються сутність, переваги і 

концептуальні засади когнітивної візуалізації дидактичних об’єктів, 

обґрунтовуються продуктивні напрями використання технологій візуалізації 

в освітній сфері. Окрему низку складають практико-орієнтовані дослідження, 

присвячені конкретним питанням застосування найбільш поширених видів 

цифрових засобів візуалізації в природничо-математичній освіті; багато 

методичних ресурсів на допомогу вчителю у створенні різних видів таких 

засобів представлено в мережі Інтернет. Разом з тим, науковці наголошують, 

що впровадження технологій візуалізації в масову педагогічну практику 

потребує спеціалізованої підготовки вчителя, оскільки розробка педагогічно 

ефективного дидактичного візуального засобу з використанням сучасних 

високотехнологічних інструментів є складним педагогічним завданням, а 

опора на наявні дидактичні візуальні засоби суттєво обмежує творчий задум 

учителя і не дає очікуваного ефекту. Встановлено, що попри наявність 

великої кількості джерел, де розкриваються теоретичні і практичні питання 

використання візуалізації, спостерігається брак праць, спрямованих на 

висвітлення розроблених і апробованих навчальних курсів, зорієнтованих на 

підготовку майбутніх учителів до створення й застосування педагогічно 

ефективних ЦДВЗ в освітній практиці. Враховуючи таку тенденцію нами 

було проведено аналіз освітньо-професійних програм (навчальних планів, 



99 

 

  

програм навчальних дисциплін і педагогічних практик), дидактико-

методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти 

України і з’ясовано, що на цей час питання використання технологій 

візуалізації в освітній практиці розглядаються розрізнено у межах окремих 

навчальних дисциплін, цілеспрямовану спеціалізовану підготовку майбутніх 

учителів до такої діяльності не запроваджено. Такий аналіз зумовив 

продовжити наше дослідження щодо підготовки майбутніх учителів до 

використання технологій візуалізації в освітній практиці.  

Вищевикладене дає підстави для висновку про необхідність з’ясування 

психологічних, педагогічних методичних та інформатичних аспектів 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі та внесення 

адекватних змін у систему професійної підготовки вчителів зазначених 

спеціальностей у педагогічних закладах вищої освіти. 

Основні результати першого розділу дослідження опубліковані в 

роботах автора [37, 38, 39, 40, 44, 46, 50, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 133, 134, 

135, 136, 141, 144, 145, 348].   
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РОЗДІЛ 2. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ПРЕДМЕТНО-

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Дидактичний потенціал технологій візуалізації 

У розділі 1. нами з’ясовано, що технології візуалізації: істотно 

розширюють коло об’єктів, процесів і явищ, доступних для візуалізації, 

дозволяють відтворювати не тільки їх зовнішній вигляд, а й властивості, 

взаємозв’язки, взаємозалежності, простежувати аналогії тощо, подавати у 

візуальному форматі теоретичний навчальний матеріал; дають змогу 

створювати цифрові дидактичні засоби нової якості – інтерактивні, 

динамічні, тривимірні, інформаційно насичені, здатні ініціювати, 

активізувати та підтримувати пізнавальну діяльність учнів на всіх її стадіях, 

створюючи умови для кращого сприйняття навчального матеріалу, його 

усвідомлення, засвоєння, запам’ятовування; мають широке коло 

продуктивних застосувань в освітньому процесі, зокрема, дають можливість 

створити позитивний емоційний фон на уроці, сфокусувати увагу учнів на 

головних смислових елементах навчального матеріалу, активізувати різні 

види їх мислення й пам’яті, уяву та інтуїцію, сприяти кращому включенню 

нових знань у систему раніше набутих, розвивати пізнавальний інтерес учнів 

тощо. 

Технології візуалізації затребувані необхідністю інтенсифікації 

освітнього процесу, яка зумовлена динамічним розвитком природничо-

математичних наук і неухильним збільшенням обсягу навчального матеріалу 

з відповідних дисциплін, стійкою тенденцію до використання онлайнових 

форм організації навчання. Доцільність застосування візуалізації навчальної 

інформації продиктована, перш за все, необхідністю її подання у вигляді, 

найбільш відповідному новим потребам сучасного покоління школярів. 

Психологи і культурологи, характеризуючи дане покоління, кажуть про нову 
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культуру сприйняття інформації, про мисленні нового типу, яке формується 

як реакція на стрімкий ріст інформаційних потоків, переважно у візуальному 

форматі, на велика різноманітність, високу фрагментарність і повну 

різнорідність інформації, яка надходить. Особливостями мислення нового 

типу, як зазначає культуролог К. Фрумкін, є висока швидкість обробки 

інформації, здатність стрімко перемикатися між розрізненими смисловими 

фрагментами, перевага до сприйняття інформації в наочному вигляді, але в 

той же час непристосованість до сприйняття лінійної, однорідної інформації, 

в тому числі довгих книжкових текстів. Таке мислення, вважає автор, «більш 

відповідає тій інформаційному середовищі, в якому мешкає підліток» [317]. 

В основі візуалізації навчальної інформації лежить застосування 

особливостей зорової системи дитини та вродженої здатності мозку людини 

ефективно працювати із наочними образами. Людська зорова система є 

домінантною, причому не тільки тому, що вона виступає найголовнішим 

джерелом отримання інформації про навколишній світ, але й тому, що вона 

відіграє роль внутрішнього каналу зв’язку між усіма аналізаторів, є 

функціональним органом-перетворювачем сигналів [58]. Візуалізація 

інформації надає можливість перетворювати навчальну інформацію, яка 

надходить з різних каналів сприйняття, в візуальний формат, що значно 

підвищує швидкість обробки та засвоєння матеріалу за рахунок найбільш 

ефективних способів роботи з ним [280]. 

В умовах тенденції неухильного збільшення обсягу інформації, яку 

повинен сприйняти і засвоїти учень, важливе значення має використання 

ємних зорових образів. «Наочний образ як би вбирає в себе всю суму знань 

про об’єкт, як би «стискає» і синтезує її» [1]. На відміну від вербальної 

інформації, зорова пред’являється цілісно і одномоментно, не вимагаючи для 

свого сприйняття розтягування в часі. Таке ущільнення, згортання інформації 

в тимчасовому і об’ємному вимірах дозволяє інтенсифікувати освітній 

процес за рахунок візуалізації навчальної інформації. З. Калмикова акцентує 

увагу на тому, що при сприйнятті навчального матеріалу із залученням 
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візуалізації дитина може охопити єдиним поглядом всі складники, які 

входять до одного цілого, відслідкувати можливі зв’язки між ними, здійснити 

категоризацію за ступенем спільності та значущості. Все це, на думку 

авторки, є базою для більш глибокого розуміння сутності нової інформації, 

сприяє полегшенню встановлення нових зв’язків між власним досвідом 

школяра і змістом дуже далеких від нього абстрактних знань, слугує засобом 

їх конкретизації [183]. 

Зростання обсягу інформаційного потоку породжує також проблему 

відбору інформації, виділення головного і фільтрації зайвого. Як показують 

Г. Лаврентьєв, Н. Лаврентьєва, Н. Неудахіна, застосування спеціально 

підготовлених наочних образів (схем, таблиць, моделей тощо) дає 

можливість не тільки в візуально доступному для огляду вигляді уявити 

школярам необхідну навчальну інформацію, а й виділити в ній опорні 

смислові елементи, позбавити від несуттєвих. Автори розкривають прийоми і 

етапи необхідної підготовчої роботи [204]. 

Візуалізація навчальної інформації відіграє істотну роль для активізації 

мислення учнів. Всі види мислення і пізнання спираються на наочні образи, 

що формуються на базі сприйняття і, особливо, уявлень. «Існує лише ілюзія, 

– писав О. Славін, – ніби можливо мислення без наочності» [292]. 

Візуалізація інформації дає можливість впливати на емоційну сферу учнів, а, 

як зазначає П. Блонський, «чим вище емоції, тим більшу роль відіграють 

думки, ... тим легше вони збуджують думки ...» [52, с.210]. Оцінюючи вплив 

візуалізації на пізнавальну діяльність учнів, Н. Неудахіна і А. Родя 

відмічають, що відбір, структурування і оформлення навчального матеріалу в 

візуальний формат, базуються на різних способах подання інформації і 

взаємозв’язках між такими способами, активізують роботу мислення 

школяра при читанні і осмисленні змісту пропонованого матеріалу [230]. 

Здатність людини мислити образами характеризує особливий стиль 

мислення - візуальне мислення. Термін «візуальне мислення» вперше був 

введений американським психологом Р. Арнхейма. Вказуючи на зв’язок 
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сприйняття і мислення, взаємодоповнюючі їх функцій, Р. Арнхейм пише: 

«Елементи мислення в сприйнятті і елементи сприйняття в мисленні 

доповнюють один одного. Вони перетворюють людське пізнання в єдиний 

процес, який веде нерозривно від елементарного придбання інформації до 

самим узагальненим теоретичним ідеям» [8]. Нерозривність сприйняття і 

мислення дослідник характеризує такою формулою: сприйняття без 

мислення було б марним, мислення без сприйняття немає над чим було б 

міркувати. Зауважимо, що зв’язок сприйняття і мислення відображається і в 

визначеннях поняття «інформація»: інформація – це позначення змісту, 

отриманого з зовнішнього світу під час нашого пристосування до нього і 

пристосування до нього наших почуттів (Норберт Вінер); інформація - це 

розуміння (сенс, уявлення, інтерпретація), що виникає в апараті мислення 

людини після отримання ним даних, взаємопов’язані з попередніми знаннями 

і поняттями (А. Фридланд). В. Далінгер вказує, що без візуальних образів 

знання учнів стають беззмістовними, і це призводить до формалізму в 

засвоєнні змісту навчання. Автор акцентує увагу на тому, що у всіх 

ситуаціях, де можна візуалізувати той чи інший об’єкт вивчення, це слід 

робити в обов’язковому порядку [102]. 

У дослідженнях Є. Полякової розкривається роль візуалізації як 

потужного чинника актуалізації різних видів мислення і пам’яті учнів. 

Авторка зазначає, що візуалізація дозволяє актуалізувати наочно-дієве, 

асоціативне, образне та інші види мислення, розвиває та доповнює слухове 

сприйняття під час вербального навчання, активізує різні види пам’яті - 

наочно-образну, словесно-логічну, емоційну і тощо. Головним і 

найважливішим наслідком такого впливу, стверджує автор, є те, що це 

стимулює у школяра осмислення, узагальнення, уточнення сприймаються 

образів, забезпечує повноту і цілісність їх сприйняття [261]. 

Сприяючи формуванню в учня правильного уявлення про об’єкт 

вивчення, що відображає реальну дійсність, візуалізація не може не надати 

позитивного впливу і на процес формування у школяра цілісного уявлення 
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про фундаментальні закономірності, які лежать в основі фізичної картини 

світу. Як зазначає Г. Брянцева, візуальні, образні засоби не тільки створюють 

ефект ситуативної експресії, спільної зацікавленості, атмосфери 

невимушеності тощо, але і сприяють гармонійному розвитку особистості 

школяра: збагачують його новими смислами через виявлення нових 

«ниточок» від світу внутрішнього до світу зовнішнього [61]. Обговорюючи 

повсякденну педагогічну практику використання на уроці різних засобів 

наочності (формул і креслень на дошці, малюнків, схем, відео фрагментів на 

екрані, плакатів і таблиць на стінах, моделей і зразків в руках учнів), 

М. Башмаков і Н. Резник звертають увагу на те, що учень отримує 

можливість не тільки дивитися на запропоновані йому зорові образи, але і 

бачити те, що закладено в них, проте «культура зорового сприйняття, - 

пишуть автори, - вимагає такого ж тривалого і серйозного виховання, як 

культура листи й мови» [22]. Розглядаючи історичні аспекти інформатизації 

та технологізації освіти, А. Манако і К. Синиця виділяють ті досягнення, які 

зробили найбільший вплив на розвиток технологій навчання, і відносять до їх 

числа технології візуалізації [215]. На наш погляд, така значна роль цих 

технологій обумовлена тим, що візуалізація на основі використання ІКТ 

знайшла нові якості, до яких ми відносимо: 

- інтерактивність, внаслідок чого значною мірою відбувся перехід 

ініціативи в навчанні від вчителя до учня; 

- динамічність, яка стала потенційно властива навіть статичним образам; 

- розгортаємість, що зумовили можливість відображення все більш 

дробової структури зв’язків, поетапної деталізації об’єкта або його частини, 

послідовності процедур, які передують отриманню результату тощо [28]. 

Ці нові якості обумовлюють значне розширення можливостей 

ефективного, гнучкого і різноманітного використання візуалізації в навчанні. 

Розкриємо дидактичний потенціал технологій візуалізації крізь 

призму ключових принципів навчання, які в цілому характеризують сутність 

освітнього процесу, відображаючи його закономірності. У практиці навчання 



105 

 

  

принципи є орієнтиром для педагога і задають правила, яких слід 

дотримуватися, умови, які потрібно створювати, щоб забезпечити 

результативність навчання. Складаючи наріжний камінь теорії навчання, 

дидактичні принципи в той же час незмінно залишаються в полі зору 

дослідників, збагачуючись новою практикою реалізації процесу навчання в 

умовах мінливої навчально-інформаційного середовища. 

З огляду на явну спрямованість технологій візуалізації на сприяння 

наочності в навчанні, почнемо розгляд з принципу наочності. 

Принцип наочності є одним з найстаріших і найважливіших в 

дидактиці. Ще великі дидакти минулого надавали особливу увагу наочності в 

навчанні. Я. Коменський називав принцип наочності «золотим правилом» 

навчання і розумів наочність як чуттєвий компонент, який дозволяє за 

допомогою різних органів чуття отримати найповнішу і достовірну 

інформацію про те об’єкті або явищі, які сприймаються людиною. 

Глибинний зміст «золотого правила» полягає в наступному: «... все, що 

тільки можна, уявити для сприйняття почуттями, а саме: видиме - для 

сприйняття зором, чутне - слухом, запахи - нюхом, що можна скуштувати - 

смаком, доступне дотику - шляхом дотику. Якщо будь-які предмети можна 

сприймати кількома відчуттями, нехай вони відразу схоплюються кількома 

почуттями» [186, с. 35]. Пов’язуючи наочність з чуттєвим пізнанням, головне 

місце Я. Коменський відводив зору і вважав спостереження основою 

отримання будь-якого знання. І. Песталоцці, розвиваючи ідеї 

Я. Коменського, показав, що принцип наочності є «абсолютною основою 

всякого пізнання» [186]. Ф. Фребель, а пізніше і П. Каптерев і В. Вахтеров 

звернули увагу на те, що формуються за допомогою наочних засобів 

уявлення та поняття учня повинні знайти відображення в його активності, 

зокрема, у творчій, предметної діяльності. В. Вахтеров з цього приводу 

писав: «діти ніколи не задовольняються одним зором. Їм треба доторкнутися 

до предмету, треба постукати, щоб дізнатися, як він звучить, треба підняти 

його, щоб дізнатися, який він важкий, треба підкинути його, щоб дізнатися, 
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розіб’ється він ... Тому слова «наочне навчання» невірно висловлюють те, що 

так звичайно називають. Вірніше буде сказати «предметний метод навчання» 

[66, с.215]. 

На важливість поєднання наочності з діяльністю звертають свою увагу 

сучасні дослідники. У роботах психолога З. Калмикової особлива увага 

приділяється діяльнісного компоненту наочності. Авторка пише, що «вища 

форма наочності - практична дія з предметом», яке може бути реалізовано 

«не тільки з натуральними об’єктами, діями з ними (природними, 

побутовими, виробничими об’єктами), а й передбачає виконання дій учнями 

з предметами, які їх замінюють (кресленнями, схемами, графіками, 

малюнками)» [171]. До практичної формі наочності З. Калмикова відносить і 

розумовий експеримент, так як він припускає оперування наочними 

образами. 

Практична реалізація в навчанні дидактичного принципу наочності 

отримала нове втілення і розвиток завдяки застосуванню сучасних 

технологій візуалізації, які надають можливість візуалізувати будь-які 

об’єкти, в незалежності від їхньої природи, в тому числі і абстрактні. 

Поєднання анімації та 3-D графіки надає величезні можливості для 

відображення об’єкта вивчення у всій повноті його фарб та форм, взаємодій і 

зв’язків з іншими об’єктами, відтворення його сутнісних властивостей. 

Ніякий традиційний спосіб наочності, для первинного ознайомлення з 

об’єктом вивчення, не спроможний показати школяреві обставини при яких 

він може переміщатися, змінюватися, вступити у взаємодію з іншими 

об’єктами за законами відповідної предметної галузі. В додаток до цього, 

застосування інтерактивних технологій надає можливість реалізувати те, що 

дослідниця З. Калмикова називає вищою формою наочності, – різні форми 

діяльності учня з досліджуваним об’єктом, починаючи спостереження за ним 

в різних ситуаціях і з різних сторін, до довільних маніпуляцій з об’єктом, а 

потім і проведення планомірного віртуального експерименту. В результаті 
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таких дій створюється багата емпірична основа для узагальнюючої розумової 

діяльності учня.  

Описані можливості технологій візуалізації є визначальними і щодо 

таких принципів навчання, як принципи доступності, свідомості і 

активності, міцності засвоєння знань. Звернемо увагу на те, що ще 

К. Ушинський підкреслював, що наочність не можна пов’язувати лише із 

зоровими відчуттями, вона сприяє доступності викладу матеріалу, активності 

і самостійності школяра в навчальній діяльності, систематизації отриманих 

знань, впливає на емоційне сприйняття матеріалу, його засвоєння та 

запам’ятовування. К. Ушинський вважав, що засвоєння понять відбувається в 

результаті дій людини з предметом, і звертав увагу на те, що в пам’яті 

людини зберігаються з особливою точністю ті образи, які він сприйняв в 

процесі такої діяльності, і що до такої «картини, яка врізалася в нас ми легко 

і міцно прив’язуємо навіть абстрактні ідеї, які і без того зникли б швидко». 

Застосування технологій візуалізації допомагає підвищити доступність 

навчання, враховуючи не тільки пізнавальні можливості учнів, а й їх вікові 

особливості, переважну орієнтованість на сприйняття інформації в 

візуальному представленні, сформовану сучасним технологічним оточенням. 

Суттєвим є те, що використання технологій візуалізації дає можливість 

перевести важкий навчальний матеріал в категорію доступного; уявити 

складні абстрактні об’єкти у вигляді візуальних і зрозумілих образів, 

застосовуючи динамічні схеми та анімаційні моделі; матеріал, що лежить 

поза сферою інтересів учнів, зробити цікавим і захоплюючим, залучаючи до 

процесу навчання яскраві факти реального світу, комплексно впливаючи на 

емоційно-чуттєву сферу учнів. Використання таких можливостей, що 

надаються технологіями візуалізації, позитивно відбивається на 

мотиваційних механізмах школяра, підвищує рівень його пізнавального 

інтересу, робить позитивний вплив на ставлення до навчальної діяльності, 

стимулює до самостійного пошуку знань. 
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Технології візуалізації розширюють можливості використання в 

навчанні діяльнісного походу і проблемних методів, тим самим створюючи 

передумови для кращого засвоєння і запам’ятовування навчального 

матеріалу. Спеціальні засоби технологій, такі як карти знань, допомагають 

учневі планувати і організовувати самостійну навчальну роботу, сприяють 

виробленню умінь ставити перед собою конкретні завдання пізнавального 

характеру і знаходити способи їх досягнення. 

Забезпечення міцності знань неможливо без зворотного зв’язку в 

навчанні. Педагогічна діагностика і контроль навчальних досягнень учнів 

дають можливість виявити і потім усунути прогалини в знаннях учнів, 

виробити оптимальні стратегії і методи навчання, реалізувати особистісно-

орієнтований підхід до навчання в педагогічній практиці. Об’єктивність та 

інформативність є визначальними якостями педагогічної діагностики та 

контролю навчальних досягнень. Технології візуалізації створюють 

можливість в процесі проведення процедури тестування навчальних 

досягнень занурювати учня в предметне середовище, надавати йому 

можливість демонструвати свої знання та вміння з використанням типових 

засобів і інструментів предметної діяльності. Це сприяє підвищенню 

об’єктивності отримуваної інформації, розширенню обсягу отримуваних 

даних і, отже, правильності прийнятих на цій підставі педагогічних рішень. 

Доречно зауважити, що в контексті педагогічної діагностики та 

контролю навчальних досягнень використання технологій візуалізації має ще 

один аспект, що стосується перетворення результатів вимірювання і 

оцінювання навчальних досягнень школяра до виду, найбільш зручному для 

обробки та інтерпретації. Відображені не лише в числовому або табличному 

форматі, а й представлені наочно і компактно у вигляді графіків, гістограм, 

радіальних діаграм тощо, ці результати краще піддаються цілісного 

сприйняття та аналізу. Візуалізація за допомогою засобів інфографіки 

спрощує зіставлення даних різних вимірів, робить очевидними зміни в 
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навчальні досягнення учня, важко виявляються в їх числовому поданні, що 

істотно підвищує точність і інформативність контролю і діагностики. 

Одним з провідних принципів дидактики є принцип науковості, 

сутність якого полягає в тому, що зміст освіти в школі повинен мати 

світоглядну спрямованість, відповідати сучасним науковим уявленням і 

досягненням в області, яку відображає в освітньому процесі відповідна 

навчальна дисципліна. 

Проблеми відбору та конструювання змісту освіти належать до 

пріоритетних проблем дидактики. Сучасні дослідники (В. Краєвський, 

І. Лернер, А. Хуторський та інші) розглядають процес формування змісту 

освіти як поетапний, зіставляючи кожному етапу певний рівень 

трансформації змісту освіти. Перші два рівні - рівень загального 

теоретичного уявлення про передане соціальному досвіді в його 

педагогічному тлумаченні і рівень конкретизації цього подання на рівні 

навчального предмета - зафіксовані в освітніх стандартах. Далі йдуть: рівень 

відображення змісту освіти в навчальному матеріалі, підручниках, 

посібниках та тощо; рівень його практичного втілення, матеріалізації змісту 

предметного освіти в діяльності вчителя на уроці; і, нарешті, рівень, 

відповідний завершального етапу - етапу засвоєння змісту освіти учням. Це 

рівень результату навчання, вимірюваний індивідуальним прогресом учня в 

засвоєнні тієї частини соціального досвіду, яка була відображена у 

фактичному змісті навчання. 

Принцип науковості знаходить своє втілення, перш за все, в змісті 

навчального матеріалу, представленого в підручниках, навчальних 

посібниках і тощо. Однак в умовах високого темпу оновлення наукових 

знань стає неминучим швидке старіння навчальної літератури, і реалізація 

принципу науковості стає завданням вчителя, при цьому використання 

технологій віртуалізації допомагає без опори на текстові джерела, адаптовані 

до освітнього процесу, ввести в зміст навчання нові відомості. 



110 

 

  

Виділимо ще два аспекти застосування технологій візуалізації для 

реалізації науковості в навчанні. Перший пов’язаний з можливістю введення 

в освітній процес результатів реальних досліджень. Наприклад, 

відеоматеріалів, отриманих в ході досліджень космосу, виконуваних NASA, 

досліджень біологічних об’єктів і ін., що, безумовно, сприяє науковості 

навчання. Другий аспект полягає в можливості залучити учнів в самостійну 

активну роботу з інтерактивною візуальної моделлю, спрямовану на 

вивчення об’єкта. У процесі такої роботи учні опановують вміннями 

проводити спостереження, фіксувати їх результати, висувати гіпотези, 

планувати експеримент для їх перевірки, накопичувати і аналізувати 

емпіричні результати, робити висновки. Таким чином, учні знайомляться не 

тільки з об’єктом вивчення, а й з методами наукового пізнання. 

З принципом науковості тісно пов’язаний принцип систематичності і 

послідовності навчання, сутність якого полягає в забезпеченні послідовного 

засвоєння школярами певної системи знань в різних наукових галузях. 

Використання технологій візуалізації, зокрема, структурно-логічних схем, 

дає вчителю можливість відображати систему внутрішніх зв’язків в 

досліджуваному матеріалі, демонструвати ієрархію ключових понять і 

відносин; наочно представляти логіку, ідейний ядро навчального матеріалу. 

Спираючись на інтерактивність і швидкого розгортання таких схем, зручно 

відображати місце нового матеріалу в структурі теми, його зв’язку з раніше 

вивченим. 

До основних принципів навчання відноситься також принцип зв’язку 

теорії з практикою, який стверджує необхідність розкрити учням практичну 

значущість знань, сформувати впевненість учня в тому, що він набув знань 

допоможуть досягти успіху в практичній діяльності. Технології візуалізації 

відграють в реалізації цього принципу особливу роль. Якщо відштовхуватися 

від відомої формули, що виражає загальний напрямок процесу пізнання, – 

«від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики», 

то роль технологій візуалізації можна охарактеризувати як вбудований 
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модуль додаткових можливостей на кожному перехідному етапі. На першому 

етапі технології візуалізації збагачують обмежені природними причинами 

можливості живого споглядання реального об’єкта, надаючи учню 

віртуальну модель цього об’єкта, яку він може розглядати, вивчати, 

піддавати різним впливам, задовольняючи свою цікавість і набуваючи в 

процесі такої діяльності основу для усвідомленого засвоєння теоретичних 

знань. На другому етапі учень отримує можливість використовувати набуті 

знання в процесі практичної роботи не з реальним об’єктом, а його моделлю, 

використовуючи візуальні інтерактивні моделі, і методом проб поступово 

наближатися до необхідного результату, аналізувати причини 

невідповідностей, які виникають, усувати помилки. У процесі такої 

діяльності школяр не тільки апробовує власні знання, але й отримує імпульс 

до придбання нових. Модель може виступати кінцевим продуктом діяльності 

учня або попередніми втіленням його задуму, який далі буде 

матеріалізований. 

Досліджуючи застосування візуалізації в освітньому процесі 

О. Віхрова, М. Слюсаренко та Н. Зінонос виокремлюють такі її основні 

функції у навчанні математичних дисциплін:  

- підтримку логічних операцій на всіх етапах навчальної діяльності, тобто 

при виконанні аналітичних дій аналізу, синтезу, порівняння, систематизації;  

- пошук зв’язків і відношень в навчальному матеріалі;  

- створення образу вербально поданих відомостей, розвиток уяви;  

- активізацію пізнавального інтересу та пізнавальної діяльності; 

- формування здатності бачити та проводити аналогії, аргументувати свою 

позицію, робити правильні та вичерпні висновки [74].  

Аналіз наукових досліджень показав, що технології візуалізації: істотно 

розширюють коло об’єктів, процесів і явищ, доступних для візуалізації, 

дозволяють відтворювати не тільки їх зовнішній вигляд, а й властивості, 

взаємозв’язки, взаємозалежності, простежувати аналогії тощо, подавати у 

візуальному форматі теоретичний навчальний матеріал; дають змогу 
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створювати цифрові дидактичні засоби нової якості – інтерактивні, 

динамічні, тривимірні, інформаційно насичені, здатні ініціювати, 

активізувати та підтримувати пізнавальну діяльність учнів на всіх її стадіях, 

створюючи умови для кращого сприйняття навчального матеріалу, його 

усвідомлення, засвоєння, запам’ятовування; мають широке коло 

продуктивних застосувань в освітньому процесі, зокрема, дають можливість 

створити позитивний емоційний фон на уроці, сфокусувати увагу учнів на 

головних смислових елементах навчального матеріалу, активізувати різні 

види їх мислення й пам’яті, уяву та інтуїцію, сприяти кращому включенню 

нових знань у систему раніше набутих, розвивати пізнавальний інтерес учнів 

тощо. 

Визначимо функції технологій візуалізації в рамках інтенсифікації 

освітнього процесу. Надпотужній дидактичний потенціал візуалізації є 

безперечним, проте визначальним фактором його ефективної реалізації в 

освітній практиці є свідома опора на певні дидактичні її функції, що, в 

ракурсі вирішення поставлених педагогічних завдань, в певних умовах 

освітнього процесу або в конкретній ситуації є суттєвими. Технології 

візуалізації затребувані необхідністю інтенсифікації освітнього процесу, яка 

зумовлена динамічним розвитком природничо-математичних наук і 

неухильним збільшенням обсягу навчального матеріалу з відповідних 

дисциплін, стійкою тенденцію до використання онлайнових форм організації 

навчання. Сконцентруємо нашу увагу на виокремленні функцій технологій 

візуалізації у ракурсі інтенсифікації освітнього процесу. Інтенсифікація 

навчання вимагає збільшення інформаційної насиченості навчального часу, і 

потребує, перш за все – обсягу начального матеріалу, який подається 

школяреві за стандартно визначений термін уроку. Більшість науковців 

акцентують увагу на тому, що в умовах швидкого зростання інформаційного 

навантаження освітній процес, не може розв’язати покладеного на неї 

завдання, яке полягає у передачі підростаючому сучасному поколінню 

накопичений досвід, без переходу до застосування стислих способів подання 
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навчальної інформації, які спроможні забезпечити її ущільнення та 

компактність, у той же час зберігаючи змістову цілісність та повноту. Поряд 

із дефініцією «ущільнення», як рівнозначні, використовують також поняття 

«згортання», «стиснення». Інтерес до візуалізації навчального матеріалу в 

окресленому напряму зумовлений ємністю зорових образів, науковець 

О. Славін стосовно цього зазначає, що наочний образ є єдністю чуттєвого і 

раціонального і він начебто вбирає в себе всю суму знань про об’єкт, як би 

«стискає» і синтезує його [292]. У наукових джерелах в останні роки 

візуалізацію інформації висвітлюють як спосіб представлення великих 

об’ємів інформації у лаконічній формі (В. Далінгер), засіб компактного 

подання об’єктивного світу (А. Рапуто), подання навчального матеріалу в 

наочному образі, що має на меті згортання інформації (І. Андрощук). Автор 

С. Клепко акцентує увагу на важливому аспекті, а саме на тому, що 

стиснення знань не означає їх зменшення або скорочення, яке може впливати 

на результати навчання. За визначенням дослідника, ущільнення є «процесом 

реконструкції повного фрагменту знання, засвоєння якого в 

реконструйованому вигляді потребує менше часу, тим не менш породжуючи 

еквівалентні загально-навчальні і технологічні вміння» [176]. Н. Манько 

вбачає шлях до інтенсифікації навчання у застосуванні візуалізації для 

представлення значних об’ємів інформації в лаконічній, згорнутій, 

компактно організованій формі [216].  

Таким чином, перша функція технологій візуалізації, як інструмента 

інтенсифікації освітнього процесу полягає у підвищенні інформаційної 

насиченості освітнього процесу, за рахунок використання інформаційно 

ємного візуального контенту. Цінним з педагогічної точки зору є те, що 

візуалізація об’єднує стислість подання навчального матеріалу зі зручністю 

такого представлення для сприйняття школярем. Дослідниця О. Макарова 

зауважує, що завданням візуалізації є трансформація великих масивів 

інформації в адекватні для людського сприйняття візуальні образи, які 

пов’язані єдиним смислообразом [212]. Н. Манько зосереджує увагу на тому, 
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що візуалізація надає можливість представити навчальний матеріал у формі, 

адекватній та зручній психофізіології людини. Застосування візуалізації 

спирається на досконалість людської зорової системи, яка формувалася 

протягом сотень мільйонів років й досягла надзвичайно високого рівня 

організації. В роботі [361] написано, що суттєва частина мозку людини 

задіяна в обробці візуального матеріалу завдяки чому зір, перевершує будь-

які органи чуття за ступенем сприйняття. Автор В. Боюн, акцентував увагу на 

потужності людського зорового аналізатору, і зазначає наступне: «Візуальна 

інформація є найбільш інформативною формою відображення зовнішнього 

світу. Вона представляється у дво- чи тривимірному просторі, у часі та у 

трьох кольорових координатах, тобто 6 – 7-вимірному просторі, вимагає 

сприйняття у реальному часі ≈ 100 Мбайт/с та продуктивності ≈10 Гміпс для 

її обробки… Незважаючи на значні об’єми інформації в зображенні і 

особливо у відеопослідовності, зорово-аналізуюча система людини досить 

ефективно й оперативно справляється з цими задачами» [57]. Дослідник 

А. Афанасьєв зауважує, що «при розгляді візуальних зображень на моніторі 

комп’ютера або на інших пристроях реципієнт бачить не просто групу 

окремих, непов’язаних між собою точок, ліній та інших елементарних 

геометричних форм; він бачить добре організовані групи об’єктів, які 

формують певні утворення. Таку організацію і структуризацію об’єктів мозок 

людини здійснює миттєво, не вимагаючи від неї значних зусиль» [13]. 

З. Калмикова наголошує на тому, що людина, сприймаючи навчальну 

інформацію у візуальній формі, може охопити єдиним поглядом усі 

складники, які входять до цілого, відстежити можливі зв’язки між ними, 

здійснити категоризацію за ступенем спільності та значущості. Все це, на 

думку авторки, є базою для більш ґрунтовного розуміння сутності нової 

інформації, сприяє полегшенню встановлення нових зв’язків між особистим 

досвідом школяра та змістом дуже далеких від нього абстрактних знань, а 

також слугує засобом їх конкретизації [171].  



115 

 

  

Відзначимо, що сучасні школярі народилися в епоху панування 

Інтернету й адаптувалися до життя в динамічному інформаційному 

суспільстві. Фундатор шкільної інформатики і один із засновників 

інформатики академік А. Єршов, ще на початку комп’ютерної ери, звертав 

увагу на тому, що діти, які будуть зростати серед комп’ютерів, стануть 

інакшими та будуть відрізнятися від тих, які виросли серед природи. 

Результати дослідження психологічних особливостей школярів, «цифрових 

від народження», які отримані на цей час, переконливо доводять, що 

«високотехнологічне оточення стає впливовим фактором формування 

людини, викликає зміни в її когнітивному розвитку, відбивається на 

протіканні глибинних мозкових процесів, спричинює певні новоутворення 

когнітивної сфери, сприяє формуванню у молодого покоління таких 

когнітивних здатностей, які дають можливість ефективно діяти в нинішньому 

світі» [47]. Більшість досліджень висвітлюють появу, раніше не фіксованої в 

учнів здатності, навичок надшвидкого опрацювання інформації, яка 

подається на екрані комп’ютера.  

Відповідно до цього, друга функція технологій візуалізації полягає у 

компресії навчального матеріалу, яка забезпечує подання навчального 

матеріалу в компактному й осяжному вигляді із збереженням його 

семантичної повноти. Візуалізація навчального матеріалу полягає у його 

перетворенні у візуальну форму за допомогою використання числових 

позначень, графічних образів, спеціальних позначок, текстових фрагментів, 

умовних зображень тощо, яким призначаються відповідні атрибути – форма, 

колір, розташування, розмір тощо. Візуалізацію часто окреслюють як 

кодування, проте, на нашу думку, це не є правильним, оскільки кодування 

завжди передбачає досягнення повної відповідності між вихідною і вхідною 

інформацією, організація можливості зворотного перетворення результату 

кодування в початкову форму [122]. Візуалізація має на меті здійснення 

попереднього ретельного аналізу навчальної інформації, її очищення від 

зайвих та несуттєвих деталей, виокремлення сутнісного концептуального 
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ядра, ключових смислових елементів, встановлення їх залежностей та 

взаємозв’язків, виокремлення складних питань, які можуть створити 

утруднення в школяра, і способів їх розв’язання. У результаті здійснення 

такої аналітичної роботи навчальна інформація стає концентрованою, 

набуває прозорості і осяжності, але зберігає семантичну відповідність 

вихідного матеріалу. Загальна структура візуального засобу, вибір елементів 

зображення та визначення їх атрибутів відбувається з урахуванням 

специфіки теми, що вивчається. Як зазначає Н. Манько, «система візуально-

понятійного кодування інформації здатна оперувати такими засобами 

візуалізації і моделювання досліджуваних об’єктів, яким притаманна 

семантична повнота, структурованість, згорнутість, логічна зв’язаність і 

впорядкованість складових елементів знань» [216]. 

Таким чином, третя функція технологій візуалізації інтенсифікації 

освітнього процесу відбивається у забезпеченні адекватності подання 

навчальної інформації психофізіологічним особливостям учня, що зменшує 

витрати його енергії та часу на розуміння й сприйняття великого за обсягом 

навчального матеріалу. 

Висвітлюючи передумови до застосування візуалізації в освітньому 

процесі, звернемо нашу увагу на те, що вона сприяє формуванню в школяра 

правильних уявлень про об’єкт дослідження. Як зауважує С. Рубінштейн, 

«зір дає нам найбільш досконале, справжнє сприйняття предметів. Зорові 

відчуття найбільш віддиференційовані від ефективності, в них особливо 

сильний момент чуттєвого споглядання. Зорові сприйняття - найбільш 

«опредмечені», об’єктивувалися сприйняття людини. Саме тому вони мають 

дуже велике значення для пізнання і для практичної дії» [275, с.96]. 

Відзначимо, що без застосування візуалізації складно уникнути помилкових 

уявлень школярів про об’єкт вивчення, що створює для них проблеми для 

розуміння та засвоєння як поточного, так і наступної навчальної інформації. 

А. Рапуто вбачає важливе, в дидактичному аспекті значення візуалізації, в 

тому, що саме вона «дозволяє побічно і наочно представляти досліджувані 
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явища в тих галузях, в яких безпосередньо наочне сприйняття ускладнено 

або взагалі неможливо» [271]. З урахуванням тих обставин, що зміст 

шкільної освіти включає досить багато навчального матеріалу абстрактного 

характеру, передбачає дослідження явищ і об’єктів різноманітної природи, в 

тому числі які не можливо відтворити або які складно відтворити в шкільних 

умовах, використання візуалізації в освітньому процесі стає необхідним. 

Психологи відзначають, що інформація, втілена в образну форму, не 

тільки більш визначена і зрозуміла, але і легше засвоюється. Це пояснюється 

тим, що основні «будівельні» елементи образу - відчуття - мають дуже давню 

історію. Ф. Ата -Мурадова зазначає, що вік зорової клітини налічує 500 млн. 

Років, а поява фоточутливого елемента сітківки («палички») відноситься до 

періоду доклітинного існування життя. У них сконцентрований досвід 

існування не тільки людини як біологічної істоти, але і його тварин предків. З 

цієї причини наочні образи зрозумілі і близькі людині, бо зачіпають навіть 

несвідомі шари його психіки [12]. Як писав О. Славін, людина «має 

внутрішню психологічною потребою в тому, щоб наочна картина пізнання 

постійно витала перед аналізує і синтезує діяльністю його розуму» [292, 

с.180]. 

Візуалізована інформація, на відміну від вербальної, не розгортається в 

часі, а подається одномоментно і цілісно. Це скорочує усний виклад 

навчальної інформації, позбавляє вчителя від надання, а школярів від 

прослуховування розлогих пояснень, що є важливим для сучасного 

покоління дітей, які адаптувалися до життя в динамічному інформаційному 

середовищі, оскільки народилися в епоху панування Інтернету. Отримані, на 

даний момент, результати дослідження психологічних особливостей 

школярів, які є цифровими від народження, переконливо свідчать про те, що 

впливовим фактором формування людини є новітнє високотехнологічне 

оточення, яке відбивається на протіканні глибинних мозкових процесів, 

спричинює зміни в її когнітивному розвитку, викликає певні новоутворення 

когнітивної сфери учнів. Багато психологів акцентують увагу на тому, що 
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школярі не здатні зосередити увагу на великих текстах, вони звикли до 

коротких повідомлень, які не вимагають концентрації уваги, зосередженості, 

відстеження сюжетних ліній. Цифрове покоління одночасно є перенасиченим 

інформацією і постійно потребує нових порцій інформації, яку не збираються 

ні запам’ятовувати, ні аналізувати. Карл Дженсен, американський журналіст 

з ім’ям якого пов’язують уведення терміну «Junk Food News» 

(інформаційний аналог фаст-фуду), наголошує, що «інформаційний фаст-

фуд» спричинює втому мозку, який просто «об’їдається» інформацією. 

Відомий піарник Джек Траут у своїй роботі «Диференціюйся або вмирай», 

порівнює людський мозок з губкою, яка переповнена водою; для полегшення 

своєї долі, мозок розпочинає вбирати в себе тільки те, що є найяскравішим, 

найлегшим й ненапружуючим, а все, що потребує роздумів, – ігнорує. 

Психологи, аналізуючи особливості когнітивного розвитку сучасного 

підростаючого покоління дітей, в умовах інформаційного суспільства, до 

найсуттєвих відносять нездатність школярів тривало утримувати увагу на 

чомусь, що стає дуже помітним, коли учнів починають навчати за 

традиційними методиками; відзначають стан «розсіяної уваги» (або «уваги 

без зосередженості», «беззмістовної уваги»), коли учні ніби і не порушують 

дисципліну на уроці і уважно слухають педагога, але водночас абсолютно не 

вслуховуються в те, що він їм говорить і, як наслідок, не можуть повторити 

почуте. Враховуючи вищезазначене можна дійти висновку, що заміщення 

вербального подання навчальної інформації візуальною надає можливість 

уникнути марних часових витрат уроку, оскільки довготривалі усні 

пояснення школярі не сприймають.  

Тобто, четверта функція технологій візуалізації інтенсифікації 

освітнього процесу заключається у скороченні низькоефективних фаз 

освітнього процесу, що надає змогу підтримувати високий навчальний темп. 

У науковій літературі широко розкривається практика використання 

технологій візуалізації. Їх розмаїття надає можливості застосовувати 

візуалізацію не тільки в процесі ознайомлення школярів із новими 
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матеріалом, але й на інших ланках дидактичного процесу – під час 

закріплення нових знань, їх використання школярами, для контролювання 

якості засвоєння навчальної інформації. Як вказують Л.  Колмакова, 

Н. Лаврентьєва, Г. Лаврентьєв, Н. Неудахіна, засобами спеціально 

підготовлених графічних образів (таблиць, схем, схемно-знакових моделей, 

інтелект-карт тощо) можна організувати раціональну навчально-пізнавальну 

діяльність школярів на різних етапах уроку, певним чином регулюючи й 

спрямовуючи її і забезпечуючи можливість опрацювання великого за 

обсягом навчального матеріалу за меншою витратою часу. На підставі 

проведеного дослідження Л. Колмакова, Г. Лаврентьєв висвітлюють 

ефективні способи застосування схемно-знакових моделей подання знань, а 

саме, опорного конспекту, логіко-смислової моделі, метаплану у процесі 

вивчення хімії учнями [184]. Спеціально спроєктовані графічні форми 

подання навчального матеріалу для самостійного опрацювання школярами і 

надають можливість зробити прозорою для учня мету завдання, надати йому 

чіткі орієнтири щодо виконання завдань, вказати, які результати від нього 

очікує вчитель, розкрити способи і формати їх представлення. Іншими 

словами, візуалізація навчальних завдань алгоритмізує роботу школярів з їх 

виконання.  

Отже, п’ятою функцією технологій візуалізації інтенсифікації 

освітнього процесу є сприяння раціональній організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів на уроці за рахунок її алгоритмізації. 

Реалізація виокремлених нами функцій можлива при застосуванні 

засобів візуалізації, які є якісними з точки зору психологічних особливостей 

людини щодо сприйняття візуального формату інформації, врахування 

дидактичних вимог, рекомендацій щодо ергономіки стосовно створення 

засобів навчання. Дидактична якість передбачає повноту, точність, 

системність, інформаційну збалансованість, логічність поданої навчальної 

інформації, адекватність його відображення у відповідності до мети 

використання, зручність застосування для підтримки того чи іншого виду 
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діяльності, врахування підготовленості школярів до сприйняття й 

інтерпретації графічних образів. Відповідно до психологічних особливостей 

сприйняття візуальних образів має бути визначено взаємне розташування 

елементів зображення, спроєктована загальна структура зображення, 

кольорові характеристики дидактичного засобу, встановлені правильні 

розміри, реалізовані логічні наголоси тощо. Візуальний навчальний засіб має 

відповідати ергономічним вимогам, що зумовлюють необхідність 

дотримання вимог здоров’язбережувального підходу, створення комфортних 

умов для роботи учня. Естетичний вигляд дидактичного засобу має 

приваблювати увагу школяра, створювати сприятливий емоційний фон 

навчання. Проте у залученні прийомів реалізації зовнішньої привабливості 

засобу необхідним є дотримання певної помірності, точності акцентування, 

оскільки важливо, щоб школяр не тільки дивився, але й бачив.  

У теоретичних положеннях щодо інтенсифікації освітнього процесу 

зосереджується увага на тому, що вона досягається не за рахунок підвищення 

витрат часу і зусиль школяра і педагога. Застосування візуалізації скорочує 

окреслені витрати у процесі уроку, але основу такої економії складає 

ґрунтовна підготовча робота педагога, яка здійснюється ним під час 

проєктування уроку і за трудомісткістю, обсягом та змістом виходить далеко 

за рамки звичайного планування. Розробка візуального засобу є предметом 

професійної інтелектуально-творчої діяльності педагога, яка вимагає від 

нього готовності у педагогічному, психологічному, технологічному і 

методичному аспектах. Широкий спектр програмних інструментальних 

засобів, які призначені для створення візуальних засобів, полегшують таку 

роботу, що виступає певним поштовхом для педагога щодо формування 

власного фонду цифрових візуальних засобів навчання, які можна 

багатократно застосовувати, модифікувати та вдосконалювати в подальшій 

діяльності, підвищуючи власної рівень професійної майстерності і досягаючи 

кращих результатів навчання. 
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Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій постійно презентує 

новітні технологічні тренди, які надають потужні можливості для людства. 

Серед таких трендів є багато таких, які можна ефективно використовувати в 

освітньому процесі. Розглянемо більш детально такі сучасні освітні тренди і 

розкриємо можливості їх застосування для візуального подання інформації. 

Тривалий час лідуючу позицію займала операційна система Windows. 

«Проте, платне програмне забезпечення обмежує можливості його 

використання, особливо в освітньому процесі. На цей час, все більша 

кількість учителів віддають перевагу безкоштовному програмному 

забезпеченню і прагнуть до застосування відповідних операційних систем, до 

яких відносяться різні версії Linux (Ubuntu, Kubuntu, Debian тощо), 

OpenSolaris, FreeBSD, KolibriOS та інші. Але застосування інших 

операційних систем в освітньому процесі зіштовхується з певними 

складнощами, головним з яких є не достатній функціонал відповідного 

програмного забезпечення або взагалі його відсутність. Відповідно до цього 

постає актуальне питання щодо окресленого програмного забезпечення, яке 

могло б функціонувати на різних платформах» [106]. Враховуючи 

вищевикладене, ми вважаємо за необхідне виокремити такий сучасний 

технотренд як кросплатформеність. Особливою рисою кросплатформеного 

програмного забезпечення є те, що воно може функціонувати на будь-яких 

операційних системах без необхідності додаткового налаштування, 

підготовки або переробки програми. Кросплатформеність всіх пристроїв 

надає можливості заощаджувати матеріальні ресурси, економити часові 

витрати, є зручною у застосуванні, урізноманітнює навчальний контент. На 

даний час існує достатньо багато відповідного програмного забезпечення 

серед якого найбільш популярними є мови програмування Free Pascal, C, 

С++, графічний редактор GIMP, веб-браузери Opera, Mozilla Firefox, відкрита 

графічна бібліотека для проєктування додатків двовимірної та тривимірної 

графіки OpenGL та багато інших. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Free_Pascal
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81
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Враховуючи специфіку сучасного цифрового покоління дітей, в якого 

сформувалися принципово інші способи отримання, сприйняття і засвоєння 

навчальної інформації, виражена не здатність до сприйняття великих обсягів 

матеріалу, що вивчається, змінилися способи розуміння і мислення, ніж у 

попередніх поколінь, створилося не прийняття вербальних способів подання 

матеріалу, і наявність «кліпового» мислення, спрямованого на яскравий 

візуальний образ, у рамках нашого дослідження, ми вважаємо за необхідне, 

особливу увагу приділити технотрендам, які дозволять вчителю враховувати 

окреслені особливості і надають можливість у зручному візуальному форматі 

представляти та засвоювати навчальну інформацію. Зосередимо нашу увагу 

на технотрендах, за допомогою яких можна ефективно візуалізовувати 

матеріал, який вивчається.  

Сьогодні, одним із таких, є надпопулярний технотренд BYOD. BYOD – 

є абревіатурою від англійського висловлювання Bring Your Own Device 

(принеси свій власний гаджет). Сучасне покоління мало відрізняється від 

своїх батьків щодо питань комп’ютерної грамотності і часто містять 

найостанніші новинки зі світу технологій. Воно постійно застосовує гаджети 

майже не випускаючи їх із рук і на даний час вже мало кого дивує, що за 

столиком в кафе, в переговорній кімнаті, або на семінарі, часом складно 

заволодіти увагою співрозмовника, який ховається за екраном планшета, 

ноутбука або смартфона. У такого явища, сьогодні є спеціальна назва – 

фаббінг, яка походить від англійських слів phone – телефон і subbing – 

ігнорування співрозмовника. Часто таку картину можна спостерігати й у 

межах школи, тому, у багатьох освітніх установах не дозволяють 

користуватися мобільними девайсами на уроках, тому сучасні гаджети ще 

сильніше приваблюють дитину і відволікають їх від заняття. Враховуючи 

окреслені аспекти й виникла одна з інтригуючих і найцікавіших ідей, а саме 

змінити уявлення школярів про потужний потенціал їхніх електронних 

пристроїв і надати учням можливість використовувати гаджети в школі, 

коледжі або виші, але застосовувати їх відповідним чином, сприяючи 
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оптимізації освітнього процесу. Отже, це такий особливий підхід до 

організації робочого місця школяра, при якому він використовує власний 

гаджет для доступу до інформаційних ресурсів. Такий підхід, безумовно, як 

мінімум, привносить в навчання фактор новизни і залучає увагу учнів, і щоб 

її утримати і продуктивно і ефективно використати навчальний час, 

запровадження власних гаджетів школярами повинно бути педагогічно 

доцільним, стратегічно вмотивованим, чітко і логічно продуманим і 

методично підкріпленим. Наприклад, Керрі Галлахер, американська вчитель-

іноватор [282], яка застосовуючи технологію BYOD вирішила проводити 

заняття протягом цілого навчального року «без паперу», запроваджувала у 

власну практику хмарне сховище Google Drive, вона візуалізовувала 

навчальну інформацію засобами мультимедійних додатків Educreations, 

Animoto, Videolicious, використовуючи також візуальні додатки для нотаток 

Skitch, Evernote і Backchannel для спілкування зі школярами поза межами 

уроку, електронну візуальну онлайн дошку Padlet та інші сервіси для 

публічних висловлювань. Окрім наведених сервісів існує безліч інших, які 

можна ефективно запроваджувати в освітній процес, вагомим фактором є те, 

що застосуванням ідеї BYOD дозволяє школярам працювати в онлайновому 

режимі і в короткі часові проміжки отримувати оброблені результати, не 

витрачати зайвий час на роботу з різноманітними методичними матеріалами, 

проходити опитування, розробляти власні закладки, вести щоденник, а 

головне, у візуально зрозумілому форматі працювати з навчальним 

матеріалом.  

Окрім цього, на запровадженні мобільних гаджетів базується ідея 

наступного технотренду мобільне навчання. Ідея якого полягає в тому, що 

навчання відбувається незалежно від місцезнаходження і протікає із 

залученням портативних технологій. Мобільні пристрої навчання тісно 

пов’язані з освітньою мобільністю в тому сенсі, що школярі можуть 

організовувати мобільні класи та мають можливість приймати участь в 

освітніх заходах без часових і просторових обмежень. Можливість навчатися 
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в будь-який час і в будь-якому місці є спільною тенденцією життя сучасної 

людини в інформаційну епоху. На даний час, одним із найзручніших і 

найпопулярніших мобільних пристроїв для навчання є планшет, застосування 

якого надає можливість, із залученням інтерактивних дій та анімації, 

транслювати інформацію на планшети учнів, роблячи захоплюючим та 

неймовірно цікавим процес пізнання. Наприклад, зробити з набору не зовсім 

зрозумілих і абстрактних математичних понять та формул цікавий і 

осмислений процес, де школяр зможе побачити не лише формулу параболи, 

але й зможе накласти на збудований міст її графічну формулу. Візуалізувати 

фізичні правила та закони і тоді таке правило, як «сила дії дорівнює силі 

протидії» вже не буде для учня лише не зрозумілими словами. Таке 

середовище мобільного навчання, яке включає сучасні методи навчання і 

знання, які подаються в цифровому форматі та мультимедійні уроки, стає для 

школяра цілим світом, наповненим новими можливостями. Школярі не 

тільки отримують необмежений доступ до наукових джерел, це змінює сам 

освітній процес, який стає принципово інакшим, оскільки отримання знань, 

їх подальше осмислення і перевірка змінюється на очах дітей, стає 

інтерактивним і блискавичним. Однак, слід відзначити, що будь-якому 

нововведенню в освітній практиці, будь-якій новій методиці необхідно 

послідовно пройти кілька етапів: аналіз, проєктування, розвиток, 

впровадження та оцінювання. Для застосування новітніх можливостей 

мобільного навчання в освітньому процесі необхідною є організаційна, 

методична та дослідницька робота щодо запровадження сучасних форм, 

стратегій і методів мобільного навчання в освітню практику і тільки за умови 

такого підходу можливо організувати якісне навчання. 

Застосування технологій візуалізації сприяє вирішенню однієї з 

головних проблем сучасної освіти, а саме стимулювання пізнавального 

інтересу та підвищення інтересу до навчання, оскільки існуючі традиційні 

навчальні посібники не в повному обсязі відповідають вимогам «цифрових 

аборигенів», які швидко абстрагуються від не цікавих моментів і прагнуть 
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встигнути зробити все і відразу. Більша кількість існуючих електронних 

посібників дуже часто являють собою оцифровані паперові версії і містять 

матеріали з мінімальним інтерактивом, тому питання проведення уроку з 

максимальною користю, наразі, є складною задачею для того, щоб постійно 

бути «в тренді», на крок попереду і постійно дивувати школярів. Одним із 

дуже ефективних і яскравих рішень окреслених питань є доповнена 

реальність. Доповнена реальність («augmented reality», скор. AR) являє 

собою таку технологію інтерактивної візуалізації, яка доповнює зображення 

реального світу віртуальними елементами. На даний час, завдяки широкому 

розповсюдженню мобільних технологій, достатнім є лише завантаження 

спеціального додатку, який накладає цифрову інформацію (трьохвимірні 

моделі, аудіо, відео тощо) на зображення реального світу, яке отримується 

завдяки камері, і виводить результат на екран пристрою. За рахунок 

мінімальних вимог до такого обладнання (необхідним є лише ноутбук, 

комп’ютер або мобільний телефон, які сьогодні має кожна дитина та будь-яка 

організація) таку технологію може запровадити кожен педагог, окрім цього, 

учень може продовжити працювати над проєктами вдома у звичній 

обстановці і у будь-яку хвилину. Доповнена реальність може «оживити» 

майже будь-які навчальні матеріали – ілюстрації в книгах, схеми, моделі, 

малюнки в альбомах, карти тощо. Така технологія розвиває інтерес учнів до 

навчання, оскільки далеко не на кожному уроці школяреві відкривається 

можливість посадити космічний корабель на парту, потримати планети на 

долоні, відтворити історичні події та спостерігати за ходом битви. Окреслені 

моменти показують, що доповнена реальність надає можливість значно 

швидше обробляти, освоювати і створювати великі обсяги інформації, які 

позитивно відображається на оптимізації освітнього процесу.  

Запровадження технологій доповненої реальності дозволяє педагогу 

показати досліджуваний об’єкт з різних сторін, допомагає школярєві 

виокремити його нові властивості, розкрити нові грані об’єкта дослідження. 

Однак, в шкільних курсах є дисципліни, які потребують здійснення складних 
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дослідів, для дослідження властивостей об’єктів та процесів, які не завжди є 

можливість відтворити у шкільних умовах за різними причинами, через 

неможливість показати певні процеси в реальному житті, через відсутність 

необхідного обладнання, через небезпеку для здоров’я дитини тощо. Для 

розв’язання такого питання педагог може застосовувати такий сучасний 

технотренд як віртуальні лабораторії. Залучення таких лабораторій в 

освітній процес привертає увагу учнів, миттєво захоплює їх, показує 

школярам те, що важко усвідомити чи уявити з тексту, дозволяє відобразити 

об’єкти макро і мікросвітів, які не здатне побачити людське око, уможливлює 

реалізацію будь-яких дослідів. Віртуальні лабораторії надають школярам 

можливість моделювати фізичні закони, розглядати будову живих організмів, 

вивчати складні тривимірні форми, спостерігати за виверженням вулкану, 

самостійно проводити хімічну реакцію сполуки кисню і водню, досліджувати 

як працює людське серце, за секунду змінювати агрегатний стан води і 

спостерігати за реакцією її перетворення з рідкого стану у тверде тіло або газ 

тощо. Список дослідів, які можна здійснювати із застосуванням віртуальних 

лабораторій є величезним, оскільки будь-яка шкільна дисципліна має безліч 

проблемних тем, які було б вкрай корисно досліджувати та візуалізувати. 

Після проведення таких дослідів для більшості школярів вже не буде 

складним виявити залежності між явищами і відтворювати схожі досліди вже 

в реальному житті. На даний час існує достатньо безкоштовних онлайн 

лабораторій, які дозволяють проводити експерименти над власними 

дослідами або надають доступ до дослідів, які вже відбуваються з будь-якої 

точки світу та у будь-яку хвилину. Одними з таких найпопулярних сервісів є 

Virtulab, PhEt, Wolfram Demonstrations Project, IrYdium Chemistry Lab та 

багато інших. 

Сьогодні існує достатня кількість освітніх технологій, які сприяють 

розвитку критичного мислення, вмінню вирішувати завдання полегшують 

сприйняття та засвоєння навчального матеріалу, дозволяють 

експериментувати. Проте сьогодні спостерігається певний дефіцит в освітніх 
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середовищах, які надихають до новаторства через технологію, науку, 

математику, що розкривають потенціал учня, сприяють розвитку його 

творчості, уяви, вмінню застосувати теоретичні знання для розв’язання 

проблем реального світу, аналізувати складні ситуації. Найбільш 

перспективним шляхом в цьому напряму є застосування в освітньому процесі 

такого потужного технотренду як робототехніка, яка надає можливості в 

ігровій формі знайомити школярів з наукою. Робототехніка є одним з 

ефективних методів опанування важливих галузей науки, конструювання, 

технології та входить в нову міжнародну парадигму: STEM-освіту (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics). Застосування такої педагогічної 

технології підштовхує учнів до фантазій, який вигляд буде мати майбутній 

робот, що він має робити, як він має реагувати на різні процеси, які будуть 

відбуватися. Відповідні фантазії є першими кроками до прогнозування, до 

розвитку уяви школярів, до певного проєктування та аналізу подій, 

спонукають учнів до технічної творчості, сприяють розвитку навичок 

моделювання, конструювання і програмування. Запровадження 

робототехніки надає можливість візуалізувати складні процеси, наприклад, 

досить часто учні, при вивченні мов програмування, не розуміють 

програмних кодів і не можуть уявити, які процеси відбуваються в процесі 

завантаження написаних програм. Для школярів програмний код – це лише 

набір цифр та літер і що криється за ними, це є загадкою. Але, застосовуючи 

робототехніку, коли дитина сама проєктує власного робота і розробляє для 

нього програму, вона крок за кроком бачить, які процеси відбуваються і 

може спостерігати на якому саме етапі було зроблено помилку. Відповідні 

маніпуляції одразу візуально розкривають дію програмних кодів і надають 

можливість ефективно сприяти їх розумінню, запам’ятовуванню і мотивують 

до подальшого вивчення шкільної дисципліни та самоосвіти. 

Торкаючись занурення школяра та процесу мотивації до навчання, слід 

звернути увагу на такий технотренд як гейміфікація (геймізація, ігрофікація, 

англ. gamification), що передбачає застосування ігрових механізмів та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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практик у неігровому контексті в тому числі в освітньому процесі. Саме по 

собі поняття не є новим, однак, у новому значенні, яке пов’язане з 

програмним забезпеченням, він набув поширення у 2010 році. На даний час 

існує безліч ігор, які занурюють школяра в ігрове середовище неймовірного 

віртуального світу, які спрямовані на вивчення певних шкільних предметів. 

Найбільш популярними серед них є SimCityEdu, які є розгалуженням надто 

популярної гри серед дівчат Sims, Classcraft, який нагадує фантастичні ігри 

типу League of Legends або Runescape і складається з лікарів, воїнів і магів, 

що здатні переміщуватися з лекцій, лікарі перевіряють відповіді на екзамени 

тощо, MineCraftEdu, що є ланкою популярної стратегії MineCraft. Потужна 

мережа Інтернет також містить багато гейміфікованих освітніх сервісів. 

Деякі пропонують вже готові ігри, а де які з них дозволяють педагогу 

власноруч створювати власні ігри і для застосування таких конструкторів не 

потрібно мати компетентності щодо галузі програмування, що робить таке 

програмне забезпечення простим та доступним для вчителів-предметників. 

Звичайно, такі ігрові середовища не дуже потужними, але вони дозволяють 

педагогу реалізувати поставлену мету уроку. Серед таких сервісів слід 

відзначити StencylWorks (www.stencyl.com), Game Maker 

(www.yoyogames.com), Scirra Construct (www.scirra.com), CraftStudioBeta 

(craftstud.io), NeoAxis Game Engine (www.neoaxis.com), 3D Game Studio 

(www.3dgamestudio.com) [142]. 

Хмарні технології, віртуальні лабораторії, доповнена реальність, 

робототехніка, мобільне навчання, гейміфікація, BYOD – відповідні 

технології розширюють зміст навчання, а як відомо саме зміст освіти є одним 

із чинників соціального прогресу суспільства людства і має бути 

орієнтованим на самовизначення і розвиток особистості, актуалізацію її 

творчого потенціалу в єдиному освітньому просторі та подальшу самоосвіту 

особистості. Вирішальним фактором розвитку умінь самоосвітньої діяльності 

школяра є персоналізоване навчання, яке характеризується «взаємодією 

суб’єктів у процесі освоєння навколишнього світу, в результаті чого 
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формується ідеальне уявлення про інший суб’єкт, що впливає на 

перетворення свідомості і поведінки того, хто навчається, і того, хто навчає, 

через взаємну представленість один до одного» [130]. Сьогодні, одним з 

елементів ефективної побудови системи персоніфікованого навчання 

дослідники вбачають запровадження технології Big Data, яка являє собою 

певну систему аналізу великих масивів даних. «Big Data» в освітній сфері з 

кожним днем стає все більш «насиченою темою. З якою пов’язують 

можливість істотної трансформації процесу навчання і самої педагогічної 

технології, яка за рахунок постійних покращень може бути доведена до 

високого ступеня досконалості, оскільки сучасні технології дозволяють 

збирати і аналізувати великі обсяги інформації, які раніше ніхто не збирав, 

тому, що не вистачало ресурсів на облік, зберігання і особливо на аналіз 

даних. На думку А. Седової, А. Крюкової використання Big Data в сфері 

освіти допомагає аналізувати успішність і відвідуваність занять, успіхи в 

різних спортивних змаганнях, виступи на конференціях і багато іншого» 

[282]. 

Безумовно, запровадження ІКТ в практику навчання надало вчителям 

потужний інструмент і на даний час існує чимало програмних засобів для 

візуального подання навчальної інформації, однак наголосимо на тому, що в 

документі ЮНЕСКО «Структура ІКТ- компетентності вчителів. Рекомендації 

ЮНЕСКО» акцентовано увагу на тому, що «за двадцять років з часу 

широкого впровадження комп’ютерів в освіту ми багато дізналися про ІКТ, 

про їхній потенціал для трансформації національних освітніх систем. Але, і 

сьогодні країни в усіх частинах земної кулі продовжують стикатися з 

насущними і важко вирішуваними проблемами інформатизації школи. Ці 

проблеми виникають через стрімкий розвиток технологій, недостатніх 

фінансових вкладень, через відсутність ясного бачення ролі вчителів, які 

використовують потужність ІКТ для трансформації освітнього процесу в 

школі та за її межами» [231]. Освітні заклади намагаються придбати в 

аудиторії та лабораторії сучасну комп’ютерну техніку та необхідне 



130 

 

  

програмне забезпечення, але сьогодні ринок програмного забезпечення і 

комп’ютерного обладнання настільки швидко вдосконалюється, що будь-

який освітній заклад в силу фінансових обмежень не здатний швидко 

змінювати комп’ютерне обладнання. Схожа ситуація відбувається і з 

програмним забезпеченням, придбання якого потребує великих матеріальних 

витрат. Одже, враховуючи окреслене вище, ми вважаємо за потрібне 

акцентувати нашу увагу на такому технотренді, для візуалізації інформації, 

як хмарні технології. Запровадження хмарних технологій в освітній процес 

у закладах вищої освіти, а також у шкільному процесі забезпечує ефективну 

організацію навчального часу; сприяє зменшенню матеріальних витрат, які є 

необхідними для створення і підтримання комп’ютерних класів; відкриває 

якісно новий рівень отримання знань, де школярі отримують можливість 

перебувати в освітньому процесі в будь-якому місці і в будь-який час, де є 

можливість підключитися до мережі Інтернет; гарантує ліцензійну чистоту 

програмного забезпечення, що застосовується в освітньому процесі; зменшує 

матеріальні кошти на ліцензійне програмне забезпечення за рахунок 

створення функціонального еквівалентна освітніх сервісів на базі 

програмного забезпечення з відкритим кодом; надає можливість 

централізованого адміністрування інформаційних і програмних ресурсів, які 

запроваджуються в освітній процес, а саме головне – робить його більш 

інтерактивним і ефективним, а також уможливлює швидке створення ЦДВЗ 

та адаптувати їх до освітнього процесу. Сьогодні існує безліч безкоштовних 

сервісів, які вже містять готові набори дидактичних візуальних засобів або 

надають вчителеві можливість власноруч розробляти необхідні додатки і для 

цього йому не обов’язково мати навички програмування, оскільки такі 

сервіси мають інтуїтивно зрозумілий, зручний та простий у використанні 

інтерфейс. На даний час такими популярними сервісами є LearningApps, 

ClassTools, PowToon, BrainFlips, Educaplay,Wixie та багато інших. 

Серед перелічених технотрендів особливої переваги, у рамках нашого 

дослідження, ми надаємо хмарним сервіси, оскільки технології, засновані на 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/powtoon
http://www.brainflips.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/educaplay
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хмарних обчисленнях є одним із затребуваних напрямів і активно 

розвиваються в сучасному інформаційному світі. Актуальність застосування 

хмарних технологій в освіті полягає в тому, що вони використовується для 

вирішення багатьох педагогічних завдань, надають якісно нові можливості 

навчання, формування навичок самостійної навчальної діяльності, 

стимулюють розвиток дидактики і методики, сприяють створенню нових 

форм навчання і освіти, а також виконують функції потужного 

інструментарію. В даний час хмарні технології активно використовуються в 

освітніх установах як в школах, так і у ЗВО і багато вчителів активно 

використовують хмарні технології в своїй роботі. На різних учительських 

форумах (pedsovet.su, edugalaxy.intel.ru) ведуться активні дискусії з приводу 

використання хмарних технологій на уроках, що свідчить про високу 

зацікавленість вчителів і викладачів в даному питанні. Викладачі закладів 

вищої освіти також відзначають широкі перспективи використання хмарних 

технологій в освіті. так, наприклад, Т. Макарчук пише в своїй статті [214], що 

найбільш вдала робота була реалізована в процесі виконання кейс-завдань, 

так як для обговорення результатів з викладачем або ін. учасниками груп не 

було потрібно пересилання файлів і створення численних копій документів з 

урахуванням вступників виправлень. Так само, позитивні результати були 

отримані при роботі зі студентською групою заочної форми навчання. У 

школі також починають активно застосовуватися хмарні технології. На 

думку вчителя інформатики та ІКТ А. Ідрісова [162], в роботі вчителя зручно 

використовувати сервіси Google Docs від пошукової системи Google, т. к. 

вони прості у використанні і надають широкий коло можливостей, як для 

учнів, так і для вчителів. цей сервіс дозволяє здійснювати спільну роботу з 

документами, проводити опитування і тестування, організувати електронний 

документообіг. З допомогою Google-форм можна організувати збір 

відповідей на завдання, що дозволяє перевіряти завдання в зручний для 

вчителя час. Однак існує ряд проблем, що ускладнюють використання 

хмарних технологій в рамках створення дидактичних візуальних засобів, це, 
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перш за все: низький рівень грамотності вчителів в області використання 

хмарних технологій; необізнаність щодо існуючого інструментарію для 

створення візуальних матеріалів; не знання принципів, яким повинна 

відповідати візуалізація для її застосування в навчальному процесі; не вміння 

адаптувати існуючи візуальні засоби для поставлених педагогічних цілей; не 

вміння створювати власні дидактичні візуальні засоби. 

Окреслені проблеми допомагає розв’язувати дидактичний дизайн, який 

є одним із найважливіших компонентів всіх освітніх ланок і коло його 

завдань і об’єктів є широким і пов’язане з побудовою різноманітних 

навчальних засобів, різних форм і продуктів роботи школярів, компонентів 

дидактичного забезпечення. Саме завдяки дидактичному дизайну 

відбуваються розробки інструментальних рішень таких завдань педагогіки, 

як інтенсифікація освітнього процесу, підвищення якості освіти, розвиток 

особистості, мотивація до навчальної діяльності, застосування комп’ютерних 

технологій в освіті. Сьогодні, особливу увагу провідних педагогів приділено 

питанням дидактичного дизайну і кожен з науковців висвітлює дане поняття 

з різних точок зору. Так в роботах Н. Манько під дидактичним дизайном 

визначається проєктувальна діяльність, що має на меті формування 

функціональних і естетичних якостей предметного середовища, а в більш 

вузькому сенсі – це є художнім конструюванням, яке може стати базою для 

систематизації навчального матеріалу, оскільки відображає логіку процесів 

взаємодії людини з технологічним середовищем [216]. В своїх дослідженнях 

педагоги В. Штейнберг та Є. Ткаченко дидактичний дизайн характеризують 

як особливий тип і якість професійної педагогічної освіченості, яка властива 

проєктно-мислячому вчителю, який здатен проєктувати дидактичні об’єкти, 

що володіють заданими естетичними, функціональними і технологічними 

властивостями [218]. На важливості залучення дидактичного дизайну, з 

позиції підготовки майбутніх та перепідготовки вже практикуючих педагогів, 

акцентує М. Бершадський та В. Гузєєв наголошують на необхідності 

створення освітніх технологій навчання майбутніх учителів, на навчанні 
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вчителів-практиків новітнім шкільним технологіям, на запровадженні 

організаційних технологій в шкільний процес, на залученні технології 

підготовки управлінських кадрів, які «спроможні забезпечити реальний, а не 

на словах, перехід школи на технологічні колії інформаційного суспільства. 

Тобто потрібно на ділі перейти до системного дидактичного дизайну в галузі 

освіти» [31]. В педагогіці, в основному, саме на дидактичний дизайн 

покладена місія пошуку оптимальних методів виховання і навчання, які є 

необхідними для зміни в знаннях, уміннях і навичках школярів. Сьогодні, 

перед дидактичним дизайном постає велика кількість різноманітних завдань, 

серед яких одним із надзвичайно важливих є застосування та створення 

дидактичних візуальних засобів. Дослідники А. Манако, К. Синиця 

виокремлюють прийоми застосування візуалізації в ракурсі підходу до 

забезпечення масової неперервної освіти і розкривають приклади 

використання візуальних ресурсів в курсі прискореної підготовки для 

педагогів [215].  

Таким чином, доцільність використання візуалізації навчальної 

інформації продиктована необхідністю врахування когнітивних особливостей 

дітей сучасного цифрового покоління, а також потребою компактного 

подання навчальної інформації у вигляді, найбільш зручному для його 

сприйняття, засвоєння, розуміння і запам’ятовування. Застосування 

візуалізації для інтенсифікації освітнього процесу постає багатоплановим, 

нагальним питанням сучасної педагогіки. Аналіз психолого-педагогічних 

досліджень довів, що залучення технологій візуалізації в освітній процес 

сприяє досягненню комплексу цілей, які є суттєво значущими у рамках 

інтенсифікації та оптимізації освітнього процесу (рис.2.1.), а саме:  
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Рис. 2.1. Цілі візуалізації у рамках інтенсифікації та оптимізації освітного 

процесу. 

 

Запровадження сучасних технологій візуалізації в освітній процес 

створює передумови для підвищення результативності навчання і якості за 

рахунок можливості реалізації на якісно новому вищому рівні провідних 

дидактичних принципів. Поряд з цим, візуалізація є потужним дидактичним 

інструментом, використання якого повинно бути педагогічно ефективним та 

доцільним, глибоко вмотивованим та методично підкріпленим. 

2.2. Специфіка і технологія створення цифрових дидактичних 

візуальних засобів 

Стрімке та повсюдне проникнення інформаційно-комунікаційних 

технологій в людське життя, перенавантаження та перенасиченість 

інформаційними потоками потребують від сучасної освіти залучення 

новітніх технологій, зміни способів організації навчальної діяльності, 

способів подання освітньої інформації і використання нових технологій 

навчання, які були б ефективними в сучасних умовах. Інформаційна 

насиченість сьогодення потребує спеціальної підготовки та певної адаптації 

навчального матеріалу перед його поданням школярам, для того щоб у 

візуально доступному для сприйняття форматі надати школяреві необхідні 

основні відомості, які будуть легкодоступними, зрозумілими та 

легкозасвоюваними. Доцільність запровадження візуалізації навчального 
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матеріалу зумовлена необхідністю врахування когнітивних особливостей 

сучасного цифрового покоління дітей, а також потребою в стислому поданні 

матеріалу, що вивчається у вигляді, який є найбільш зручним для його 

сприйняття, засвоєння, розуміння і запам’ятовування. 

Застосування дидактичних візуальних ресурсів у навчанні вимагає від 

педагога врахування відповідних специфічних критеріїв, вимог, принципів та 

має певну специфіку щодо змістовності та якості візуального контенту. 

Інформаційні дизайнери, з бізнес-структур, виокремлюють певні правила 

щодо створення візуального контенту, дотримання яких робить статті, звіти, 

презентації, пости в соціальних мережах професійними, цікавими, 

доступними широкій аудиторії та дозволяють виділятися серед конкурентів 

(О. Базальова, К. Богіна, О. Кучерук, О. Осіпова, А. Селіванова та інші), у 

сфері реклами розглядаються принципи створення візуального контенту, за 

допомогою яких відбувається ефект ай-стопер та створюється рекламний 

образ, який несе конкретну інформацію (Б. Борисов, Ю. Вяткіна, О. Іванова, 

Т. Ігошина, О. Назайкін, Н. Самусєва та інші), у журналістиці виділяють 

техніки та рекомендації щодо створення візуалізації, яка б дозволяла 

ефективно інформувати громадськість, спонукала б людей до прийняття 

рішень і привертала увагу навіть вимогливих користувачів (Шезна Несса, 

Джулі Стіл, Ю. Шаповал В. Шевченко, Б. Черняков та інші) Загалом 

запропоновані правила, принципи та техніки створені журналістами, 

працівниками сфери бізнесу, маркетологами тощо. Проте застосування в 

освітньому процесі дидактичного візуального засобу вимагає особливого 

підходу щодо його створення. Педагогами створення візуального контенту 

розглядається з різних кутів зору. Так, Т. Чудаєва пише, що подавати 

візуальну інформацію необхідно без зайвих елементів, щоб вона була 

простою для сприйняття і учень зміг змоделювати її у свідомості, а для 

кращого засвоєння авторка пропонує зацікавлювати школярів та проводити 

асоціації. Специфіку екологічного підходу до зорового сприйняття ґрунтовно 

висвітлював Дж. Гібсон [87]. Н. Неудахіна, О. Родя зосереджують увагу на 
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необхідності спеціальної підготовки візуальної інформації перед її поданням 

учням, що охоплює визначення оптимального обсягу подання, виділення 

навчальних елементів та проєктування матеріалу. Різноманітні принципи 

щодо створення візуалізації виокремлено в роботах О. Базальової, А. Каїро. 

О. Базальова [16], засновниця Data Vis, розглядає правила з точки зору 

дизайну і пропонує дотримуватися одинадцяти правил щодо створення 

візуалізації, серед яких простота дизайну, мінімум елементів, зрозумілий 

формат чисел, кольорові рішення, єдина кольорова палітра тощо. Викладач 

Університету Майамі Альберто Каїро, експерт з візуалізації даних, 

сформулював чотири принципи, які необхідно враховувати, створюючи 

візуалізацію. Дані принципи [169] полягають у необхідності контексту до 

візуалізації, уникнення спрощення інформації, зосередження на фактах, 

фокусування на важливому, врахування контингенту користувачів, для яких 

створюється візуалізація. Закономірності, які треба враховувати при 

створенні візуальної інформації, на базі схемно-знакових моделей, 

досліджують Г. Лаврентьєв, Н. Лаврентьєва та Н. Неудахіна. Аналіз 

психолого-педагогічної літератури дозволив узагальнити принципи, яких 

науковці пропонують дотримуватися у процесі створення або адаптації 

ЦДВЗ.  

Принцип лаконічності, який має на меті врахування особливостей та 

специфіки сучасного покоління, яке характеризується наявністю «кліпового» 

мислення і сприймає навколишній світ буквально «на льоту, як ряд 

практично не пов’язаних подій і фактів, мислить глобально, швидше задає 

питання, ніж отримує на них відповіді, проводить з електронними 

пристроями більше часу, ніж з однолітками» [138]. Стрімкий темп 

сьогодення вимагає від педагога подання навчальної інформації у вигляді 

компактних, але змістовних, яскравих, зрозумілих і цікавих образів. 

Окреслений принцип ґрунтується на тому, що візуальні ресурси повинні 

передавати задум педагога, опускаючи все другорядне і випадкове, бути 

максимально спрощеними і не повинні включати зайві елементи, а 
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інформація, що презентується повинна бути конкретною, чіткою і короткою, 

а також зручною для її сприйняття і засвоєння та подальшої переробки. 

Принцип автономності, який включає в себе завершеність кожного 

блоку навчальної інформації та чітке обмеження кожної її частини. Зважаючи 

на те, що кожен блок має своє смислове навантаження, він сприймається та 

запам’ятовується в стислому узагальненому форматі. Даний принцип 

припускає необхідність відділення один від одного інформаційних блоків, які 

мають бути чітко відділені від інших і згідно з принципом структурності 

мати закінчену структуру, яка відрізняється від інших і легко 

запам’ятовується. Принцип автономності ґрунтується на тому, що зміст має 

відтворювати основні властивості об’єкта його характер, і враховувати те, що 

при сприйнятті і запам’ятовуванні об’єктів короткотривала, людська 

оперативна пам’ять є обмеженою і великий об’єм інформації практично не 

запам’ятовується. 

Принцип структурності, передбачає об’єднання ключових моментів в 

логічно пов’язані смислові блоки, які є спрощеними для розуміння значущих 

частин, з яких компонується весь масив інформації, а також логічного 

взаємозв’язку даних компонентів. Окреслений принцип ґрунтується на тому, 

що візуалізація повинна мати асоціативні елементи, мати різні мнемотехніки, 

які надають можливість зручніше запам’ятовувати навчальний матеріал. 

Результатом такого спрощення є логічно побудований матеріал, який легше 

запам’ятовується, швидше відтворюється і довше зберігається в пам’яті.  

Принцип якірності, який ґрунтується на створенні спеціальних 

візуальних якорів на смислових ключових елементах, які висвітлюють зміст 

та сутність досліджуваного явища. Окреслений принцип оснований на тому, 

що для зосередження уваги на основних місцях і для членування навчального 

матеріалу візуалізація повинна виділяти, найбільш суттєві з точки зору 

сприйняття учнем елементи, які мають бути чітко відображені, підкреслені 

формою, виділенням слів, розмірами, колірних плашок, зміненням 



138 

 

  

пропорцій, використанням 3D графіки, тональних та кольорових градієнтів 

тощо. 

Принцип стадійності, сутність якого полягає у відображення 

інформації у чітко визначеній послідовності. Правильно встановлена 

послідовність подання візуальної інформації полегшує освітній процес і 

робить його більш ефективним. Принцип стадійності ґрунтується на тому, 

що кожен етап візуалізації має бути ретельно і логічно побудованим і 

продуманим з огляду на загальні певні правила подання навчальної 

інформації, наприклад, такі як перехід від простого до складного, від легкого 

до важкого, від відомого до нового, застосування практичних ситуацій, які 

потребують від школярів розуміння, самостійного бачення, осмислення 

тощо. 

Принцип естетичності, який ґрунтується на створенні психологічного 

та емоційного комфорту школяра у процесі презентації навчальної 

інформації. Візуальні засоби повинні розвивати сенсомоторні стимули, 

впливати на емоційну сферу дитини, активізувати емоційно-образний 

компонент мислення, контекстного увімкнення культурологічних 

компонентів, сприяти полегшенню пізнання учнем оточуючого світу, явищ, 

що досліджуються, забезпечити успішність школяра, його комфортність і 

безпеку освітнього процесу. Окреслений принцип ґрунтується на тому, що 

візуалізація має забезпечуватися традиційними і новими елементами 

культури навчальних матеріалів, а також спеціальними засобами візуального 

дизайну. 

Принцип простоти та доступності, базується на створенні або відборі 

такого візуального ресурсу, яка буде легкою для розуміння і простою, з 

опорою на наявні в школяра знання зі шкільної дисципліни. Окреслений 

принцип ґрунтується на тому, що необхідно враховувати специфіку 

сприйняття інформації, щоб візуальний контент був «вірно» зрозумілим і ніс 

те смислове навантаження, яке закладене педагогом. Інформація повинна 
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бути закодовані таким чином, щоб максимально точно без особливий 

розумових навантажень відбувалося візуальне декодування. 

Принцип впливу на максимальну кількість органів чуття, ґрунтується 

на тому, що візуальний ресурс повинен задіювати всі органи чуття. 

Емоційний складник є дуже вагомим компонентом успішного освітнього 

процесу, оскільки, коли учень працює з емоційним напруженням, то процес 

пізнання стає дуже ефективним. Окреслений принцип засновується на тому, 

що візуалізація може реалізовуватися анімацією, різними художніми 

техніками, залученням робототехніки для маніпулювання, містити звуковий 

супровід, 3D-графіку, занурювати учня у віртуальні світи тощо [138]. 

Розробка ЦДВЗ має певну специфіку, яка зумовлена перш за все його 

структурою: такий засіб містить як текстові, так графічні елементи – 

рисунки, умовні зображення, геометричні фігури, контури, рамки, стрілки 

тощо. Зазвичай учитель у процесі розробки дидактичного засобу 

використовує наявні графічні елементи, проте в його діяльності виникає 

безліч ситуацій, коли об’єкти, які містяться у доступних графічних 

бібліотеках, не відповідають його творчому задуму, і постає завдання їх 

комбінувати, модифікувати або навіть розробляти власний авторський 

візуальний контент.  

Текст у дидактичних візуальних ресурсах також має графічне рішення, 

і педагог має бути обізнаним щодо принципів і основ типографіки, яка 

розкриває питання графічного оформлення друкованого тексту, тобто вибору 

шрифтів, його просторової орієнтації, їх розміру, взаємного розташування 

текстових символів, способу накреслення тощо. Засобами типографіки 

забезпечується швидкість, комфорт та легкість читання тексту. Німецький 

професор Альберт Капр, відомий знавець штифтів, виокремив графічні 

ознаки, на підставі яких поділив на групи шрифти. До головних ознак він 

зарахував контраст між основними та сполучними штрихами, наявність і 

форму зарубок. А. Капр зазначив, що в «прекрасному і конгеніальному 

шрифті», тобто в шрифті, який «перетворює гідно оформлений твір друку у 
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твір мистецтва», має відбуватися злиття «у чудовій формі» трьох якостей: 

краси, виразності і легкості читання [172].  

Текстові і графічні елементи мають бути взаємоузгодженими за стилем, 

розмірами, колірною гамою. Отже, створювач візуального дидактичного 

засобу повинен мати знання щодо основ колористики, бути ознайомлений з 

тим, як кольори впливають на людський психоемоційний стан, знати правила 

створення кольорової гармонії, доцільного вибору колірної гами, 

застосування оптимального співвідношення між кольорами тла та фігури, а 

також з вимогами ергономіки до дидактичних візуальних ресурсів. 

С. Гачкало зауважує, що колір є самим швидким методом передавання змісту 

і почуттів, серед усіх форм невербальної комунікації, а також символізує 

абстрактні думки і поняття, стимулює взаємодію усіх почуттів, впливає на 

психічну, фізіологічну та нервову діяльність, виробляє емоційні чи естетичні 

реакції [86]. Вибором насиченості, яскравості кольору та кольорового тону 

регулюється його сприйняття. Зауважимо, що педагоги при розробці 

дидактичних засобів часто не надають належної уваги роботі з кольором, тим 

самим втрачаючи важливий інструмент впливу на сприйняття школярів. 

Ігнорування ергономічних вимог, наприклад, підвищеної яскравості, 

застосування миготіння, начебто для зосередження уваги, невдале поєднання 

кольорів тощо, здійснює дискомфорт при роботі школяра із засобом і зводить 

нанівець дидактичну спроможність візуального ресурсу. 

Зауважимо, що в практиці розробки найбільш поширених цифрових 

візуальних дидактичних ресурсів (наприклад, таких як стрічки часу, 

презентації, фішбоуни тощо) педагоги не надають особливого значення 

композиційним рішенням, застосовуючи ті, що запропоновані шаблоном або 

вибираючи їх евристично, навмання. Натомість у розробці дидактичного 

візуального засобу саме вибір композиційного рішення відіграє визначальну 

роль. Ефективна композиція передбачає поєднання всіх елементів візуалізації 

в єдину цілісну картину, врахування закономірностей сприйняття та 

зчитування візуальної інформації для правильного відображення її сутності, 
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застосування спеціальних композиційних прийомів для полегшення 

сприйняття інформації, її розуміння та запам’ятовування. Ранжування 

окремих компонентів, відображення їх логічних зв’язків, об’єднання у групи, 

розрізнення груп тощо відбувається за допомогою вибору кольору, способу 

розташування елементів зображення, шрифту.  

Під час розробки дидактичних візуальних засобів, для посилення їх 

ефективності, доцільно також залучати спеціальні ефекти, які створені і 

використовуються в інших сферах застосування візуалізації, зокрема в 

рекламі. Наприклад, візуальні метафори допомагають пояснити їх сутність, 

якорі надають можливість зафіксувати увагу школярів на ключових 

елементах, застосування ефекту «ай-стопер» сприяє зацікавленню, 

імпринтингу – закарбовувати у пам’ять тощо. Важливим є вміти задіяти такі 

можливості з тією метою, щоб здійснити опору та підтримку когнітивних 

процесів, а це вимагає уважного та зосередженого проєктування. Джеймс 

Гібсон зауважував, що «сприйняття – це активний і безперервний процес 

добування інформації» [87], і сприяння цьому процесу, врахування його 

психофізіологічних особливостей у дизайні дидактичних візуальних ресурсів 

багато в чому визначається їх якість. 

Узагальнюючи вищезазначене вважаємо за потрібне виокремити 

специфіку створення ЦДВЗ, яка полягає у:  

 необхідності генералізації навчального матеріалу, яка передбачає 

видалення другорядних деталей, докладних пояснень, деталізованих описів 

тощо і визначення ключових елементів, навколо яких концентрується 

смислове ядро навчального матеріалу; 

 відтворенні ключових елементів навчального матеріалу з 

використанням графічних і текстових об’єктів, при цьому роль графічних 

виходить за межі ілюстративної функції, вони виступають самостійними 

носіями інформації, а текстові набувають нових якостей – стають суттєвими 

їх графічні характеристики (колір, спосіб накреслення тощо); 
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 відображенні ієрархії та взаємозв’язків ключових елементів 

графічними засобами, застосовуючи спосіб їх розміщення, взаємного 

розташування, колірні та типографічні рішення, спеціальні позначення та 

символи тощо;  

 цілісності образу візуального контенту, створеного сукупністю всіх 

задіяних елементів, стиль зображення яких підпорядковується вибраному 

дизайнерському рішенню; 

 можливості використання різних графічних способів для керування 

увагою, здійснення впливу на уяву, пам’ять, емоційну сферу учня (за 

допомогою акцентуації та нюансування, створення таких ефектів як 

айстоппер, імпринтинг тощо); 

 необхідності запобігання непередбачених гештальт-ефектів при 

сприйнятті візуального контенту. 

Гештальтпсихологія (від нім. Gestalt - образ, форма; gestalten - 

конфігурація) як науковий напрям сформувалася на початку 1920-х рр. у 

Німеччині. Основні положення були розроблені в працях Макса 

Вертгеймера, Курта Левіна, Вольфганга Келлера, Курта Коффки та інших. 

На основі досліджень зорового сприйняття вони довели, що людина схильна 

сприймати навколишній його світ не як окремі його фрагменти, а у вигляді 

упорядкованих цілісних конфігурацій. 

Зазначена специфіка пояснює низьку ефективність евристичного 

підходу до створення візуальних засобів і зумовлює необхідність 

технологічного підходу до їх розробки та доцільність орієнтації на 

реалізацію дидактичного засобу у цифровому форматі з опорою на 

використання потужних можливостей новітніх комп’ютерних інструментів. 

Такими високо продуктивними та вільно доступними інструментами 

створення ЦДВЗ, як ми зазначали вище, у процесі аналізу сучасних 

технотрендів, виступають хмарні сервіси, що забезпечують швидкий доступ 

до ресурсів і послуг, підключення до віртуальних машин, на яких 

встановлено необхідне програмне забезпечення. Окреслені інструменти 



143 

 

  

зазвичай не спрямовані на застосування в освітній сфері, проте багато з них 

успішно опановуються вчителями, трансформуються та інтегруються в 

освітні технології. Використовуючи такі сервіси педагог повинен 

орієнтуватися у їх розмаїтті, вміти вибрати необхідний та грамотно і 

коректно використовувати його функціональні можливості для програмної 

реалізації розробленого прототипу засобу. Розмаїття хмарних сервісів і 

широкий спектр їх застосувань зумовили необхідність розробки класифікації 

інструментів для створення ЦДВЗ. 

Поява хмарних технологій надала реальну альтернативу традиційному 

програмному забезпеченню, і це кардинально змінило ситуацію: «протягом 

2013–2016 рр. фактично відбулася революційна «глобальна міграція» у 

хмарні технології» [299]. Хмарні технології не тільки знімають матеріальні та 

технічні бар’єри їхнього використання, а й відкривають нові можливості 

використання візуалізації в освітній практиці, забезпечивши вільний доступ 

до множини потужних багатофункціональних програмних інструментів 

візуалізації різного призначення і готових візуальних об’єктів, які 

уможливлюють збагачення арсеналу ефективних дидактичних засобів. За 

такими умовами набуває актуальності підтримка вчителів в опануванні 

новітнього онлайнового інструментарію, його запровадження у повсякденну 

освітню практику. Оскільки розвиток технології візуалізації стимулюється їх 

широким та успішним застосуванням у різних сферах людської діяльності 

(бізнес, реклама, медицина, маркетинг та інше), то на перший план виходить 

питання виокремлення та систематизації такого інструментарію, який є 

ефективними для освітньої практики. 

Проблемі систематизації інструментів візуалізації приділяється значна 

увага науковців і педагогів-практиків, оскільки цього вимагає як осмислення 

досягнень технологій візуалізації, так і їх ефективне застосування. Одним з 

основних способів систематизації сукупності об’єктів є класифікація, тобто 

розподіл об’єктів за категоріями (групами) у відповідності до їх схожих 

характеристик та відмінностей. Класифікація, образно кажучи, підсумовує 
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існуючу ситуацію і задає топологічну карту об’єктів, яка надає можливість 

зорієнтуватися у їх розмаїтті. 

Одну з перших систематизацій інструментів візуалізації було 

реалізовано Ральфом Ленглером і Мартіном Епплером у 2007 р. [358]. 

Скориставшись ідеєю Таблиці Менделєєва, автори представили 100 основних 

інструментів у вигляді таблиці, де їх згруповано за категоріями (виділено 6 

категорій у відповідності до природи об’єкта візуалізації – візуалізація 

інформації, концепцій, даних, стратегій, метафор, комплексна візуалізація); 

подібні інструменти впорядковано за складністю їх функціоналу; кожен 

інструмент додатково схарактеризовано за рівнем розгляду даних (залежно 

від завдання візуалізація може фокусувати увагу на різноманітних аспектах 

даних – надавати загальне уявлення про них, розкривати їх деталізовані 

характеристики, або те й інше), за характером когнітивних процесів, які 

стимулюються або підтримуються (конвергентне мислення – застосування 

раніше засвоєних алгоритмів для вирішення проблеми, або дивергентне 

мислення – пошук різноманітних варіантів її розв’язанні), за способом 

відображення (у вигляді процесу або структури). Таблицю розроблено в 

інтерактивному вигляді: при наведенні курсора на клітинку в таблиці 

з’являється спливаюче вікно з прикладом застосування відповідного 

інструмента. Попри те, що розробники мали на меті систематизацію 

інструментів візуалізації, які застосовуються у менеджменті, результати їх 

наробок являють інтерес для більш широкого кола застосувань, зокрема й в 

освітніх установах. 

Серед досліджень, здійснених у педагогічному напряму, особливої 

уваги заслуговує систематизація інтернет-сервісів – ІКТ-інструментів 

навчальної і педагогічної діяльності, яка представлена в роботі [335]. 

У запропонованій автором зведеній таблиці зазначених інструментів 

виділено наступні категорії за призначенням: документи для спільної роботи 

в мережі; інструменти для пошуку, систематизації і зберігання інформації, 

інструменти візуалізації мислення; інтерактивні карти; інструменти для 
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створення презентацій. Кожному інструменту надано коротку 

характеристику, наведено посилання на приклад його застосування. Сервіси 

візуалізації представлені в трьох останніх зазначених категоріях. До 

інструментів візуалізації мислення віднесено сервіси для створення: 

візуальних словників; схем, кластерів (Bubbl.us); стрічок часу (ClassTools, 

Dipity, Timerime); ментальних карт (Mind42, Mindmeister); діаграм (Венна, 

Ісікави, діаграм для представлення цілей); причинні карти; візуальне 

ранжування; схем, креслень, діаграм (Gliffy); хмари слів. Інструменти для 

створення презентацій представлені сервісами Сalameo і Prezi, інтерактивні 

карти – сервісом Google Maps. У таблиці наведено коротку характеристику 

кожного із окреслених сервісів і посилання на приклад його застосування. 

Певну допомогу педагогам в освоєнні інструментів візуалізації надають 

тематичні добірки корисних сервісів. Так, добірку сервісів для створення 

презентацій та візуалізації контенту представлено в [227], де 

схарактеризовано 25 сервісів для створення презентацій (серед яких 

виокремлено 14 сервісів для створення презентацій з анімацією та відео) й 11 

інших інструментів візуалізації контенту. Близько 70 корисних сервісів та 

інструментів вчителя, спрямованих на застосування у процесі проєктної 

роботи, надано в [263]. Сервіси згруповано в такі тематичні блоки: 

планування, структурування інформації, презентації; робота в команді, 

реалізація проєкту; робота з фото та відео, малювання; сервіси для вивчення 

іноземних мов; інструменти для цікавого навчання. Кожний сервісу 

схарактеризовано стислою характеристикою. Нажаль, систематизація 

сервісів не є достатньо чіткою, і сервіси візуалізації не знайшли в ній 

належного відображення.  

Слід відзначити, що сьогодні достатньо наукових праць навчально-

методичного характеру присвячено популяризації онлайнових педагогічних 

інструментів певного спрямування. Так, наприклад, аналітичний огляд 

сервісів для створення інфографіки та їх освітніх застосувань, а також 

характеристику дванадцяти інструментів для розробки інфографіки, які 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbubbl.us%2F
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclasstools.net%2Feducation-games-php%2Ftimeline
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dipity.com%2F
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.timerime.com%2F
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmind42.com%2F
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mindmeister.com%2Fru
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gliffy.com%2F
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fprezi.com
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відібрано за критеріями безкоштовності, доступності, функціональної 

спроможності, зручності публікації у соціальних медіа, зрозумілості 

інтерфейсу окреслено в роботі [25]; сервіси для створення презентацій, 

найбільш зручні для практичного застосування, подано у [191]; особливості 

онлайнових сервісів для опитування учнів розкрито у [186]. 

Серед досліджень [83], [358] здійснених у рамках питань щодо 

класифікації сервісів візуалізації окремий напрям мають роботи, спрямовані 

на обґрунтування сукупності характеристик інструмента візуалізації, на 

основі якої можна здійснювати порівнянні даних інструментів, здійснювати 

свідомий вибір необхідного інструмента. Дослідники [358], [331], 

пропонуючи різні варіанти набору характеристик, фокусують увагу на 

значущості таких як: категорії вирішуваних за його допомогою завдань, 

функціональність інструменту, потрібний рівень кваліфікації користувача, 

можливість підтримки колективної роботи, підтримувані бази даних і 

формати експорту результатів, багатомовність інтерфейсу, платформа тощо. 

Зазначимо, що для застосування інструментів візуалізації в педагогічній 

практиці значна частина характеристик не є визначальною. 

На даний час провідним трендом в усіх сучасних наукових галузях і 

сферах діяльності людини, зокрема й в освіті, яка переживає етап докорінних 

перетворень під впливом змін у способах подання навчального матеріалу є 

застосування технологій візуалізації. Стрімкий розвиток хмарних сервісів 

призвів до інтеграції в освітню сферу новітніх технологій візуалізації, які не 

були спрямовані на педагогічне використання, а призначалися для 

використання в рекламі, бізнесі тощо. Водночас залучення нових 

інструментів педагогічної діяльності в масову педагогічну практику вимагає 

їх систематизації.  

Як свідчить аналіз підходів до систематизації інструментів візуалізації 

навчального матеріалу, найчастіше використовується виокремлення їх 

категорій за кінцевим продуктом – видом засобу навчання, який створюється, 

проте розмаїття таких засобів не надає можливості з достатньою повнотою й 

https://osvitoria.media/experience/5-onlajn-servisiv-shho-dopomozhut-vchytelyu-myttyevo-opytaty-uves-klas/
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схарактеризувати ефективно окреслені інструменти, зробити множину їх 

різновидів осяжною. Дослідники інтеграції новітніх технологій в освітній 

процес зазначають, що вона є успішною, якщо викладачі і педагоги 

розуміють, як це їм допомагає розв’язувати педагогічні проблеми [363]. Саме 

це зумовлює доцільність систематизації інструментів візуалізації у 

відповідності до педагогічної цілі її застосування у освітньому процесі.  

Аналіз наукових праць і освітньої практики доводить, що вчитель 

звертається до візуалізації навчальної інформації для того, щоб:  

- зробити виклад навчального матеріалу цікавим і зрозумілим школярам, 

утримувати фокус їх уваги на важливих моментах; 

- стисло й структуровано відтворити основні елементи навчального 

матеріалу і взаємозв’язки між ними, полегшуючи їх сприйняття, 

усвідомлення й запам’ятовування учнями; 

- представити учням модель об’єкта пізнання, яка розкриває його 

основні властивості, й створити умови для їхнього самостійного набуття 

знань про об’єкт, у процесі дослідження його моделі;  

- надати репродуктивній навчальній діяльності школярів, ігрового 

характеру стимулюючи їх до опрацювання навчальної інформації; 

- створити простір для спільної діяльності учнів і вчителя, де дії кожного 

можуть побачити всі інші, сприяючи у такий спосіб колективному 

обговоренню проблеми, пошуку шляхів її розв’язку, виробленню рішень;  

- здійснити оперативне анкетування школярів (зворотний зв’язок) з 

миттєвим візуальним відтворенням його результатів, для з’ясування стану 

засвоєння та усвідомлення навчальної інформації й адекватного реагування. 

Застосування окреслених цілей як основи для систематизації 

онлайнових інструментів надає можливість визначити такі їхні 

категорії (рис.2.3.):  
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Рис. .2.3. Категорії онлайнових інструментів створення візуалізації 

Окреслений вище підхід до систематизації педагогічних онлайнових 

інструментів візуалізації нами було покладено за основу їхньої класифікації. 

У рамках кожної з виокремлених категорій інструментів було визначено їх 

підкатегорії, куди нами було віднесено інструменти подібного спрямування, 

які далі поєднали в групи за видом кінцевого продукту – розроблюваного 

дидактичного візуального засобу. Для категорій, які включають невелику 

кількість інструментів, етап виділення підкатегорій було пропущено. Для 

кожної групи інструментів, утворених у такий спосіб, було підібрано сервіси, 

що надають до них безкоштовний доступ і водночас забезпечують достатню 

ефективність для педагогічного застосування. Перелік сервісів було 

підпорядковано відповідно до розширення їх функціоналу.  

Розроблена таким чином класифікація педагогічних онлайнових 

інструментів візуалізації наведена нижче. 

1. Інструменти для створення візуального супроводу 

викладу навчального матеріалу. 

До даної категорії нами віднесено такі підкатегорії інструментів: 

інструменти для створення презентацій, для створення віртуальних турів, 

картографічні, для створення зображень. 
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1.1.  Інструменти для створення презентацій включають такі 

групи: інструменти для створення слайд-шоу, презентацій, відеопрезентацій і 

скрайбінгу.  
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1.2. Інструменти для створення віртуальних турів включають 

групу інструментів, призначених для їх створення, а також групи таких, що 

надають можливість скористатися готовими базами екскурсій у віртуальні 

музеї або віртуальних подорожей.  
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1.3. Картографічні інструменти включають інструменти для 

створення власних інтерактивних карт на базі вбудованих карт місцевості.  

 

1.4. Інструменти для створення зображень включають групи 

інструментів, призначених для створення та обробки, відповідно, векторних, 

растрових та 3D зображень в режимі онлайн.  
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2. Інструменти для стиснення, структурування та 

систематизації навчального матеріалу 

У цій категорії ми розрізняємо такі підкатегорії інструментів: 

інструменти для створення інфографіки, шкал часу, карт знань.  

2.1. Інструменти для створення інфографіки включають дві групи 

інструментів – для створення статичної та інтерактивної інфографіки. 
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2.2. Інструменти для створення шкал часу включають інструменти 

для створення часово-подієвих стрічок.  

 

2.3. Інструменти для створення карт знань включають групи 

інструментів для створення рефлексивних, причинних, ментальних карт і 

кластерів.  
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3. Інструменти для реалізації дидактичних ігор 

У цій категорії ми розрізняємо такі підкатегорії інструментів: 

інструменти для створення статичних ігор, анімаційних мультфільмів, 

інтерактивних ігор. 

3.1. Інструменти для створення статичних ігор включають дві 

групи інструментів – для створення коміксів та сторітеллінгу.  
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3.2. Інструменти для створення анімаційних мультфільмів 

включають інструменти для створення мультфільмів. 

 

3.3. Інструменти для створення інтерактивних ігор включають 

групи інструментів для створення пазлів, ребусів, кросвордів, вікторин, 

дидактичних матеріалів, театрів.  
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4. Інструменти моделювання  

У цій категорії зібрано такі групи інструментів: інструменти для 

створення інтерактивних моделей, інструменти для використання з готовими 

динамічними моделями, інструменти для роботи у віртуальних лабораторіях.  

 

 

 

5. Інструменти для створення спільного діяльнісного 

простору. 

До цієї категорії віднесено такі групи інструментів: інструменти для 

створення спільних документів, інструменти для підтримки брейнстормінгу, 

інструменти для створення віртуальних робочих столів. 
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6. Інструменти для реалізації оперативного зворотного 

зв’язку  

У цій категорії ми розрізняємо такі групи інструментів: інструменти 

для створення статичних та інструменти для створення динамічних форм 

зв’язку. 
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Запропоновану нами класифікацію онлайнових педагогічних 

інструментів візуалізації [42], у вигляді інфографіки, подано у додатку О. 

Таким чином, розроблена класифікація наочно й систематизовано 

висвітлює множину доступних, дієвих та ефективних інструментів 

візуалізації, використовуючи які вчитель може успішно вирішувати 

проблеми, що постають перед ним в його освітній діяльності, досягати 

вищого рівня своєї професійної майстерності; надає можливість педагогу, 

який переслідує певну дидактичну ціль й ставить перед собою конкретне 

завдання зі створення цифрового дидактичного візуального засобу, достатню 

кількість варіантів для вибору потрібного інструменту з урахуванням 

власних уподобань та особистого досвіду використання ІКТ.  

Як будь-який новий засіб навчання, ЦДВЗ, що призначаються для 

використання в освітньому процесі, повинні відповідати комплексу вимог. 

Нами виокремлено педагогічні, психологічні, ергономічні та естетичні 

вимоги. Висвітлимо більш детально комплекс вимог до розробки 

дидактичних візуальних засобів. Сьогоднішні навчальні програми вимагають 

від учнів засвоєння величезних обсягів інформації з кожної навчальної 

дисципліни, що перевершує можливості дитини щодо її сприйняття. Такі 

недоліки призводять до перевантаження учня, до збільшення втрат корисної 

інформації та, як наслідок, негативно впливають на засвоєння навчального 

матеріалу. Саме тому створення ЦДВЗ повинно відповідати певним 

педагогічним вимогам.  
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Враховуючи вищезазначене, нами визначено такі педагогічні вимоги до 

створення якісного ЦДВЗ: 

1. Вимога відповідності забезпечує необхідність урахування цілей 

вивчення навчального матеріалу, визначення ступеня теоретичної складності 

і глибини вивчення навчального матеріалу з віковими особливостями учнів. 

Цінність візуального дидактичного засобу обумовлюється здатністю учнів 

обробити інформацію, інтерпретувати її та вивести з неї нове знання. 

2. Вимога узгодженості передбачає створення візуального 

дидактичного засобу відповідно до мети уроку, спроєктованого 

педагогічного сценарію та точно узгоджуватися зі змістом навчального 

матеріалу. 

3. Вимога структурованості полягає у логічному поєднанні ключових 

елементів, пов’язаних з ними смислових блоків та всіх елементів візуального 

дидактичного засобу смисловими зв’язками. Дана вимога враховує слабо 

розвинену довготривалу пам’ять сучасного покоління школярів і сприяє її 

формуванню за рахунок відображення смислових зв’язків, які сприяють 

кращому запам’ятовуванню. 

4. Вимога зваженої складності передбачає стимулювання пізнавальної 

діяльності учнів. Дана вимога передбачає уникнення простої візуалізації, яка 

є примітивною та безкорисною, і тільки віднімає час. Урахування даної 

вимоги спирається на створення ЦДВЗ, який буде запускати процес 

розумової діяльності дитини, що повинна супроводжуватися радістю 

відкриття нового та переходу від невідомого до відкриття нових знань. 

Дитина має робити припущення про те, що бачить, на основі очікувань, 

переконань, колишніх знань і попереднього досвіду. Іншими словами, робити 

обдумане припущення. Однак, така складність переходу повинна бути 

зваженою, із урахуванням попередніх знань і зростанням ступеня складності 

зображуваного матеріалу.  

Психологічні вимоги до створення якісних ЦДВЗ відіграють особливу 

роль, оскільки їх урахування впливає на якість сприйняття, засвоєння, 
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усвідомлення навчального матеріалу. Сьогодні до шкільних установ 

приходять учні, чиї психологічні особливості сформувалися в умовах 

новітнього інформаційного середовища, що створилось в результаті 

масштабного розповсюдження Інтернету та мобільних технологій, які стали 

доступними практично кожному. Психологи, характеризуючи це нове 

покоління, говорять про мислення нового типу, про принципово нову 

культуру сприйняття інформації, яка формується як реакція на швидкий зріст 

інформаційних потоків, переважно у графічному форматі, на велику 

різноманітність, високу фрагментарність і повну різнорідність інформації, 

яка надходить. Враховуючи особливості сучасного покоління та на основі 

виокремленої нами специфіки визначено наступні психологічні вимоги до 

створення якісного ЦДВЗ: 

1. Вимога однозначності сприйняття змісту, яка забезпечує 

правильне декодування представленого контенту. Ця вимога обґрунтована 

тим, що сприйняття візуальної інформації з’єднується з попередньо 

збереженими відомостями про навколишній світ, які отримані людиною 

дослідним шляхом. Тому важливим є залучення таких візуальних об’єктів, 

які б сприймалися однозначно, для того, щоб задати ключові очікування, 

оскільки двозначне сприйняття може нести хибні уявлення і подальше не 

розуміння змісту. 

2. Вимога простоти вимагає урахування того, що для успішної 

обробки та ефективного засвоєння навчального матеріалу інформація, що 

подається, має бути легкою для сприйняття, конкретною, простою, тобто не 

містити зайвих елементів, які не несуть смислового навантаження. Така 

вимога обґрунтована тим, що сучасні учні мають здатність швидко 

перемикатися між розрізненими смисловими фрагментами, їм притаманна 

висока швидкість обробки інформації, тому данні повинні бути закодовані 

таким чином, щоб візуальне декодування здійснювалося максимально точно 

без розумових перенавантажень. «Графічне сміття» перекручує інформацію, 

робить контент непридатним для розуміння, зупиняє погляд читача, але через 
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свою неінформативність або перевантаження деталями дратує його та 

стомлює [332]. 

3. Вимога якірності полягає у створенні спеціальних візуальних якорів 

та використання візуальних наголосів (кадрування, обведення рамкою, 

контрастний колір, стрілки тощо) на ключових смислових елементах, які 

висвітлюють зміст та сутність досліджуваного питання, для акцентування та 

концентрації уваги учня.  

4. Вимога емоційності передбачає створення та подачу візуального 

засобу у вигляді яскравих, цікавих та захоплюючих образів, які містять 

емоційне забарвлення і залишають яскраві позитивні враження. Дана вимога 

базується на тому, що емоції та враження безпосередньо пов’язані з уявою та 

образним мисленням, що, у свою чергу, сприяє максимальному 

запам’ятовуванню, оскільки інформація зберігається в довготривалій пам’яті 

тільки тоді, коли вона дійсно справляє враження на людину. 

Візуальні дидактичні засоби є потужним інструментом впливу на 

сприйняття учня, що зумовлює необхідність при розробці таких засобів 

дотримуватись ергономічних вимог, які враховують закономірності 

відновлення інтелектуальної емоційної працездатності. Перелічимо 

ергономічні вимоги до візуальних дидактичних засобів: 

1. Вимога комфортності полягає у запобіганні підвищеної 

стомлюваності та додаткового навантаження на зоровий апарат учня. 

Естетичне оформлення ЦДВЗ повинно відповідати його функціональному 

призначенню, не містити орфографічних, пунктуаційних помилок і 

неетичних компонентів, візуальні та текстові елементи мають забезпечувати 

чіткість та розбірливість. Важливим є уникнення дратівливих кольорів, 

мерехтіння тощо.  

2. Вимога розпізнаваності візуальних кодів, яка передбачає 

зрозумілість графічних об’єктів, дієвість візуальних кодів. Дана вимога 

базується на використанні певних знакових елементів, які створюють 

асоціації з відомими учням об’єктами, що допомагає орієнтуватися у 
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призначенні візуальних елементів. Всі елементи, які використовуються 

мають бути однозначно зрозумілими і бути максимально інформаційно 

насиченими. 

3. Вимога уніфікації полягає у приведення чогось до єдиної системи, 

форми, однаковості. Основна мета уніфікації – усунення невиправданого 

різноманіття візуальних елементів однакового призначення.  

З ергономічними вимогами тісно пов’язані естетичні вимоги, які 

базуються на основних правилах візуального дизайну і передбачають 

використання інформаційної виразності та раціональності форм, цілісності 

композиції, забезпечення впорядкованості та виразності елементів, доцільний 

вибір колірних характеристик, просторового розміщення інформації, розміру 

об’єктів, їх розташування тощо. Дизайн візуального дидактичного ресурсу 

повинен забезпечувати природне і зручне сприйняття змісту навчального 

матеріалу, розставляти акценти на ключових елементах інформації, що 

подається, створювати необхідний контраст між її смисловими блоками. 

Враховуючи вищезазначене виокремимо естетичні вимоги до 

створення візуальних дидактичних засобів: 

1. Вимога стильової єдності полягає у спільності стилю оформлення 

візуального засобу, його об’єктів, ілюстрацій, окремих елементів, текстових 

компонентів тощо.  

2. Вимога гармонійності полягає у взаємоузгодженості композиційних, 

колірних і типографічних рішень. Колірні рішення повинні враховувати 

психологію кольору та відповідні колірні схеми і акценти для посилення 

впливу на учня. Щоб візуальний дидактичний засіб передавав потрібне 

смислове повідомлення, задавав необхідний настрій, спонукав до певних дій, 

необхідно усвідомлено обирати колір (червоний залучує увагу та асоціюється 

зі швидкістю і силою, зелений створює баланс і гармонію та асоціюється з 

життєздатністю і зростанням тощо) та обов’язково керуватися принципами 

єдності й контрасту, враховувати співвідношення кольорів один до одного, 

поєднання кольорів фону і тексту (контрастні кольори фону та тексту, 
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холодні фонові відтінки зі світлим шрифтом або світлий фон і темні написи 

тощо). Типографічні акценти вимагають використання простих для 

сприйняття та читабельних шрифтів, які повинні бути помітними (великий 

кегль, контраст, достатня висота букв, ширина, відстань між символами 

тощо). Також необхідно уникати шрифтового розмаїття й обмежитися одним 

або двома шрифтами, виділяти окремі слова в суцільному тексті за рахунок 

накреслення, розміру, контрасту і кольору, враховувати зміст, стиль. 

Композиція передбачає об’єднання всіх елементів візуалізації в єдину цілісну 

картину, врахування закономірностей побудови та основних прийомів 

композиції, виокремлення головного сюжетно-тематичного центру та інших 

менш значущих елементів Такі елементи повинні органічно доповнювати 

один одного і бути узгодженими. 

3. Вимога помірності передбачає акцентування уваги учнів на змісті 

візуального дидактичного засобу, а не на формі його подання та візуальному 

оформленні. Візуальний дизайн є важливим, але повинен сприяти засвоєнню 

та запам’ятовуванню навчального матеріалу і не відволікати від його смислу. 

Надлишковий дизайн відволікає від змістової частини матеріалу, яка іноді 

взагалі може залишитися неусвідомленою. 

Запропоновану систему вимог представлено на рис. 2.3.  

Дидактичний потенціал, виокремленні функції технологій візуалізації, 

визначена специфіка та вимоги щодо створення ЦДВЗ вказують на його 

складність як об’єкта проєктування, що зумовлює непродуктивність 

евристичного підходу до створення таких засобів і потребує опори на 

розроблену й обґрунтовану технологію створення, дотримання якої 

забезпечує педагогічну ефективність результуючого продукту і його належу 

якість [91]. 
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Рис. 2.3. Вимоги до створення візуального дидактичного засобу 

Висвітлена нами специфіка та окреслені вимоги створення ЦДВЗ 

зумовлює доцільність розробки технології створення таких засобів. 

Розкриємо сутність визначеної нами технології, яка складається з таких 

етапів: цілепокладання, дидактичного дизайну, візуального дизайну, 

інструментального дизайн. Як будь-яка інша технологія, візуалізація має 

певну мету, застосовує концепції, методи і засоби, запозичені з інших 

галузей: правила позначення даних графіка (за статистикою), принципи 

дизайну карти (від картографії), закони макетування, композиції, 

колористика (від графічного дизайну), програмні засоби (інформатика, 

програмування), стиль написання (від журналістики), орієнтація на читацьку 

аудиторію (психологія сприйняття) [332]. Тобто, розробляючи якісний 

дидактичний візуальний ресурс вчитель має дотримуватися певної 

технології, яка перш за все, передбачає на першому етапі цілепокладання 

роботу з навчальним матеріалом визначення його місця з точки зору теми, 

яка вивчається, розділу та дисципліни в цілому. Після чого важливим є 

виокремлення певної специфіки контингенту школярів, урахування їх 
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психолого-педагогічних особливостей та визначення їх готовності до 

засвоєння відповідної навчальної інформації. З’ясування рівня розуміння 

школярами смислових, логічних і причинно-наслідкових зв’язків 

досліджуваного матеріалу, визначення рівня запам’ятовування школярами 

навчальної інформації та встановлення рівня усвідомленості учнями знань, 

надає педагогу виділити можливі складнощі щодо запам’ятовування, 

розуміння та засвоєння навчальної інформації, визначити з чим вони 

пов’язані і яким чином їх можна подолати. Кожен педагог в процесі власної 

педагогічної діяльності зустрічає чимало школярів, які відчувають труднощі 

при засвоєнні навчального матеріалу, а без виокремлення причин таких 

складнощів є неможливою ефективна робота щодо їх подолання та 

підвищення успішності. Наступним кроком є визначення дидактичних 

функцій створюваного ЦДВЗ. Аналіз вчителем значущості та місця 

навчального матеріалу в загальний системі предметної підготовки, 

визначення специфіки контингенту учнів, виявлення складнощів у розуміння, 

запам’ятовування та засвоєнні навчального матеріалу дозволить вчителю 

конкретизувати дидактичну мету відповідно до якої розробляється 

візуальний ресурс. У педагогічному процесі «мета» виступає визначальним 

фактором, який чинить вплив на методи і форми навчання, його зміст 

підпорядковуючи їх собі, і є «стрижнем», який поєднує всі педагогічні засоби 

в систему, визначаючи місце кожного з них [327]. В меті полягає кінцевий 

результат діяльності, виокремивши який, вчитель може планувати весь 

освітній процес, обираючи форми, зміст і методи, які найбільш підходять для 

досягнення поставленої мети. Кінцевим продуктом даного етапу є 

конкретизація мети створюваного ЦДВЗ. 

Наступним важливим етапом є етап дидактичного дизайну на якому 

здійснюється пошук необхідного інформаційного контенту (візуального, 

текстового, аудіального, відео тощо) за визначеною тематикою, відповідно до 

поставленої педагогічної мети. Саме даний етап обробки інформації, 

найчастіше є найбільш трудомістким, оскільки педагог має розуміти, що 
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собою являє інформаційний пошук, де і яким чином її слід шукати, як 

обирати достовірні інформаційні джерела, аналізувати їх і перевіряти на 

достовірність, а також знати правила за якими відбувається пошук інформації 

в мережі Інтернет. Потім здійснюється аналітична обробка інформаційного 

контенту і розподілення його на основні та другорядні елементи, яка являє 

собою складний процес «відбору зерна від плевел» з великого потоку 

інформації, відбувається генералізація навчального матеріалу, його 

структурування, встановлення ієрархії та взаємозв’язків між його ключовими 

елементами. Зазвичай, педагог після створення необхідної інформаційної 

бази одразу намагається її застосувати, так би мовити на «свіжу голову», 

проте процес перетворення фактів потребує ретельного відбору. Необхідним 

є повторний критичний і уважний перегляд всього матеріалу і здійснення 

його аналізу із виокремленням головних та другорядних елементів, 

встановлюючи для себе акценти на окремих даних і розділюючи інформацію 

на окремі блоки. Оскільки при первинному ознайомленні з інформацією 

можливою є втрата важливих деталей, що сильно відзначається на якості 

матеріалу на виході. Після чого важливим є аналіз, відмічених раніше, 

основних моментів матеріалу і виділення другорядних, головних та 

ключових елементів. Це є необхідним для відтворення логічних зв’язків та 

взаємозв’язків між змістовими одиницями матеріалу і надає можливість 

встановлення ієрархії та подальшого структурування навчальної інформації 

та його подальшої компресії. Пошук і відбір контенту, виокремлення 

ключових елементів та встановлення зв’язків необхідні вчителю для 

розробки макету майбутнього дидактичного візуального матеріалу. Кінцевим 

продуктом даного етапу є створення макету дидактичного візуального 

засобу. 

На наступному етапі візуального дизайну матеріал компонується і 

обирається форма візуального кодування, вибір знаків візуалізації, кодування 

вербальних елементів за допомогою обраних візуальних знаків. Важливим 

тут є врахування основ композиції, оскільки сприйняття візуальних 
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матеріалів безпосередньо пов’язане з обсягами інформації і так званим 

«графічним сміттям» – зайвим текстом, простором, графікою і 

зображеннями, які не несуть смислового навантаження. «Графічне сміття» 

перекручує інформацію, відволікає та зупиняє погляд учня, через 

неінформативність або перевантаження деталями стомлюючи учня і, як 

наслідок, робить контент непридатним для розуміння. Сприйняття візуальної 

інформації відбувається в наступному порядку – візуальні блоки, 

зображення, заголовок, текст. При цьому і заголовок спочатку сприймається 

як візуальний образ, сукупність кольору, розміру і графічних знаків, а 

доречність складників матеріалу створює його гармонію. Слід враховувати, 

що візуальна інформація повинна бути простою і сприяти кращому 

розумінню опрацювання даних; текст слід скорочувати до мінімуму і 

замінювати графічними елементами та символами; кольорові маркери 

повинні допомагати школяру сконцентруватися на конкретній ділянці і 

поєднувати розташовані в різних місцях об’єкти. При розробці візуальних 

ресурсів також необхідним є застосування когнітивних візуальних метафор 

та якорів, які є ефективним засобом встановлення смислових акцентів. 

Кольори, форма подання інформації, місцерозташування елементів, схожість 

образів, візуальні наголоси є не менш вагомими засобами передавання 

сутності інформації, оскільки людина все порівнює на око. Візуальний засіб, 

який створюється, повинен об’єднувати в групу поєднані за змістом, 

комунікаційним функціям та емоціям складові, для сприйняття їх як єдиного 

цілого, відображати домірність та співпідпорядкованість елементів. 

Дотримання законів, правил, прийомів композиції при розробці візуального 

ресурсу є головною передумовою його успішного засвоєння. Закони мають 

сталий, об’єктивний, загальний характер протягом тривалого часу. Правила 

та прийоми сприяють побудові композиції. Композиція передбачає 

з’ясування елементів, що становлять композицію, і визначення зв’язків між 

ними, принципів, закономірностей їх об’єднання та з’єднання. Естетичний 

дизайн позитивно впливає на когнітивні й емоційні процеси дитини, а 
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візуальні акценти запам’ятовуються підсвідомо та сприятливо впливають на 

подальше усвідомлення та запам’ятовування. На практиці це означає, що 

візуалізація передбачає подачу схожих даних у візуально подібній символіці і 

візуально різною ті, які не мають схожості, має враховувати психологію 

сприйняття геометричних фігур, асоціативних образів і кольору. 

Візуалізована інформація має бути узгодженою з текстовою, а правила та 

прийоми композиції необхідно варіювати та застосовувати залежно від 

конкретного змісту. Кінцевим продуктом на даному етапі є розробка 

прототипу дидактичного візуального засобу. 

Наступним є етап інструментального дизайну, де перед вчителем 

постає задача вибору інструмента для трансформації прототипу у візуальну 

модель. На даний час існує безліч інструментів для розробки візуальних 

ресурсів, зокрема онлайнових, їх видів, які виділяються за різними основами, 

функціональними можливостями та особливостями використання. У нашому 

дослідженні виокремлено спектр інструментів, які дають можливість 

створити 34 види ЦДВЗ, серед яких, педагог може вибирати потрібний, в 

залежності від поставленої дидактичної мети, від етапу уроку та інших 

факторів [42]. На даному етапі важливо вміти оцінювати педагогічну 

спроможність інструмента й здійснювати раціональний відбір потрібного 

інструмента відповідно до конкретного завдання. Після чого відбувається 

трансформація прототипу у візуальну модель і її проєктування. Здійснюється 

остаточне візуальне кодування, встановлення візуальних якорів та акцентів, 

обираються кольорові та типографічні рішення. Розроблений дидактичний 

візуальний засіб вимагає його подальшого декодування із графічної моделі в 

вербальний формат і, за необхідністю, здійснення відповідного корегування. 

Вибір інструмента, перенос та конструювання, декодування та корегування є 

останнім етапом розробки готового дидактичного візуального засобу. 

Кінцевим продуктом на даному етапі є розробка готового ЦДВЗ [42]. Кожен 

із виокремлених етапів створення ЦДВЗ завершується аналізом отриманого 

результату. 
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На рис. 2.4. відображено запропоновану технологію створення 

дидактичного візуального засобу у вигляді інфографіки. 

 

Рис. 2.4. Технологія створення ЦДВЗ. 

Резюмуючи вищевикладене, доходимо до висновків, що створення 

якісних ЦДВЗ для освітнього процесу потребує врахування їх дидактичних 

функцій, певної специфіки, вимог, що базуються на особливостях сприйняття 

навчальної інформації теперішніми школярами, їхніх психо-фізіологічних 

особливостях, врахуванні змісту і мети уроку, принципів візуального 

подання інформації, заснованих на основних положеннях теорії дизайну та 

вимагає урахування технологічного підходу.  
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2.3. Компоненти готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації у 

предметно-професійній діяльності 

Професійна підготовка майбутніх учителів стає в даний час предметом 

багатьох досліджень, що обумовлено підвищенням вимог до педагога як 

фахівця в умовах кардинальних змін в суспільстві і, відповідно, - до якості 

його підготовки до самостійної педагогічної діяльності.  

На даний момент проведено ряд досліджень, присвячених готовності 

студентів педвузів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у майбутній професійній діяльності за різними напрямками. 

Загальним теоретичним і методичним аспектам готовності вчителя 

присвячено праці О. Абдулліної, Л. Березівської, М. Бурди, 

В. Галузинського, М. Гриньової, М. Євтуха, І. Зязюна, Н. Кузьміної, 

В. Мадзігона, О. Мороза, О. Пєхоти, Л. Хомич; психологічні основи 

готовності вчителя та результати досліджень закономірностей формування 

пізнавальної активності, самостійності, педагогічної майстерності детально 

висвітлено в роботах В. Андрєєва, П. Давидова, І. Зязюна, Н. Кічука, 

В. Лозової, В. Паламарчука, С. Сисоєвої. 

У тлумачному словнику В. Даля поняття «готовність» трактується як 

«стан або властивість готового» [103]. У психологічному словнику готовність 

до дії визначається як стан мобілізації усіх психофізіологічних систем 

людини, що забезпечують ефективність виконання певних дій [101]. У 

«Енциклопедії освіти» готовність до діяльності розглядається як стан 

мобілізації психологічних та психофізіологічних систем людини, які 

забезпечують виконання певної діяльності [194].  

Дослідники по-різному підходять до визначення поняття «готовність», 

так дане поняття розглядають як: 

- цілісну інтегровану «якість особистості, що характеризує її вольову та 

емоційно-когнітивну вибіркову прогнозуючу мобілізаційність у момент 

включення в діяльність певної спрямованості» [294]; 
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- з одного боку – якість особистості (включає позитивне ставлення до 

професії, знання, навички, вміння, здібності, стійкі професійно важливі 

якості); з іншого боку - як актуальний психічний стан, регулятор педагогічної 

діяльності [55]; 

- як емоційно-вольова стійкість, витримка, професіонально-педагогічне 

мислення, що дозволяє аналізувати свою діяльність, передбачити результати 

роботи; педагогічний такт, психологічна спостережливість, здатність до 

ідентифікації себе з іншими, енергія, ініціативність та ін. [288]. 

Готовність майбутнього педагога до професійної діяльності 

розглядається дослідниками (А. Капська, А. Линенко, О. Пєхота та ін.) як 

особистісне утворення, що «забезпечує внутрішні мотиви діяльності, 

педагогічну самосвідомість, педагогічні здібності, знання, вміння та навички, 

здатність до інтегрування знань, професійно значущі якості особистості. 

Воно включає особистісну складову (педагогічної самосвідомості, інтересу 

до діяльності, потреби в ній, мотивів діяльності) та процесуальну 

(педагогічні здібності, знання про предмет і способи діяльності, навички й 

уміння, професійно значущі якості) і мобілізує особистість на включення у 

професійну діяльність» [201]. 

І. Ковальська визначає, що готовність – стійке психологічне утворення, 

що забезпечує його здатність до успішного виконання завдань [179]. 

У багатьох роботах готовність розуміється як цілісний механізм, що 

включає психологічну і практичну готовність. Дослідники виділяють різні 

види готовності особистості до діяльності в залежності від специфіки 

діяльності і предмета дослідження: психологічна готовність особистості 

(М. Д’яченко, Л. Кандибовіч, Б. Паригін); морально-психологічна готовність 

(О. Ковальов); професійна готовність (В. Бездухов, А. Маркова, Л. Мітіна) 

та інші. 

В. Сластьонін визначає професійну готовність до педагогічної 

діяльності як «сукупність професійно обумовлених вимог до педагога». При 

цьому автор виокремлює в її складі, з одного боку, психологічну, 
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психофізіологічну і фізичну готовність, а з іншого – науково-теоретичну і 

практичну компетентність як основу професіоналізму [293]. Готовність до 

діяльності в рамках освітнього процесу висвітлюється І. Зимньою як «суворе 

і системне оволодіння певними знаннями і вміннями, стійкою переконаність 

людини, соціально значимою спрямованістю особистості» [156]. У працях 

О. Гавриленко [81] схарактеризовано педагогічні умови і рівні готовності до 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій. О. Торубара [309] та 

Г. Нітченко [232] проаналізували рівні та критерії готовності до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій і висвітлили їх у 

своїх дослідженнях.  

О. Колесніченко, аналізуючи різні підходи визначення психологічної 

готовності до професійної діяльності майбутнього педагога акцентував свою 

увагу на тому, що дане явище є складним цілісним утворенням психіки 

людини, яке інтегрує в собі низку психологічних феноменів, що знаходяться 

в тісному взаємозв’язку, має складну динамічну структуру, між 

компонентами якої існують функціональні зв’язки [182]. На думку 

О. Колесніченко, визначення поняття психологічної готовності педагога до 

виконання професійних дій базується на уявленнях про властивості, якості, 

риси особистості, сукупності індивідуальних особливостей, що зумовлюють 

стиль діяльності та базуються на оцінці професійно важливих властивостей 

людини, які виявляються при зіставленні показників властивостей із 

показниками критеріїв, що визначають успішність професійної діяльності 

[182]. 

Питанням методики використання комп’ютерних технологій у 

професійній підготовці майбутніх педагогів присвячені дослідження 

В. Алдушонкова, В. Алейнікова, Н. Клемешовой, О. Лобач, Г. Рубіной, 

І. Цвелої та інших. 

Спираючись на аналіз досліджень з проблем з’ясування сутності 

готовності педагога до певного виду діяльності, під готовністю майбутнього 

педагога природничо-математичних дисциплін до застосування технологій 
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візуалізації в освітній практиці розуміємо інтегративну якість особистості, 

що характеризує її здатність і змобілізованість внутрішніх ресурсів до 

успішного виконання такої діяльності. Готовність характеризується 

наявністю у майбутніх учителів комплексу знань і вмінь, необхідних для 

ефективного застосування технологій візуалізації в освітньому процесі; 

внутрішньої мотивації, поглядів і переконань, які спонукають особистість до 

такої діяльності, а також вольових зусиль до подолання труднощів; здатності 

до об’єктивного оцінювання рівня власної підготовки і знаходження шляхів 

для подальшого самовдосконалення. Складність розглядуваного феномена 

зумовлює необхідність виокремлення структурних компонентів готовності. 

Узагальнюючи підходи науковців, зазначимо, що до основних компонентів 

готовності здебільшого відносять мотиваційно-цільовий, когнітивний (або 

змістовий), процесуально-діяльнісний, оцінно-регулятивний. Зазначимо, що 

назви компонентів у різних дослідженнях дещо відрізняються, відображаючи 

схожу суть. 

У визначенні готовності майбутнього педагога природничо-

математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації в освітній 

практиці врахуємо наявні напрацювання науковців і практиків. Так, 

А. Рапуто наголошує: «готовність викладачів до візуального подання знань з 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій являє 

собою сукупність системних властивостей особистості, що включає такі 

основні: володіння технологіями подання знань в «стислому», «згорнутому» 

вигляді за рахунок системного квантування і когнітивної візуалізації 

навчального матеріалу; володіння технологіями екстеріоризації 

психологічних репрезентацій навчального матеріалу шляхом створення 

когнітивних графічних зображень і візуальних метафор; розвинене візуально-

образне мислення; володіння когнітивною візуалізацією великого обсягу 

інформації, в тому числі слабкоструктурованої; вміння зберігати отриману й 

перероблену візуальну інформацію, а при необхідності передавати її для 

колективного використання; вміння чітко візуальним способом, не 
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обов’язково за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, 

викладати результати діяльності; знання правил і прийомів композиції і 

колористики; знання заснованої на механізмах мислення методології роботи 

з мультимедіа» [271].  

Певне уявлення про окремі складники практичної готовності педагогів 

до використання технологій візуалізації в освітній практиці надає, зокрема 

О. Горліцина, характеризуючи підготовку до візуалізації знань. Так, вона 

пропонує навчати вчителів застосовувати алгоритм, що складається з 

чотирьох етапів: виявлення основних змістових вербальних елементів тексту; 

вибір знаків візуалізації; кодування вербальних елементів за допомогою 

обраних візуальних знаків; декодування графічної моделі у вербальну 

форму [91].  

Дослідниця К. Дурай-Новакова [108] професійну готовність розглядає 

не тільки як результат, але й як мету професійної підготовки, основну та 

початкову умову ефективної реалізації можливостей кожної особистості. 

У своєму ґрунтовному дослідженні готовності студентів до майбутньої 

педагогічної діяльності авторка виділяє готовність як складне структурне 

утворення, центральним ядром якого є мотиви, позитивні установки та 

усвідомлення цінності педагогічної праці. До складу готовності входять 

також комплекс професійно-педагогічних знань, вмінь і навичок, а також 

певний досвід їх використання на практиці. К. Дурай-Новакова пов’язує 

професійну готовність з направленістю на професійну діяльність та стійкими 

установками на працю, де готовність не є єдністю якостей та психічного 

стану особистості. Вчена відмічає, що показники професійної готовності 

обов’язково пов’язані з особистістю та діяльністю. Готовність можна назвати 

станом, якщо вона функціонує у певний обмежений проміжок часу, якщо 

готовність проявляється під впливом мотиваційних ситуацій та факторів, в 

різні періоди, тоді можна говорити про готовність як про якість особистості. 

На думку дослідниці показниками готовності є:  



176 

 

  

- «ступінь усвідомлення відповідальності за результати педагогічної 

діяльності;  

- зміст потреб та мотивацій педагогічної діяльності, рівень знань про 

сутність професій;  

- якість соціальних установок на педагогічну діяльність, рівень 

стабільності професійних інтересів; 

- рівень мобілізації та активізації знань, умінь, навичок і професійно-

значущих якостей особистості» [108].  

Структуру професійної готовності авторка виокремлює з урахуванням 

окреслених вище показників та визначає такі компоненти: мотиваційний, 

пізнавально-оцінний, емоційно-вольовий, операційно-дієвий, мобілізаційний.  

Під готовністю майбутніх педагогів до педагогічної діяльності 

О. Івлієва розуміє «упорядковану сукупність взаємопов’язаних усвідомлених 

компонентів, яка підпорядковує всі види і форми навчально-виховного 

процесу цілям підготовки студентів до педагогічної діяльності і забезпечує 

безперервний, цілеспрямований і послідовний педагогічний вплив на 

особистість майбутніх учителів, спрямований на набуття ним заздалегідь 

визначених необхідних і достатніх знань, умінь і навичок, формування 

особистісних якостей для здійснення успішного керівництва навчанням 

школярів» [166]. 

Досліджуючи питання підготовки майбутніх учителів науковці 

виокремлюють певні структурні компоненти, так Л. Сохань, І. Єрмакова, 

Г. Несен, визначають такі компоненти:  

- мотиваційний, який розкривається у відчутті обов’язку та 

відповідальності за виконання завдань; 

- орієнтаційний відображає знання та уявлення про особливості та умови 

діяльності, її вимоги до особистості; 

- операційний полягає у володінні прийомами та способами діяльності, а 

також необхідними визначальними знаннями, вміннями та навичками; 
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- вольовий підбивається у самоконтролі, самомобілізації та вмінні 

керувати діями; 

- оціночний передбачає самооцінка власної підготовленості та 

відповідність оптимальним зразкам особистісного процесу вирішення 

завдань [140]. 

З визначенням такої структури погоджуються М. Дьяченко і 

Л. Кандибович, але доповнюють її ще декількома компонентами:  

- мотиваційний, який складається з інтересу до професії, позитивного 

ставлення до неї та окреслюється іншими достатньо стійкими професійними 

мотивами; 

- орієнтаційний, який передбачає знання і уявлення про особливості та 

умови професійної діяльності, її вимоги до особистості; 

- операційний має на меті оволодіння способами та прийомами 

майбутньої професійної діяльності, а також необхідними знаннями, уміннями 

та навичками, процесами аналізу, порівняння, синтезу, узагальнення та ін.;  

- вольовий передбачає самоконтроль, уміння керувати діями, з яких 

складається виконання трудових обов’язків;  

- оціночний полягає в самооцінці особистої професійної підготовленості 

і відповідності процесу розв’язання професійних завдань оптимальним 

трудовим прикладам;  

- мобілізаційно-налаштувальний включає оцінка труднощів, майбутніх 

дій, а також передбачає самомобілізацію сил [111]. 

Е. Саф’янц і Л. Чернікова пропонують структуру готовності, яка 

складається з трьох компонентів [41]:  

- мотиваційного, який полягає у сукупності мотивів, адекватних до цілей 

та завдань педагогічної діяльності;  

- когнітивного, який пов’язаний з пізнавальною сферою і являє собою 

сукупність знань, які є необхідними для продуктивної професійної 

педагогічної діяльності;  
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- особистісного, який містить сукупність особистісних якостей, що є 

важливими для здійснення професійної діяльності. 

Т. Ібрагімова, розглядаючи особливості професійної готовності 

студентів до майбутньої педагогічної діяльності, виокремлює таку 

компонентну структуру:  

- когнітивний компонент, що включає базові науково-педагогічні знання 

про сутність еколого-просвітницької діяльності, про її принципах, 

закономірностях, формах і методах в школі; 

- мотиваційно-ціннісний компонент, який містить оцінку вчителем своїх 

особистих якостей і здібностей, необхідних для здійснення еколого-

просвітницької діяльності, професійна рефлексія; потреба в самоосвіті і 

творчої самореалізації в діяльності, стійко-позитивне ставлення до еколого-

просвітницької діяльності; 

- змістовно-операційний компонент, характеризуючий здатність до 

здійснення проєктно-прогностичної діяльності в області екологічної освіти; 

володіння сучасними освітніми технологіями [160]. 

Виокремлюючи компоненти готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності А. Федорчук виокремлює такі компоненти: 

- мотиваційно-цільовий, який охоплює ціннісні орієнтації, мотиви, 

потреби майбутніх учителів, що зумовлюють успішне здійснення ним 

відповідного напряму професійної діяльності; 

- когнітивний, що має на меті формування у майбутнього педагога 

цілого комплексу відповідних знань про особливості розвитку та навчання 

школярів у старших класів; 

- операційно-діяльнісний, який задає систему шляхів, прийомів та 

способів організації професійної діяльності в умовах профільного навчання і 

передбачає набуття майбутніми педагогами відповідних професійних умінь 

для здійснення педагогічної діяльності; 

- емоційно-ціннісний – передбачає формування позиції щодо 

забезпечення емоційного особистісного розвитку вчителя та формує уміння 
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майбутнього педагога проєктувати власну траєкторію професійної 

діяльності; 

- особистісно-позиційний – визначає якості особистості майбутнього 

педагога, які дозволяють йому ефективно здійснювати педагогічну 

діяльність; 

- дослідницько-рефлексивний – полягає у рівні розвитку оцінки та 

самооцінки, усвідомленості відповідальності за результати власної 

педагогічної діяльності та подальшого її переосмислення [313].  

Н. Борисенко зауважує, що досліджувати структуру готовності 

особистості необхідно відповідно до сутності та змісту діяльності, 

враховуючи загальні, універсальні для будь-якої професійної діяльності 

складники та специфічні професійні компоненти готовності, які властиві 

саме для даного виду діяльності. Авторка визначає наступні компоненти:  

- мотиваційний компонент готовності передбачає наявність у майбутніх 

педагогів системи особистісних мотивів, інтересів, сенсів, потреб, ціннісних 

орієнтацій, які не тільки регулюють формування готовності до здійснення 

зазначеної діяльності, а й відображають певну установку на формування 

готовності як особистісно необхідного та внутрішньо прийнятого; 

- когнітивно-методичний компонент готовності передбачає наявність у 

майбутніх учителів сукупності знань про сутність і місце умінь у підготовці 

учнів основної школи, методику їх формування; 

- комунікативно-організаційний компонент передбачає наявність 

достатнього рівня розвитку вмінь і навичок ефективної, конструктивної та 

контактної взаємодії з людьми, з професійним середовищем, школярами, 

здібностей встановлювати, розвивати та підтримувати таку взаємодію; 

- операційно-технологічний компонент базується на комплексі вмінь і 

навичок, які передбачають усвідомлене оволодіння діяльністю та її наступне 

здійснення; 

- оцінно-рефлексивний компонент відбивається у пізнанні та аналізі 

вчителем власної діяльності, здатності рефлексивно ставитись до себе в 
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процесі діяльності і даний компонент, перш за все, пов’язаний з постійною 

взаємодією з іншими людьми, прагненням зрозуміти їхні дії та думки [56]. 

Сьогодні очевидно, що в ході інтенсивної педагогічної діяльності 

далекоглядний і творчий учитель повинен бути озброєний не тільки 

сучасними засобами для візуалізації навчального матеріалу, але і постійним 

прагненням до самопізнання і відкриття нового. Особливо важливим є 

установка вчителя на успіх, мобілізація і «настрій» на виконання майбутніх 

завдань. Л. Гриневич з цього приводу зазначила, що учитель повинен бути 

мотивованим і мати свободу творчості і розвитку в професії, готувати 

авторські навчальні програми, вибирати підручники, стратегії [190]. Тільки 

глибоко вмотивований вчитель буде здійснювати пошук нових методів 

викладання, витрачати зусилля на пошук нових засобів для подання 

навчального матеріалу і розуміти, що це необхідно не тільки для підвищення 

успішності класу, підвищення якості освітнього процесу, але й для особистої 

кар’єри, для підвищення власного професійного іміджу, який дозволить 

виокремити його на ринку праці і зробить конкурентоспроможним. 

Ключовою задачею є підготувати майбутніх учителів так, щоб він бачив свій 

професійний інтерес, щоб він прагнув зростати, як педагог, і йти по 

кар’єрним сходам, отримуючи необхідні результати. Звідси витікає 

важливість постійної актуалізації колишнього досвіду для оволодіння новими 

знаннями. 

Висока мотивація та стійке бажання застосовувати технології 

візуалізації у навчанні, неможливі без постійного моніторингу власної 

професійної діяльності, без аналізу впливу зазначених технологій на якість 

освітнього процесу. Технології візуалізації мають таку специфіку, що не 

можливо демонструвати одну і ту ж саму візуалізацію багато разів, тому що 

це набридає учневі та не оказує відповідного впливу на нього. Використання 

таких технологій вимагає від вчителя постійного розвитку, опанування нових 

інструментів, оновлення методичної скарбнички, здійснення пошуку нових 

технологій, вміння варіювати і оновлювати власний багаж знань. Також 
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використання зазначених технологій вимагає від вчителя здатності 

оцінювати власний рівень володіння інструментарієм та підвищувати, при 

необхідності, рівень професійної майстерності; вміння здійснювати 

ефективний моніторинг ринку онлайнових ресурсів для пошуку більш 

ефективних інструментів візуалізації; критичної оцінки результатів власної 

педагогічної діяльності; аналізу дидактичних можливості таких інструментів 

і їх адаптації до освітнього процесу. 

Виходячи із загальних положень про психологічну, теоретичну і 

практичну складові структури готовності до діяльності, враховуючи досвід, 

висвітлений у параграфі 1.2. та 1.3., де нами було детально розглянуто 

питання щодо проблем підготовки майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації у педагогічній діяльності, нами було виділено такі 

компоненти готовності майбутніх учителів до застосування технологій 

візуалізації в освітньому процесі: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операціонально-інструментальний, практично-діяльнісний, рефлексивно-

оцінювальний. Проаналізуємо детальніше кожний з виокремлених 

компонентів. 

Мотиваційно-ціннісний компонент розглядається нами як 

найважливіший в структурі готовності майбутнього педагога, оскільки 

мотивація і система цінностей спрямовують діяльність особистості, 

визначають її вибір, виконують спонукальну роль. Цей компонент охоплює 

ціннісні орієнтації майбутнього вчителя, характеристику його мотивації і 

вольового механізму щодо застосування технологій візуалізації у 

навчальному процесі. Сучасний учитель має бути переконаним, що 

опанування та ефективне використання новітніх високотехнологічних і 

багатофункціональних інструментів професійної діяльності є основою для 

впровадження інноваційних ІКТ-орієнтованих педагогічних технологій і 

досягнення високих освітніх результатів, а це є запорукою професійної 

успішності вчителя, його кар’єрного зростання. В основі мотиваційно-

ціннісного критерію лежать позитивне ставлення майбутніх учителів до 
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професії, організованої на сучасній технологічній основі, стійка професійна 

спрямованість, інтерес до професії, до нових інформаційних технологій і їх 

використанні в педагогічній діяльності, орієнтація на досягнення високих 

результатів викладання свого предмета з використанням технологій 

візуалізації. Даний компонент спрямовує вчителя спочатку і надає подальші 

орієнтири наприкінці, коли вчитель бачить яким чином відбувається його 

професійний зріст по мірі того, як він пізнає нове, навчається, 

самовдосконалюється і бачить власний успіх. 

Мотиваційно-ціннісний компонент відбивається у таких показниках: в 

усвідомленні цінності й перспективності застосування технологій візуалізації 

у природничо-математичній освіті; налаштованості на оволодіння вміннями 

створювати й використовувати ЦДВЗ у майбутній педагогічній діяльності; 

готовності до вольових зусиль, подолання труднощів у процесі оволодіння 

технологією та новітніми інструментами створення ЦДВЗ. 

Когнітивний компонент готовності – фундаментальний в загальній 

структурі готовності майбутніх учителів, оскільки він є базовою основою для 

його професійного становлення і розвитку, оволодіння новітніми освітніми 

практиками, зорієнтованими на використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі. У ракурсі нашої теми цей компонент інтегрує 

педагогічні, психологічні, методичні і інформатичні знання, необхідні для 

використання технологій візуалізації, а саме: знання їх дидактичного 

потенціалу, дидактичних функцій в освітньому процесі з природно-

математичних дисциплін; знання специфіки розвитку когнітивної сфери 

сучасної шкільної молоді, психологічних особливостей сприйняття учнями 

візуального контенту; знання психолого-педагогічних аспектів і методичних 

прийомів використання технологій візуалізації в освітньому процесі, 

зокрема, в роботі з учнями з особливими потребами. Цей компонент є 

підсумком процесу пізнавальної діяльності і відправною точкою формування 

готовності вчителя щодо створення власного цифрового дидактичного 

візуального контенту.  
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Показники когнітивного компоненту відображаються у тому, що 

вчитель повинен знати: психологічні особливості сприйняття учнями 

візуальних матеріалів; вікові особливості учнів; дидактичний потенціал 

технологій візуалізації; дидактичні функції ЦДВЗ; методи та правила 

структурування, ущільнення і візуалізації навчальних знань; принципи 

розподілення навчального матеріалу; правила і прийоми композиції і 

колористики, типографіки; основи дизайну; класифікацію онлайнових 

інструментів візуалізації щодо створення ЦДВЗ; комплекс вимог 

(педагогічних, психологічних, естетичних, ергономічних) до ЦДВЗ, що 

використовується в освітньому процесі.  

Операціонально-інструментальний компонент є практично 

спрямованим на здійснення педагогічних завдань і поєднує три блоки знань і 

вмінь – проєктувальний, дизайнерський, інструментальний, які в комплексі 

закладають підґрунтя спроможності майбутніх учителів не тільки 

використовувати наявні засоби візуалізації, а й адаптувати їх до потреб 

конкретного освітнього процесу чи створювати авторські візуальні 

дидактичні засоби. Даний компонент поєднує три блоки вмінь – 

проєктувальний, дизайнерський, інструментальний, які в комплексі 

закладають підґрунтя спроможності майбутніх учителів не тільки 

використовувати наявні ЦДВЗ, але й адаптувати їх до потреб конкретного 

освітнього процесу і створювати авторські за власним проєктом на 

технологічних засадах. Проєктувальний блок містить комплекс спеціальних 

вмінь: визначати цільове й функціональне призначення ЦДВЗ; обробки 

навчального матеріалу спрямованих на видалення другорядних деталей, 

докладних пояснень, деталізованих описів тощо з визначенням його 

ключових елементів, навколо яких концентрується смислове ядро; 

відображення ієрархії та взаємозв’язків між ключовими елементами 

графічними засобами. Дизайнерський блок утворюють вміння застосовувати 

колористику, композиційні та типографічні рішення, встановлювати 

візуальні якорі, акценти, логічні наголоси. Інструментальний блок включає 
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уміння оцінювати педагогічну спроможність інструмента, здійснювати його 

раціональний вибір, ефективно застосовувати його функціональні 

можливості.  

Показники операціонально-інструментального компоненту 

відображаються у тому, що вчитель повинен вміти: визначати цільове й 

функціональне призначення ЦДВЗ; створювати дидактичний макет ЦДВЗ; 

розробляти прототип (здійснювати візуальне кодування), раціонально 

вибирати й ефективно застосовувати інструментальний засіб для 

конструювання ЦДВЗ або його модифікації. 

Практично-діяльнісний компонент готовності забезпечує чітко 

вивірене, сплановане й педагогічно доцільне використання візуальних 

дидактичних засобів у реальному освітньому процесі. Він включає комплекс 

умінь, необхідних для успішного застосування технологій візуалізації в 

процесі проєктування уроку, здійсненні адаптації ЦДВЩ до змісту і мети 

уроку, контингенту учнів, створювати предметні завдання на готових 

візуальних матеріалах тощо; аргументовано визначати педагогічну 

доцільність застосування технологій візуалізації на уроці, організовувати 

навчальну, дослідницьку, рефлексивну та іншу діяльність учнів з їх 

використанням, забезпечувати надання учням допомоги, адекватної їх 

потребам; ефективно подавати навчальний матеріал з умовою його 

системного засвоєння матеріалу шляхом створення когнітивних візуальних 

якорів та візуальних метафор; створювати власні візуальні матеріали. 

Показники практично-діяльнісного компоненту полягають у вміннях: 

аргументовано визначити педагогічну доцільність застосування ЦДВЗ; 

організовувати різні види діяльності учнів (навчально-пізнавальну, 

дослідницьку, рефлексивну тощо) на основі використання ЦДВЗ; розробляти 

спеціалізовані завдання для учнів (для стимулювання їх пізнавального 

інтересу, засвоєння способу дій, контрольні, творчі тощо) на основі 

застосування технологій візуалізації.  

Рефлексивно-оцінювальний компонент готовності майбутніх 
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учителів є індикатором успішності професійної діяльності майбутніх 

учителів, оскільки передбачає оцінку власної діяльності та її результатів, 

самоаналіз власної діяльності, оцінку ступеня корисності та ефективності 

технологій, методів і прийомів, обраних для досягнення педагогічної мети. 

Він включає здатність до самооцінки й самоаналізу власної діяльності, 

спрямовує вчителя до постійного саморозвитку та пошуку шляхів 

підвищення ефективності освітнього процесу, зокрема, шляхом оволодіння та 

впровадження у власну педагогічну практику новітніх технологій 

візуалізації, нових методик їх застосування, а також включає вміння 

майбутніх учителів здійснювати моніторинг нових інструментів для 

створення візуальних матеріалів, аналізувати їх функціональні можливості з 

точки зору педагогічних застосувань, самостійно опановувати і 

використовувати їх у власній освітній практиці, аналізувати ефективність 

такого використання. Важливою складовою цього компонента є вміння 

майбутніх учителів комунікувати з колегами, вивчати їх досвід і ділитися 

власним, що суттєво стосовно використання технологій візуалізації, 

оновлення яких надстрімке і значно випереджує темпи осмислення їх 

освітнього потенціалу і впровадження в освітню практику. 

Показники рефлексивно-оцінювального компоненту відображаються у 

тому, що майбутній учитель повинен вміти здійснювати критичний аналіз 

педагогічної якості ЦДВЗ, адекватно оцінювати рівень власної готовності до 

застосування технологій візуалізації, уміти систематично самостійно 

опановувати новітні інструменти для створення ЦДВЗ, аналізувати їх 

функціональні можливості з точки зору педагогічних застосувань, 

систематично вивчати продуктивні освітні практики застосування технологій 

візуалізації.  

У таблиці 2.1. подано структуру готовності майбутніх учителів до 

використання технологій візуалізації. 
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Таблиця 2.1. 

Структура готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін 

до використання технологій візуалізації у професійної діяльності 

Критерії Показники їх прояву 

Мотиваційно-

ціннісний  

- усвідомлення цінності та перспективності застосування технологій 

візуалізації у природничо-математичній освіті;  

- налаштованість на оволодіння вміннями створювати та використовувати 

ЦДВЗ у майбутній педагогічній діяльності;  

- готовність до вольових зусиль, подолання труднощів у процесі оволодіння 

технологією та інструментами створення ЦДВЗ. 

Когнітивний  - знання дидактичного потенціалу технологій візуалізації, дидактичних 

функцій ЦДВЗ в освітньому процесі з природно-математичних дисциплін;  

- знання психологічних засад та основ візуального дизайну (основ 

композиції, колористики, типографіки, способів відображення логічних зв’язків 

та візуальних наголосів тощо);  

- знання онлайнових інструментальних засобів створення ЦДВЗ;  

- знання системи вимог до ЦДВЗ (педагогічних, психологічних, естетичних, 

ергономічних. 

Операціонально-

інструментальний  

- вміння визначити цільове й функціональне призначення ЦДВЗ;  

- вміння створити дидактичний макет ЦДВЗ; 

- вміння розробити прототип (здійснити візуальне кодування);  

- вміння раціонально вибрати й ефективно застосувати інструментальний 

засіб для конструювання ЦДВЗ або його модифікації; 

Практично-

діяльнісний  

- вміння аргументовано визначити педагогічну доцільність застосування 

ЦДВЗ;  

- вміння організувати різні види діяльності учнів (навчально-пізнавальну, 

дослідницьку, рефлексивну тощо) на основі використання ЦДВЗ;  

- вміння розробляти спеціалізовані завдання для учнів (для стимулювання їх 

пізнавального інтересу, засвоєння способу дій, контрольні, творчі тощо) на 

основі застосування технологій візуалізації. 

Рефлексивно-

оцінювальний  

- уміння здійснити критичний аналіз педагогічної якості ЦДВЗ; 

- уміння адекватно оцінити рівень власної готовності до застосування 

технологій візуалізації; 

- уміння систематично самостійно опановувати новіий інструментарій 

створення ЦДВЗ; 

- уміння систематично вивчати продуктивні освітні практики застосування 

технологій візуалізації. 

 

Таким чином, використання технологій візуалізації в освітньому 

процесі передбачає усвідомлення психологічних засад візуалізації; володіння 
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комплексом спеціальних знань і вмінь, потрібних для аналітичного 

опрацювання навчального матеріалу та перетворення його у візуальний 

формат з дотриманням правил і прийомів візуального дизайну та 

ергономічних вимог; володіння технологічним інструментарієм, за 

допомогою якого створюються ЦДВЗ; володіння комплексом педагогічних і 

методичних знань і вмінь, потрібних для ефективного використання таких 

засобів в освітньому процесі. 

Визначені компоненти готовності майбутнього педагога до 

застосування технологій візуалізації утворюють цілісну структуру, де всі 

компоненти знаходяться у взаємозалежності та взаємодії і кожен з них 

впливає на процес формування інших компонентів і готовності майбутнього 

педагога.  

Виокремлення і конкретизація структурних компонентів готовності 

становлять основу для обґрунтування та розробки практично затребуваної 

моделі підготовки майбутніх учителів дисциплін природничо-математичного 

циклу до застосування технологій візуалізації у практиці освіти.  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. 

Вивчення та аналіз наукових джерел свідчить про те, що в сучасних 

умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій педагогу 

відкривається можливість подавати навчальний матеріал використовуючи 

їхній потужний потенціал і відображати інформацію різноманітними 

засобами. Візуалізація на основі використання зазначених технологій набуває 

нових якостей, до яких ми відносимо: інтерактивність, яка полягає в переході 

ініціативи в навчанні від вчителя до учня, динамічність, яка уможливлює рух 

будь-яких процесів, розгортаємість, що уможливлює відображення структури 

зв’язків, послідовності процедур тощо.  

Проведений аналіз дидактичного потенціалу візуальних засобів 

дозволив виявити їх важливі і нові властивості, показано, що такий 

найстаріший і найважливіший дидактичний принцип наочності, сьогодні, 

зазнає істотних еволюційних змін і дозволяє актуалізувати прихований 
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дидактичний потенціал візуалізації як чинника не тільки підвищення 

ефективності педагогічних технологій навчання, але й як фактору 

інтенсифікації освітнього процесу. Візуалізація відбивається й у інших 

дидактичних принципах, допомагає підвищити доступність навчання, 

враховуючи вікові особливості учнів, їхні пізнавальні можливості, оскільки 

передбачає переважну орієнтованість на сприйняття інформації у 

візуальному форматі засобами інформаційно-комунікаційних технологій, що 

розкриває принципи доступності, свідомості і активності, міцності 

засвоєння знань. Принцип науковості, за рахунок використання візуалізації, 

реалізується за рахунок залучення до процесу навчання результатів реальних 

досліджень, можливості проведення власних досліджень та 

експериментувати з об’єктами. Застосування технологій візуалізації, 

уможливлює відтворення системи внутрішніх зв’язків, ієрархії ключових 

понять і відносин у матеріалі, що вивчається та розкриває принцип 

систематичності і послідовності навчання. В реалізації принципу зв’язку 

теорії з практикою візуалізація відіграє особливу роль, оскільки надає 

можливість маніпулювати комп’ютерними моделями, здійснюючи 

експеримент вивчати об’єкти дослідження, аналізувати їх поведінку, 

формулювати гіпотези та перевіряти їх. Такий потужний дидактичний 

потенціал візуалізації є безсумнівним, але для його ефективної реалізації в 

освітньому процесі необхідною є опора на певні дидактичні функції, які є 

суттєвими в розв’язанні поставленої задачі. Нами було виокремлено функції 

візуалізації у ракурсі інтенсифікації освітнього процесу, які є 

взаємопов’язаними і взаємоузгодженими: функцію підвищення інформаційної 

насиченості освітнього процесу, за рахунок використання інформаційно 

ємного візуального контенту; функцію компресії навчального матеріалу, яка 

забезпечує його подання у компактному й осяжному вигляді із збереженням 

семантичної повноти; функцію адекватності подання навчального матеріалу 

психофізіологічним особливостям учня, що зменшує витрати його енергії та 

часу на розуміння й сприйняття великого за обсягом навчального матеріалу; 

функцію скорочення низькоефективних фаз освітнього процесу, яка надає 
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змогу підтримувати високий навчальний темп; функцію сприяння 

раціональній організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці за 

рахунок її алгоритмізації. Визначені дидактичні функції технологій 

візуалізації для навчання учнів становлять ключову основу їх проєктування. 

Сутність проєктування ЦДВЗ ми розглядаємо як чітко спрямовану і 

сплановану діяльність вчителя щодо їх розробки, реалізації та упровадження 

в процес навчання. Оскільки ми розглядаємо виключно цифрову 

візуалізацію, то нами було проаналізовано новітні досягнення в галузі ІКТ, з 

метою їх залучення до процесу навчання та розкрито специфіку 

використання технологій візуалізації засобами технологічних трендів, серед 

яких нами було акцентовано увагу на кросплатформеності; технотренду 

BYOD; мобільному навчанні; технології доповненої реальності; віртуальних 

лабораторіях; робототехніці; гейміфікації; технології Big Data; хмарних 

технологіях, а також визначено їхні можливості у навчанні. Проведений 

аналіз технотрендів дозволив виокремити хмарні сервіси і розглядати їх як 

ефективний інструмент для адаптації та створення авторських візуальних 

дидактичних засобів, також було з’ясовано, що є ряд проблем, які виникають 

під час такої діяльності, а саме: низький рівень грамотності вчителів в 

області використання хмарних технологій; необізнаність щодо існуючого 

інструментарію для створення візуальних матеріалів; не знання принципів, 

яким повинна відповідати візуалізація для її застосування в навчальному 

процесі; не вміння адаптувати існуючи візуальні засоби для поставлених 

цілей; не вміння створювати власні дидактичні візуальні засоби. Такі 

проблеми наштовхують на необхідність відповідної підготовки вчителів до 

створення та використання дидактичних візуальних засобів у навчанні, де 

важливим аспектом є врахування певної специфіки створення ЦДВЗ. Нами 

було виокремлено таку специфіку, яка полягає у: необхідності генералізації 

навчального матеріалу, відтворенні його ключових елементів, відображенні 

ієрархії та взаємозв’язків ключових елементів, цілісності образу візуального 

контенту, можливості використання різних графічних способів для керування 

увагою, необхідності запобігання непередбачених гештальт-ефектів при 
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сприйнятті візуального контенту. З урахуванням зазначеної специфіки 

уточнено систему вимог до ЦДВЗ, яка складається з: педагогічних вимог 

(відповідності, узгодженості, структурованості, зваженої складності), 

психологічних вимог (однозначності сприйняття змісту, простоти, якірності, 

емоційності), ергономічних вимог (комфортності, розпізнаваності візуальних 

кодів, уніфікації), естетичних вимог (стильової єдності, гармонійності, 

помірності). 

Розроблено класифікацію онлайнових інструментів щодо створення та 

адаптації візуалізації навчальної інформації, яка слугує надійним орієнтиром 

у виборі ефективного інструмента для вирішення конкретного педагогічного 

завдання. Виокремлено шість категорій окреслених інструментів за 

характером педагогічних задач, для розв’язання яких вони 

використовуються:  

 

У рамках визначених категорій інструменти було згруповано за видами 

кінцевого продукту – дидактичного візуального засобу, який створено на 

засадах застосування технологій візуалізації. Загалом йдеться про 34 види 

таких засобів. Наведено коротку загальну характеристику функціональних 

можливостей кожної з груп інструментів і їх перелік для створення 

відповідного дидактичного засобу. Інструменти відібрано за їх дієвістю, 

функціональною спроможністю й ефективністю використання в педагогічній 

діяльності. 

Розроблено і науково обґрунтовано технологію щодо створення 

авторського дидактичного візуального засобу, що містить такі етапи: 

цілепокладання, дидактичний дизайн, візуальний дизайн, інструментальний 

дизайн. Зазначені етапи вимагають від вчителя відповідних знань, вмінь та 
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навичок. Етап цілепокладання має на меті виокремлення значущості та місця 

навчального матеріалу в загальній системі, специфіки контингенту учнів та 

аналіз складнощів, які можуть виникнути в процесі, дидактичні функції 

ЦДВЗ. Кінцевим продуктом даного етапу є конкретизація мети. Етап 

дидактичного дизайну має на увазі пошук та підбір інформаційного 

контенту, визначення його ключових елементів та встановлення 

взаємозв’язків та ієрархії між ними. Кінцевим продуктом даного етапу є 

створення макету майбутнього ЦДВЗ. Етап візуального дизайну полягає у 

виборі композиційного рішення, візуальному кодуванні відібраного 

матеріалу. Кінцевим продуктом даного етапу є розробка прототипу ЦДВЗ. 

Етап інструментального дизайну включає вибір інструмента та програмну 

реалізацію створення дидактичного візуального засобу, а також вибір 

кольорових та типографічних рішень, установлення візуальних якорів, 

логічних наголосів, акцентів тощо. Кінцевим продуктом даного етапу є 

готовий ЦДВЗ. 

Також було розроблено структуру зазначеної готовності, 

компонентами якої є: мотиваційно-ціннісний, що відображає фактори, які 

спрямовують особистість на таку діяльність; когнітивний, що поєднує 

комплекс знань, які є її психолого-педагогічним фундаментом; 

операціонально-інструментальний, що ключовий у розглядуваній готовності 

і поєднує спеціальні вміння, необхідні для проєктування й адаптації готових 

або створення власних ЦДВЗ; практично-діяльнісний, який забезпечує 

спроможність майбутніх учителів ефективно застосовувати набуті знання й 

уміння в освітній практиці; рефлексивно-оцінювальний, що закладає 

механізм подальшого самовдосконалення вчителя в розглядуваному виді 

діяльності. 

Окреслена технологія та компоненти готовності дають підґрунтя для 

розробки моделі підготовки майбутніх учителів до використання технологій 

візуалізації в процесі навчання.  

Основні результати другого розділу дослідження опубліковані в 

роботах автора [47, 41, 42, 49, 45, 95, 120, 127, 135, 138, 139, 140, 142, 143]. 
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РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ДИДАКТИКО-

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН ДО ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У 

ПРЕДМЕТНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до 

використання технологій візуалізації 

Професійна підготовка майбутніх учителів стає в даний час предметом 

багатьох досліджень, що зумовлено підвищенням вимог до вчителя як 

фахівця в умовах кардинальних змін в суспільстві і, стосовно, до якості його 

підготовки до самостійної педагогічної діяльності. Окреслені обставини 

потребують оновлення методологічних засад організації підготовки 

майбутніх педагогів, а особливо основ щодо підготовки майбутніх педагогів 

дисциплін природничо-математичного напряму, оскільки саме цим 

предметам належить «виняткова роль у формуванні наукової картини 

дійсності та світоглядних орієнтацій школяра; у його ознайомленні з 

методологію сучасної науки, технологією та інструментами проведення 

досліджень» [61].  

У сучасних умовах інформатизації освіти, основною ідеєю стала 

орієнтація вузів на підготовку педагога-професіонала, фахівця, який не 

тільки гарно знає дисципліну, яку викладає, володіє різноманітними 

методами, формами та прийомами роботи зі школярами, враховуючи 

специфіку дисципліни та індивідуальні (психолого-фізіологічні) особливості 

учня, але й вміє застосовувати «власні оригінальні методики» [188], 

перетворювати інформацію в електронних формат, створювати авторські 

візуальні дидактичні засоби. Візуалізація навчальної інформації відіграє 

особливу роль в умовах сьогодення, оскільки в школу приходять учні, чиї 

психологічні особливості сформувалися в нових умовах цифрового 

інформаційного середовища і спрямовані на сприйняття графічної 

інформації. С. Каракозов, О. Дріжанова відзначають, що «психологи говорять 
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про кліпове мислення сучасної дитини. Ментальні відмінності одного 

покоління дітей від іншого проявляються кілька разів за період життя одного 

покоління педагогів» [173] і без врахування таких особливостей сучасних 

школярів не можливо говорити про ефективність освітнього процесу. Отже, 

актуальним є розгляд вихідних підходів, принципів, методів і форм 

підготовки майбутніх учителів до використання технологій візуалізації у 

майбутній професійній діяльності. 

У сучасній педагогіці до переліку підходів, які, на думку науковців, 

мають бути покладені в основу підготовки майбутніх педагогів, можна 

віднести аксіологічний, синергетичний, акмеологічний, системний, 

антропологічний, гносеологічний, діалогічний, компетентнісний, 

діяльнісний, етнопедагогічний, інтегративний, інформаційний, 

культурологічний, особистісно-орієнтований, праксеологічний, професійно-

орієнтований, соцієтарний та інші. 

В якості основних підходів формування майбутніх учителів ми 

визначаємо системний, синергетичний, діяльнісний, контекстний, 

акмеологічний, аксіологічний. Серед основоположних підходів у підготовці 

майбутніх фахівців дисциплін природничо-математичного циклу до 

застосування технологій візуалізації у професійній діяльності є системний 

підхід.  

Сучасна педагогічна наука системний підхід розглядає як 

методологічний засіб, за допомогою якого створюються або досліджуються 

цілісні педагогічні об’єкти, розкриваються взаємозв’язки частин, їх 

структура, закономірності функціонування, інтегральні якості. В основі 

системного підходу як засобу теоретичного синтезу лежить систематизація, 

яка має своєю кінцевою метою об’єднання в органічне ціле знань про об’єкти 

професійної діяльності. Цей складний процес надає можливість не тільки 

виокремити системоутворюючі елементи, сформувати їх ієрархічну 

структуру, але і спрогнозувати послідовність і рівні пізнавальних і 

практичних дій по дослідженню і перетворенню педагогічних об’єктів з 

метою виховання і навчання [37]. Системний підхід дозволяє бачити процес 
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навчання як єдине ціле щодо до всієї системи освіти. Він також надає 

можливість вивчати об’єкт з різних сторін, аспектів, за допомогою різних 

галузей науки. Дослідження системного підходу відображені в дослідженнях 

Б. Ананьєва, П. Анохіна, Л. Берталанфі, Т. Ільїної, М. Очілова, Н. Муслімова, 

В. Безрукова, Г. Серікова, В. Сластьоніна, Т. Парсонса, Ж. Хамідова та 

інших.  

Системний підхід базується на об’єднанні досліджуваних об’єктів в 

сукупності, встановлення властивостей і зв’язків всередині її, а також на 

виділення факторів, найбільш важливих для досягнення поставлених цілей. 

Тому саме системний підхід до підготовки майбутніх педагогів дисциплін 

природничо-математичного циклу до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі дозволяє розробити цілісну модель такої підготовки, 

виявити відповідні її елементи, компоненти, встановити зв’язки і відношення 

між ними, визначити системоутворювальні фактори та умови 

функціонування.  

Серед важливих сучасних підходів ряд дослідників виокремлюють 

синергетичний підхід, який є одним з основоположних у нашому 

дослідженні. Підставами синергетичного підходу в науці визнаються 

системний підхід, теорія управління, теорія прогнозування багатовимірних, 

нелінійних, відкритих процесів і явищ. В якості підстави синергетичного 

підходу також називають багатовимірний складний характер досліджуваних 

наукою явищ, об’єктів, процесів, знаходяться в постійному розвитку. 

Спостерігається перехід науки до вивчення систем, що самоорганізуються і 

саморозвиваються як об’єктів нового типу. Ще одним компонентом підстави 

даного підходу виступає відкритий характер освітніх систем [46]. Практика 

використання принципів синергетики в освіті найбільш ефективно відповідає 

потребам всебічного розкриття здібностей особистості і способам 

безперервної самоорганізації, яка в аспекті освіти означає самоосвіту. 

Важлива роль синергетики в освіті підтверджується її взаємодоповнюючим 

характером і міждисциплінарність [298]. Синергетичний підхід до підготовки 
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майбутнього фахівця базується на використання властивостей нелінійності, 

відкритості педагогічних систем, їх здатності адаптуватися до умов 

оточуючого середовища на основі системності, самоорганізації та 

прогнозування результатів. Синергетичний підхід не є разовим педагогічним 

методом, він виходить за межі одного уроку і охоплює всю педагогічну 

систему і весь освітній процес. Виділяють три найважливіші аспекти 

впровадження методів синергетики в освіті [91]: дидактичні аспекти 

адаптації ідей синергетики в змісті освіти; використання їх в моделюванні і 

прогнозуванні розвитку освітніх систем; застосування в управлінні 

навчально-виховним процесом. Використання синергетичного підходу 

передбачає, що навчання студентів повинно виходити за рамки традиційної 

загальноприйнятої моделі, де, зазвичай, студент є тільки пасивним 

отримувачем знань, а педагог має бути не тільки транслятором знань, але й 

суб’єктом, який визначає освітній напрямок кожного студента [298]. 

Синергетиче навчання відбувається, коли студенти зосереджені на двох 

основних речах – на змісті курсу і навичках, які необхідно отримати, та на 

тому, як саме вони вчаться, тобто студенти мають самооцінювати власні 

досягнення як учнів і вміти оцінювати себе з позиції викладача. Сутність 

синергетичного підходу полягає в тому, що студенти вчаться у викладача 

його відповідному досвіду і знанням, а також вони вчаться у інших студентів, 

які розкривають та обґрунтовують власну точку зору та наводять пояснення. 

Коли студенти виступають в ролі вчителів, їх впевненість зростає, так само 

як і впевненість тих, хто вчиться у них. Завдяки такій синергії студенти 

можуть усвідомити те, що вони спроможні дуже легко розуміти, засвоювати 

та осмислювати навіть важкі теми [322]. Отже, в освітньому процесі, 

застосування синергетичного підходу є гарантом забезпечення 

багатоваріантності навчання, що надає можливість кожному студенту 

неординарного та самостійного руху до успіху шляхом створення умов для 

вибору і альтернативи.  
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Доцільність упровадження синергетичного підходу в систему 

підготовки майбутніх педагогів природничо-математичних дисциплін до 

застосування технологій візуалізації зумовлено створенням необхідних умов 

для підготовки майбутніх учителів, здатних до повноцінної і продуктивної 

діяльності в постійно змінюваному світі з урахуванням його сучасних потреб 

та інтересів.   

Одним з основоположних у підготовці майбутніх фахівців природничо-

математичних дисциплін є діяльнісний підхід, що зіставляється з основною 

метою будь-якої системи освіти. Діяльнісний підхід ґрунтується на 

положенні про те, що психіка особистості нерозривно пов’язана з його 

діяльністю і обумовлена нею. При цьому діяльність характеризується як 

навмисна активність людини, що проявляється в процесі її взаємодії з 

навколишнім середовищем, і така взаємодія полягає у вирішенні життєво 

важливих завдань, які визначають існування і розвиток людини. Основні 

положення вищезазначеного підходу розглядаються у працях П. Гальперіна, 

В. Давидова, О. Запорожця, С. Котельнікова М. Левиної, В. Лекторського, 

О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, В. Слободчікова, Н. Тализіної, 

Г. Щедровицького, Д. Ельконіна. Провідною ідеєю діяльнісного підходу є 

положення про те, що будь-який розвиток (будь то особистісний або 

професійний) відбувається тільки в діяльності. Актуальність даного підходу 

для досліджень педагогічної спрямованості визначається наступними 

підставами: ефективний розвиток особистості можливо тільки в процесі 

оволодіння навколишньою дійсністю, досвідом попередніх поколінь, 

культурою, власним позитивним досвідом суспільних відносин, що можливо 

тільки через активну діяльність (С. Рубінштейн, Д. Ельконін та ін.); 

діяльність висловлює рівень активності особистості, визначає здатність 

реалізувати відносини з навколишнім світом; актуальність діяльнісного 

підходу визначається також, виходячи з закону психології про єдність 

діяльності і розвитку особистості (С. Рубінштейн), який носить загальний 

характер [46]. Д. Ельконін і В. Давидов бачили реалізацію діяльнісного 
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підходу в комунікації і в формуванні особистісного сенсу [99]. На їхню 

думку, саме завдяки діяльності і відбувається особистісне 

самовдосконалення і реалізується розвиток особистісного потенціалу 

студента. Саме діяльність і є проявом форми активності. С. Рубінштейн, 

аналізуючи основні психічні процеси людської активності, уточнює, що 

діяльність - це відношення людини до світу, в тому випадку якщо вона 

цілеспрямована і свідома [276]. Поза діяльнісної концепції неможливо 

досягти справжньої фундаменталізації природничо-математичної освіти. З 

точки зору діяльнісного підходу два послідовних завдання педагогіки 

(трансляція знань і формування вмінь їх використовувати) замінюються 

одним – до одночасного набуття знань із засвоєнням способів дій з ними. 

Діяльнісний підхід має на меті спрямованість на розвиток творчого 

потенціалу особистості та надає можливість врахування індивідуальних 

особливостей кожного студента через включення їх у навчальну діяльність, 

яка сприятиме їхньої самореалізації та особистісному зростанню [219]. 

В рамках нашого дослідження, в межах діяльнісного підходу, в процесі 

фахової підготовки майбутніх педагогів дисциплін природничо-

математичного циклу мають бути сформовані професійні уміння та навички 

педагогічної діяльності, які забезпечують успішне становлення майбутнього 

професіонала. 

В основі системи професійної підготовки компетентного спеціаліста у 

галузі природничо-математичних наук до застосування технологій 

візуалізації у майбутній діяльності лежить також контекстний підхід, 

розроблений А. Вербицьким. Зміст контекстного підходу висвітлюється як в 

роботах самого А. Вербицького, так і його послідовників: О. Агапова, 

Є. Андрєєвої, Н. Борисової, Т. Дубовицької, О. Ларіонової, В. Швець. 

Контекстний підхід до професійної підготовки майбутнього педагога має на 

меті зміну орієнтації із засвоєння продуктів минулого досвіду на установку 

майбутньої професійної діяльності. Метою професійної підготовки 

компетентного фахівця, згідно контекстного підходу, є не оволодіння 
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системою інформації, а формування компетентностей до здійснення 

майбутньої професійної діяльності. «Контекстним є таке навчання, в якому 

на мові наук за допомогою всієї системи традиційних та нових педагогічних 

технологій в формах навчальної діяльності, які все більше наближаються до 

форм професійної діяльності, динамічно моделюється предметний і 

соціальний зміст професійної праці. Тим самим забезпечуються умови 

трансформації навчальної діяльності студента у професійну діяльність 

фахівця» [84]. Інформація займає «структурне місце в навчальній діяльності 

студента лише до певного моменту, а потім ця інформація повинна отримати 

практику свого застосування як засіб регуляції діяльності, яка стає 

професійною. Згідно до контекстного підходу, зміст навчальних матеріалів, в 

тому числі і контрольних, має відповідати змісту майбутньої професійної 

діяльності, що надає цілісність, системну організованість і особистісний сенс 

засвоюваним компетенціям» [103]. 

Реалізація окресленого підходу у підготовці майбутніх учителів 

дисциплін природничо-математичного циклу до застосування технологій 

візуалізації полягає у створенні системи навчальних проблемних ситуацій, 

проблем і завдань, які поступово наближаються до проблем і завдань, що 

постають у професійній діяльності. 

Акмеологічний підхід є інтегративним у дослідженні педагогічних 

процесів, оскільки його реалізація забезпечує орієнтованість на високий 

результат професійної підготовки вчителя, що є співзвучним з 

компетентнісним підходом та передбачає досягнення вершин професійної 

зрілості «акме», що не можливо без саморозвитку та самовдосконалення 

[275]. Акмеологія, відповідно до освіти, у свою чергу, висвітлює розвиток 

суб’єктів процесу навчання та умови досягнення високої якості освітніх 

систем. Окреслений підхід до освіти набуває особливої актуальності у 

зв’язку із загостренням проблеми щодо якості сучасної вищої школи [106]. 

Сутність педагогічної акмеології відбивається в: окресленні шляхів 

досягнення вчителем професіоналізму; гуманістичній спрямованості на 
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розвиток особистості дитини засобами окремих навчальних дисциплін; 

виборі вчителем способів власної діяльності з урахуванням ціннісних 

орієнтацій, мотивів та цілей; підготовці школярів до наступних педагогічних 

впливів [119]. Акмеологічний підхід є являє собою систему прийомів, 

принципів та методів, які надають можливість розв’язувати акмеологічні 

проблеми та завдання; реалізація даного підходу в професійній освіті 

зумовлює передові зміни в змісті й рівні спрямованості особистості 

майбутніх фахівців, у рівні їхньої теоретичної, методологічної та практичної 

професійної підготовленості. Сутність запровадження акмеологічного 

підходу в систему професійної освіти постає в підвищенні у студентів 

професійної мотивації та мотивації спрямованої на досягнення успіху в 

майбутній діяльності, спрямованості формувальних та дослідницьких дій на 

актуалізацію творчого потенціалу студентів, що передбачає створення умов 

для освоєння ними прогресивних, сучасних методик і технологій навчання й 

виховання, саморозвитку та самовиховання. Метою реалізації 

акмеологічного підходу в системі підготовки майбутніх учителів є 

здійснення акмеолого-педагогічної дії на студентів з тим, щоб сформувати в 

них акмеологічну спрямованість особистості як стержневу властивість і 

найважливіший показник професіоналізму. Акмеологічна спрямованість — 

це якісна характеристика загальної спрямованості особистості, яка орієнтує 

людину на прогресивний розвиток, на максимальну творчу самореалізацію як 

у професійній діяльності, так і в життєдіяльності в цілому [268]. 

Акмеологічний підхід є інтегративним і передбачає сприяння 

постійному пошуку майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін новітнього інструментарію, методик його застосування в 

майбутній діяльності впродовж усього професійного життя. 

В сучасних умовах аксіологічний підхід (ціннісний підхід) є одним з 

основних методологічних принципів професійної підготовки майбутніх 

педагогів. Аксіологічний підхід у системі сучасної освіти є актуальним і 

відноситься до питань світоглядного характеру. Сенс аксіологічного підходу 
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до підготовки майбутнього педагога відбивається в спрямованості 

професійної освіти на формування у студентів системи загальнолюдських і 

професійних цінностей, які визначають їхнє ставлення до оточуючого світу, 

до власної діяльності, до самого себе як особистості та професіонала і 

забезпечує вивчення явищ з метою виявлення їх можливостей задовольнити 

потреби людини, розв’язувати завдання гуманізації суспільства, у яких 

людина є найвищою цінністю. Аксіологізація підготовки майбутніх педагогів 

дисциплін природничо-математичного циклу до застосування технологій 

візуалізації забезпечує перенос акцентів із зовнішніх аспектів керування 

процесом формування компетентностей студентів на внутрішні фактори 

активізації їх ціннісно-смислової сфери, самоорганізації їхньої навчально-

пізнавальної діяльності тощо [242].  

Спеціаліст з повністю сформованою системою ціннісних орієнтацій 

усвідомлює, яку важливу роль для вирішення професійних завдань у 

педагогічній сфері відіграє якість придбаних ним знань, навичок і умінь. 

Подібний фахівець постійно приділяє увагу своїй пізнавальній активності, 

визначає траєкторію свого розвитку, ставить самоосвітні мети, що у повній 

мірі забезпечує актуальність його знань і ефективність і якісність 

професійно-педагогічної діяльності.  

Зазначені підходи в своїй сукупності забезпечують методологічну 

основу побудови процесу підготовки майбутніх учителів, але для того щоб 

забезпечити високий рівень їх підготовки необхідно дотримуватися певних 

принципів організації освітнього процесу у системі вищої освіти, зокрема 

загальнодидактичних. Ці принципи, незалежно від моделі організації, є 

основними в практичній підготовці вчителя природничо-математичних 

дисциплін. 

У вільній енциклопедії Вікіпедії [72] поняття «принцип» (від лат. 

principum - початок, основа) – це твердження, яке сприймається як важливе, 

головне, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. Поняття «принцип» 

практично однаково визначається у новому словнику української мови 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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(основне вихідне положення будь-якої наукової системи, теорії, ідеологічного 

напряму тощо), в словнику С. Ожегова [237] (основне вихідне положення 

якої-небудь теорії, вчення, світогляду, теоретичної програми), у сучасному 

тлумачному словнику Д. Ушакова [312] (основне, початок, на якому 

побудовано що-небудь, наукова система, теорія, політика, пристрій тощо), у 

тлумачному словнику іноземних слів Н. Крисіна [196] (основне положення, 

керівне правило діяльності, яке визначає які-небудь відносини, в приватному 

житті, в політиці, в науці, мистецтві тощо). Принципи навчання випливають 

із законів і закономірностей процесу навчання, визначаються його цілями і 

завданнями. В даний час намітилася тенденція створення такої системи 

дидактичних принципів, в яких основні положення навчання розглядаються 

попарно. Це дає можливість повніше показати взаємозв’язок головних 

положень дидактики. Однак, наукова проблема дослідження основних 

закономірностей навчання і принципів, які випливають із них, настільки 

складна, що в педагогіці немає єдності в класифікації принципів навчання і 

визначенні їх складу. Під принципами навчання (або принципами дидактики) 

науковці розглядають виокремлену систему вихідних, основних дидактичних 

вимог, установок до освітнього процесу, виконання яких забезпечує його 

ефективність [337]. 

До загальнодидактичних принципів науковці відносять: свідомості і 

активності, наочності, систематичності і послідовності навчального 

матеріалу, міцності засвоєння знань, доступності засвоєння знань, зв’язку 

теорії з практикою, створення оптимальних умов навчання, зв’язок навчання 

з життям і практикою професійної діяльності, гуманізації навчання.  

У науковій літературі, починаючи з Я. Коменського, виділяють різні 

принципи навчання і існує їх різна кількість, а в деяких випадках дослідники, 

навіть, вкладають різний суттєвий зміст в одні й ті самі принципи. 

Проаналізуємо детальніше думки різних науковців щодо визначення 

принципів навчання. Ч. Купісевич [200] доповнив ці принципи і додав до них 

принцип оперативності знань учнів. О. Гребенюк [200] додає до 
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загальновизнаних принцип мотивації і принцип проблемності. І. Павлов 

[247], досліджуючи систему принципів, акцентував увагу на тому, що в число 

провідних дидактичних принципів слід обов’язково включати принцип 

особистісного цілепокладання. В. Оконь [346] основними принципами 

навчання вважає такі: системності, наочності, самостійності, зв’язку теорії з 

практикою, доступності, зв’язку інтересів особистості і суспільства. 

В. Давидов [346], провівши аналіз дидактичних принципів, прийшов до 

висновку про можливість виділення наступної їх номенклатури: наступність, 

доступність, діяльність, предметність. Цікавою, на нашу думка є 

класифікація польського педагога К. Леха, основу якої складають п’ять 

принципів, перші три з яких відображають положення яких повинен 

дотримуватися педагог, який організовує працю учнів, а інші два стосуються 

учнів. До таких принципів автор відносить гуманізацію праці (робота 

повинна бути особистим завданням, спонукати інтерес і інтелектуальну 

активність, створювати перспективу успіху); кооперацію і гармонію в роботі 

(колективне виконання завдань, раціональна організація праці, 

відповідальність кожного за роботу); економію у праці або цілеспрямованість 

в роботі (правильне і повне використання часу, сил і можливостей); 

організацію і порядок у праці (акуратність і точність, дотримання зобов’язань 

і термінів, правильний розподіл часу на працю і відпочинок); раціоналізацію 

праці (подальше вдосконалення організації праці) [246]. Вивчаючи проблеми 

методичної підготовки майбутніх учителів інформатики в педагогічних 

установах, Н. Морзе виокремлює принципи добору змісту навчання 

інформатики в шкільних ланках освіти (інтегрованості, перспективності, 

гнучкості й поліваріантності) та принципи навчання методики інформатики 

(забезпечення диференціації, модульності і варіативності навчання та 

застосування навчально-методичного комплексу) [224]. Ґрунтовними, на 

нашу думку є роботи вітчизняного науковця О. Спіріна, який досліджуючи 

аспекти організації освітнього процесу за кредитними технологіями виділяє 

такі принципи: загальні принципи організації навчання, принципи відбору 
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змісту навчального матеріалу, принципи диференціації та індивідуалізації 

навчання, принцип міцності знань, інтелектуальних навичок розумової праці, 

професійних умінь, принцип актуальності професійних знань і умінь, 

принцип забезпечення творчої самостійності та активності студентів, 

принцип дохідливості у викладанні в освітньому процесі, принцип 

альтернативності в побудові індивідуальної траєкторії, виборі методів, форм і 

засобів навчання, принцип поєднання колективного та індивідуального [297]. 

Таким чином, ми бачимо, що підставою для виділення того чи іншого 

принципу є трактування педагогами-дослідниками закономірностей 

навчальної діяльності. Тому базовий склад принципів навчання не може 

істотно змінюватися з часом, однак у зв’язку з виявленням наукою нових 

закономірностей навчальної діяльності в нових умовах необхідно 

формулювати нові принципи, уточнювати та розширювати зміст і процес 

реалізації загальних принципів. Враховуючи вищесказане виокремимо та 

висвітлимо уточнений зміст принципів підготовки майбутнього педагога 

дисциплін природничо-математичного циклу до використання технологій 

візуалізації в майбутній професійній діяльності.  

Ключовими принципами навчання, які набувають першочергового 

значення для підготовки майбутніх учителів до застосування технологій 

візуалізації і в цілому характеризують сутність освітнього процесу, 

відображаючи його закономірності є принцип наочності; принцип науковості; 

принцип системності і послідовності навчання; принцип зв’язку теорії з 

практикою; принципи усвідомленості і міцності засвоєння знань; принцип 

природовідповідності. 

Принцип наочності є одним з найстаріших і найважливіших в 

дидактиці. Я. Коменський називав його «золотим правилом» навчання і 

розумів наочність як чуттєвий компонент, який дозволяє за допомогою різних 

органів чуття отримати найповнішу і вірогідну інформацію про ті об’єкті або 

явища, які сприймаються людиною. Реалізацію дидактичного принципу 

наочності в навчанні ми вбачаємо через застосування технологій візуалізації 
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для показу студентам зразків готових візуальних дидактичних матеріалів для 

їх аналізу, порівняння виявлення переваг та недоліків; розкриття 

особливостей відображення візуальних засобів створених різними 

інструментами візуалізації для їх подальшого аналізу, порівняння та обрання 

оптимальної форми подання матеріалу; виявлення помилок щодо створення 

візуальних матеріалів; формування оцінювання та самооцінювання 

візуального навчального контенту, який створюється. В результаті таких дій 

створюється багата емпірична основа для узагальненої розумової діяльності 

студента.  

Принцип науковості є провідним орієнтиром при приведенні змісту 

освіти у відповідність до рівня розвитку науки та досвіду, накопиченого 

світовою цивілізацією. Реалізацію даного принципу, у підготовці майбутніх 

учителів до застосування технологій візуалізації, ми вбачаємо у науковій 

основі візуалізації, оскільки вона має власне обґрунтування в психології, 

фізіології, педагогіці. Важливим є формування у майбутніх учителів 

комплексу теоретичних знань, які є необхідними для свідомого, педагогічно 

зваженого застосування візуалізації у процесі навчання, спрямованого на 

досягнення конкретних навчальних цілей. Розкриття психологічного та 

фізіологічного підґрунтя візуалізації; з’ясування сутності поняття візуалізації, 

її видів; висвітлення дидактичного потенціалу візуалізації, її функцій як 

інструменту інтенсифікації освітнього процесу, підвищення якості навчання, 

формування мотивації учнів до навчання. 

З принципом науковості тісно пов’язаний принцип системності і 

послідовності навчання, який ґрунтується на необхідності засвоєння знань у 

системі, яка б відтворювала у цілісному вигляді процеси, явища, об’єкти в 

їхніх відношеннях та взаємозв’язках. Здійснювати навчання послідовно 

відповідно до загальної програми підготовки. Реалізація даного принципу, у 

підготовці майбутніх учителів до застосування технологій візуалізації, 

відбувається за рахунок розкриття потенціалу візуалізації для відображення 

системи внутрішніх зв’язків в матеріалі, що вивчається; надання навичок 
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студентам демонструвати ієрархію ключових понять і відносин, а також 

наочно відображати логіку та структуру навчального матеріалу, спираючись 

на інтерактивність і швидке розгортання таких схем (зокрема, ментальних 

карт, фішбоунів, структурно-логічних схем тощо); вміння зручно відображати 

місце нового матеріалу в структурі, як окремої теми, так і всього навчального 

матеріалу, розкривати його зв’язки з раніше засвоєними знаннями засобами 

інструментів візуалізації. 

Особливу роль в підготовці майбутніх учителів відіграє принцип зв’язку 

теорії з практикою, який полягає у необхідності розкрити студентам 

практичну значущість знань, формуванні їх впевненості в тому, що знання, 

які вони отримують, допоможуть їм досягти успіху в практичній діяльності, 

оскільки сучасній молоді важливим є розуміння практичної значущості знань 

і без розуміння для чого їм потрібні знання, вони не вбачають сенсу до їх 

засвоєння. Реалізація даного принципу, у підготовці майбутніх учителів до 

застосування технологій візуалізації, відбувається за рахунок долучення 

студентів до практичної діяльності спрямованої на набуття майбутніми 

педагогами вмінь розробляти ЦДВЗ, використовуючи сучасний онлайновий 

інструментарій. Оволодіння майбутніми педагогами сучасними 

високотехнологічними інструментами візуалізації здійснюється поступово, в 

ході здійснення спеціально розроблених практичних завдань, які зорієнтовані 

на розробку дидактичних візуальних засобів певного педагогічного 

призначення з переходом від порівняно простих засобів до більш складних. 

Описані можливості технологій візуалізації є визначальними і щодо 

такого принципу навчання, як принцип усвідомленості і міцності засвоєння 

знань, який передбачає ґрунтовне засвоєння певної суми знань, що 

відображається в усвідомлені, систематизації, зв’язку з практикою знань, які 

стали надбанням довготривалої пам’яті. Даний принцип реалізується за 

рахунок інтеграції знань і вмінь, набутих під час навчання, з вирішенням 

педагогічних завдань, що виникають у процесі професійної діяльності 

вчителя; аналізу наявного педагогічного досвіду ефективного використання 
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візуалізації; розгляду питань специфіки застосування візуалізації в 

освітньому процесі; розв’язання практичних задач з адаптації існуючих 

візуальних ресурсів до цілей і умов конкретного навчального заняття; 

розробка комплекту візуальних дидактичних матеріалів для вивчення певної 

теми заданого навчального курсу. 

Важливим є принцип природовідповідності, який зорієнтований на 

врахування багатогранної людської природи, особливостей її анатомо-

фізіологічного розвитку з погляду віку і статі. Даний принцип розглядали ще 

такі відомі педагоги-класики Я. Коменський, Ж. Руссо, К. Ушинський, 

А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. Даний принцип реалізується 

максимальним врахуванням особливостей сприйняття навчальної інформації 

теперішніми школярами, які народилися й зросли у світі, насиченому 

інтенсивними й потужними інформаційними потоками, що сформувало нові 

способи сприйняття інформації, оперування нею, мислення; врахування 

особливостей розвитку пізнавальної сфери сучасних школярів, специфіку 

сприйняття, усвідомлення та запам’ятовування інформації учнями різних 

вікових категорій, впливу візуалізації на мислення людини; перехід від 

переважно вербальних методів навчання до застосування цікавих для молоді 

форм та методів організації навчальної діяльності, відповідно до цілей та 

задач конкретного уроку. 

Окрім загальнодидактичних принципів, які становлять базове ядро, слід 

виокремити специфічні принципи до яких ми відносимо принципи 

інноваційності, естетичності та орієнтації на хмарні сервіси. Розглянемо 

більш детально кожен із виокремлених принципів. 

Виокремлення принципу інноваційності та випереджувальності 

викликано змінами у соціальному світі, у системі освіти, які в першу чергу 

пов’язані з швидким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, 

впливом цифрових пристроїв на професійну діяльність людини. В умовах 

швидкоплинного технологічного зростання та постійного оновлення новітніх 

тенденцій неможливо точно спрогнозувати, яких предметних знань і умінь 



207 

 

  

потребуватиме у майбутній професійній діяльності педагог. Це зумовлює 

необхідність реформування системи підготовки студентів до самостійного 

набуття знань, пошуку зразків педагогічних рішень, які мають 

випереджувальний характер і які можна застосовувати для моделювання 

нововведень, проєктування інноваційної моделі педагогічної системи в 

цілому або її окремих частин, точний розрахунок практичної значущості і 

ефективності нововведення перед впровадженням в практику [156]. 

Реалізація даного принципу, у підготовці майбутніх учителів до застосування 

технологій візуалізації, передбачає систематичне й оперативне оновлення 

змісту навчальних дисциплін з урахуванням новітніх досягнень технологій 

візуалізації, появи більш досконалих інструментів для створення ЦДВЗ, а 

також створення умов для набуття майбутніми вчителями навичок 

постійного пошуку таких інструментів, здатності аналізувати педагогічний 

досвід з їх використання в освітньому процесі. 

Принцип естетичності передбачає застосування технологій візуалізації 

для подання та засвоєння навчального матеріалу в естетичному, простому, 

зрозумілому і привабливому вигляді. Формування естетичної культури у 

майбутніх учителів є важливою задачу сучасної освіти. У Педагогічній 

Конституції Європи, де висвітлено єдину ціннісну й методологічну 

платформу підготовки нового вчителя для об’єднаної Європи XXI сторіччя, 

наголошується що вчитель покликаний суспільством бути провідником 

високої моралі, формувати світогляд і культуру дітей, що спирається на 

важливість формування естетичної культури майбутнього вчителя, як носія і 

транслятора культурних і загальнолюдських цінностей в освітньому 

середовищі. Реалізація даного принципу полягає у тому, щоб у процесі 

підготовки майбутніх учителів до створення ЦДВЗ привертати їх увагу до 

значущості естетичного аспекту візуального дизайну, сприяти формуванню 

їх естетичних смаків, зокрема на прикладі ЦДВЗ, застосовуваних в 

освітньому процесі з навчальних дисциплін професійної підготовки. 
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Виокремлення принципу орієнтації на хмарні сервіси, які сьогодні є 

сучасним технологічним освітнім трендом і зумовлено стрімким оновленням 

сучасного апаратного забезпечення, що міняються і вдосконалюються майже 

щоденно, і будь-яка шкільна установа не має можливості поновлювати власну 

технічну базу відповідно до обчислювальних можливостей сучасної 

комп’ютерної техніка, яка швидко змінюється і забезпечувати освітній процес 

останніми новинками комп’ютерного обладнання. Відповідна ситуація 

відбувається і з програмним забезпеченням, що вимагає чималих 

матеріальних витрат на підтримку необхідного інформаційного забезпечення 

шкіл. Реалізація даного принципу спрямована на ефективне використання 

можливостей хмаро орієнтованого освітнього середовища закладу вищої 

освіти з метою сприяння оволодіння майбутніми вчителями вміннями 

впевнено орієнтуватися в просторі педагогічно корисних онлайнових 

сервісів, продуктивно застосовувати сучасний онлайновий інструментарій 

для розробки власних, а також модифікації та адаптації наявних ЦДВЗ.  

На рис. 3.1. Відображено принципи професійної підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації. 

У рамках нашого дослідження слід зазначити, що підготовка майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації не є відокремленим завданням, а таким, що розв’язується в 

рамках загальної підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності в 

умовах інтенсифікації, інформатизації та технологізації навчання, що 

зумовлює зміни у компонентах педагогічного процесу і впливає на 

результативність навчання. Реалізація Державних програм – «Національної 

програми інформатизації» [228], «Комплексної програми забезпечення 

загальноосвітніх, професійно-технічних і закладів вищої освіти сучасними 

технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних 

дисциплін» [151], Державної програми «Інформаційні та комунікаційні 

технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки [152], що сприяло оснащенню 
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освітніх установ сучасним комп’ютерним та телекомунікаційним 

обладнанням, запровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітній процес, забезпеченню доступу до технологій Web 2.0., Web 3.0 та 

Web 4.0., які відкривають доступ до сучасного онлайнового інструментарію.  

 

Рис. 3.1. Принципи професійної підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації 

Нові стандарти та орієнтири професійної підготовки сучасного вчителя 

відображені в «Національній стратегії розвитку освіти в Україні» на 2012-

2021 роки, в якій акцентується увага на тому, що «пріоритетом розвитку 

освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

які забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність 

та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві» [224]. Заходи, спрямовані на забезпечення 

інформатизації освіти, зокрема передбачають: формування та запровадження 

інформаційного освітнього середовища в ланках вищої освіти, використання 

поряд із традиційними засобами інформаційно-комунікаційних технологій; 

організацію інформаційної системи підтримки процесу навчання в освітніх 

установах, яка спрямована на відтворення її основних функцій (забезпечення 

навчання, внутрішній контроль за виконанням освітніх стандартів, 
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соціалізація тощо); повне забезпечення вищих освітніх установ 

комп’ютерною технікою, а також опорних навчальних закладів освітніх 

округів необхідним мультимедійним оснащенням; оновлення застарілого 

комплекту комп’ютерного обладнання; розробку електронних підручників та 

енциклопедій освітнього призначення; забезпечення доступу навчальних 

закладів до світових інформаційних ресурсів [224]. Розвиток суспільства, 

науки й технологій, здійснення заходів щодо інформатизації освіти, 

потребують удосконалення системи підготовки майбутніх учителів і 

приведення змісту його фундаментальної, психолого-педагогічної, науково-

методичної, інформатичної, практичної й соціально-гуманітарної підготовки 

до вимог інформаційного суспільства та змін, що відбуваються в соціально-

економічній, духовній та гуманітарних сферах [224].  

Таким чином, проведений аналіз наукової літератури щодо 

концептуальних підходів підготовки майбутніх учителів обумовлюють 

необхідність дотримання у навчальному процесі таких принципів: наочності, 

науковості, принцип системності і послідовності навчання, принцип зв’язку 

теорії з практикою, принцип усвідомленості і міцності засвоєння знань, 

принцип прородовідповідності, інноваційності та випереджувальності, 

естетичності, орієнтації на хмарні сервіси. Висвітлення значущості розкритих 

принципів свідчить про те, що всі вони взаємопов’язані один з одним і 

ізольоване використання будь-якого принципу окремо не дасть ефективного 

результату в системі навчання. Враховуючи вищезазначене можна 

припустити що, уточнені автором дидактичні принципи та виокремлені 

специфічні, забезпечать ефективну підготовку студентів природничо-

математичного напряму до застосування технологій візуалізації у майбутній 

професійній діяльності. Перспективним напрямом подальших досліджень, на 

нашу думку, є розробка моделі підготовки майбутніх учителів до 

застосування технологій візуалізації. 
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3.2. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів 

до використання технологій візуалізації у предметно-професійній 

діяльності 

Нове осмислення вимог суспільства до підготовки педагогічних кадрів 

передбачає створення моделі, використання якої в педагогічному вузі 

дозволить підготувати майбутніх учителів до застосування технологій 

візуалізації в освітній практиці.  

Перед тим як перейдемо до обґрунтування концептуальної моделі 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації, розглянемо сутність понять «модель», 

«концептуальна модель» та «моделювання». 

У вільній енциклопедії Вікіпедії, на сьогодні під моделлю (від лат. 

modulus – «міра, аналог, зразок») розуміють також відтворення чи 

відображення об’єкта, задуму (конструкцій), опису чи розрахунків, що 

відображає, відтворює «принципи внутрішньої організації або 

функціонування, певні властивості, ознаки чи(та) характеристики об’єкта 

дослідження чи відтворення (оригіналу), що є істотними для цілей 

конкретного дослідження» [72], а сучасний тлумачний словник української 

мови пропонує під моделлю розуміти «уявний чи умовний (зображення, опис, 

схема) образ якогось об’єкта, процесу чи явища, що використовується як його 

«представник» [296]. В енциклопедії освіти «модель – це уявна або 

матеріально-реалізована система, яка відображає або відтворює об’єкт 

дослідження (природний чи соціальний) і здатна змінювати його так, що її 

вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта» [194]. Дефініція 

«модель» виникла від латинського «modus» (міра, зразок, норма) і в 

широкому сенсі передбачає «аналог» (відображення, схема, структура, 

знакова система), спеціально створену форму об’єкта, ідеалізацію, 

спрощення дійсності, є умовним образом певного елемента соціальної або 

природної дійсності, який призначений для розширення знань про оригінал, 

відображення певних характеристик справжнього об’єкта, його структури та 
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властивостей, які необхідно дослідити для покращення їхніх характеристик, 

перетворення й керування ними [232]. Розглядаючи дане поняття 

Г. Кондрацька під моделлю (від фр. Modele – зразок) розуміє дослідження 

явищ і процесів за допомогою їхніх ідеальних або реальних (фізичних) 

моделей, а приватні показники, які належать до її складу, розглядаються як 

«модельні характеристики» [189]. К. Морозова термін «модель» висвітлює у 

іншому ракурсі: «це об’єкт будь-якого походження, що здатен виступити в 

якості досліджуваного об’єкта, так що з’являється нова інформація про 

нього» [225]. В роботі В.Краєвського і В.Полонського надається таке 

визначення даного поняття: «Модель – це наступний результат абстрактного 

узагальнення практичного досвіду, а не прямий результат експерименту» 

[192]. Дослідники К. Гнезділова С. Касярум у своїй роботі відзначають, що у 

дослідженні педагогічних процесів створення моделі є найкращим методом, 

який надає певну інформацію про процеси, що відбуваються у так званих 

«живих системах» [88]. О. Теплицьким та В. Соловйовим створено та 

науково-обґрунтовано модель формування професійної підготовки майбутніх 

учителів дисциплін природничо-математичного циклу засобами 

комп’ютерного моделювання [304]. М. Бирка запропонував модель системи 

професійного розвитку педагогів дисциплін природничо-математичного 

напряму у системі післядипломної освіті та схарактеризував вимоги до 

моделі як концепту досліджуваного явища, а також визначила зміст 

структурних складових моделі та їх компонентів [35].  

Поняття «концептуальної моделі» прийшло в педагогіку з інженерної 

психології, означає систему уявлень людини про мету її діяльності, стан 

предмета управління та способи впливу. «Концептуальна модель – це каркас, 

методологічна, дидактична й методична основа проєктування і 

конструювання процесу формування інформаційної компетентності вчителя. 

Моделі системи на практиці – це конкретний план дій із реалізації моделі в 

певних умовах і у встановлені (певні) терміни» [296]. Сьогодні, наукові 

розвідки висвітлюють багато підходів до категоризації педагогічного 
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моделювання, що виступає «вищою і особливою формою наочності, засобом 

упорядкування інформації, що дозволяє більш глибоко розкрити сутність того 

явища, яке вивчається» [316]. Актуальність, складність і багатоаспектність 

проблеми підготовки майбутніх учителів до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі доводить необхідність пошуку й 

моделювання найбільш ефективних та оптимальних шляхів формування 

готовності майбутніх педагогів до її розв’язання.  

Як зазначав А. Макаренко, педагогічне моделювання застосовується 

для розв’язання таких педагогічних завдань, як здійснення «планування й 

організація навчально-виховного процесу, оптимізація структури змісту 

навчання й виховання, побудова технологій навчально-виховного 

процесу» [211]. Моделювання в педагогічних дослідженнях виступає як вища 

й особлива форма наочності, як засіб упорядкування інформації, що дозволяє 

більш глибоко розкривати суть досліджуваного явища [296], оскільки будь-

яка наукова модель є абстрагованим вираженням суті досліджуваного явища, 

де ступінь подібності моделі реальній дійсності співвідноситься з метою 

дослідження. Л. Пуховська щодо моделювання діяльності фахівця уточнює, 

що модель – це описовий аналог діяльності, який у формалізованих 

конструкціях відображає її найважливіші характеристики [269]. Відповідно 

до положень, розроблених В. Пікельною, моделювання може визначатися як: 

метод наукового дослідження; основа розроблення нової теорії; механізм 

визначення перспективи розвитку [254]. 

Специфіка моделей у педагогічних дослідженнях пов’язана зі 

складністю об’єкту дослідження (учень, студент, викладач), на який впливає 

значна кількість факторів. Моделі у педагогічних дослідженнях будуються з 

метою спрощення реального об’єкту або явища та визначення тих суттєвих 

факторів, які впливають на нього [168].  

У педагогічній літературі виділяють різні види моделей, так за видом 

структури дослідники виокремлюють: 
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- структурні, які передбачають виокремлення найбільш суттєвих 

складових системи та зв’язків між ними;  

- функціональні, які відтворюють результати впливу цілеспрямованих 

дій складових моделі і призначені для дослідження особливостей 

функціонування системи у взаємозв’язку з внутрішніми та зовнішніми 

елементами;  

- структурно-функціональні, які містять сукупність компонентів, що 

утворюють структуру системи і є для неї необхідними, та функціональні, 

тобто стійкі зв’язки структурних компонентів, які виникають у процесі 

педагогічної діяльності й зумовлюють розвиток й удосконалення педагогічної 

системи [235]. 

За характером підготовки: 

- модель спеціаліста, яка відображає об’єм і структуру професійних і 

соціально-психологічних якостей, знань, умінь, які разом представляють 

узагальнену характеристику спеціаліста як члена суспільства [117]; зразок 

спеціаліста з вищою освітою, який базується на дослідженні особливостей 

особистості й структури діяльності осіб, які успішно працюють після 

закінчення вищого навчального закладу [88]; зразок, що визначається 

стандартом вищої освіти і спрямовує освітній процес [174];  

При побудові даної моделі можуть бути такі варіанти: модель 

діяльності фахівця, куди входить опис видів професійної діяльності, сфери і 

структури професійної діяльності, ситуацій професійної діяльності і способів 

їх вирішення, в тому числі типові, професійні завдання і функції, професійні 

труднощі, типові установи та робочі місця та модель особистості фахівця, 

куди включаються необхідні якості і властивості працівника, що 

забезпечують самонавчання, саморозвиток та успішне виконання завдань, які 

виникають у професійній діяльності [263]. 

- модель навчання, яка описує процес навчання або його складові 

частини і фрагменти за допомогою схеми або аналога природної або 

соціальної реальності, що дає уявлення про їх структуру, основні елементи та 

https://www.psyh.kiev.ua/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://www.psyh.kiev.ua/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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відображає функціональні зв’язки навчання з різними умовами й факторами, 

соціальним середовищем або представляє картину майбутнього стану 

процесу та його результатів [321]; індивідуальна інтерпретація викладачем на 

заняттях методу навчання стосовно конкретних цілей і умовам роботи та 

слугує певною опосередкованою ланкою для передачі нашого уявлення про 

навчальну діяльність [29]; систематизований комплекс основних 

закономірностей організації діяльності того, хто навчається і навчає при 

здійсненні навчання [291]; ситуаційно обумовлена послідовність дій навчає і 

учнів в межах мети педагогічного впливу [293]; комплекс, що «складається з 

дидактичної основи і педагогічної техніки, які використовуються в даному 

навчальному періоді» [97]. 

- модель освіти – модель систематичної академічної освіти як способу 

передання молодому поколінню універсальних елементів надбань минулого й 

теперішнього. Під моделлю освіти розуміється сукупність базових знань, 

умінь й навичок в межах культурно-освітньої традицій, що дозволяють учню 

перейти до самостійного засвоєння знань, цінностей й умінь більш високого 

порядку [232]; 

Дослідники виокремлюють різні види моделі освіти, але на нашу 

думку, найбільш ґрунтовно різновиди моделей висвітлюють Н. Бордовська і 

А. Реан, які пропонують нижчеокреслені моделі освіти: модель освіти як 

державно-відомчої організації, яка вбачає освіту як одну з галузей народного 

господарства і будується за відомчим принципом з жорстким 

централізованим визначенням цілей і змісту освіти, типів освітніх організацій 

і складу навчальних дисциплін для кожного типу; модель розвиваючої освіти 

(В. Давидов, В. Рубцов та ін.), яка відрізняється кооперацією освітніх 

організацій різного типу і рівня; модель систематичної академічної освіти 

(Ж. Мажо, Л. Кро, Д. Равич і ін.), яка вважається традиційним способом 

передачі новому поколінню культурного досвіду минулого і націлена на 

формування системи базових знань і умінь, що дозволяють індивіду в 

подальшому перейти до самостійного засвоєння знань, цінностей, досвіду; 
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раціоналістична модель (П. Блум, Р. Ганьє і ін.), яка передбачає таку 

організацію освіти, яка забезпечує, перш за все, практичне пристосування 

молодого покоління до суспільства, до існуючих соціальних умов; 

феноменологічна модель (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс та ін.), яка 

заснована на персональному навчанні, що враховує індивідуальні 

психологічні особливості учня, на шанобливе ставлення до його інтересів і 

потреб; неінституційна модель (П. Гудман, І. Ілліч, Ф. Клейн та ін.), яка являє 

собою утворення поза шкіл, вузів та інших соціальних інститутів: 

дистанційне навчання, навчання через книги, засоби масової інформації, 

мультимедійні підручники, мережа Інтернет тощо. державного зразка [245]. 

- моделі підготовки фахівця, яка включає види навчальної і 

пізнавальної діяльності щодо оволодіння професійною діяльністю і відбиває 

процес надання студентам професійних, специфічних, організаційних знань, 

необхідних умінь й навичок для здійснення професійних дій [70], [91]; 

«система, що відображає або відтворює існуючі чи спроєктовані структури, 

склад, зміст та організацію навчання спеціаліста, що забезпечує їх 

реалізацію» [336]. 

Загалом, будуючи концептуальну модель дослідники виокремлюють 

певні блоки. Так, Я. Сікора, у процесі моделювання професійної 

компетентності, важливим вбачає визначення мети, структурних 

компонентів, принципів, педагогічних умов, етапів, форм та методів її 

формування [291]. 

Готовність майбутнього педагога до застосування технологій 

візуалізації утворює цілісну структуру, в якій всі елементи знаходяться у 

певній взаємодії та взаємозалежності і кожен із таких елементів має вплив на 

загальний процес формування інших компонентів і готовності майбутнього 

педагога. Враховуючи специфіку педагогічно обґрунтованого застосування 

візуалізації в освітньому процесі нами у п.3.1. було виокремлено структурні 

компоненти готовності майбутнього педагога природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації [41].  
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В рамках нашого дослідження ми обрали структурно-функціональну 

модель, специфіка якої полягає в тому, що, з одного боку, структурна модель 

імітує внутрішню організацію, структуру оригіналу (О. Богатирьов, 

Б. Глінський, Б. Грязнов, О. Дахін, В. Монахов та ін.). З другого боку, 

функціональна модель (С. Бєшенков, М. Боброва, А. Циганова, В. Ясвін і ін.), 

в якій функції, «як деякі стабільні, характерні для даної системи способи 

поведінки, є однією з найважливіших сторін сутності даної системи, і в 

цьому сенсі - одними з найважливіших внутрішніх її характеристик» [303]. 

Зазначена модель дозволяє відтворити як зміст підготовки за всіма її 

напрямами (педагогічним, психологічним, методичним та інформатичним) 

так і розгортання цієї підготовки впродовж освітнього процесу за її етапами, 

формами, методами. Функціонально пов’язані компоненти (блоки) складають 

певну цілісну систему і розкривають її внутрішню організацію. 

Створюючи модель підготовки студентів до застосування технологій 

візуалізації, ми брали до уваги, що подібна модель має бути органічною і є 

підставою для перетворення психологічної, педагогічної, методичної та 

інформатичної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін. Зміст відповідних навчальних дисциплін має бути доповнений 

модулями, які висвітлюють специфічні аспекти створення і використання 

ЦДВЗ в освітньому процесі. Моделювання дозволило нам уточнити ієрархію 

існуючих компонентів (мета, зміст, етапи, принципи, компоненти, критерії, 

результат), усвідомити взаємозв’язки між ними, систематизувати й об’єднати 

в єдиний конструкт теоретичний матеріал психологічних, педагогічних, 

методичних та інформатичних дисциплін, вибрати технології, найбільш 

адекватні змісту. Таким чином, складниками моделі є такі блоки: цільовий, 

змістово-процесуальний та результативно-оцінювальний.  

Окрім цього, під час розробки моделі все навчання було поставлено на 

універсальних засадах (набуття навичок використання інструментів створення 

ЦДВЗ, технологія їх розробки тощо), такі навички не вимагають розмежування 

за спеціальностями. Наш позиція, базувалась на популярній, наразі, тенденції до 
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інтеграції природничо-математичних дисциплін, концепцій STEM і STEAM 

освіти і з огляду на перспективність такої інтеграції. Спеціалізація 

враховувалась тільки в орієнтації завдань (конкретизації тематик) до створення 

та адаптації ЦДВЗ, які обирали студенти або викладачі для практичної 

апробації розроблених ресурсів, однак разом з тим, заохочувалися інтегровані 

тематики щодо створення авторських ЦДВЗ.  

Цільовий блок розглядається нами як найважливіший в структурі 

готовності майбутніх учителів, оскільки відображає бажаний результат, 

зумовлює організацію (зміст, етапи, принципи, ресурсне забезпечення) 

процесу підготовки, відбиває критерії та рівні готовності майбутніх 

спеціалістів. Даний блок представлений єдністю генеральної мети та системи 

певних завдань, комплексне розв’язання яких забезпечує її досягнення, а 

також враховує структурні компоненти готовності майбутнього педагога. 

Окреслений блок визначає мету моделі – формування готовності майбутніх 

учителів до застосування технологій візуалізації в освітній діяльності. Нами 

визначено основні завдання до відповідної підготовки, які полягають у 

формуванні у майбутніх учителів: (1) мотивації та ціннісних орієнтацій до 

застосування технологій візуалізації в освітньому процесі, зокрема, як 

ефективного інструменту подання та засвоєння знань; (2) цілісної системи 

теоретичних знань та практичних умінь, які потрібні для успішної розробки 

ЦДВЗ; (3) вмінь та навичок використання сучасного онлайнового 

інструментарію для створення ЦДВЗ; (4) комплексу теоретичних знань і 

практичних умінь, які є необхідними для педагогічно ефективного 

застосування технологій візуалізації в освітньому процесі; (5) здатності 

оцінювати рівень власної підготовки до застосування технологій візуалізації, 

визначати шляхи та напрямки професійного самовдосконалення зазначеної 

підготовки.  

Змістово-процесуальний блок охоплює основні концептуальні 

положення підготовки майбутнього викладача дисциплін природничо-

математичного напряму до застосування технологій візуалізації у 
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професійній діяльності; базується на загальнодидактичних і специфічних 

принципах та наукових підходах підготовки студента; містить нові форми, 

методи і засоби навчання; включає етапи відповідної підготовки майбутнього 

педагога. 

Принципи підготовки майбутнього педагога природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації є саме тими основними, 

вихідними дидактичними вимогами та установками до освітнього процесу, 

виконання яких забезпечує його ефективність [139]: загальнодидактичні 

(наочності, науковості, системності і послідовності, зв’язку теорії з 

практикою, усвідомленості і міцності засвоєння знань, 

природовідповідності); специфічні (інноваційності та випереджувальності, 

естетичності, орієнтації на хмарні сервіси). 

У рамках, розробленої нами структурно-функціональної моделі 

визначено методологічні підходи (системний, синергетичний, діяльнісний, 

контекстний, акмеологічний, аксіологічний). Розроблена нами структурно-

функціональна модель підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації, окрім 

принципів та підходів спирається на певні нормативні документи, які 

відображені в міжнародних та вітчизняних документах, таких як: Указ 

Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013 р.) [151]; Указ 

Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової 

глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу 

до цієї мережі в Україні» (№ 928/2000 від 31.07.2000 р.) [151]; проєкт нового 

базового закону «Про освіту» (№ 3491-д від 04.04.2016 р.) [151]; Концепція 

Нової української школи (2018 р.) [233]; Рекомендації Європейського 

парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей 

освіти впродовж життя (18.12.2006 р.) [266]; Концепція розвитку 

педагогічної освіти (спеціальність галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», 

2018 р.), Педагогічна Конституція Європи [252] та ін. 
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Формування готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації в професійній діяльності є 

складним процесом, який повинен відбуватися поетапно і мати чітку 

структуру навчально-пізнавальної діяльності. У нашому дослідженні мова 

йдеться про бакалаврський рівень підготовки, тому відповідно до цього, 

визначаємо базовий (перший рік навчання) та продуктивний (другий і третій 

роки навчання) етапи підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітній 

діяльності. Окрім цього, реалізація потреби у випереджаючій підготовці 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін з урахуванням 

динамічності розвитку хмарних технологій як основи для створення 

візуальних матеріалів та аксіологічна спрямованість такої підготовки вимагає 

виділення на четвертому році навчання коригувального етапу підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації в майбутній професійній діяльності. Коригувальний 

етап є завершальним у процесі підготовки студентів і дозволяє співвіднести 

результати такої підготовки не тільки з актуальними вимогами, що 

висуваються до сучасного педагога та новими і перспективними напрямами 

їх використання в освітньому процесі.  

На кожному етапі була виділена певна цільова домінанта, яка 

визначала специфіку завдань, що пропонуються студентам і реалізується 

через зміст навчальних дисциплін.  

І етап – базовий, реалізується на I курсі навчання і спрямований, перш 

за все, на забезпечення психолого-педагогічної та загальної інформатичної 

підготовки студента, яка стане підґрунтям для подальшого більш глибокого 

оволодіння спеціальними знаннями та вміннями потрібними для свідомого, 

педагогічно зваженого використання візуалізації в освітньому процесі, 

зорієнтованого на досягнення конкретних навчальних цілей.  

Мета даного етапу: сприяти набуттю уявлень про цінність і 

перспективність використання технологій візуалізації в освіті, сформувати 
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комплекс психологічних знань особливостей сприйняття візуального 

контенту учнями, систематизувати і розвинути знання та вміння, які 

необхідні для роботи з комп’ютерною графікою. Основними завданнями 

цього етапу є: вивчення вікових та індивідуальних особливостей школярів, 

які впливають на навчальну діяльність; висвітлення особливостей розвитку 

пізнавальної сфери сучасних школярів, специфіки сприйняття інформації 

школярами різних вікових категорій, впливу візуалізації на мислення дитини; 

вивчення студентами психологічного та фізіологічного підґрунтя візуалізації, 

знати її сутність; поглиблення знань щодо обробки та створення графічних 

зображень; ознайомлення з сутністю поняття візуалізації та її видів. 

Реалізація зазначених завдань цього етапу вимагає поглиблення курсу 

таких навчальних дисциплін підготовки майбутніх учителів природничо-

математичного циклу як «Педагогіка», «Психологія». Окреслені дисципліни 

доцільно доповнити окремими модулями «Візуалізація як тренд сучасної 

освіти» та «Психолого-фізіологічне підґрунтя візуалізації» відповідно. 

Підготовка майбутніх учителів до застосування технологій візуалізації в 

професійній діяльності потребує ґрунтовної інформатичної підготовки, й 

опорною дисципліною виступає курс «Сучасні інформаційні технології», 

який спрямований на надання необхідних знань та вмінь студентам та 

закладає основи успішного використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в подальшій діяльності. У рамках даного курсу, доцільно ввести 

тему: «Основи обробки та створення растрових та векторних зображень». 

ІІ етап – продуктивний, він є центральним і реалізується на II – III 

курсах навчання та спрямований на формування у студентів комплексу 

теоретичних знань і практичних умінь, які необхідні для проєктування 

якісного дидактичного візуального засобу і є інваріантними відносно способу 

його технічної реалізації, а також на набуття майбутніми вчителями вмінь 

створювати власні ЦДВЗ, користуючись сучасним онлайновим 

інструментарієм.  
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Мета даного етапу: сформувати знання дидактичного потенціалу та 

функції ЦДВЗ, комплексу педагогічних, психологічних, ергономічних, 

естетичних вимог до ЦДВЗ; сформувати вміння створювати ЦДВЗ на 

технологічних засадах із використанням онлайнового інструментарію, 

сприяти набуттю потреби використовувати ЦДВЗ в освітньому процесі. 

Основними завданнями цього етапу є: висвітлення дидактичного потенціалу 

візуалізації, її функцій як інструменту інтенсифікації освітнього процесу, 

підвищення якості навчання, формування мотивації учнів до навчання; 

розширення знань щодо прийомів аналітичного опрацювання навчального 

матеріалу для формування смислового контенту дидактичного візуального 

засобу; основ візуального дизайну (основами композиції, колористики, 

типографіки); правил доцільного вибору композиції, колірної гами, шрифтів; 

способів виділення найбільш значущих елементів, відображення логічних 

зв’язків між окремими елементами, застосування візуальних якорів та 

метафор; принципів візуального дизайну дидактичних об’єктів; системою 

вимог (педагогічних, психологічних, ергономічних, естетичних), яким має 

відповідати візуальний ресурс освітнього призначення; опанування 

класифікації інструментів для створення візуального контенту за основними 

напрямами її використання в освітньому процесі; формування уявлень про 

базовий комплект педагогічно корисних інструментів візуалізації, якими має 

впевнено володіти майбутній педагог; розкриття класифікації інструментів 

для створення візуалізації за основними напрямами її використання в 

освітній практиці; створення умов для оволодіння майбутніми педагогами 

основними функціями базових інструментів й набуття досвіду їх практичного 

застосування. 

Саме на цьому етапі є необхідним введення спеціально розробленої 

навчальної дисципліни «Основи проєктування цифрових дидактичних 

візуальних засобів», де розкриваються питання щодо технології створення 

авторських ЦДВЗ. Дана дисципліна орієнтована на опанування студентами 

спеціальних знань та умінь щодо створення ЦДВЗ та їх ефективного 
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використання в освітньому процесі. У рамках реалізації даного курсу 

передбачено проведення практичних робіт у форматі майстер-класів та 

воркшопів, які сприяють швидкій трансформації теоретичних знань у 

практичну діяльність. Також реалізація даного етапу передбачає оновлення 

змісту курсу «Методика навчання профільної дисципліни» та уведення 

додаткового модуля «Педагогічні засади використання візуалізації» де 

важливим є розгляд питань щодо використання візуалізації у педагогічних 

технологіях та особливості роботи з хмарними сервісами для візуалізації 

навчального матеріалу. Особливу увагу на даному етапі приділено 

педагогічній практиці під час якої необхідним є залучення студентів до 

розробки візуальних ресурсів відповідно до мети уроку. 

ІІІ етап – коригувальний, реалізується на IV курсі навчання та 

спрямований на інтеграцію знань і вмінь, які були отримані під час 

опанування попередніх модулів та курсів, з вирішенням педагогічних 

завдань, що виникають у процесі професійної діяльності вчителя, а також 

оволодіння студентами здатністю оцінювати та корегувати результати 

власної діяльності, формування в них потреби до особистісного 

професійного удосконалення.  

Мета даного етапу полягає у корекції та актуалізації набутих знань та 

вмінь; формуванні здатності оцінювати результати власної підготовки до 

створення і використання ЦДВЗ; визначенні шляхів та способів власного 

вдосконалення. Основними завданнями цього етапу є: формування потреби у 

цілеспрямованому поглибленні та розширенні знань щодо специфіки 

застосування візуалізації в освітньому процесі; формування здатності 

оцінювати власну підготовленість до створення дидактичних візуальних 

засобів та аналіз існуючого педагогічного досвіду ефективного застосування 

візуалізації; виконання завдань практичного характеру з адаптації наявних 

візуальних ресурсів до мети та умов конкретного навчального уроку; 

розробка комплекту дидактичних візуальних засобів для опанування певної 

теми заданого навчального курсу; формування готовності до активного 

власного професійного розвитку щодо використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі. 
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На даному етапі передбачено залучення студентів до: аналізу наявного 

педагогічного досвіду ефективного використання візуалізації; виконання 

завдань практичного характеру з адаптації наявних візуальних матеріалів до 

умов і мети конкретного навчального заняття; створення комплекту 

дидактичних візуальних засобів для вивчення заданої теми певного 

навчального курсу. 

Враховуючи те, що для створення авторських візуальних засобів 

студенти використовують ресурси мережі Інтернет та викладають у мережу 

власні наробки, важливим є, під час реалізації окреслених завдань даного 

етапу, поглиблення змісту навчальної дисципліни «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті» модулем «Етико-правові засади 

використання Інтернет ресурсів». Необхідним є доповнення опорного курсу 

«Методика навчання профільної дисципліни» модулем «Технології 

візуалізації в освітній практиці», де у студентів доцільно сформувати 

навички щодо розробки уроків різного типу із використанням власних 

наробок. Також підлягають розширенню положення про педагогічну 

практику в школі з метою доповнення її практико-орієнтованими 

завданнями, які студенти мають апробувати та відпрацювати з метою 

перевірки ефективності та критичного оцінювання створених ЦДВЗ для 

підвищення якості освітнього процесу.  

Результативно-оцінювальний блок відбиває рівень готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації і здійснюється за критеріями (мотиваційно-ціннісний; 

когнітивний, операціонально-інструментальний, практично-діяльнісний, 

рефлексивно-оцінювальний), які виокремленні відповідно до структурних 

компонентів готовності. Залежно від того, наскільки сформовані ці 

компоненти, ми визначали рівні готовності студентів до використання 

технологій візуалізації у такий спосіб: низький, середній, достатній, високий.  

Розроблену нами модель підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі відображено на рис.3.2. 



225 

 

  

 

Рис. 3.2. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі. 
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Реалізація розробленої нами моделі передбачає коригування процесу 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі на кожному з 

етапів професійної підготовки студентів. Також для ефективного 

функціонування представленої моделі встановлена необхідність розробки 

відповідного навчально-методичного забезпечення, а саме: навчальних 

програм модулів навчальних дисциплін, програм дисциплін, програм 

практик, навчальних посібників, електронних ресурсів тощо. 

3.3. Дидактико-методичне забезпечення реалізації розробленої моделі у 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах 

Професійна підготовка майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації, є складним процесом 

який повинен здійснюватися поетапно, враховувати специфіку послідовності 

дисциплін, зв’язків між окремими навчальними модулями, підготовленості 

студентів до сприйняття та засвоєння нових понять, набуття нових умінь 

тощо, і крім того, з урахуванням можливості використання нових понять й 

умінь у процесі подальшого навчання.  

Нами у параграфі 3.3. було схарактеризовано структурно-

функціональну модель підготовки  майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі вимагає розкриття змісту 

навчально-методичного забезпечення відповідної підготовки, яка показує 

складність та багатоетапність процесу підготовки і містить базовий, 

продуктивний та коригувальний етапи. Наведемо більш детальну 

характеристику змісту необхідного навчально-методичного забезпечення 

відповідно до визначених етапів.  

Базовий етап, має бути спрямований, перш за все, на забезпечення 

психологічної, педагогічної та загальної інформатичної підготовки студента, 

яка стане підґрунтям для подальшого більш глибокого оволодіння 
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спеціальними знаннями та вміннями потрібними для свідомого, педагогічно 

зваженого використання візуалізації в освітньому процесі, зорієнтованого на 

досягнення конкретних навчальних цілей, а також на закладання в студентів 

особистісних якостей, необхідних для ефективного використання технологій 

візуалізації. Даний етап реалізується на першому році навчання де опорними 

дисциплінами є «Педагогіка», «Психологія», які забезпечують необхідну 

ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Підготовка  майбутніх учителів 

до застосування технологій візуалізації в професійній діяльності вимагає 

ґрунтовної інформатичної підготовки, й опорною дисципліною виступає курс 

«Сучасні інформаційні технології», який спрямований на надання необхідних 

знань та вмінь студентам та закладає основи успішного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в подальшій діяльності.  

Курс «Педагогіка» спрямований на розкриття законів і 

закономірностей педагогічного процесу, умов, за яких такі закони 

найповніше проявляються, також у даному курсі студенти знайомляться з 

умовами й способами передбачення результатів педагогічного процесу, 

структурою й механізмами взаємодії елементів педагогічної системи, 

методами науково-педагогічного аналізу, раціонального планування власної 

діяльності під час підготовки до занять та ефективної організації освітнього 

процесу у школі. У рамках даного курсу необхідним є введення модуля 

«Візуалізація як тренд сучасної освіти». Даний модуль надає студентам 

уявлення про сутність поняття «наочність», «візуалізація», «когнітивна 

візуалізація» та суттєві відмінності між даними дефініціями. Важливим є 

усвідомлення студентами того, що саме візуалізація є проміжною ланкою 

між навчальним матеріалом і результатом навчання, таким своєрідним 

гносеологічним механізмом, що дозволяє «ущільнити» процес пізнання, 

очистити його від зайвих та другорядних елементів і тим самим 

інтенсифікувати та оптимізувати його. Візуалізація забезпечує синтез знань, 

дозволяє опосередковано і наочно представити досліджувані об’єкти в тих 

галузях, в яких безпосередньо наочне сприйняття ускладнено або взагалі 
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неможливо. Наразі курс «Педагогіка» не містить тем, які б висвітлювали 

окреслені питання, проте вони є обов’язковими до урахування, оскільки 

дозволяють інтенсифікувати та оптимізувати процес навчання.  

Даний модуль містить наступні теми: «Сутність візуалізації в 

освітньому процесі» та «Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах». 

Тема «Сутність візуалізації в освітньому процесі» розкриває сутність 

візуалізації та інших понять, які ототожнюють з візуалізацією, студентам 

висвітлюється специфіка її використання в освітньому процесі для сучасного 

покоління школярів. Тема «Технології візуалізації в сучасних освітніх 

трендах» містить питання щодо, переваг використання візуалізації в процесі 

навчання учнів, розкриваються нові якості візуалізації на базі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, а саме розкриваються можливості 

сучасних освітніх технотрендів щодо їх застосування в освітньому процесі 

для візуалізації інформації. Схематично даний модуль відображено на 

рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Зміст модуля «Візуалізація як тренд сучасної освіти» курсу 

«Педагогіка». 

До таких трендів відносять кросплатформеність, технологію BYOD - 

Bring Your Own Device (принеси свій власний гаджет), мобільне навчання, 

застосування хмарних технологій, доповненої реальності та віртуальних 
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лабораторій, особливої уваги слід приділити уведення робототехніки та 

гейміфікації в освітній процес, а також застосування технології Big Data, яка 

являє собою систему аналізу великих масивів даних. 

Курс «Психологія» протягом століть є супутником педагогіки, оскільки 

в освітньому процесі необхідним є врахування психологічних та 

фізіологічних характеристик та особливостей учнів. Знання майбутнього 

педагога в галузі психології здатні значно підвищити ефективність його 

професійної діяльності.  

У рамках даного курсу студентам розкривається специфіка 

психологічних феноменів, такі основні науково-теоретичні поняття, як 

особистість, психіка, особистісні властивості і якості, психічні процеси, 

розвиток, сприймання, відчуття, мислення, пам’ять, воля, емоції і відчуття, 

діяльність, мова, спілкування, здібності та інші. Окреслені категорії є також і 

методологічною базою педагогіки, оскільки такі психологічні феномени є 

основою для здійснення плідної педагогічної праці, для організації 

ефективного становлення саме таких психологічних сутнісних сил людини. 

І якщо педагогіка отримує невірне знання про них, наприклад, у 

виокремленні індивідуально-особистісних властивостей учня, здібностей чи 

стану мислення, то педагогічний вплив, навчання й виховання можуть задати 

великої шкоди щодо розвитку дитячої особистості. У рамках даного курсу 

необхідним є введення модуля «Психолого-фізіологічне підґрунтя 

візуалізації». Введення такого модуля надасть майбутнім педагогам знання 

про особливості психо-фізіологічного розвитку дитини в різні вікові періоди 

розвитку й індивідуальні особливості школярів, які впливають на навчальну 

діяльність, специфіку сприйняття, усвідомлення та засвоєння навчального 

матеріалу, учнями різних вікових категорій, також важливим у даному 

модулі є розгляд особливостей розвитку пізнавальної сфери сучасних учнів, 

впливу візуалізації на мислення людини та вивчення студентами 

психологічного та фізіологічного підґрунтя візуалізації. Аналіз навчальних 
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планів показав, що наразі даний курс не містить питань, які б висвітлювали 

означені теми.  

У даному модулі включено теми: «Психологічні аспекти використання 

візуалізації» та «Вплив інформатизації на когнітивні особливості учнів». 

Тема: «Психологічні аспекти використання візуалізації» висвітлює питання 

психологічні моменти використання візуалізації, особливості зорового 

сприйняття людини, торкається когнітивного потенціалу візуалізації. Тема 

«Вплив інформатизації на когнітивні особливості учнів» висвітлює питання 

щодо розгляду понять «візуальне мислення» та «кліпове мислення», а також 

розкриває важливі аспекти щодо особливостей сприйняття навчальної 

інформації теперішніми школярами, які мають кліпове мислення та активно 

використовують можливості мобільного зв’язку, безпровідного доступу до 

Інтернет, домашні завдання узнають на блогах, використовують айфони. 

Схематично модуль представлено на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4. Зміст модуля «Психолого-фізіологічне підґрунтя візуалізації» 

курсу «Психологія». 

В межах даної теми акцентується увага на важливості переходу від 

переважно вербальних методів навчання до застосування цікавих для 
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сучасної молоді форм та методів організації навчальної діяльності, які 

спираються на залучення технологій візуалізації. Важливим також є 

висвітлення прийомів утримання уваги учнів, подання навчального матеріалу 

у максимально ефективній для засвоєння формі, акцентування уваги на 

головних та ключових аспектах.  

Формування ґрунтовної базової інформатичної підготовки майбутнього 

педагога з природничо-математичних дисциплін відбувається в рамках курсу 

«Сучасні інформаційні технології». Разом з тим, потреба у підготовці  

майбутніх учителів не тільки до грамотного використання інформаційних 

технологій у навчальному процесі, але й до створення ЦДВЗ потребує 

подальшої модернізації фахових дисциплін інформатичного спрямування.  

Опанування курсу «Сучасні інформаційні технології» орієнтується на 

загальні уміння щодо обробки текстової інформації, створення таблиць, схем, 

додавання малюнків, використання об’єктів Word і Art Smart Art. Поступово 

у даному курсі розглядаються питання використання електронних таблиць у 

професійній діяльності, де важливими є питання використання вбудованих 

формул та логічних функцій, а також побудова графіків. Окрім зазначених 

питань особливого місця набуває використання PowerPoint для створення 

візуального супроводу викладання навчального матеріалу. Тут певної уваги 

заслуговує додавання та обробка аудіо, і відео матеріалів, налаштування 

гіперпосилань, елементів керування, анімаційних ефектів, інтерактивних 

меню, прихованих елементів тощо. Використання візуалізації в освітньому 

процесі передбачає вміння педагога створювати власні та опрацьовувати 

наявні графічні зображення. Попри наявність потужного ресурсу готових 

графічних зображень, доступних для вільного використання, такі колекції не 

завжди відповідають задуму вчителя, оскільки він має власні методичні 

вподобання, що спричинено урахуванням цілей і завдань конкретного уроку. 

Отже, продуктивне застосування графічних зображень у масовій освітній 

практиці зумовлює необхідність оволодіння майбутніми вчителями тим 

комплексом знань і вмінь, які потрібні для самостійного створення та 
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обробки готових зображень. Аналізуючи програму даного курсу ми 

з’ясували, що в ньому не розкриваються питання обробки зображень, які є 

вкрай важливими у процесі створення дидактичних візуальних ресурсів, тому 

ми вважаємо за необхідне ввести модуль «Основи обробки та створення 

растрових та векторних зображень», яка спрямована на поглиблення знань 

щодо обробки та створення графічних зображень. З цією метою студентів 

необхідно ознайомити із сучасними технічними засобами, які можна 

використовувати для створення й уведення графічних зображень (сканер, 

графічний планшет, фотокамера). Крім цього важливим є розгляд загальних 

принципів, методів та конкретних алгоритмів створення, обробки та 

перетворення цифрової двовимірної інформації – цифрових зображень, а 

також навчити студентів володіти спеціалізованим прикладним програмним 

забезпеченням щодо створення, обробки та перетворень растрових та 

векторних зображень. Необхідним є висвітлення наявного набору існуючих 

графічних редакторів та розкриття особливостей і переваг кожного із них, а 

також навчити студентів здійснювати пошук нового інструментарію, 

аналізувати його щодо зручності для виконання тих чи інших дій з 

опрацювання зображення, вміти добирати доцільний для вирішення 

конкретної задачі, наприклад, редагування зображень, кольорова корекція, 

застосування фільтрів тощо.  

У даному модулі передбачено такі теми: «Основи роботи з растровою 

графікою», «Основи роботи з векторною графікою», «Обробка та 

конвертування зображень різних графічних форматів». Тема «Основи роботи 

з растровою графікою» висвітлює питання створення та обробки растрових 

зображень, особливості файлових форматів растрової графіки, з поняттям 

«дозвіл» та якістю цифрового зображення, а також зі спектром графічних 

редакторів створення растрових зображень. Тема: «Основи роботи з 

векторною графікою» охоплює питання створення та обробки векторних 

зображень, розкриває алгоритм створення векторних об’єктів, особливості 

файлових форматів векторної графіки, а також зі спектром графічних 
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редакторів створення векторних зображень. Тема: «Обробка та 

конвертування зображень різних графічних форматів» окреслює питання 

щодо конвертування графічних файлів з одного формату в інший. Потреба у 

такому конвертуванні досить часто виникає в процесі роботи з комп’ютерної 

графікою, оскільки існує велика кількість різних форматів і виникає 

необхідність переведення з одного в інший. Також у даній темі передбачено 

розгляд методів обробки векторних файлів у растрових редакторах та 

навпаки. Схематично модуль представлено на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Зміст модуля «Основи обробки та створення растрових та 

векторних зображень» курсу «Сучасні інформаційні технології навчання». 

Таким чином, на базовому етапі підготовки  майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітній практиці в процесі опанування таких дисциплін як 

«Педагогіка» (з уведенням додаткового модуля «Візуалізація як тренд 

сучасної освіти»), «Психологія» (з уведенням додаткового модуля 

«Психолого-фізіологічне підґрунтя візуалізації») та «Сучасні інформаційні 



234 

 

  

технології» (з уведенням додаткового модуля «Основи обробки та створення 

растрових та векторних зображень»), забезпечується формування 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного та практично-діяльнісного 

компонентів підготовки  майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації в освітній діяльності 

(рис. 3.6.). 

 

Рис. 3.6. Формування компонентів готовності при вивченні опорних 

дисциплін на базовому етапі підготовки 

Продуктивний етап є центральним в підготовці  майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітній практиці. Як зазначалось у п.3.3. даний етап охоплює 

другий та третій роки навчання та має на меті висвітлення дидактичного 

потенціалу та функцій ЦДВЗ в процесі навчання школярів; окреслення 

психолого-педагогічних, ергономічних та методичних вимог до 

використання та створення ЦДВЗ; розкриття технології їх створення; 

ознайомлення студентів із сучасним онлайновим інструментарієм створення 

візуального контенту та формування вмінь проєктувати цифрові дидактичні 

візуальні ресурси із застосуванням онлайнового інструментарію. Опорною 

дисципліною методичного спрямування виступає курс «Методика навчання 
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профільної дисципліни», стосовно відповідної підготовки студентів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі, то опорним є розроблений авторський курс 

«Основи проєктування цифрових дидактичних візуальних засобів», особлива 

увага відводиться педагогічній практиці та проведенню майстер-класів щодо 

створення ЦДВЗ.  

Програма курсу «Методика навчання профільної дисципліни» 

передбачає ознайомлення студентів зі шкільними курсами природничо-

математичного циклу; аналіз проблем вивчення та формування цілісності 

знань щодо відповідних дисциплін; формування у майбутніх фахівців 

теоретичної бази щодо основ проєктування, конструювання, реалізації та 

розвитку методичної системи викладання шкільних курсів природничо-

математичних дисциплін. Проте, у жодному із модулів курсу не передбачено 

висвітлення питань щодо застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в навчанні як засобу візуалізації в освітній діяльності. Однак 

стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій суттєво 

випереджає процес їх запровадження в практику освіти. Аналіз досвіду 

роботи загальноосвітніх навчальних закладів доводить, що рівень 

використання зазначених технологій в освітній процес не відповідає 

реальним можливостям сучасної школи, не задовольняє вимоги сучасного 

інформатизованого суспільства щодо якості підготовки шкільної молоді, не 

враховує потреби підростаючого покоління в нових методах навчання, 

залишає практично не затребуваним створений світовою спільнотою 

потужний освітній потенціал електронних засобів навчання. Особливої 

гостроти окреслена проблема набуває в ракурсі використання технологій 

візуалізації в навчальному процесі з природничо-математичних дисциплін. 

Враховуючи вищезазначене ми вважаємо, що даний курс потребує 

розширення та зумовлює введення модуля «Педагогічні основи використання 

візуалізації в освіті». Даний модуль спрямований на формування у студентів 

комплексу теоретичних знань і практичних умінь, які необхідні для 
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педагогічно ефективного використання візуалізації в професійній діяльності. 

Важливим є висвітлення можливостей застосування візуалізації в 

педагогічних технологіях та висвітлення потенціалу хмарних сервісів в 

діяльності вчителя для візуалізації навчальної інформації.  

Даний модуль містить теми: «Візуалізація навчальної інформації в 

педагогічних технологіях» та «Хмарні технології в професійній діяльності 

вчителя». Тема: «Візуалізація навчальної інформації в педагогічних 

технологіях» надає студентам знання щодо педагогічних технологій, серед 

яких дослідники виділяють такі: технологія розвиваючого навчання, 

технологія модульного навчання, особистісно орієнтована технологія, 

технологія дистанційного навчання, інформаційні технології, 

диференційована технологія навчання, ігрова технологія та ін. У даній темі 

обговорюються питання важливості компактного подання навчального 

матеріалу, яке дає змогу підвищити інформаційну насиченість освітнього 

процесу; зосереджується увага на концентрованому поданні навчальної 

інформації в осяжному вигляді із збереженням його семантичної повноти; 

адекватності подання навчального матеріалу психофізіологічним 

особливостям учня та використання такої візуалізації, яка сприяла б 

формуванню в учнів правильних уявлень про об’єкт вивчення. Важливим є 

обговорення можливості використання візуалізації не тільки в ході 

ознайомлення школярів із новими навчальним матеріалом, але й на інших 

ланках дидактичного циклу – в процесі закріплення нових знань, їх 

використання школярами, для контролю якості засвоєння навчальної 

інформації з метою підтримки високого темпу навчання, скорочення його 

неефективних або низькоефективних фаз. Слід також сприяти формуванню у 

студентів умінь раціональній організації навчально-пізнавальної діяльності 

школярів на занятті за рахунок її алгоритмізації. Тема: «Хмарні технології в 

професійній діяльності вчителя» показує, що сьогодні хмарні сервіси 

використовується для вирішення багатьох педагогічних завдань і надають 

якісно нові можливості навчання, допомагають формувати навички 
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самостійної навчальної діяльності, сприяють створенню нових форм 

навчання і освіти. В даній темі доцільно розкрити переваги зазначених 

технологій до програмного забезпечення, а також обговорити зі студентам 

напрямки використання хмарних сервісів в освітньому процесі, для власного 

професійного зростання та удосконалення педагогічної діяльності. 

Схематично модуль представлено на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Зміст модуля «Педагогічні основи використання візуалізації в 

освіті» курсу «Методика навчання профільної дисципліни». 

Саме на цьому етапі підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації доцільним 

є введення авторського курсу «Основи проєктування цифрових 

дидактичних візуальних засобів».  

Курс містить чотири модулі. Перший модуль «Теоретичні засади 

використання візуалізації» є теоретично спрямованим і має на меті 

формування знань студентів про види візуалізації, її дидактичний потенціал, 

функції в освітньому процесі. Особливостями цього модуля є залучення 

студентів до детального обговорення окремих функцій візуалізації, їх 
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значущості, з’ясування впливу застосування новітніх технологій на 

реалізацію дидактичних функцій. У процесі практичних занять студенти 

створювали візуальні замітки, ментальні карти, які інтегрували набуті 

знання. 

Другий модуль «Основи дизайну візуальних об’єктів» є практично 

спрямованим і має на меті сприяти усвідомленню студентами специфіки 

створення ЦДВЗ. Особливостями цього модуля є залучення студентів до 

опанування прийомів аналітичного опрацювання навчального матеріалу для 

його генералізації, виявлення смислового ядра, визначення ключових 

елементів, встановлення ієрархії та взаємозв’язків між ними. На спеціально 

підібраних простих прикладах студенти аналізували різні способи 

візуалізації навчального матеріалу, залучались до практичних вправ 

перетворення дидактичного контенту у візуальний формат, до з’ясування 

впливу композиційних, кольорових, типографічних рішень на сприйняття та 

розуміння візуального контенту, виконували завдання з аналізу та 

модифікації візуального оформлення запропонованих ЦДВЗ. 

Третій модуль «Сучасні інструменти створення ЦДВЗ» є технологічно 

спрямованим і має на меті оволодіння майбутніми вчителями базовим 

набором сучасних інструментів створення ЦДВЗ; ознайомлення студентів із 

класифікацією зазначених інструментів за основними напрямами 

застосування ЦДВЗ в освітньому процесі [42]. Особливостями цього модуля 

є залучення студентів до аналізу і порівняння функціональних можливостей 

інструментів певних категорій, до виконання спеціально розроблених 

практичних завдань, які були зорієнтовані на поступове опанування 

студентами функціональних можливостей інструментів для створення ЦДВЗ. 

Четвертий модуль «Технологія створення ЦДВЗ» є професійно 

спрямованим і має на меті ознайомлення студентів з комплексом вимог до 

ЦДВЗ, технологією їх створення. Особливостями цього модуля є розкриття 

студентам сутності кожної з вимог, залучення майбутніх учителів до аналізу 

готових ЦДВЗ на відповідність вимогам; створення умов для оволодіння 
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студентами технологією розробки ЦДВЗ із поетапним закладанням якості 

результату та відповідності комплексу вимог. На практичних заняттях 

студенти розробляли ЦДВЗ (комікси, сторітеллінг, скрайбінг, анімаційні 

мультфільми, ребуси, візуальні кросворди тощо), добираючи та 

використовуючи онлайнові інструменти. Важливим було залучення студентів 

до презентації власних розробок, їх критичного аналізу, вироблення 

пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення представлених ЦДВЗ. 

Даний модуль є певною сходинкою до навчальних курсів методичної 

підготовки майбутнього педагога. 

З метою набуття практичного досвіду створення ЦДВЗ вводиться 

проведення майстер-класу та воркшопів, які спрямовані на максимально 

практичну підготовку педагогічних кадрів, розвиток їхнього технологічного 

потенціалу, прискорення процесу трансформації перспективного 

педагогічного досвіду в практичну діяльність [60]. У професійній підготовці 

майбутнього педагога, в системі перекваліфікації педагогів та в професійній 

діяльності вчителів організація майстер-класів передбачає певну специфіку 

та повинна реалізовуватися системно. Структура майстер-класу 

розглядається у багатьох працях, у рамках нашого дослідження ми базуємося 

на розкритих у [36] методичних підходах до проведення майстер-класів. 

Майстер-клас щодо підготовки педагогів до розробки й використання 

візуальних дидактичних засобів передбачає розкриття вчителям специфічних 

особливостей проєктування й реалізації відповідних засобів із залученням 

сучасних інструментів, які базуються на хмарних сервісах. Майстер-клас 

складається з інформаційної, демонстраційної, практичної та підсумкової 

складових та передбачає певні етапи реалізації. 

Кожна із складових має на меті ознайомлення педагогів з певним 

навчальним контентом, який має бути ретельно відібраним й залучення 

вчителів до практичної роботи зі створення й реалізації дидактичного 

візуального засобу. У межах курсу було організовано проведення майстер-

класів зі створення ЦДВЗ вибраних видів. Кожен майстер-клас складався з 
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інформаційного, демонстраційного, практичного та підсумкового складників. 

Інформаційний складник мав на меті розкриття особливостей розглядуваного 

виду ЦДВЗ, основних напрямів його використання в освітньому процесі. 

Демонстраційний складник був спрямований на ознайомлення студентів з 

прикладами таких ЦДВЗ, розроблених вчителями-практиками і успішно 

використовуваних у педагогічній діяльності. Практичний складник полягав у 

створенні ЦДВЗ для використання у шкільній практиці певної теми 

навчального предмету. Особливість організації практичної роботи учасників 

майстер-класу полягала у виділенні її етапів, які відповідали етапам 

технології розробки ЦДВЗ, з аналізом та обговоренням у групі результатів 

виконання кожного етапу. Підсумковий складник передбачав презентацію 

створених ЦДВЗ, їх обговорення, оцінювання на відповідність вимогам до 

таких засобів, з’ясування доцільності вибору інструменту реалізації 

візуального засобу; вироблення пропозицій щодо можливих шляхів 

удосконалення представленої розробки. За результатами участі у майстер-

класах різного спрямування студенти створювали авторський доробок у 

вигляді добірки ЦДВЗ.  

Воркшопи мають більш вузьке спрямування та орієнтовані на 

створення комплекту візуальних дидактичних засобів для вивчення заданої 

теми певного навчального курсу та у відповідності до умов і завдань 

конкретного навчального заняття. У рамках воркшопів також передбачено 

створення візуальних ресурсів засобами різного інструментарію, що має на 

меті різні види створення кінцевого візуального продукту.  

Відповідно до навчальних планів перший етап педагогічної практики 

відбувається на третьому курсі у шостому семестрі і є необхідним 

компонентом успішної професійної підготовки майбутнього фахівця, тому 

важливим є залучення студентів до набуття практичного досвіду. Під час 

педагогічної практики студенти залучаються до розробки дидактичних 

візуальних засобів для конкретної категорії школярів, до організації 
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навчальної діяльності учнів із використанням авторського візуального засобу 

та аналізу відповідності розробленого засобу поставленій педагогічній меті. 

Таким чином, продуктивний етап підготовки  майбутніх учителів до 

використання ЦДВЗ передбачає розвиток сформованих складових 

компонентів готовності й формування нових знань й умінь (рис. 3.8).  

 

Рис. 3.8. Формування компонентів готовності  майбутніх учителів до 

використання технологій візуалізації в професійній діяльності на 

продуктивному етапі їхньої підготовки 

Також на даному етапі продовжується формування мотиваційно-

ціннісного, когнітивного і практично-діяльнісного компоненту та 

розпочинається формування операційно-інструментального та рефлексивно-

оцінювального компонентів зазначеної готовності. Продуктивний етап 

спирається на опорну дисципліну методичного спрямування «Методика 

навчання профільної дисципліни» (з уведенням додаткового модуля 

«Педагогічні основи використання візуалізації в освіті»), розроблений 

авторський курс «Основи проєктування цифрових дидактичних візуальних 

засобів», педагогічну практику та проведення майстер-класів і воркшопів 

щодо використання та створення ЦДВЗ. 
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Коригувальний етап має на меті корекцію та актуалізацію отриманих 

студентами знань та вмінь, формування в майбутніх учителів здатності 

оцінювати результати власної підготовки до створення і використання ЦДВЗ, 

формування потреби до власного професійного зростання та визначення 

шляхів і способів самосійного вдосконалення у зазначеному напрямі. В ході 

опанування окреслених знань та умінь подальшого розвитку набуває 

мотивація студентів до самостійного створення авторських ЦДВЗ. 

Даний етап охоплює четвертий рік навчання і у якості опорних 

дисциплін підготовки  майбутніх учителів до створення авторських ЦДВЗ 

виступають такі дисципліни навчального плану: «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті» та «Методика навчання профільної 

дисципліни», а також педагогічна практика. 

Курс «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» спрямований на 

навчання студентів орієнтуватися в сучасних програмних засобах та 

основних принципах роботи з ними; підготовку майбутніх педагогів до 

методично грамотної організації і проведення навчальних занять в умовах 

широкого використання ІКТ в процесі навчання; ознайомлення з сучасними 

прийомами і методами використання засобів ІКТ при проведенні різного 

роду занять, в різних видах навчальної діяльності; прищеплення навичок 

впевненого використання комп’ютерних технологій для створення 

дидактичних і методичних матеріалів, навичок впевненої розробки та 

використання в навчально-виховному процесі демонстраційних презентацій; 

ознайомлення з найбільш поширеними програмно-методичними 

комплексами для навчання школярів; навчання ефективному застосуванню 

засобів ІКТ у навчальному процесі, у тому числі роботі з розподіленим 

інформаційним ресурсом освітнього призначення; розвиток творчого 

потенціалу, необхідного майбутньому вчителеві для подальшого 

самонавчання, саморозвитку й самореалізації в умовах стрімкого 

вдосконалення засобів інформаційних і комунікаційних технологій. У даному 

курсі ґрунтовно розглядаються можливості використання ІКТ у професійній 
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діяльності вчителя, проте зовсім не приділено увагу етико-правовим 

аспектам використання інформаційного контенту. Тому у рамках даного 

курсу ми вважаємо необхідним введення модуля «Етико-правові засади 

використання Інтернет-ресурсів». Сьогодні питання щодо інтелектуальної 

власності займають важливу ланку і Конституцією України проголошено 

право кожної людини на власність в тому числі на інтелектуальну власність, 

оскільки вона є результатом творчої діяльності людини і набуває особливого 

значення не тільки як засіб самовираження, але і як комерційна цінність. 

Важливим є врахування та дотримання прав щодо інтелектуальної власності. 

Даний модуль містить наступні теми: «Етико-правові аспекти використання 

готових цифрових візуальних ресурсів», яка потребує окремої уваги, оскільки 

мережа Інтернет надає можливість за лічені хвилини або навіть у режимі 

реального часу одержувати й розповсюджувати різноманітну інформацію, 

яка може містить об’єкти авторського або суміжних прав до яких відносять 

програмне забезпечення, аудіо- і відеоінформацію, фотографії, малюнки 

тощо. Перелічені об’єкти інтелектуальної власності є надзвичайно 

вразливими, оскільки саме в мережі Інтернеті величезна кількість часто дуже 

цінної інформації може роздаватися на піратських сайтах в режимі вільного 

доступу й тому майже безкоштовно тиражується серед численних 

споживачів. У даній темі розкриваються питання як правильно 

використовувати такі ресурси для професійної діяльності вчителя не 

порушуючи авторські права. Тема «Способи захисту власних цифрових 

візуальних ресурсів» розкриває питання щодо способів захисту власного 

візуального контенту, що створюється і висвітлює питання цифрових міток, 

водяних знаків, ІРТС метаданих, анкор-листів тощо. Схематично модуль 

представлено на рис. 3.9. 



244 

 

  

 

Рис. 3.9. Зміст модуля «Правові засади роботи з готовими візуальними 

ресурсами» курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 

Курс «Методика навчання профільної дисципліни» продовжується на 

четвертому курсі і містить практичні питання щодо організації освітнього 

процесу. У даному курсі розкриваються питання застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в діяльності вчителя для підтримки вивчення 

навчальних дисциплін, проте тут розкриваються загальні моменти. Щодо 

застосування візуалізації в процесі навчання, то такі питання взагалі 

залишаються не висвітленими, тому ми вважаємо за необхідне введення 

модуля «Технології візуалізації в освітній практиці». Даний модуль є 

практично орієнтованим і передбачає розгляд методики використання 

технологій візуалізації на різних етапах педагогічної діяльності. Передбачено 

навчання студентів розробляти та проводити всі види уроків (урок засвоєння 

нових знань, урок формування умінь і навичок; урок застосування знань, 

умінь і навичок, урок узагальнення та систематизації знань, урок перевірки і 

корекції знань, умінь і навичок тощо) із застосуванням візуалізації; вміти 

добирати та використовувати адекватні методи та засоби для організації 

самостійної та проєктної діяльності школярів із залученням візуального 
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контенту; вміти планувати навчальні заняття із використанням візуалізації 

згідно з робочим планом. 

Схематично модуль представлено на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Зміст модуля «Технології візуалізації в освітній практиці» 

курсу «Методика навчання профільної дисципліни». 

У професійній діяльності  майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації в процесі навчання дисциплін природничо-

математичного циклу вагоме місце належить педагогічній практиці, метою 

якої є придбання загальнопрофесійних знань та вмінь для здійснення 

майбутньої педагогічної діяльності за основними освітніми програмами, 

розвиток у студентів умінь та навичок самостійного проведення навчально-

виховної роботи з учнівським колективом та окремими учнями. Ми вважаємо 

за доцільне під час педагогічної практики залучати студентів до критичного 

аналізу перевірки ефективності авторських ЦДВЗ. Студентам важливо 

аналізувати власні знання, вміння та навички щодо використання 

дидактичних візуальних засобів, встановлювати чи вміють вони ефективно 

створювати відповідні засоби, здійснювати моніторинг щодо оновлення 

ринку інструментарію до створення візуального контенту. Майбутнім 
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педагогам важливо вміти критично оцінювати, аналізувати та визначати 

педагогічну ефективність розробленого візуального дидактичного ресурсу 

щодо поставленої мети, використаного інструментарію, застосованого виду 

візуалізації тощо. Також необхідним є набуття навичок коригування та 

покращення авторських засобів у процесі їхнього застосування.  

 

Рис. 3.11. Формування компонентів готовності  майбутніх учителів до 

використання технологій візуалізації в професійній діяльності на 

коригувальному етапі їхньої підготовки 

Таким чином, коригувальний етап підготовки  майбутніх учителів 

спрямований на продовження формування мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, операціонально-інструментального, практично-діяльнісного та 

рефлексивно-оцінювального компонентів готовності  майбутніх учителів до 

використання технологій візуалізації в процесі навчання природничо-

математичних дисциплін (рис. 3.11). Розроблене навчально-методичне 

забезпечення дозволяє на практиці апробувати запропоновану модель 

підготовки  майбутніх учителів природничо-математичного напряму до 

використання технологій візуалізації у професійній діяльності. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3. 

У результаті проведеного дослідження сутності готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітній практиці  

Досліджуючи питання підготовки майбутніх педагогів до професійної 

діяльності у науковій літературі, наголошується на врахуванні 

концептуальних підходів, які складають результативність відповідної 

підготовки. Серед таких підходів, які, на думку науковців, можуть бути 

покладені в основу підготовки студентів-педагогів, можна аксіологічний, 

акмеологічний, антропологічний, гносеологічний, діалогічний, діяльнісний, 

етнопедагогічний, інтегративний, інформаційний, компетентнісний, 

культурологічний, особистісно-орієнтований, праксеологічний, професійно-

орієнтований, синергетичний, системний, соцієтарний та інші.  

Концептуальними засадами підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації у професійній діяльності виступають: системний, синергетичний, 

діяльнісний, контекстний, акмеологічний, аксеологічний підходи, які є 

інтегративними, взаємодоповнюючими і збагачуючими один одного. 

Теоретичні напрацювання дозволили нам здійснити уточнення 

загальноположних дидактичних принципів відповідно до нашої 

проблематики підготовки  майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації у професійній діяльності: 

наочності, науковості, системності і послідовності, зв’язку теорії з 

практикою, усвідомленості та міцності, природовідовідності, а також нами 

визначено і розкрито сутність специфічних принципів щодо підготовки  

майбутніх учителів до використання технологій візуалізації у професійній 

діяльності, серед яких принцип інноваційності та випереджувальності, 

принцип естетичності та принцип орієнтації на хмарні сервіси. 



248 

 

  

Зазначені принципи дали основу для теоретичного обґрунтування 

моделі підготовки  майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін 

до використання технологій візуалізації в професійній діяльності. 

Запропонована модель складається із послідовності етапів базового, 

продуктивного та коригувального.  

Базовий етап реалізується на першому курсі і спрямований на 

систематизацію та формування базових знань та вмінь необхідних для 

створення і використання технологій візуалізації; формування комплексу 

психолого-педагогічних знань щодо особливостей сприйняття, усвідомлення 

та засвоєння візуального матеріалу, а також використання засобів візуалізації 

в освітньому процесі. Опорними дисциплінами на даному етапі є 

«Психологія», «Педагогіка» та «Сучасні інформаційні технології».  

Реалізацію продуктивного етапу передбачено на другом та третьому 

курсі і метою є комплексне формування необхідних психолого-педагогічних, 

методичних та технологічних знань й умінь щодо використання технологій 

візуалізації в освітній діяльності, формуються знання щодо проєктування 

візуальних засобів з використанням онлайнового інструментарію, 

розкривається технологія їхнього проєктування для певного контингенту 

школярів. Опорними дисциплінами на даному етапі є «Методика навчання 

профільної дисципліни», запропонований авторський курс «Основи 

проєктування цифрових дидактичних візуальних засобів» та педагогічна 

практика. В рамках реалізації авторського курсу важливим є проведення 

практичних занять в формі майстер-класів та воркшопів.  

Коригувальний етап відбувається на четвертому курсі і передбачає 

розширення та корекцію набутих знань та вмінь, формування здатності 

критично оцінювати результати власної підготовки до створення і 

використання ЦДВЗ, визначення шляхів та способів власного 

самовдосконалення. Враховуючи те, що технології оновлюються дуже 

швидко, важливим для вчителя є не пропустити зміни, що відбуваються, 

тому на даному етапі необхідним є надати майбутнім педагогам навичок до 
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постійного набуття нових, актуальних знань, їхньої корекції та виправлення 

відповідно до можливостей та оновлення ринку технологій візуалізації. 

Опорними дисциплінами є «Методика навчання профільної дисципліни», 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» та педагогічна практика.  

Для реалізації моделі підготовки  майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі було розроблено відповідне навчально-методичне 

забезпечення, а саме: програми модулів навчальних дисциплін, програми 

дисциплін, програми практик, дидактичні засоби тощо. 

Основні результати другого розділу дослідження опубліковані в роботах 

автора [126, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 143, 124, 137, 147] 
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РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РОЗРОБЛЕНОЇ 

МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ВИКОРИСТАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

4.1. Організація і методика проведення педагогічного експерименту. 

У даному підрозділі описано організацію і реалізацію педагогічного 

експерименту, що є своєрідним комплексом методів дослідження і який було 

проведено з метою забезпечення науково-об’єктивної й доказової перевірки 

правильності обґрунтованої на початку дослідження гіпотези, яка 

ґрунтується на припущенні про те, що ефективність підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації забезпечується запровадженням розробленої структурно-

функціональної моделі зазначеної підготовки, що ґрунтується на ідеях 

системного, синергетичного, діяльнісного, контекстного, акмеологічного і 

аксеологічного підходів та передбачає формування мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, операціонально-інструментального, практично-діяльнісного та 

рефлексивно-оцінювального й реалізацію послідовності етапів – базового, 

продуктивного та коригувального. 

Педагогічний експеримент проводився впродовж 2012-2019 років на 

базі фізико-математичного факультету Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та факультету природничої 

та фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка із залученням 275 студентів та 17 

викладачів. Експеримент розпочався на підготовчому етапі та мав логічне 

продовження на констатувальному, формувальному і контрольному етапах.  

На підготовчому етапі експерименту з метою підготовки науково-

методичної та емпіричної бази експерименту було окреслено завдання 

дослідження:  

– визначити зміст і перебіг проведення експерименту;  
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– визначити навчальні заклади для проведення експериментальної 

роботи;  

– визначити параметри дослідження (компоненти готовності, критерії та 

показники);  

– розробити й обґрунтувати концептуальну модель підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі;  

– визначити комплекс методів, спрямований на з’ясування ефективності 

запровадження структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі (спостереження, анкетування, тестування, 

моніторинг);  

– розробити анкету (додаток Г), контент-аналіз (додаток Д) й чек-лист 

(додаток Е) для студентів і учасників майстер-класів щодо аналізу 

дидактичного візуального засобу та саморефлексії;  

– розробити програму авторського курсу щодо проєктування ЦДВЗ 

(додаток И);  

– розробити програму проведення майстер-класу із створення 

дидактичних візуальних ресурсів; 

– розробити дидактичні матеріали, що забезпечують упровадження 

запропонованої моделі підготовки майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі. 

– розробити критеріально-діагностичний апарат для встановлення 

рівня готовності студентів до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі. 

Основними методами дослідження на підготовчому етапі були: аналіз 

психолого-педагогічної літератури щодо методики організації й проведення 

експериментального дослідження, спостереження, анкетування, інтерв’ю. 

На констатувальному етапі експерименту з метою встановлення 

наявного рівня готовності майбутніх учителів природничо-математичних 
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дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі було 

окреслено завдання дослідження:  

– дібрати моніторинговий інструментарій; 

– визначити початковий рівень готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації 

за мотиваційно-ціннісним, когнітивним, операціонально-інструментальним, 

практично-діяльнісним та рефлексивно-оцінювальним компонентами; 

– визначити експериментальні (ЕГ) та контрольні (КГ) групи; 

– обрати дисципліни природничо-математичного напряму, на базі яких 

буде проводитись експеримент; 

– довести, що в експериментальній (ЕГ) та контрольній (КГ) групах 

статистично значимої різниці між початковими рівнями готовності майбутніх 

учителів до використання технологій візуалізації немає. 

Для реалізації задач констатувального етапу нами було використано 

методи рівневого оцінювання визначених показників готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін такі як: анкетування, 

тестування, опитування, проведення контрольних робіт, методи кількісного 

та якісного аналізу. 

На формувальному етапі дослідження з метою впровадження 

розробленої моделі та апробації комплексу навчально-методичних матеріалів 

було виокремлено наступні завдання дослідження: 

– запровадити заходи щодо формування компонентів готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації за розробленою моделлю; 

– апробувати комплекс навчально-методичних матеріалів, спрямованих 

на розвиток мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операціонально-

інструментального, практично-діяльнісного та рефлексивно-оцінювального 

компонентів готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації; 

– відслідкувати динаміку процесу формування та вдосконалення 
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виокремлених компонентів готовності майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації; 

– експериментально перевірити ефективність запропонованої 

концептуальної моделі підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації. 

Педагогічний експеримент проводився в природних умовах 

педагогічного процесу із залученням студентів експериментальних груп. 

Студенти контрольної групи навчалися за традиційною схемою.  

За допомогою методів математичної статистики формувальний етап 

дослідження було завершено перевіркою отриманих результатів і висунутої 

гіпотези на достовірність і значущість. 

В процесі запровадження запропонованої моделі підготовки 

майбутнього учителя природничо-математичних дисциплін були застосовані 

такі методи: спостереження, тестування, проведення контрольних робіт, 

аналіз продуктів навчально-пізнавальної діяльності студентів (результатів 

виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, розроблених 

ЦДВЗ, матеріалів педагогічної практики тощо). 

На контрольному етапі дослідження з метою експериментального 

підтвердження результативності впровадження концептуальної моделі було 

окреслено завдання дослідження: 

– визначити методики статистичної обробки отриманих даних; 

– провести заміри результатів використання концептуальної моделі 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації у експериментальних та контрольних 

групах за визначеними показниками; 

– здійснити статистичну обробку здобутих даних;  

– співвіднести результати експериментальних і контрольних груп та 

визначити на цій основі ефективність концептуальної моделі підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі;  
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– сформулювати висновки.  

Таким чином, проведення педагогічного експерименту полягало в 

послідовному проходженні пілотного дослідження, констатувального, 

формувального та контрольного етапів, що дало можливість підтвердити 

гіпотезу дослідження. 

Розглянемо більш детально кожен із етапів експерименту та окреслимо 

заходи, які було реалізовано на кожному з них. 

Підготовчий етап 

Експерименту передувало пілотажне дослідження спрямоване на 

визначення стану готовності вчителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі, а також з’ясування 

їхньої потреби щодо підготовки до створення ЦДВЗ.  

З метою аналізу стану використання візуалізації педагогами у практиці 

шкільної освіти нами було проведено анкетування (Додаток А), в якому 

взяли участь 200 вчителів України. Анкета містила три блоки питань, 

спрямованих на отримання інформації загального характеру, відомостей про 

досвід використання візуалізації в освітньому процесі, а також 

організаційних особливостей такого використання. Перший блок (рис.4.1.) 

містив питання щодо впливу візуалізації на процес навчання, класів, з якими 

працює вчитель, та досвіду роботи.  

 

Рис.4.1. Аналіз загальних питань анкетування вчителів 
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Аналіз анкетування показав, що переважна кількість вчителів 

працюють у базовій і старшій школі та мають досвід роботи понад 10 років 

(86%). Більша частина вчителів (95%) вважають, що візуалізація чинить 

позитивний вплив на загальну атмосферу навчання і робить його більш 

ефективним.  

Другий набір (рис. 4.2.) питань стосувався визначення досвіду і цілей 

використання візуалізації у професійній діяльності. Так, на питання щодо 

готовності вчителів до створення візуального контенту 87% вчителів 

відповіли, що використовують готові шаблони; 37% інтуїтивно 

використовують правила візуального дизайну, 15,3% переважно 

орієнтуються на готові приклади і частково модифікують їх, і лише 4,2% 

вказали, що знають і використовують правила візуального дизайну. 

 

Рис.4.2. Аналіз анкет щодо вміння створювати якісну візуалізацію 

Щодо питання систематичності використання візуалізації 53,3% 

респондентів стверджують, що застосовують її на кожному уроці, 17,8% – 

раз на тиждень, 15,5% – раз на місяць, 4,6% – вважають за доцільне 

використання візуалізації лише на відкритих уроках і 8,8% – за можливістю 

(за наявністю відповідного технічного обладнання) (рис. 4.3.).  
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Рис.4.3. Аналіз анкет щодо систематичності використання 

візуалізації 

Аналіз відповідей показав, що загалом учителі використовують 

візуалізацію на етапі подання нового матеріалу (97,8%) і під час закріплення 

знань (55,6%), де в якості інструментів створення візуального контенту 

обирають PowerPoint (97,8) та відео лекції (40%); лише деякі вчителі 

використовують інші інструменти (paint, скрінкасти та спеціальні професійні 

програмні засоби) для відповідної діяльності, що складає 3,2% від загальної 

кількості. Під час рефлексії візуалізацію використовують 35,6% педагогів, де 

в якості інструментів обирають ментальні карти, фішбоуни (33,2%). Деякі 

вчителя намагаються застосовувати візуалізацію на етапах контролю (2,2%) 

та для організації самостійної роботи учнів з опрацювання нового 

навчального матеріалу (2,2%). (рис. 4.4.) 

 

Рис. 4.4. Аналіз анкет щодо мети та засобів використання візуалізації 
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Щодо адаптації готового візуального матеріалу, більшість учителів 

(51,0%) зазначають, що одразу намагаються знайти відповідний візуальний 

контент, 44,6% педагогів спочатку шукають цікавий матеріал, а потім 

адаптують його під власні педагогічні цілі і лише 4,4% створюють власний 

візуальний контент (рис. 4.5.). Однак, лише 37,9% відмітили, що 

використовують такі засоби систематично. 

 

Рис.4.5. Аналіз анкет щодо готовності до адаптації візуального 

контенту відповідно педагогічних цілей 

Аналіз анкетних даних третього блоку показав, що головною 

перешкодою для використання візуалізації у масовій педагогічній практиці є 

недостатня обізнаність учителів з існуючими онлайн сервісами та 

програмним забезпеченням (55,7%). До основних складнощів респонденти 

також відносять брак методичних матеріалів зі створення і використання 

ЦДВЗ (58,4%); невміння користуватися існуючим інструментарієм (15,3%), 

невміння створювати власні візуальні засоби (61,3%), брак часу на 

підготовку та створення візуального контенту (11,3%), відсутність мотивації 

2,2%, застарілість наявного технічного обладнання 3,1%. Відсутність будь-

яких перешкод відзначили 8,8% респондентів (рис. 4.6.).  
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Рис. 4.6. Аналіз даних щодо перешкод для застосування візуалізації 

Учителі зазначили, що готові до самовдосконалення й наразі 90,1% 

самостійно опановують тематичні Інтернет-джерела, блоги тощо; 36,4% 

займаються на онлайн курсах; 11,6% беруть участь у майстер-класах, 

тренінгах та вебінарах відповідного спрямування (рис. 4.7.).  

 

Рис. 4.7. Аналіз анкет щодо готовності до опанування нових онлайн 

сервісів 
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Проведений аналіз показав, що вчителі усвідомлюють важливість та 

необхідність використання технологій візуалізації в освітній практиці, однак 

педагоги потребують відповідної підготовки до застосування технологій 

візуалізації в окресленому напряму. 

В рамках завдання щодо розробки дидактичних матеріалів, які 

забезпечують упровадження розробленої нами моделі підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі нами: 

 розроблено методичне та дидактичне забезпечення окремих модулів, 

які розширюють структури дисциплін психолого-педагогічного, методичного 

та інформатичного спрямування.  

 удосконалено зміст навчальної дисципліни «Педагогіка» уведенням 

модуля «Візуалізація як тренд сучасної освіти», в рамках якого висвітлюється 

специфіка використання візуалізації в освітньому процесі для сучасного 

покоління школярів; 

 удосконалено зміст навчальної дисципліни «Психологія» уведенням 

модуля «Психолого-фізіологічне підґрунтя візуалізації», в рамках якого 

розкриваються психологічні моменти використання візуалізації і торкається 

когнітивного потенціалу візуалізації; 

 до змісту дисципліни «Методика навчання профільної дисципліни» 

введено модулі «Педагогічні основи використання візуалізації в освіті», який 

спрямовано на формування у студентів комплексу теоретичних знань і 

практичних умінь, які необхідні для педагогічно ефективного використання 

візуалізації в професійній діяльності та модуль «Технології візуалізації в 

освітній практиці», який є практично орієнтованим і передбачає висвітлення 

можливостей використання візуалізації в педагогічних технологіях та 

розкриття потенціалу хмарних технологій в діяльності педагога для 

візуалізації навчальної інформації на різних етапах педагогічної діяльності; 

 до курсу «Сучасні інформаційні технології» додано модуль «Основи 

обробки та створення растрових і векторних зображень», який спрямований 
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на поглиблення знань щодо обробки та створення графічних зображень; 

 до курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» додано 

модуль «Етико-правові засади використання Інтернет-ресурсів», де 

розкриваються питання щодо способів захисту власного візуального 

контенту, що створюється і висвітлюються питання цифрових міток, водяних 

знаків, ІРТС метаданих, анкор-листів тощо; 

 розроблено і уведено в практику навчання авторський курс «Основи 

проєктування цифрових дидактичних візуальних засобів» метою якого є 

формування в майбутніх педагогів комплексу певних знань, вмінь та 

практичних навичок, які є необхідними для створення, модифікації та 

оцінювання ЦДВЗ певного педагогічного призначення; сприяє мотивації 

майбутніх педагогів до розробки таких засобів за авторськими проєктами; 

 у рамках дисципліни «Основи проєктування цифрових дидактичних 

візуальних засобів» передбачено організацію майстер-класів та воркшопів 

конкретного спрямування на оволодіння майбутніми вчителями природничо-

математичних дисциплін навичками створення дидактичних візуальних 

засобів;  

 розширено й поглиблено зміст лабораторних, практичних занять та 

індивідуальних завдань для студентів;  

 розроблено завдання на період педагогічної практики для студентів-

бакалаврів; 

 підготовлено тематику індивідуально-дослідницьких завдань, 

тематику курсових та дипломних робіт студентів; 

 розроблено класифікацію програмного забезпечення на базі хмарних 

сервісів, яке є необхідним для успішного навчання студентів щодо 

створення ЦДВЗ. 

Констатувальний етап 

На констатувальному етапі дослідження відбувалось визначення 

вихідного рівня готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації для чого були розроблені 
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відповідні анкети та опитувальники, бланки для проведення спостереження, 

тексти контрольних робіт, а також комплект практичних завдань.  

Для визначення показників мотиваційно-ціннісного та рефлексивно-

оцінювального критеріїв було застосовано методи анкетування, опитування 

та спостереження. Метод анкетування був використаний, оскільки за його 

допомогою можна отримати інформацію, не завжди відображену в 

документальних джерелах чи доступну прямому спостереженню, саме цей 

метод надає можливість зібрати за короткий час значний обсяг емпіричного 

матеріалу. У відповідності до вимог валідності питання до анкети були 

складені таким чином, щоб забезпечити можливість виявлення у студентів 

мотиваційно-ціннісного та рефлексивно-оцінювального критеріїв зазначеної 

підготовки та забезпечували вимірювання всіх досліджуваних показників. 

Текст анкети для студентів було складено із урахуванням вимог до її 

структури [116], [181]. Було розроблено достатню кількість питань однакової 

складності, що забезпечували виконання вимоги надійності. Проведення 

однієї і тієї ж анкети в обох групах, умови її проведення та оцінювання 

забезпечувало вимогу об’єктивності. Анкети були роздруковані для кожного 

студента, на початку проведення був проведений інструктаж, де викладач 

ознайомлював з процедурою заповнення анкети та пояснював незрозумілі 

моменти, що забезпечувало виконання вимоги раціональної організації. 

Методи опитування й спостереження нами було використано з метою 

уточнення отриманих емпіричних даних.  

Для визначення рівня сформованості когнітивного, операціонально-

інструментального та практично-діяльнісного критеріїв було використано 

метод тестування. При розробці завдань і питань дотримувалися вимог 

валідності, надійності, об’єктивності [285]. 

Враховуючи вимоги валідності, завдання розроблялись таким чином, 

щоб забезпечити можливість виявлення у студентів рівня сформованості 

досліджуваних компонентів (когнітивного, операціонально-

інструментального та практично-діяльнісного) підготовки майбутніх 
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учителів до використання ЦДВЗ та забезпечити вимірювання всіх 

досліджуваних показників. Відповідно до цього нами було розроблено 

достатню кількість завдань і питань однакової складності, що уможливило 

виконання вимоги надійності. Забезпечення вимоги об’єктивності та 

достовірності відбувалось за процедурою проведення тестування, а також 

вимогами до складання тестів (зокрема, включення до тесту завдань різних 

типів і видів; наявність правильних та неправильних відповідей, які повинні 

бути однозначні за змістом та структурою), умовами оцінювання (єдині 

правила оцінювання відповідей), аналізу отриманих результатів. 

З метою перевірки ефективності розробленої моделі підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації упродовж 2012-2019 років на базі Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди й 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка було проведено педагогічний експеримент у якому брали участь 17 

викладачів і 275 студентів.  

Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін, 

відповідно до розробленої нами моделі (представлена у п.3.2), спирається на 

дисципліни психологічного, педагогічного, методичного й інформатичного 

спрямування, які вивчають студенти всіх академічних груп Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди і 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка незалежно від обраної спеціалізації. З метою перевірки гіпотези 

дослідження про ефективність розробленої моделі нами було сформовано дві 

групи – експериментальну (ЕГ) і контрольну (КГ). Експериментальну групу 

склали 135 студентів, які вступали до першого курсу у 2015-2019 роках, а до 

контрольної групи віднесено 140 студентів 2015-2019 років вступу.  

З метою отримання інформації щодо сформованості компонентів 

готовності майбутнім педагогам було запропоновано відповісти на запитання 
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анкет (Додатки Б, В), а також виконати низку практичних завдань. Запитання 

анкети передбачали множинний вибір, де студентам було запропоновано 

кілька готових відповідей і необхідно було визначити правильність кожного 

варіанту. При підборі запитань анкети та практичних завдань враховувався 

такий аспект, що студенти тільки розпочали вивчення дисциплін психолого-

педагогічного напряму, знайомство з окремими інформаційними 

технологіями відбувалося у процесі шкільного навчання, а опанування 

дисциплін методичного спрямування розпочнеться пізніше. Спостережуючи 

за процесом виконання практичних завдань було встановлено рівень 

готовності майбутніх учителів до вольових зусиль: зокрема, фіксувалося, чи 

намагається студент завершити виконання запропонованих завдань, чи 

прагне отримати кращий результат, як саме реагує на критичні зауваження. 

Перший блок запитань анкети був спрямований на встановлення 

цінності та важливості для студентів використання технологій візуалізації в 

майбутній професійній діяльності, а також передбачав встановлення 

готовності до вольових зусиль щодо запровадження технологій візуалізації. 

Аналіз результатів анкетування показав невпевненість студентів-

першокурсників у доцільності використання візуалізації на уроках дисциплін 

природничо-математичного напряму та про недостатнє розуміння термінів, 

пов’язаних з візуалізацією. Зокрема, тільки 32,1% студентів контрольної й 

28,9% експериментальної груп вважали доцільним використовувати 

візуалізацію в освітньому процесі, серед респондентів, які вказали 

необхідним використання візуалізації, 20% КГ для зацікавлення учнів і 

11,9% КГ для створення сприятливої атмосфери, респонденти ЕГ, також 

вказали важливим використання візуалізації для зацікавлення учнів (15,6%), 

для створення сприятливої атмосфери (11,9%), а також для подання нового 

матеріалу (2,2%). Щодо впливу візуалізації на освітній процес, то студенти 

зазначають, що це відволікає учня і займає багато часу, проте є 
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малоефективним і взагалі педагогу-професіоналу немає потреби у цьому – 

2,9%, 6,4%, 17,9% (КГ) та 3% і 6,7%, 17,8% (ЕГ) відповідно. Однак більшість 

студентів визнають, що використання візуалізації покращує засвоєння 

матеріалу, оптимізує освітній процес, і позитивно впливає на 

запам’ятовування 16,4%, 15,0%, 12,1 (КГ) та 17,0%, 14,8%, 11,9% (ЕГ) 

відповідно. Також студенти КГ та ЕГ зауважують на тому, що використання 

візуалізації є додатковим навантаженням на педагога і ніяк не враховується, і 

матеріально не заохочується 20,7%, 23,6% та 20,0%, 23,7% відповідно. Окрім 

цього, результати дозволили з’ясувати слабку налаштованість студентів на 

подолання труднощів у процесі запровадження технологій візуалізації в 

освітню практику, так 73,6% КГ та 72,6% ЕГ вказали, що їм це не потрібно і 

лише 26,4% та 27,4% відповідно зазначили, що спроможні до подолання 

перешкод щодо використання технологій візуалізації в освітньому процесі. 

Щоб встановити налаштованість першокурсників на створення власних 

ЦДВЗ, в анкеті було запропоновано відповісти на кілька питань. На питання 

«Вкажіть чи потрібно, на вашу думку, створювати авторські ЦДВЗ до уроку» 

24,3% першокурсників КГ і 20,7% студентів ЕГ відповіли «так», проте 78,6% 

та 82,2% респондентів експериментальних та контрольних груп погодилися 

із судженнями, які свідчать про недооцінку потенціалу дидактичних 

візуальних засобів під час вивчення дисциплін природничо-математичного 

циклу. Зазначимо, що тільки 3,6% і 4,4% студентів контрольної й 

експериментальної груп відповідно засвідчили, що вивчають досвід вчителів-

практиків, які застосовують технології візуалізації в освітньому процесі. 

Другий блок запитань був спрямований на обізнаність студентів щодо 

створення ЦДВЗ і показав, що студенти-першокурсники не знайомі з 

дидактичними функціями ЦДВЗ, психологічними засадами, онлайновими 

інструментами та системою вимог, що пред’являються до візуалізації. Разом 

з тим, студенти і експериментальних, і контрольних груп виявили певні 
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знання інструментарію, а також певні навички їхнього використання для 

створення візуалізації. Результати анкетування та виконання практичних 

завдань показали, що найкраще студенти володіють сервісами для створення 

та обробки зображень – 77,9% студентів контрольної групи і 73,3% студентів 

експериментальної групи успішно виконали завдання, пов’язані зі 

створенням слайд-шоу. Крім того, першокурсники мають досвід 

використання сервісів для створення презентацій (52,1% студентів КГ і 

50,4% ЕГ), картографічних сервісів (16,4% студентів КГ і 15,6% студентів 

ЕГ), сервісів для створення спільних документів (15,7% студентів КГ і 14,8% 

студентів ЕГ) та створення ментальних карт (5,7% і 4,4% студентів КГ і ЕГ 

відповідно). Разом з тим, небагато студентів-першокурсників (3,6% студентів 

КГ і 3,0% студентів ЕГ) відзначили, що вміють створювати інфографіку, 

використовувати анімаційні ефекти, здійснювати віртуальні тури, 

створювати стрічки часу, організовувати оперативний зворотній зв’язок 

засобами хмарних технологій (2,9% студентів КГ і 2,2% студентів ЕГ).  

Третій блок був присвячений з’ясуванню навичок, які необхідні для 

створення та використання ЦДВЗ і показав, що такі навички студенти майже 

не показали. Зокрема, 88,6% студентів КГ і 88,1% студентів ЕГ зазнали 

труднощів при обробці великих обсягів інформації; 87,9% студентам КГ і 

85,2% студентам ЕГ не доводилося змінювати колірну схему малюнка, 99,3% 

і 100% студентів контрольної й експериментальної груп відповідно не мали 

досвіду щодо встановлення візуальних якорів та акцентів 100,0% студентів 

КГ і 100,0% студенті ЕГ не володіють навичками збереження переробленої 

візуальної інформації у відповідній формі. Щодо знання етико-правових 

норм використання цифрових візуальних ресурсів, слід відзначити початкові 

знання студентів про правила, яких слід дотримуватись в умовах сучасного 

цифрового суспільства: більшість першокурсників (89,3% студентів 

контрольної й 87,4% студентів експериментальної груп) показали 

впевненість у можливості вільного використання цифрових візуальних 
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ресурсів в освітньому процесі, виявили низьку ознайомленість з щодо 

правомірного використання зазначених ресурсів. Аналіз даних анкетування 

дозволив встановити неспроможність студентів відповідно до вміння 

оцінювати якість візуальних ресурсів на онлайнових сервісах (87,9% КГ і 

86,7% ЕГ відповідно), надійність джерела, достовірність, актуальність 

інформації в Інтернеті (86,4% КГ і 85,9% ЕГ відповідно), педагогічну 

спроможність інструмента для створення цифрових візуальних ресурсів 

(96,4% КГ і 94,8% ЕГ відповідно). Щодо візуального оформлення ресурсів, 

то впевненість у власних можливостях вміти доцільно обирати кольорові 

палітри вказали тільки 15,0% студентів контрольної й 13,3% 

експериментальної групи, на власну обізнаність щодо основ композиції, 

колористики та типографіки висловили 12,9% студентів контрольної й 11,1% 

експериментальної групи, щодо системи вимог до створення дидактичного 

візуального засобу і студенти контрольної і експериментальної груп не 

вказали власну обізнаність. Стосовно здійснення моніторингу нового 

інструментарію для створення цифрових візуальних ресурсів було виявлено 

незначну кількість студентів 7,1% КГ і 5,9% ЕГ, які вказали, що роблять 

такий пошук. Вміння здійснювати раціональний вибір потрібного 

інструменту для вирішення поставленого педагогічного завдання засвідчили 

лише 3,6% студентів КГ і 2,2% студентів ЕГ. 

На констатувальному етапі було також проведено тестування та 

практичні роботи з метою виявлення рівня сформованості мотиваційно-

ціннісного, когнітивного, операціонально-інструментального, практично-

діяльнісного та рефлексивно-оцінювального компонентів готовності 

майбутніх учителів до використання технологій візуалізації в освітньому 

процесі (див. додаток Б, В). 

Аналіз статистичного опрацювання отриманих даних показав, що на 

констатувальному етапі експерименту на низькому рівні сформованості 

мотиваційно-ціннісного компоненту підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 
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візуалізації знаходилося 43,6% студентів КГ та 43,7% ЕГ; на середньому 

рівні відповідно – 35,7% та 40,7% студентів КГ та ЕГ; відповідно на 

достатньому рівні – 16,4% і 11,9% студентів КГ та ЕГ; на високому рівні – 

4,3 % студентів контрольної групи та 3,7% студентів експериментальної 

групи.  

Рівнева характеристика зрізу показників когнітивного компоненту 

підготовки майбутніх учителів до використання технологій візуалізації на 

початку експерименту показала, що на низькому рівні знаходилося 60,7% 

студентів КГ та 60,7% студентів ЕГ; на середньому рівні відповідно – 28,6% 

КГ і 29,6% ЕГ; на достатньому рівні – 7,1% КГ і 6,7 ЕГ, на високому рівні – 

3,6% КГ та 3,0 % студентів ЕГ.  

Низький рівень сформованості операціонально-інструментального 

компоненту зазначеної підготовки виявили 64,3% студентів контрольної й 

65,9% студентів експериментальної груп, середній рівень – 35,7% КГ і 34,1% 

ЕГ; достатній рівень – 0,0 % й 0,0% студентів відповідних груп; високий 

рівень – 0,0 % й 0,0% студентів відповідних груп.  

Низький рівень сформованості практично-діяльнісного компоненту 

зазначеної підготовки виявили 67,9% студентів контрольної й 64,4% 

студентів експериментальної груп, середній рівень – 32,1% КГ і 35,6% ЕГ; 

достатній рівень – 0,0 % й 0,0% студентів відповідних груп; високий рівень – 

0,0 % й 0,0% студентів відповідних груп.  

На початку експерименту низький рівень сформованості рефлексивно-

оцінювального компоненту виявили 57,9% студентів КГ й 59,0% ЕГ; 

середній рівень - 35,0% й 33,6% студентів КГ і ЕГ відповідно; достатній 

рівень - 5,7% й 6,7% студентів КГ й ЕГ відповідно; високий рівень – 1,4% й 

0,7% студентів контрольних й експериментальних груп.  

Розподіл студентів контрольних та експериментальних груп за рівнями 

сформованості компонентів готовності представлено у таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1. 

Розподіл студентів контрольної та експериментальної груп за рівнем 

сформованості компонентів готовності до використання технологій 

візуалізації на констатувальному етапі експерименту 

 

Кількість студентів   

Мотиваційно-

ціннісний 

компонент 

Когнітивний 

компонент 

Операціонально-

інструментальний 

компонент 

Практично-

діяльнісний 

компонент 

Рефлексивно-

оцінювальний 

компонент 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Низький 43,6 43,7 60,7 60,7 64,3 65,9 67,9 64,4 57,9 59,0 

Середній 35,7 40,7 28,6 29,6 35,7 34,1 32,1 35,6 35,0 33,6 

Достатній 16,4 11,9 7,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 6,7 

Високий 4,3 3,7 3,6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,7 

За результатами зрізу показників мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, операціонально-інструментального, практично-діяльнісного та 

рефлексивно-оцінювального компонентів підготовки майбутніх учителів до 

використання технологій візуалізації нами було здійснено порівняння 

контрольної та експериментальної груп за розподілом інтегрального 

критерію з метою доведення випадковості підбору груп. За результатами 

обчислення інтегрального критерію для кожного студента визначено рівень 

(високий, достатній, середній, низький). Розподіл студентів за інтегральним 

критерієм на констатувальному етапі педагогічного експерименту подано у 

табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Розподіл студентів контрольної та експериментальної груп за 

інтегральним критерієм 

Рівні 

Кількість студентів 

Контрольна група (КГ) 

(140 студентів) 

Експериментальна група 

(ЕГ) 

(135 студенти) 

низький 82 79 

середній 47 47 

достатній 8 7 

високий 3 2 

Загалом 140 135 

Кількість студентів на високому рівні недостатня для застосування 

критерію узгодження Пірсона для дослідження розподілу за чотирма 
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частковими інтервалами. Тому для проведення порівняння за допомогою 

критерію Пірсона потрібно поєднати студентів з високим і достатнім 

значенням інтегрального критерію в один частковий інтервал. Отримаємо 

таблицю емпіричних частот (табл. 4.3) 

Таблиця 4.3. 

Таблиця емпіричних частот розподілу студентів за інтегральним критерієм 

Рівні 

Кількість студентів 

Контрольна група (КГ) Експериментальна група 

(ЕГ) 

низький 82 79 

середній 47 47 

достатній і високий 11 9 

Загалом: 140 135 

Отриманій таблиці емпіричних частот відповідає таблиця теоретичних 

частот, яка будується відповідно до припущення про рівномірний розподіл 

студентів за кожним частковим інтервалом між контрольною та 

експериментальною групами (Таблиця 4.4.): 

Таблиця 4.4 

Таблиця теоретичних частот розподілу студентів за інтегральним 

критерієм 

Рівні 

Кількість студентів 

Контрольна  

група (КГ) 

Експериментальна 

група(ЕГ) 

низький 82,0 79,0 

середній 47,9 46,1 

достатній і високий 10,2 9,8 

Обчислення значення критерію Пірсона здійснюємо за формулою 4.1.: 
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де jiE , – значення емпіричних частот з Таблиці 4.3.; jiT , – значення 

теоретичних частот з Таблиці 4.4; i, j – номери рядків та стовпців відповідно. 
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Одержані дані відображено в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 

Таблиця значення критерію Пірсона для даних щодо інтегрального показника 

для контрольної та експериментальної груп 

Рівні 
Кількість студентів 

ЕГ КГ 

Низький 1,613E-05 1,67E-05 

Середній 0,0152597 0,015825 

Достатній та високий 0,0657468 0,068182 

Сума: 0,17 

Підсумовуючи результати статистичної обробки отриманих даних на 

констатувальному етапі нашого експерименту використовуючи критерій 

узгодження Пірсона можна дійти висновку, що за всіма показниками нульова 

гіпотеза (вибірки, що отримані в контрольній та експериментальній групах, 

належать до однієї генеральної сукупності) не може бути відкинутою на 

користь альтернативної гіпотези (вибірки, що отримані в контрольній та 

експериментальній групах, не належать до однієї генеральної сукупності), 

оскільки в усіх випадках емпіричне значення критерію Пірсона χ
2
 , яке 

дорівнює 0,17 не перебільшує критичного значення 5,991 [285], яке на рівні 

значущості 0,05 відповідає обраному способу групування даних з кількістю 

ступенів свободи =(3–1)*(2–1) = 2. Отже, статистично значимої різниці між 

контрольною та експериментальною групами не існує. 

4.2. Критерії та діагностика рівнів готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації 

Для встановлення рівня готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації нами 

розроблено критеріально-діагностичний апарат (критерії та показники 

див.п.2.3.). 
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Критерій в педагогіці – сукупність показників, що дають якісно-

кількісну характеристику стану об’єкта навчання на певному рівні [4]. 

Кожний критерій має свою систему показників, яка характеризує якісні 

зміни. А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Беспалько та інші розглядають 

показник як чіткий прояв критерію на певному етапі формування якостей 

студентів [6, 14, 32]. Дослідники зазначають, що критерієм є ознака, на 

основі якої здійснюється оцінювання, а показниками є дані, за домопогою 

яких можна оцінювати рівень сформованості того чи іншого критерію, саме 

такий підхід до поняття сутності критерію було використано нами в 

експериментальному дослідженні. Окрім цього, ми вважали за необхідно 

врахувати вимоги, які висуваються до критеріїв [192]: критерії мають бути 

об’єктивними, включати найбільш істотні моменти явища, що досліджується, 

охоплювати типові сторони, формулюватися коротко та стисло. Головним 

критерієм у діагностуванні рівня підготовки майбутніх педагогів є рівень 

сформованості провідних структурних компонентів його готовності. 

Основою для виокремлення критеріїв та показників рівня готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації в професійно-педагогічній діяльності, було обрано 

критерії й показники оцінювання, які виділені у роботах Л. Білоусової, 

Н. Житєньової, С. Криштоф та Н. Яциніної [49], О. Осокіної [248], 

В. Синєбрюхової [290] й адаптовані до нашого експерименту. На підставі 

аналізу психолого-педагогічних досліджень, а також згідно означених 

критеріїв було визначено рівні, які характеризують сформованість: низький, 

середній, достатній, високий. Відмінності між рівнями готовності полягають 

у ступені прояву та глибині її інтегрованих показників. Наведемо якісну 

характеристику рівнів готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації. 

Мотиваційно-ціннісний критерій охоплює ціннісні орієнтації, 

мотиваційну сферу і вольові механізми студента, які відповідають цілям 

підготовки до використання технологій візуалізації в освітньому процесі.  
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Показниками, в яких розкривається зазначений критерій, є: 

усвідомлення цінності та перспективності застосування технологій 

візуалізації у природничо-математичній освіті; налаштованість на оволодіння 

вміннями створювати та використовувати ЦДВЗ у майбутній педагогічній 

діяльності; готовність до вольових зусиль, подолання труднощів у процесі 

оволодіння технологією та інструментами створення ЦДВЗ.  

Встановлено чотири рівні сформованості кожного показника 

мотиваційно-ціннісного критерію: високий, достатній, середній та низький. 

Для показника усвідомлення цінності та перспективності 

застосування технологій візуалізації у природничо-математичній освіті: 

високий рівень: студент глибоко переконаний у педагогічній цінності 

ЦДВЗ для використання в освітньому процесі; визнає створення ЦДВЗ 

необхідним компонентом власної професійної діяльності; прагне 

застосовувати створені авторські засоби у майбутній професійній діяльності; 

усвідомлює цілі та завдання створення ЦДВЗ; 

достатній рівень: студент погоджується з цінністю і дидактичним 

потенціалом візуальних засобів для досягнення поставленої педагогічної 

мети в освітньому процесі; студент спирається на приклади педагогічно 

ефективного використання ЦДВЗ; студент ознайомлений з цілями та 

завданнями щодо створення ЦДВЗ; 

середній рівень: студент недооцінює потенціал дидактичних візуальних 

засобів в освітньому процесі, однак позитивно сприймає зусилля вчителів, 

які спрямовані на створення власних дидактичних візуальних засобів; 

студент вважає, що використання дидактичних візуальних засобів 

інтенсифікує освітній процес; студент ознайомлений з цілями та завданнями 

щодо створення ЦДВЗ проте докладає вольові зусилля щоб зрозуміти їх 

цінність для підростаючого покоління; 

низький рівень: студент з недовірою ставиться до авторських ЦДВЗ; 

вважає існуючи візуальні засоби достатніми для використання в освітньому 

процесі таким, які не потребують адаптації. 
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Для показника, який визначає готовність до вольових зусиль, 

подолання труднощів у процесі оволодіння технологією та інструментами 

створення ЦДВЗ:  

високий рівень: студент виявляє активність й ініціативність щодо 

підготовки до створення ЦДВЗ; проявляє наполегливість і самостійність у 

виконанні практичних завдань, а також в опануванні знаннями й уміннями, 

необхідними для створення ЦДВЗ; виявляє готовність до подолання 

труднощів; налаштований на здійснення різних спроб у розробці для 

отримання найкращого результату;  

достатній рівень: студент виявляє готовність до пошуку нових шляхів 

розв’язання поставлених педагогічних завдань, залежно від власної 

зацікавленості; в більшості доводить розпочату роботу щодо створення 

дидактичного візуального засобу до кінцевого результату; виявляє 

наполегливість щодо опанування нових знань й умінь, які є необхідними для 

застосування технологій візуалізації в освіті; 

середній рівень: студента задовольняють запропоновані шляхи 

виконання завдань, пов’язані зі створенням дидактичних візуальних засобів і 

не впевнені у необхідності шукати більш ефективні способи; намагаються 

уникнути адаптації дидактичного візуального засобу до освітнього процесу; 

не завжди завершують розпочату роботу щодо створення цифрового 

дидактичного візуального засобу;  

низький рівень: студент намагається уникнути вольових зусиль при 

появі найменших труднощів; не вірить у власні сили щодо створення ЦДВЗ; 

виявляють готовність виконати завдання лише за наявності зразка або 

детальних інструкцій. 

Для показника налаштованість на оволодіння вміннями створювати 

та використовувати ЦДВЗ у майбутній педагогічній діяльності:  

високий рівень: студент пов’язує створення власних ЦДВЗ з 

майбутньою професійною діяльністю; створення ЦДВЗ вважає складовою 

власної професійної успішності; глибоко усвідомлює необхідність 
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оволодіння знаннями, уміннями й навичками для створення ЦДВЗ; виявляє 

активність, ініціативу та самостійність у навчанні проєктуванню ЦДВЗ;  

достатній рівень: студент виявляє певний інтерес до процесу створення 

дидактичних візуальних засобів для використання в освітньому процесі; 

визнає необхідність оволодіння спеціальними знаннями, уміннями й 

навичками для створення дидактичних візуальних засобів; проявляє 

ініціативу у процесі створення дидактичних візуальних засобів; 

середній рівень: студент позитивно ставиться до створення 

дидактичних візуальних засобів, проте пов’язує це з необхідністю скласти 

екзамен або залік, або виконати певні навчальні завдання; насторожено 

ставиться до прояву ініціативи та самостійності щодо створення 

дидактичного візуального засобу; 

низький рівень: студент зовсім не проявляє професійного інтересу до 

створення дидактичного візуального засобу; проявляє байдужість до 

виконання завдань спрямованих на розробку дидактичного візуального 

засобу; проявляє пасивність або негативно ставиться до опанування знань й 

умінь, які є необхідними для розробки дидактичного візуального засобу. 

Узагальнені дані відображено в додатку Н (таблиця Н.1). 

Показниками когнітивного критерію є володіння студентами 

знаннями щодо: дидактичного потенціалу технологій візуалізації, 

дидактичних функцій ЦДВЗ в освітньому процесі з природно-математичних 

дисциплін, знання психологічних засад та основ візуального дизайну (основ 

композиції, колористики, типографіки, способів відображення логічних 

зв’язків та візуальних наголосів тощо), знання онлайнових інструментальних 

засобів створення ЦДВЗ, знання системи вимог до ЦДВЗ (педагогічних, 

психологічних, естетичних, ергономічних. 

Для показника, який визначає знання дидактичного потенціалу 

технологій візуалізації, дидактичних функцій ЦДВЗ в освітньому процесі з 

природно-математичних дисциплін: 
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високий рівень: студент демонструє впевнені знання сутності 

дидактичних функцій технологій візуалізації, а також способів їх реалізації; 

визнають важливість реалізації дидактичних функцій для досягнення 

педагогічної мети; визначають функції, реалізовані у запропонованому 

дидактичному візуальному засобі й можуть проаналізувати їх доцільність у 

різних ситуаціях;  

достатній рівень: студент демонструє знання більшості дидактичних 

функцій технологій візуалізації, а також може вказати хоча б один із способів 

реалізації кожної з них; може вказати функції, реалізовані у запропонованому 

дидактичному візуальному засобі;  

середній рівень: студент показує розуміння сутності й особливостей 

реалізації тільки окремих дидактичних функцій; потребує допомоги у 

виокремленні превалюючих і допоміжних функцій в запропонованому 

дидактичному візуальному засобі; 

низький рівень: студент називає функції дидактичних візуальних 

засобів, проте не може пояснити їх сутності; не усвідомлює необхідності їх 

реалізації у дидактичному візуальному засобі для досягнення педагогічної 

мети; не може визначити функції, які реалізовано у запропонованому 

дидактичному візуальному засобі.  

Для показника, який визначає знання психологічних засад та основ 

візуального дизайну: 

високий рівень: студент повною мірою демонструє знання компоновки 

матеріалу і сутності візуального кодування; визнає важливість врахування 

основ композиції і колористики; визначає можливості встановлення 

візуальних метафор та якорів й може проаналізувати доцільність їх 

застосування у якості смислових акцентів; знає специфіку врахування 

типографічних рішень; 

достатній рівень: студент демонструє знання компоновки і візуального 

кодування матеріалу, проте утруднюється із вибором знаків візуалізації; 

усвідомлює важливість врахування основ композиції і колористики, проте 
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потребує допомоги гармонійній побудові візуального засобу; прагне 

зрозуміти правила встановлення візуальних метафор та якорів; може вказати 

способи застосування типографіки; 

середній рівень: студент має несистематизовані знання щодо 

компоновки матеріалу, прийомів візуального кодування матеріалу і вибору 

знаків візуалізації; не може аргументовано застосовувати правила побудови 

композиції і колористики; утруднюється із встановленням візуальних 

метафор та якорів; потребує допомоги у застосуванні типографічних 

акцентів; 

низький рівень: студент не знає або має розрізнені знання щодо правил 

композиції та прийомів візуального кодування; не усвідомлює необхідності 

використання кольорових схем для створення візуального засобу; не може 

встановити візуальні метафори та якорі; не знає як застосовувати 

типографіку. 

Для показника, який визначає знання онлайнових інструментальних 

засобів створення ЦДВЗ: 

високий рівень: студент має систематизовані знання щодо спектру 

онлайнових інструментів, які можуть бути використані для створення 

дидактичних візуальних засобів різного функціонального призначення; знає 

категорії кожного з видів окреслених інструментів; знає їх переваги й 

обмеження; може назвати основні можливості інструментальних засобів 

різних типів;  

достатній рівень: студент знає достатню кількість інструментальних 

засобів, що можуть бути використані для розробки дидактичних візуальних 

засобів, проте відчуває труднощі із визначенням їх особливостей, переваг та 

обмежень; віддає перевагу інструментам масового використання для 

виконання більшості запропонованих завдань; 

середній рівень: студент знає кілька онлайнових категорій інструментів 

розробки дидактичних візуальних засобів, проте не можуть пояснити їх 

можливості; відчуває труднощі при визначенні тих інструментальних засобів, 
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якими можна скористатися для створення дидактичного візуального засобу 

певного призначення;  

низький рівень: студент знає онлайнові інструменти масового 

використання, проте не виявляє розуміння їх можливостей для створення 

дидактичних візуальних засобів, або не знайомий із сучасними онлайновим 

інструментарієм. 

Для показника, який визначає знання системи вимог до ЦДВЗ 

(педагогічних, психологічних, естетичних, ергономічних): 

високий рівень: студент повною мірою демонструє знання комплексу 

вимог – психологічних, педагогічних, ергономічних, естетичних; знає 

способи забезпечення кожної із вимог; може пояснити необхідність 

дотримання кожної із вимог у дидактичному візуальному засобі, 

аргументують свої судження, ґрунтуючись на психолого-педагогічних 

дослідженнях та дослідженнях з фізіології;  

достатній рівень: студент демонструє знання більшості вимог, що 

висуваються до дидактичних візуальних засобів, може пояснити необхідність 

їх дотримання, проте не завжди аргументовано доводить власні судження; 

потребує допомоги при визначенні способів забезпечення вимог в 

дидактичному візуальному засобі; 

середній рівень: студент має несистематизовані знання вимог, що 

пред’являються до дидактичних візуальних засобів; не може аргументовано 

пояснити необхідність їх дотримання;  

низький рівень: студент не знає або має розрізненні знання щодо вимог, 

які висуваються до дидактичних візуальних засобів; демонструє нерозуміння 

специфіки дидактичних візуальних засобів, зумовленої віковими 

особливостями школярів; виявляє незнання способів забезпечення вимог в 

дидактичному візуальному засобі. 

Узагальнені дані відображено в додатку Н (таблиця Н.2). 

Для встановлення кількісного значення рівня сформованості кожного 

показника когнітивного критерію ми скористались методикою 
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І. Подласого [256]. Текст перевірочних робіт було розподілено на складові 

частини – інформаційно-змістові елементи. Якщо загальну кількість 

зазначених елементів у контрольній роботі позначити за N, а кількість 

елементів, що студент засвоїв – за n, то коефіцієнт k можна обчислити за 

формулою: 

  
 

 
    (4.2) 

Для визначення межових значень коефіцієнта рівня знань (k) ми 

скористалися методикою В. Беспалька [32]. Значення k  0,91, відповідає 

високому рівню сформованості когнітивного критерію; значення 

0,76  k  0,9 відповідає достатньому рівню; значення 0,61  k  0,75 – 

середньому рівню й значення k  0,6 – низькому.  

Показниками операціонально-інструментального критерію є: 

сформованість умінь: визначити цільове й функціональне призначення 

ЦДВЗ; вміння створити дидактичний макет ЦДВЗ; вміння розробити 

прототип (здійснити візуальне кодування); вміння раціонально вибрати й 

ефективно застосувати інструментальний засіб для конструювання ЦДВЗ або 

його модифікації. 

Для показника, який відбиває вміння визначити цільове й 

функціональне призначення ЦДВЗ: 

високий рівень: студент самостійно визначає мету візуального засобу, 

який розробляється; обирає та обґрунтовує функції, які мають бути в ньому 

реалізовані й обґрунтовує власний вибір; 

достатній рівень: студент може визначити цільове й функціональне 

призначення дидактичного візуального засобу, який розробляється, але 

потребує допомоги в аргументації власного вибору; 

середній рівень: студент може самостійно визначити тільки мету 

дидактичного засобу, але потребує допомоги щодо встановлення 

функціонального призначення засобу; 
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низький рівень: студент відчуває істотні труднощі при самостійному 

визначенні мети дидактичного засобу та функцій, які мають бути реалізовані 

в засобі, який розробляється.  

Для показника, який визначає вміння створити дидактичний макет 

ЦДВЗ: 

високий рівень: студент самостійно може обробляти великі обсяги 

інформації, в тому числі слабоструктуровані; впевнено виділяє головні і 

другорядні елементи і вміє чітко відображувати логічні зв’язки; ефективно 

використовує методи та правила структурування навчального матеріалу 

відповідно до вікової специфіки учнів; володіє навичками стиснення та 

ущільнення інформації без втрати її семантичної повноти відповідно до 

психологічних особливостей сприйняття цифрового покоління візуальних 

матеріалів;  

достатній рівень: студент може обробляти великі обсяги інформації, 

проте потребує допомоги в обробці слабоструктурованого матеріалу; 

спроможний виділити головні і другорядні елементи, проте має ускладнення 

у відображенні логічних зв’язків; прагне до використання методів та правил 

структурування навчального матеріалу відповідно до специфіки сучасного 

покоління; потребує допомоги щодо стиснення та ущільнення навчального 

матеріалу відповідно до психологічних особливостей сприйняття учнями 

візуальних матеріалів;  

середній рівень: студент потребує допомоги у застосуванні методів та 

правил структурування навчального матеріалу відповідно до когнітивної 

сфери сучасних дітей; має труднощі у стисненні та ущільненні навчального 

матеріалу відповідно до специфіки кліпового мислення школярів; 

низький рівень: студент не володіє методами та правилами 

структурування навчального матеріалу; не вміє застосовувати принципи 

компресії навчального матеріалу відповідно до особливостей дітей з 

кліповим мисленням.  
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Для показника, який визначає вміння розробити прототип (здійснити 

візуальне кодування): 

високий рівень: студент уміє застосовувати принципи компоновки 

матеріалу; ефективно вміє враховувати основи композиції і колористики; 

виявляє впевненість у встановленні візуальних метафор та якорів; 

використовує ефективні типографічні рішення; 

достатній рівень: студент, як правило може самостійно здійснювати 

візуальне кодування й компоновку матеріалу, проте утруднюється із 

перетворенням навчального матеріалу у візуальний формат; враховує основи 

композиції і колористики, проте потребує допомоги гармонійної побудови; 

потребує допомоги у встановленні візуальних метафор та якорів; намагається 

застосувати типографічні акценти; 

середній рівень: студент намагається здійснювати компоновку 

матеріалу та залучати прийоми візуального кодування матеріалу; потребує 

допомоги у застосуванні правил побудови композиції і колористики; не 

проявляє ініціативи до встановлення візуальних метафор, якорів та 

типографічних акцентів; 

низький рівень: студент не вміє використовувати правила композиції та 

прийоми візуального кодування; не намагається використовувати кольорові 

схеми та типографіку. 

Для показника, який визначає вміння раціонально вибрати й ефективно 

застосувати інструментальний засіб для конструювання ЦДВЗ або його 

модифікації: 

високий рівень: студент виявляє самостійність щодо застосування 

спектру онлайнових інструментів, які можуть бути використані для 

створення дидактичних візуальних засобів різного функціонального 

призначення; ефективно використовує всі категорії кожного з видів 

онлайнового інструментарію; використовує переваги й враховує обмеження;  

достатній рівень: студент самостійно використовує достатню кількість 

інструментальних засобів, що можуть бути використані для розробки 
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дидактичних візуальних засобів; потребує допомоги щодо застосування 

кожної категорії видів онлайнового інструментарію; 

середній рівень: студент має ускладнення щодо використання 

онлайнового інструментарію при створенні дидактичних візуальних засобів; 

відчуває певні труднощі при визначенні онлайнового інструменту, яким 

можна скористатися для створення дидактичного візуального засобу певного 

призначення;  

низький рівень: студент має істотні труднощі при використанні 

онлайнового інструментарію для створення дидактичних візуальних засобів. 

Узагальнені дані відображено в додатку Н (таблиця Н.3). 

Встановлення кількісного значення рівня сформованості кожного 

показника операціонально-інструментального критерію здійснюється за 

методикою І. Подласого [256] й оцінено за методикою В. Беспалька [32] 

способами, аналогічними визначенню рівня сформованості показників 

когнітивного критерію.  

Показниками практично-діяльнісного критерію є вміння: 

аргументовано визначити педагогічну доцільність застосування ЦДВЗ, 

вміння організувати різні види діяльності учнів (навчально-пізнавальну, 

дослідницьку, рефлексивну тощо) на основі використання ЦДВЗ, вміння 

розробляти спеціалізовані завдання для учнів (для стимулювання їх 

пізнавального інтересу, засвоєння способу дій, контрольні, творчі тощо) на 

основі застосування технологій візуалізації. 

Для показника, який визначає вміння аргументовано визначити 

педагогічну доцільність застосування ЦДВЗ: 

високий рівень: студент ефективно й аргументовано визначає 

педагогічну доцільність застосування технологій візуалізації на уроці; 

цілеспрямовано організує роботу учнів на уроці із залученням дидактичних 

візуальних засобів; активно організує рефлексію учнів використовуючи 

візуалізацію; 
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достатній рівень: студент потребує допомоги у визначенні педагогічної 

доцільності застосування технологій візуалізації на уроці; має труднощі в 

організації діяльності учнів з їх використанням; зазнає значних ускладнень 

при організації рефлексії учнів із залученням візуалізації; 

середній рівень: студент відчуває помітні труднощі у визначенні 

педагогічної доцільності застосування технологій візуалізації на уроці; не 

вміє організовувати діяльність учнів з їх використанням; не вміє 

організовувати рефлексію учнів із залученням візуалізації; 

низький рівень: студент не вміє визначати педагогічну доцільність 

застосування технологій візуалізації на уроці; не намагається організовувати 

діяльність учнів та здійснювати рефлексію з їх використанням. 

Для показника, який визначає вміння організувати різні види 

діяльності учнів на основі використання ЦДВЗ: 

високий рівень: студент ефективно планує навчально-пізнавальну, 

дослідницьку, рефлексивну та інші види діяльності учнів із залученням 

готових візуальних засобів; ефективно адаптує існуючи дидактичні візуальні 

засоби для організації діяльності учнів із урахуванням їхнього контингенту; 

демонструє творчий підхід при організації для різних видів діяльності учня 

на уроці на основі ЦДВЗ; 

достатній рівень: студент намагається планувати навчально-

пізнавальну, дослідницьку, рефлексивну та інші види діяльності учнів на 

готових візуальних матеріалах, проте потребує допомоги при урахуванні 

специфіки учнів; намагається адаптувати існуючі візуальні засоби для 

організації різнопланової діяльності учнів, проте потребує допомоги при 

урахуванні психофізіологічних особливостей школярів; не вбачає 

необхідність творчого підходу до організації різних видів діяльності учня; 

середній рівень: студент відчуває помітні труднощі при плануванні 

навчально-пізнавальної, дослідницької, рефлексивної та інших видів 

діяльності учнів на готових візуальних матеріалах; не намагається адаптувати 



283 

 

  

існучі засоби для організації різнопланової діяльності учнів; не спроможний 

до творчого підходу до організації різних видів діяльності учня; 

низький рівень: студент не вміє планувати навчально-пізнавальну, 

дослідницьку, рефлексивну та інші види діяльності школярів; не прагне до 

адаптації існуючих дидактичних візуальних засобів для організації 

різнопланової діяльності учнів. 

Для показника, який визначає вміння розробляти спеціалізовані 

завдання для учнів на основі застосування технологій візуалізації: 

високий рівень: студент ефективно створює завдання для 

стимулювання пізнавального інтересу учнів, засвоєння способу дій, 

контрольні, творчі тощо, на готових візуальних матеріалах; ефективно 

адаптує існуючи дидактичні візуальні засоби для розробки окреслених 

завдань; демонструє творчий підхід при розробці зазначених завдань на 

основі застосування технологій візуалізації; 

достатній рівень: студент намагається створювати завдання для 

стимулювання пізнавального інтересу учнів, засвоєння способу дій, 

контрольні, творчі тощо, на готових візуальних матеріалах, проте надає 

перевагу орієнтації на створення завдань за зразком; намагається адаптувати 

існучі засоби, проте потребує допомоги при урахуванні специфіки учнів; не 

вбачає необхідність творчого підходу до розробки зазначених завдань; 

середній рівень: студент відчуває помітні труднощі у створенні завдань 

для стимулювання пізнавального інтересу учнів, засвоєння способу дій, 

контрольні, творчі тощо, на готових візуальних матеріалах; не намагається 

адаптувати існуючі візуальні засоби для розробки відповідних завдань; не 

спроможний до творчого підходу до розробки завдань у окресленому 

напрямку; 

низький рівень: студент не вміє створювати спеціалізовані завдання на 

готових візуальних матеріалах; не прагне до адаптації існуючих дидактичних 

візуальних засобів для розробки завдань спеціалізованого характеру. 

Узагальнені дані відображено в додатку Н (таблиця Н.4). 
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Визначення рівня сформованості показників практично-діяльнісного 

критерію здійснюється з використанням таких методів: проведення 

контрольних робіт, аналіз продуктів навчальної діяльності (розроблених 

дидактичних візуальних засобів), спостереження. 

Встановлення кількісного значення рівня сформованості кожного 

показника практично-діяльнісного критерію здійснюється за методикою 

І. Подласого [256] й оцінено за методикою В. Беспалька [32] способами, 

аналогічними визначенню рівня сформованості показників когнітивного 

критерію.  

В якості рефлексивно-оцінювального критерію визначено 

сформованість умінь студента до здійснення оцінювання як розробленого 

засобу, так і рівня власної підготовки до створення дидактичних візуальних 

засобів. Визначено показники, в яких розкривається зазначений критерій: 

уміння здійснити критичний аналіз педагогічної якості ЦДВЗ; уміння 

адекватно оцінити рівень власної готовності до застосування технологій 

візуалізації; уміння систематично самостійно опановувати новий 

інструментарій створення ЦДВЗ; уміння систематично вивчати продуктивні 

освітні практики застосування технологій візуалізації. 

Для показника сформованості уміння здійснити критичний аналіз 

педагогічної якості ЦДВЗ: 

високий рівень: студент адекватно, об’єктивно й аргументовано оцінює 

функціональні можливості й обмеження запропонованого та розробленого 

дидактичного візуального засобу; аналізує педагогічну якість ресурсу; 

визначає вдалість обраних технологічних рішень; здатен до критичного 

оцінювання дотримання комплексу вимог, що висуваються до візуалізації; 

пропонує шляхи удосконалення дидактичного візуального засобу; 

достатній рівень: студент здатний частково оцінити функціональні 

можливості розробленого дидактичного візуального засобу; може визначити 

вдалість технологічних рішень, проте не аргументує власні висновки; знає 

сутність вимог, що висуваються до дидактичного візуального засобу, проте 
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тільки частково може оцінити їх дотримання; бачить окремі помилки та 

неточності у засобі, здатний встановити їх причини й запропонувати способи 

їх усунення; 

середній рівень: студент за окремими критеріями може оцінити 

педагогічну якість запропонованого або розробленого дидактичного 

візуального засобу; знає вимоги що висуваються до візуалізації, проте не 

може оцінити їх дотримання у власній розробці; відчуває утруднення при 

оцінюванні технологічних рішень; бачить помилки у засобі, проте не здатний 

встановити їх причини й запропонувати способи їх усунення; 

низький рівень: студент не вміє адекватно оцінити запропонований або 

розроблений ним засіб; оцінити ступінь дотримання комплексу вимог у 

дидактичному візуальному засобі; не помічає помилок, неточностей; не 

бачить потреби в його удосконаленні. 

Для показника, який визначає уміння адекватно оцінити рівень власної 

готовності до застосування технологій візуалізації:  

високий рівень: студент адекватно оцінює рівень власної підготовки до 

створення дидактичного візуального засобу, виявляє потребу в 

удосконаленні власної підготовки; усвідомлює подальші кроки щодо 

покращення власного рівня підготовки; виявляє готовність до професійної 

самоосвіти;  

достатній рівень: студент не може критично оцінити рівень власної 

підготовки до створення дидактичного візуального засобу; усвідомлює 

потребу в удосконаленні рівня власної підготовки до створення 

дидактичного візуального засобу, проте не готовий до самостійного 

продовження навчання; 

середній рівень: студент вважає за доцільне удосконалення рівня 

власної підготовки, проте намагається уникнути зайвих зусиль; не може 

сформулювати мету і напрямки подальших кроків щодо підвищення рівня 

власної підготовки до створення дидактичного візуального засобу; 
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низький рівень: студент не об’єктивно оцінює рівень власної 

підготовки, вважає його цілком достатнім для створення авторських 

дидактичних візуальних засобів; не вбачає необхідності поповнювати знання 

й уміння щодо створення дидактичних візуальних засобів. 

Для показника, який визначає уміння систематично самостійно 

опановувати новий інструментарій створення ЦДВЗ: 

високий рівень: студент має глибоко переконані в необхідності 

підвищення власної обізнаності з сучасним онлайновим інструментарієм для 

створення дидактичних візуальних засобів; систематично відвідує 

педагогічні форуми, портали методичних об’єднань з метою пошуку 

найбільш ефективних онлайнових інструментів; виявляє ініціативу щодо 

пошуку порталів-каталогів або інших ресурсів, які містять систематизовану 

інформацію щодо появи нових онлайнових інструментів;  

достатній рівень: студент визнає потребу у підвищенні власної 

обізнаності щодо сучасного онлайнового інструментарію; періодично 

відвідує педагогічні форуми, портали методичних об’єднань для пошуку 

актуальних онлайнових інструментів; виявляє епізодичний інтерес до 

порталів-каталогів онлайнових інструментів; 

середній рівень: студент не впевнений у необхідності систематичного 

підвищення власної обізнаності щодо сучасного онлайнового 

інструментарію; відвідує запропоновані сайти й портали, які містять 

інформацію щодо актуальних сучасних онлайнових інструментів, проте не 

виявляє ініціативи; 

низький рівень: студент демонструє негативне або байдуже ставлення 

до необхідності підвищення власної обізнаності щодо сучасного онлайнового 

інструментарію; не цікавиться новими онлайновими інструментами; вважає 

достатнім запропонований набір онлайнових інструментів й не вбачає 

потреби у пошуку нових. 

Для показника, що визначає уміння систематично вивчати продуктивні 

освітні практики застосування технологій візуалізації: 
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високий рівень: студент має глибокі переконання у необхідності 

систематичного моніторингу педагогічного досвіду використання 

дидактичних візуальних засобів в освітній практиці; систематично 

відвідують педагогічні форуми, портали методичних об’єднань, персональні 

веб-сайти вчителів-новаторів з метою ознайомлення з наявним досвідом, 

беруть активну участь в обговореннях досвіду;  

достатній рівень: студент визнає потребу в підвищенні рівня власної 

обізнаності щодо педагогічного досвіду використання дидактичних 

візуальних засобів в освітній практиці; періодично відвідує портали 

методичних об’єднань, персональні сайти педагогів-новаторів з метою 

ознайомлення з наявним досвідом та іноді проявляє ініціативу; 

середній рівень: студент не бачить необхідності систематичного 

підвищення рівня власної обізнаності із наявним педагогічним досвідом 

використання дидактичних візуальних засобів в процесі навчання; іноді 

відвідує запропоновані сайти й портали, з передовим педагогічним досвідом, 

проте ініціатива в ознайомленні залежить від зовнішніх факторів; 

низький рівень: студент демонструє негативне або байдуже ставлення до 

необхідності ознайомлення з передовим педагогічним досвідом щодо 

використання дидактичних візуальних засобів у практиці навчання; 

намагається уникнути ознайомлення із Інтернет-ресурсами, де розкривається 

досвід педагогів-новаторів.  

Узагальнені дані відображено в додатку Н (таблиця Н.5). 

Визначення рівня сформованості показників рефлексивно-

оцінювального здійснюється на основі застосування таких методів: 

анкетування, опитування, інтерв’ю, спостереження. 
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4.3. Реалізація розробленої моделі в освітньому процесі підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у 

педагогічному закладі вищої освіти. 

Основною метою педагогічного експерименту була перевірка 

ефективності розробленої моделі підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в умовах 

освітнього процесу педагогічного закладу вищої освіти.  

У попередніх розділах нами було обґрунтовано необхідність 

здійснення поетапного формування компонентів готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін, а також сформульовано мету 

і завдання до кожного з етапів зазначеної підготовки – базового, 

продуктивного та коригувального. Окрім цього, було окреслено заходи, які 

передбачає реалізація кожного з етапів та описано методику відстеження 

динаміки формування кожного із структурних компонентів готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації за обраними критеріями і показниками.  

Дослідно-експериментальна робота відбувалася протягом всіх років 

навчання студентів-бакалаврів – з першого по четвертий курси. Базовий етап 

зазначеної підготовки майбутніх педагогів охоплював перший та другий 

навчальні семестри, і спирався на дисципліни, які включені до нормативної 

частини навчального плану – «Педагогіка», «Психологія» та «Сучасні 

інформаційні технології». Продуктивний етап реалізовувався на третьому, 

четвертому, п’ятому та шостому навчальному семестри та спирався на 

дисципліну, яка входить до нормативної частини навчального плану – 

«Методика навчання профільної дисципліни» та передбачав запровадження 

авторського курсу «Основи проєктування цифрових дидактичних візуальних 

засобів». Крім того, наприкінці третього курсу студенти залучалися до 

розробки ЦДВЗ під час педагогічної практики. Коригувальний етап 

реалізовувався протягом четвертого курсу (сьомий, восьмий семестри) 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. 



289 

 

  

Опорними виступали дисципліни навчального плану: «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті», «Методика навчання профільної 

дисципліни», а також педагогічна практика під час якої майбутні педагоги 

апробовували та удосконалювали розроблені ЦДВЗ. 

Оскільки системна підготовка студентів природничо-математичного 

циклу до використання технологій візуалізації реалізується в межах загальної 

підготовки майбутніх учителів окресленого напряму, то на її результат 

впливатимуть усі дисципліни навчального плану, а, особливо, дисципліни 

циклу інформатичної підготовки. Враховуючи такі аспекти нами, в 

експериментальних групах, було внесено певні зміни до процесу вивчення 

навчальних дисциплін «Сучасні інформаційні технології», «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті», їх зміст було розширено шляхом 

поглиблення теоретичної та практичної частини відповідними темами та 

завданнями для студентів. 

Реалізація кожного етапу запропонованої моделі передбачала 

здійснення різноманітних заходів, спрямованих на формування мотиваційно-

ціннісного, когнітивного, операціонально-інструментального, практично-

діяльнісного й рефлексивно-оцінювального компонентів готовності 

майбутніх учителів до використання технологій візуалізації. Стисло 

схарактеризуємо сутність зазначених заходів. 

Формування мотиваційно-ціннісного компоненту передбачало 

проведення роз’яснювальної роботи зі студентами стосовно значущості й 

перспективності вмінь створювати ЦДВЗ, необхідності ґрунтовної підготовки 

в сфері інформаційних технологій для становлення їх професійної 

майстерності, закладання основ успішної конкурентоспроможності, новітнім 

високотехнологічним інструментарієм вчителя природничо-математичного 

напряму, як необхідного фактору підвищення власної професійної 

майстерності тощо. Окрім цього, формування мотиваційно-ціннісного 

компоненту передбачало організацію певних заходів для супроводження 

виконання кожного із завдань, а саме: надавався необхідний інструктаж щодо 
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мети і процедури виконання завдань, окреслювався обсяг роботи, яку 

необхідно виконати, надавалася система критеріїв оцінювання якості 

виконаних завдань, пропонувалася допомога і постійний супровід студентів 

при виконанні практичних завдань з боку викладача. Також процес навчання 

було побудовано таким чином, щоб студенти мали змогу до самостійного 

подолання труднощів, прояву ініціативи, розвитку критичного мислення, 

висловленні власного бачення щодо розв’язання проблемних питань, прояву 

творчості до створення візуальних засобів.  

Формування когнітивного компоненту готовності мало на меті 

забезпечення освітнього процесу необхідними дидактичними засобами – 

навчально-методичними посібниками (друкованими та електронними), 

матеріалами до лекційних занять, авторськими дидактико-методичними 

розробками до вивчення окремих тем та модулів, методичними матеріалами 

до проведення майстер-класів, необхідними візуальними матеріалами тощо. 

Формування когнітивного компоненту готовності також передбачало широке 

залучення студентів до обговорення проблемних питань стосовно 

педагогічно ефективного запровадження технологій візуалізації в освітню 

діяльність педагога, до активної творчо-пошукової й наукової діяльності. 

Студенти залучалися до обговорення проблемних питань використання 

візуалізації в професійній діяльності, здійснювали аналіз науково-

педагогічних джерел, вивчали передовий практичний досвід щодо 

розв’язання проблем, які виникають у шкільній практиці, готували реферати, 

виконували науково-дослідницькі завдання, висвітлювали результати 

власних досліджень у статтях, курсових і дипломних роботах. Рівень 

засвоєння матеріалу студентами систематично перевірявся з метою 

діагностування труднощів щодо його засвоєння. Така діагностика була 

важливою та необхідною для своєчасного коригування змісту навчальних 

занять, а також дозволила приділити більшу увагу тим моментам, які 

викликали складнощі.  
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Формування операціонально-інструментального компоненту готовності 

майбутніх учителів до використання технологій візуалізації реалізовувалось 

за рахунок підбору завдань практичного характеру: всі завдання були 

орієнтовані на набуття студентами навичок необхідних для створення 

якісного ЦДВЗ та передбачали оволодіння студентами методами подання 

навчального матеріалу у стислому вигляді, опанування широкого спектру 

онлайнового інструментарію, розробки макету та прототипу майбутнього 

ЦДВЗ. Успішне формування необхідних умінь й навичок відбувалося за 

рахунок залучення спеціально розроблених демонстраційних ресурсів й 

залучення студентів до порівняння, критичного аналізу та оцінювання. 

Індивідуальні форми діяльності використовувалися при виконанні завдань 

репродуктивного характеру, групова робота та робота в парах була більш 

доцільною при виконанні творчих та проблемних завдань, також на даному 

етапі важливим була організація брейнстормінгів, які сприяють розвитку 

критичного мислення. 

Формування практично-діяльнісного компоненту готовності майбутніх 

учителів до використання технологій візуалізації передбачало практичні 

завдання професійного спрямування, які були орієнтовані на потреби 

реальної школи; передбачали певну свободу дій студентів і одночасно 

надавали можливість вибору – способу виконання, вибору онлайнового 

інструменту для реалізації власного задуму, тематики засобу, який 

розробляється, кольорових схем та палітр, які використовуються тощо; 

враховувалися інтереси студента і наявний рівень його знань. Всі 

запропоновані завдання поступово ускладнювалися, базувалися на раніше 

сформованих знаннях і уміннях і стосувалися: 

 організації різних видів діяльності учнів на основі 

використання ЦДВЗ; 

  виконання завдань спрямованих на адаптацію існуючих ЦДВЗ 

відповідно до педагогічних цілей; 
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 розробки комплекту ЦДВЗ для вивчення певної теми навчальної 

дисципліни. 

Успішному формуванню необхідних умінь й навичок сприяла 

організація проєктної діяльності, обговорення виконаних проєктів з метою 

виявлення шляхів їх удосконалення. 

Заходи, спрямовані на формування рефлексивно-оцінювального 

компоненту готовності, передбачали залучення студентів до аналізу й 

оцінювання власної професійної підготовки та результатів діяльності – 

розроблених візуальних матеріалів, спроєктованих ЦДВЗ. Окрім цього, 

студенти залучалися до участі в роботі форумів та конференцій 

педагогічного спрямування, на яких розглядаються питання ефективного 

використання технологій візуалізації у практиці навчання дисциплін 

природничо-математичного циклу, а також розробки ЦДВЗ. Формуванню 

здатності до рефлексії сприяло також залучення студентів до обговорення 

ефективності обраного інструментарію для реалізації візуального ресурсу, 

доцільності використання кольорової гами, визначених візуальних якорів та 

метафор, застосованих типографічних акцентів тощо. Важливою також є 

підтримка ініціативи студентів відповідно до розробки авторських ЦДВЗ, 

спонукання студентів до пошуку нових освітніх практик застосування 

технологій візуалізації, шляхів реалізації поставлених завдань та 

удосконалення власної професійної підготовки. 

Розглянемо детальніше реалізовані заходи і зазначимо, що наприкінці 

кожного етапу було проведено вимірювання рівня готовності майбутніх 

учителів до використання технологій візуалізації. 

Реалізація базового етапу підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі. 

Провідною метою базового етапу було сформувати базові психологічні, 

педагогічні та інформатичні знання й уміння майбутніх учителів. Завдання 

базового етапу охоплювали формування мотиваційно-ціннісного, 
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когнітивного, операціонально-інструментального, практично-діяльнісного 

компонентів готовності майбутніх учителів до використання технологій 

візуалізації.  

Для забезпечення відповідної підготовки майбутніх фахівців було 

розширено зміст курсу «Педагогіка» модулем «Візуалізація як тренд сучасної 

освіти». У рамках даного модуля було додано дві теми «Сутність візуалізації 

в освітньому процесі», під час якого зі студентами було обговорено сутність 

понять «візуалізація», «когнітивна візуалізація», «технології візуалізації» та 

інших взаємопов’язаних понять. Розкривалися відмінності між візуалізацією 

і когнітивною візуалізацію, увагу було акцентовано на її когнітивному 

потенціалі. Студенти готували доповіді на задану тематику, які 

обговорювалися у вигляді дискусії. Тема «Технології візуалізації в сучасних 

освітніх трендах» була спрямована на ознайомлення з новітніми 

технотрендами і тими перевагами та новими якостями, які вони надають в 

рамках застосування візуалізації та їх значення у навчальній діяльності 

сучасного школяра. Окрім цього, студентам було запропоновано розробити 

таблицю-довідник «Огляд сучасних освітніх трендів» (див. таблиця 4.6), 

порівняльну таблицю «Можливості сучасних освітніх трендів» 

(див. таблиця 4.7).  

Таблиця 4.6 

Огляд сучасних освітініх трендів (для заповнення студентами) 

Освітній тренд Переваги Недоліки 

 

 

  

Таблиця 4.7 

Можливості сучасних освітніх трендів (для заповнення студентами) 

Освітній тренд Можливості для навчання Приклади 
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У рамках курсу «Психологія», для формування готовності майбутніх 

учителів до використання технологій візуалізації важливим було сформувати 

у студентів розуміння про психологічні та фізіологічні особливості сучасного 

покоління, яке має кліпове мислення та специфіки розвитку їх основних 

пізнавальних процесів (мислення, уяви, пам’яті, уваги) тощо. Було додано 

модуль «Психолого-фізіологічне підґрунтя візуалізації», студенти були 

ознайомлені з особливостями розвитку пізнавальної сфери школярів, 

специфікою сприйняття, усвідомлення та засвоєння інформації учнями 

різних вікових категорій та впливом візуалізації на когнітивні особливості 

дитини. Також у рамках даного модуля студенти долучалися до аналізу та 

порівняння специфіки поколінь Х, Y та Z, розглядали феномен кліпового 

мислення та специфіку покоління «кліпового мислення», після чого складали 

узагальнену таблицю «Психолого-фізіологічні основи візуалізації для 

сучасного покоління» (див. таблицю 4.8). 

Таблиця 4.8 

Психолого-фізіологічні основи візуалізації для сучасного покоління  

(для заповнення студентами) 

Психологічні аспекти 

використання візуалізації 

Вплив візуалізації на 

когнітивну сферу учнів 

Специфіка кліпового 

сприйняття 

  

 

 

Формування готовності майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації потребує ґрунтовної інформатичної підготовки та 

розширення базових технологічних умінь й опорною дисципліною на 

першому році навчання виступив курс «Сучасні інформаційні технології», 

який було розширено у такий спосіб – додано модуль «Основи обробки та 

створення векторних та растрових зображень». Суттєвою складовою 

зазначеного модуля було ознайомлення студентів з широким арсеналом 

інструментальних засобів, які можуть бути використані для обробки 

зображень, а також їх корекції. Майбутні педагоги були ознайомлені з 
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можливостями професійних пакетів опрацювання векторних та растрових 

зображень, які надають потужний інструментарій для виконання 

різноманітних задач, мають складні функціональні можливості, а також з 

тими програмним засобами, які зорієнтовані на виконання окремих задач. 

Для отримання практичних умінь та навичок студенти виконували операції з 

готовими векторними й растровими зображеннями, а також опрацьовували 

дії щодо корекції авторських фотографій – змінювали розміри зображень з 

тим, щоб можна було вписати його у визначену фігуру, вирізали фрагменти 

зображення, створювали колажі, коригували яскравість, контраст, 

насиченість кольорів, оздоблювали художніми рамками, використовували 

фільтри тощо. Для виконання будь-якого завдання студенти здійснювали 

самостійний вибір програмного забезпечення і, окрім запропонованих 

засобів, мали можливість знайти інший, який би дозволив реалізувати 

поставлену мету. Це дозволило зорієнтувати навчання не тільки на 

оволодіння наявними сучасними програмними засобами, але й на 

формування умінь та навичок створення та редагування візуального контенту 

незалежно від актуального програмного забезпечення сьогодення, на 

самостійне оволодіння перспективними технологіями. 

Даний модуль включав три теми: «Основи роботи з векторною 

графікою», «Основи роботи з растровою графікою» та «Обробка та 

конвертування зображень». Зміст модуля «Основи роботи з векторною 

графікою» було розширено завданнями, спрямованими на формування умінь 

створення простих та складних векторних об’єктів, редагування існуючих 

векторних об’єктів. Всі завдання були підібрані з урахуванням майбутньої 

професійної діяльності і зорієнтовані на створення авторської бібліотеки 

візуальних об’єктів для підтримки вивчення природничо-математичних 

дисциплін. Наведемо приклади завдань, які виконували студенти в рамках 

зазначеного модуля.  



296 

 

  

1. У середовищі векторного редактора підготуйте бібліотеку 

візуальних об’єктів (об’єктів-заготовок) до завдань з курсу фізики та 

математики. Приклад показано на рис. 4.8. 

  

   

Рис. 4.8. Створення бібліотеки візуальних об’єктів до шкільного 

курсу фізики та математики. 

2. У середовищі векторного редактора підготуйте схеми до курсу 

профільної дисципліни на обрану тематику, спробуйте побудвати складні 

елементи, наприклад, графіки функцій, об’ємні фігури, формули тощо 

(рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Створення бібліотеки візуальних об’єктів 

3. У середовищі векторного редактора підготуйте елементи (об’єкти-

заготовки) до підтримки теми курсу профільної дисципліни (рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Створення бібліотеки візуальних об’єктів для курсу 

математики 5 класу. 

4. Для студентів фізиків було запропоновано створиті бібліотеку 

візуальних об’єктів до розділу «Теплові явища» (див. рис.4.11). 
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Рис. 4.11. Створення бібліотеки візуальних об’єктів до розділу «Теплові 

явища» 

Модуль «Основи роботи з растровою графікою» також зазнав 

поглиблення в напрямі включення теоретичних відомостей і практичних 

завдань, спрямованих на опанування студентами прийомів роботи з 

растровою графікою. Практичні завдання були спрямовані на формування 

умінь створювати колажі, обробляти зображення за допомогою фільтрів, 

опановувати специфічний інструментарій тощо. Всі завдання були 

розраховані на створення власної візуальної бібліотеки для підтримки 

вивчення природничо-математичних дисциплін. Наприклад, студентам 

фізикам було запропоновано такі завдання:  

1. До курсу фізики 8 клас створіть візуальний контент до підтримки 

вивчення теми «Теплові явища» (див. рис. 4.12). 
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Рис. 4.12. Візуалізація до теми «Теплові явища»  

2. Створіть візуальний контент до теми «Сила тяжіння» (додайте 

малюнок до задачі, схему розв’язку тощо) (див. рис.4.13). 

 

Рис. 4.13. Візуалізація до теми «Сила тяжіння» 

3. Створіть візуальний контент до розділу «Агрегатний стан 

речовини. Наноматеріали» (див. рис.4.14). 
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Рис. 4.14. Візуалізація до теми «Агрегатний стан речовини. 

Наноматеріали» 

Модуль «Обробка та конвертування зображень» був спрямований на 

ознайомлення студентів зі шляхами обробки та конвертування зображень у 

різні формати, а також на опанування програмних засобів для конвертування 

зображень. Незважаючи на легкість опанування програмами конвертування 

зображень, корисними для студентів були відомості щодо вибору окремих 

параметрів при зберіганні файлів.  

Крім того, студенти виконували низку практичних завдань, 

зорієнтованих на конвертування зображень. Наведемо приклади завдань. 

1. Відкрийте файл формату .svg у векторному графічному редакторі 

Inkscape та конвертуйте його у формати .ai, .png, .jpeg.  

2. Імпортуйте файл растрової графіки у векторний графічний 

редактор Inkscape додайте до нього векторні елементи та конвертуйте у три 

формати: .ai, .jpeg, .png.  

У рамках окресленого модуля студенти опановували технології 

створення й редагування графічних зображень. Зважаючи на те, що 

студентам виявилося також зручним створювати зображення на папері, то 

доречним було включити до змісту підготовки матеріал щодо оцифровування 

паперових зображень за допомогою мобільних пристроїв та сканеру, а також 

залучення графічних планшетів для створення зображень. Також до 

індивідуально-дослідницьких завдань було включено способи налаштування 
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графічних планшетів, огляд їх функціональних можливостей та специфічного 

програмного забезпечення, а також було запропоновано розглянути 

можливості тих технічних засобів, які на даний час не є поширеними, але 

набувають розповсюдження у західних школах – інтерактивні комп’ютерні 

столи, інтерактивні дошки, планшети. 

Реалізація продуктивного етапу підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі. 

Заходи, запроваджені на продуктивному етапі розробленої моделі 

підготовки, були спрямовані на те, щоб студенти усвідомили сутність та 

функціональне призначення ЦДВЗ, опанували технологію їх створення, 

оволоділи методикою їх використання в освітньому процесі дисциплін 

природничо-математичного циклу.  

У той же час, оскільки використання технологій візуалізації переходить 

у площину майбутньої професійної діяльності, то відбувається й розвиток 

мотиваційно-ціннісної складової, продовжує формуватися когнітивна, 

операціонально-інструментальна та практично-діяльнісна складові. На 

даному етапі розпочинається формування рефлексивно-оцінювальної 

складової готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації. Мотиваційно-ціннісній 

складовій було приділено увагу для того, щоб студенти усвідомили, що без 

застосування технологій візуалізації у шкільній практиці не можлива 

модернізація освітнього процесу для сучасного покоління школярів та 

професійне зростання вчителя природничо-математичного спрямування. 

Щодо рефлексивно-оцінювальної складової, зверталась увага студентів на 

формування умінь самоаналізу готовності до використання технологій 

візуалізації в професійній діяльності у відповідності до вимог сьогодення.  

Підготовка майбутніх учителів до розробки ЦДВЗ спиралася на 

дисципліну методичного спрямування «Методика навчання профільної 

дисципліни», а також значною мірою базувалася на спеціально 



302 

 

  

запровадженій навчальній дисципліні «Основи проєктування цифрових 

дидактичних візуальних засобів». Зазначені дисципліни вивчалися протягом 

тривалого часу (другий-третій курс), а отже результати їх опанування не 

тільки відбивалися на підготовці до розробки дидактичних візуальних 

засобів, але й зазнавали відповідного впливу.  

Вивчення дисципліни методичного спрямування було розширено 

модулем «Педагогічні основи використання візуалізації в освіті» який було 

спрямовано на надання знань щодо можливості використання візуалізації у 

різних педагогічних технологіях та висвітленні напрямів застосування 

хмарних сервісів у професійній діяльності вчителя. Даний модуль складався з 

двох тем «Візуалізація навчальної інформації в педагогічних технологіях», в 

рамках якої майбутні педагоги опановували педагогічні технології 

(модульне, розвиваюче, особистісно-орієнтоване, дистанційне навчання, які 

існують ігрові технології тощо), і можливості застосування візуалізації на 

різних ланках дидактичного циклу. Студентам було запропоновано скласти 

таблицю-довідник щодо видів педагогічних технологій їхніх характеристик 

та здійснити порівняльний аналіз (див. таблицю 4.9), таблицю-перелік 

прикладів використання візуалізації у педагогічних технологіях 

(див. таблицю 4.10), а також виконати SWOT-аналіз обраної педагогічної 

технології із застосуванням візуалізації (рис. 4.15) 

Таблиця 4.9 

Характеристика педагогічних технологій (для заповнення 

студентами) 

Технологія Характеристика 

Модульне навчання  

Розвиваюче навчання  

Особистісно-орієнтоване 

навчання 

 

Дистанційне навчання  

Диференційоване 

навчання 

 

Ігрові технології  
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Таблиця 4.10 

Шляхи використання технологій візуалізації (для заповнення 

студентами) 

Технологія Приклади використання візуалізації  

Модульне навчання  

Розвиваюче навчання  

Особистісно-орієнтоване 

навчання 
 

Дистанційне навчання  

Диференційоване 

навчання 
 

Ігрові технології  

 

 

Рис. 4.15. Матриця SWOT-аналізу педагогічної технології 

У другій темі «Хмарні технології у професійній діяльності вчителя» 

значну увагу було приділено хмарним сервісам, які можна використовувати у 

професійній діяльності. Для ефективного засвоєння матеріалу студенти 

об’єднувалися у групи, де кожна обирала 15 сервісів за бажанням (сервіси не 
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повинні були повторюватися з іншими групами), після чого було 

запропоновано скласти таблицю-огляд зазначених сервісів відповідно до 

їхньої характеристики, переваг та недоліків (див. таблицю 4.11), а також 

таблицю-прикладів використання розглянутих сервісів в освітній діяльності 

(див. таблицю 4.12) 

Таблиця 4.11 

Характеристика хмарних сервісів в професійній діяльності вчителя (для 

заповнення студентами) 

Сервіс Характеристика Переваги Недоліки 

Bookemon     

Audioboo    

BannerSnack    

Canvas     

…..    

Таблиця 4.12 

Приклади використання хмарних технологій в професійній діяльності 

вчителя (для заповнення студентами) 

Сервіс Приклади використання в освіті 

Bookemon   

Audioboo  

BannerSnack  

Canvas   

…..  

Окрім цього, під час опанування методичних дисциплін студенти 

вчилися до:  

- аналізу навчального матеріалу з метою визначення найбільш складних 

моментів щодо його опанування; 

- розробки візуальних матеріалів відповідно до обраних методів навчання; 

http://www.bookemon.com/
https://audioboo.fm/
http://www.bannersnack.com/
https://www.canvas.net/
http://www.bookemon.com/
https://audioboo.fm/
http://www.bannersnack.com/
https://www.canvas.net/
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- вибору й реалізації прийомів, які полегшують сприйняття, усвідомлення 

та запам’ятовування навчального матеріалу учнем; 

- вибору й формулювання завдань для учнів, які спрямовані на опанування 

ними предметних умінь та навичок; встановлення об’єму, кількості та 

доцільної послідовності подання розроблених завдань учням; 

- вибору й розробці системи завдань, які спрямовані на формування 

загальнонавчальних умінь й навичок; 

- вибору й розробці контролюючих та діагностичних матеріалів для учнів, 

розробці критеріїв оцінювання результатів навчання; 

- використання нестандартних підходів та ігрових елементів в освітньому 

процесі.  

Важливою складовою у методичній підготовці студентів було 

отримання досвіду розробки схематичних і символьних моделей. З цією 

метою майбутнім учителям було запропоновано виконати низку завдань, в 

яких необхідно було: 

- знайти в шкільному підручнику математики та фізики задачі, які 

розв’язуються за допомогою схем та таблиць; 

- розробити завдання для учнів за поданою схемою; 

- розробити схему для розв’язання завдань; 

- структурувати поданий матеріал у вигляді таблиці; 

- застосувати різні види візуалізації поданого навчального матеріалу і 

вибрати найкращий варіант; 

- вибрати доцільну форму подання навчального матеріалу й обґрунтувати 

вибір залежно від специфіки предметної галузі, особливостей сприйняття 

навчального матеріалу, досвіду учнів тощо. 

На заняттях з методики викладання дисциплін важливим також було 

навчити майбутніх учителів здійснювати самоаналіз уроку, фіксувати 

результати спостереження за школярами протягом уроку, здійснювати аналіз 

результатів вивчення матеріалу учнями.  
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Саме на даному етапі підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін було запроваджено спеціально розроблену 

дисципліну «Основи проєктування цифрових дидактичних візуальних 

засобів». Розроблено навчальну програму зазначеної дисципліни, де 

визначено її мету, завдання, зміст, структуру, тематику лекційних, 

практичних, лабораторних занять, завдання для самостійної роботи та інше 

(див. додаток И).  

Обґрунтовуючи доцільність уведення такої дисципліни, ми виходили з 

того, що попри наявність потужного ресурсу готових ЦДВЗ, які є 

доступними для вільного застосування, орієнтація вчителя на зазначені 

засоби, з одного боку, обмежує творчий задум педагога, оскільки кожен 

вчитель має власні методичні вподобання, а з іншого – не дає бажаного 

результату. Останнє спричинено тим, що розробка сценарію конкретного 

заняття з урахуванням його завдань і цілей, особливостей школярів, етапу 

опанування навчального матеріалу тощо, як правило, унеможливлює 

застосування готового засобу таким, як він є і потребує його певної, часто 

суттєвої адаптації. Отже, продуктивне використання ЦДВЗ у масовій 

практиці шкільної освіти зумовлює необхідність оволодіння майбутніми 

вчителями таким комплексом знань і вмінь, які є необхідними для 

самостійного проєктування відповідних засобів або адаптації існуючих до 

власних потреб.  

Відзначимо, що в широкому сенсі проєктування засобів візуалізації має 

давню передісторію і велику практику використання, яка йде від наочності. 

Візуалізація, в її сучасному розумінні, сягає далеко за межі наочності і 

спирається на уявлення про її багатофункціональність, яка зумовлена 

реалізацією підтримки і сприяє стимулюванню когнітивних процесів. Саме 

це визначає потужність дидактичного потенціалу візуальних ресурсів і 

водночас розкриває їх складність як об’єктів проєктування. Розробка 

педагогічно ефективних ЦДВЗ вимагає володіння різноманітними знаннями 

й уміннями – педагогічними, дизайнерськими, психологічними, 
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ергономічними, естетичними, технологічними. Формування у майбутнього 

педагога окресленого комплекту знань і вмінь, мотивації до розробки 

авторських ЦДВЗ вимагає уведення в систему професійної підготовки 

майбутніх учителів окремого курсу, в рамках якого буде сконцентрована їх 

теоретична і практична підготовка до такої майбутньої діяльності.  

Місце курсу в загальній системі підготовки майбутніх педагогів 

виокремлюється, з одного боку, його опорою на знання та вміння, отримані в 

результаті попередньої психологічної, педагогічної та інформатичної 

підготовки, а з іншого – тим, що даний курс має передувати методичній 

підготовці або здійснюватися паралельно з курсом методики, у процесі 

опанування якої майбутні вчителі набуватимуть умінь цілісного 

проєктування освітнього процесу, включаючи й доцільні засоби навчання. 

Окреслимо детальну характеристику розробленого курсу. 

Мета курсу полягає у формуванні в майбутніх педагогів комплексу 

певних знань, вмінь та практичних навичок, які є необхідними для створення, 

модифікації та оцінювання ЦДВЗ певного педагогічного призначення; 

сприяти мотивації майбутніх педагогів до розробки таких засобів за 

авторськими проєктами. 

Завданнями курсу «Основи проєктування цифрових дидактичних 

візуальних засобів» є:  

(1) актуалізація та систематизація уявлень щодо значущості 

використання технологій візуалізації у професійній діяльності, розкриття їх 

дидактичного потенціалу та функцій як інструменту інтенсифікації 

освітнього процесу;  

(2) формування знань основ візуального дизайну, системи вимог до 

ЦДВЗ;  

(3) сприяння набуттю вмінь порівнювати різні способи візуального 

відображення навчального матеріалу й добирати оптимальний;  
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(4) ознайомлення з сучасним онлайновими інструментами створення 

ЦДВЗ, сприяння набуттю систематизованих уявлень про види таких 

інструментів та їх функціональні можливості;  

(5) формування вмінь та навичок практичного застосування основних 

інструментів створення ЦДВЗ;  

(6) створення умов для набуття майбутніми вчителями практичного 

досвіду розробки та модифікації ЦДВЗ певного педагогічного призначення, 

вмінь їхнього критичного оцінювання;  

(7) стимулювання творчої активності зі створення таких засобів. 

До особливостей реалізації курсу віднесемо орієнтацію на 

використання:  

(1) різних форм і методів організації діяльності студентів – у групах, 

парах, індивідуальну, залучення студентів до проєктної діяльності, до 

колективного обговорення результатів виконання завдань, до участі у 

майстер-класах та воркшопах;  

(2) хмарних сервісів, що дає змогу безкоштовно послуговуватись 

сучасним інструментарієм для створення візуалізації;  

(3) спеціально розроблених завдань для організації самостійної роботи 

студентів з опрацювання матеріалу курсу;  

(4) заздалегідь підібраних прикладів різних способів візуалізацій одних 

і тих самих навчальних об’єктів (для співставлення, пояснення значущості 

композиції, вибору колірної гами тощо);  

(5) Інтернет джерел з практичних питань щодо створення й 

використання візуалізації (посібники, статті, поради, практичні рекомендації 

тощо, розроблені науковцями, педагогами, методистами, журналістами, 

фахівцями з реклами та бізнес-аналітики та ін.). 

Структурно курс складається з чотирьох модулів. Опрацювання 

матеріалу першого модуля «Теоретичні засади використання візуалізації» 

відбувалося у форматі семінарів і передбачало формування у студентів 

теоретичних знань, необхідних для свідомого, педагогічно зваженого 
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використання технологій візуалізації в освітній діяльності. Студенти 

готували короткі повідомлення за оголошеними темами, а також брали 

участь в їх обговоренні. Передбачено проведення практичних занять за 

основними тематичними розділами модуля: «Види візуалізації навчальної 

інформації», «Дидактичний потенціал візуалізації», «Функції візуалізації в 

освітньому процесі».  

У рамках даного модуля було організовано семінар-брейнстормінг 

щодо видів візуалізації інформації та шляхів використання в освітній сфері. 

Студенти об’єднувалися у групи, де кожна група створювала візуальні 

замітки (див. рис. 4.16) відповідно до виду візуалізації, після чого 

відбувалося обговорення та створення загальної ментальної карти відповідно 

до видів візуалізації (див. рис. 4.17).  

 

Рис. 4.16. Шаблон-заготовка до візуальних заміток щодо видів 

візуалізації 
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Рис. 4.17. Шаблон-заготовка ментальної карти до видів візуалізації 

Також студенти опановували дидактичний потенціал технологій 

візуалізації. Для ефективного засвоєння даної теми студентам було 

запропоновано скласти таблицю-прояву потенціалу візуалізації крізь призму 

ключових принципів навчання (див. таблицю 4.13). 

Таблиця 4.13 

Дидактичний потенціал технологій візуалізації (для заповнення студентами) 

Принцип Характеристика 

наочності  

доступності, свідомості і 

активності, міцності 

засвоєння знань 

 

науковості  

систематичності і 

послідовності 
 

зв’язку теорії з 

практикою 
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Окрім цього, під час практичних занять важливим було проведеня 

обговорення переваг і недоліків наявних дидактичних ресурсів, їх обмежень 

у навчанні школярів, їх дидактичних функцій. За результатами аналізу й 

обговорення розроблених ЦДВЗ студентам було запропоновано вказати їх 

функції і заповнити таблицю, яка була спрямована на виявлення складнощів 

використання дидактичних візуальних засобів відповідно до особливостей 

контингенту учнів (див. табл.4.14.).  

Таблиця 4.14. 

Визначення функцій дидактичних візуальних засобів  

(для заповнення студентами) 

Функція ЦДВЗ  Реалізація Складнощі 

функцію підвищення 

інформаційної насиченості 

освітнього процесу 

   

функцію компресії 

навчального матеріалу 

   

функцію адекватності його 

подання психофізіологічним 

особливостям учнів 

   

функцію скорочення 

низькоефективних фаз 

освітнього процесу 

   

функцію сприяння 

раціональній організації 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

   

 

Другий модуль «Основи дизайну візуальних об’єктів» мав на меті 

опанування студентами прийомів аналітичної обробки навчального 

матеріалу, правилами доцільного вибору композиції, способами виділення 

ключових елементів, відображення логічних зв’язків між окремими 

елементами.  

Успішне засвоєння матеріалу модуля ґрунтується на залученні 

спеціально розроблених демонстраційних ресурсів, які відображають 

приклади візуалізації навчального матеріалу із застосуванням різного вибору 

кольорів, композиції, шрифтів тощо, й залученні студентів до порівняння, 

критичного аналізу та оцінювання різних варіантів візуалізації. Крім того, 
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майбутнім педагогам пропонуються різні завдання практичного 

спрямування, які мають на меті аналіз заданої навчальної інформації, 

виділення її важливих елементів, вибір способу їх відображення та розробки 

візуального ресурсу. Виконання завдань спрямовано на командну роботу 

студентів та роботу в парах, організацію брейнстормінгів.  

Даний модуль зорієнтований на формування у студентів комплексу 

теоретичних знань і практичних умінь, які необхідні для проєктування 

якісного візуального об’єкту. В рамках даного модуля важливим було 

ознайомлення студентів із прийомами аналітичного опрацювання 

навчального матеріалу, що є важливим і необхідним для формування 

смислового контенту ЦДВЗ, а також здійснення візуального кодування 

вербальних елементів. В рамках першої теми доцільно розглянути питання 

щодо пошуку інформації, навчити студентів де і яким чином її слід шукати, 

як обирати інформаційні джерела, аналізувати їх і перевіряти на 

достовірність, розкрити специфіку правил пошуку інформації в мережі 

Інтернет. Також необхідно приділити увагу тому, яким чином слід 

здійснювати аналіз знайденої інформації, виділяти головні та другорядні 

елементи, встановлювати акценти на окремих даних і розділяти інформацію 

на окремі блоки. Обробляючи інформацію, яка є потрібною для створення 

дидактичного візуального засобу, студенти повинні вміти встановлювати 

ієрархію та взаємозв’язки між змістовими елементами, складати тези і 

здійснювати прототипування з кодуванням вербальних елементів в візуальні 

знаки. Тематику, за якою створювалося візуальне кодування було обрано в 

процесі обговорення в межах академічної групи. 

Наведемо приклад завдань, які виконували студенти в рамках даної 

теми: 

1. Використовуючи розширений пошук Google знайдіть інформацію 

щодо «візуального дизайну» за такими параметрами: українською мовою, за 

останній рік, у форматі .doc, .pdf, .rtf. 
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2. Здійсніть пошук візуального контенту у пошуковій системі 

Google (пошук за малюнком) за такими параметрами: великий розмір, 

прозоре тло, з ліцензією на використання та редагування у некомерційних 

цілях. 

3. Заповніть таблицю, використовуючи пошукову систему Google. 

Структура запроса  Кількість 

знайдених 

сторінок  

Корисність знайденої 

інформації 

!Дидактичний !візуальний !засіб    

+Дидактичний +візуальний +засіб   

-Дидактичний -візуальний -засіб   

«Дидактичний візуальний засіб»    

+Дидактичні+візуальні + 

(засобиресурси контент) 

  

Візуальні & ресурси   

візуальні засоби ~~езотеріка   

Для обробки інформації, виділення її змістових блоків та елементів, а 

також встановлення взаємозв’язків між ключовими компонентами матеріалу 

студентам було запропоновано такі завдання: 

1. Використовуючи ефективний пошук у мережі Інтернет знайдіть 

інформацію до викладу теми за дисципліни за профільною тематикою. 

Побудуйте ментальну карту для візуалізації даної теми. Для побудови карти-

розуму використовуйте сервіс www.coggle.it. (див. рис.4.18) 
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Рис. 4.18. Ментальна карта до розділу курсу алгебри 8 класу «Раціональні 

вирази». 

2. Використовуючи ефективний пошук у мережі Інтернет знайдіть 

інформацію до будь-якої теми профільної дисципліни. Побудуйте ментальну 

карту для візуалізації даної теми за ключовими та другорядними блоками. 

Для побудови карти-розуму використовуйте сервіс www.xmind.net або 

www.coggle.it. (див. рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Ментальна карта курсу фізики 9 класу «Виникнення та поширення 

механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі» розділу 

«Механічні та електромагнітні хвилі». 
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З метою набуття навичок щодо візуального кодування студентам було 

запропоновано такі завдання: 

1. До теми курсу профільної дисципліни створіть бібліотеку 

візуальних знаків (див. таблицю 4.15). Для пошуку використовуйте візуальну 

бібліотеку https://www.freepik.com або https://www.flaticon.com. 

Таблиця 4.15 

Візуальна бібліотека кодування вербальних елементів до курсу фізики 9 

класу «Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний 

радіоактивний фон. Дозиметри» 

(для заповнення студентами) 

Вербальний елемент Візуальний елемент Альтернативні візуальні знаки 

атомна енергетика 

  
   

…   

 

2. Використовуючи середовище векторного редактора Inkscape 

створіть бібліотеку візуальних знаків до курсу або теми профільної 

дисципліни (див. таблицю 4.16). 

Таблиця 4.16 

Візуальна бібліотека кодування вербальних елементів теми курсу 

математики 6 класу «Звичайні дроби та дії з ними» 

(для заповнення студентами) 

Вербальний елемент Візуальний елемент Альтернативні візуальні знаки 

Дріб 1/4 

 
   

… 

 

 

  

https://www.freepik.com/
https://www.flaticon.com/
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Студенти виконували завдання спрямовані на розробку візуальної 

підтримки вивчення певної теми зі створенням візуальних метафор. 

Наведемо приклади робіт (див. рис. 4.20-4.21): 

 

Рис. 4.20. Приклади встановлення візуальних метафор до теми 

«Добуток і частка квадратних коренів» курсу алгебри 8 клас. 
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Рис. 4.21. Приклади встановлення візуальних метафор до теми 

«Добуток і частка квадратних коренів» курсу алгебри 8 клас. 

В межах даної теми важливим було залучення студентів до аналізу 

різних способів візуалізації навчального матеріалу на спеціально підібраних 

простих прикладах, а також залучались до практичних вправ перетворення 

дидактичного контенту у візуальний формат, до з’ясування впливу 

композиційних, кольорових, типографічних рішень на сприйняття та 
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розуміння візуального контенту, виконували завдання з аналізу та 

модифікації візуального оформлення запропонованих ЦДВЗ. Наведемо 

приклади таких завдань. 

1. Вкажіть недоліки та сформулюйте правила оформлення ЦДВЗ 

для підтримки вивчення природничо-математичних дисциплін з урахуванням 

психологічних та фізіологічних особливостей школярів. Дане завдання 

студентам було запропоновано виконати у векторному графічному редакторі 

використовуючи шаблон, який було оформлено відповідно до основних 

правил дизайну. Використання гармонійно розроблених шаблонів на 

безсвідомому рівні формують у студентів естетичний смак (рис. 4.22). 

 

Рис. 4.22. Шаблон щодо правил та недоліків оформлення дидактичного 

візуального ресурсу. 

2. Виконайте візуальне оформлення готових слайдів презентації 

«Закон Кулона» до розділу «Електричний струм. Електрична провідність 

матеріалів» курсу фізики 8 класу. Змініть за потребою візуальні блоки, 

зображення, заголовок та текст відповідно до порядку сприйняття. 
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Враховуйте сукупність кольору, розміри об’єктів, їх кількість на одному 

слайді тощо. Поясніть необхідність здійснених змін. 

3. Використовуючи онлайновий сервіс для підбору кольорових 

рішень color.adobe.com, доберіть для вказаних кольорів схему за 

запропонованою таблицею та впишіть коди кольорів (таблиця 4.17). 

Таблиця 4.17  

Таблиця кольорових рішень (вкажіть всі кольорові схеми) 

Колір 

Кольорові рішення  

Кольорові 

схеми 

Приклади Коди кольорів 

Блакитний 

#70B0FF Послідовна  

#7063FF #5A75E8 

#70B0FF #5ABFE8 

#63FBFF 

Монохромна  

#385880 #BDDBFF 

#70B0FF #5E6D80 

#5A8DCC 

Трикутна  

#3D72B3 #FF948A 

#70B0FF #E2FF57 

#A0B346 

Компліментарна  

#3D72B3 #8ABEFF 

#70B0FF #B3822B 

#FFCC70 

Спліт-

компліментарна  

#B38060 #FFAF7D 

#70B0FF #B3A13D 

#FFE763 

Подвійна спліт-

компліментарна  

#877DFF #FFB78A 

#70B0FF #FFE557 

#63FBFF 

Квадратна  

#57A2FF #FF8ADA 

#70B0FF #FFC357 

#78FF63 

Складова  

#5045CC #828199 

#70B0FF #FFDAB0 

#CC7945 

Відтінкова  

#5484BF #385880 

#70B0FF #1C2C40 

#659FE6 

…    

У рамках зазначеного модуля студенти були ознайомлені також із 

сучасними трендами та тенденціями щодо візуального дизайну. Зважаючи на 

те, що для майбутні вчителі є новачками у сфері оформлення візуальних 

ресурсів, то важливим є вивчення досвіду професіоналів креативної індустрії, 
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оскільки технології постійно розвиваються, з’являються нові програми, в 

моду входять нові тренди тощо. Для рефлексії зі студентам було 

організовано проведення брейнстормінгу «Реалізація сучасних тенденції в 

оформленні дидактичного візуального засобу», під час якого майбутні 

вчителі об’єднувалися у групи, обирали світову тенденцію та окреслювали 

шляхи її реалізації у візуальному засобі дидактичного призначення, після 

чого відбувалося обговорення запропонованих шляхів із метою їхнього 

удосконалення. За результатами рефлексії було запропоновано заповнити 

таблицю (таблиця 4.18) 

Таблиця 4.18  

«Реалізація сучасних тенденції в дизайні дидактичного візуального 

засобу» 

Тематика створення Світова тенденція та її особливості Шляхи реалізації 

Тема «Радіоактивність. 

Радіоактивні випромі-

нювання» курсу фізика 

9 клас 

Візуальна деформація. 

Особливість такого дизайну в 

тому, що він створює відчуття 

динамічності картинки, коли вона 

насправді статична. 

Створення хмари слів 

(ключових понять) 

…  

 

 

Третій модуль «Сучасні інструменти створення ЦДВЗ» був 

технологічно спрмованим і передбачав набуття майбутніми вчителями вмінь 

розробляти ЦДВЗ, використовуючи сучасний онлайновий інструментарій. 

У рамках даного модуля було висвітлено класифікацію інструментів для 

створення візуальних ресурсів дидактичного спрямування з метою 

формування у студентів уявлень про необхідний базовий комплект 

педагогічно корисних інструментів створення візуалізації, якими має 

впевнено володіти майбутній педагог.  

Опанування студентами сучасним онлайновим інструментарієм для 

створення ЦДВЗ відбувалося поступово, в ході виконання спеціально 

розроблених практичних завдань, які були зорієнтовані на проєктування 

візуального засобу освітнього призначення. Завдання були розроблені за 
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встановленим ступенем складності від порівняно простих до більш складних 

та пропонувалися у різній постановці: повністю конкретизовані, де 

пропонувалося створення дидактичного засобу за заданим зразком, в 

узагальненій постановці, де розроблялися завдання проблемного характеру, а 

також завдання творчого характеру. Варіативність завдань та їхне покрокове 

ускладнення, а також можливість як індивідуального виконання завдань так і 

у парах сприяли успішному просуванню майбутніми педагогами в 

опануванні матеріалами модуля. Теоретична частина модуля передбачала 

опанування студентами онлайновим інструментарієм за шістьма категоріями: 

інструменти для створення візуального супроводу викладу навчального 

матеріалу; інструменти для стиснення, систематизації та структурування 

навчального матеріалу; інструменти для моделювання; інструменти для 

створення дидактичних ігор; інструменти для створення спільного 

діяльнісного простору для учнів і вчителя; інструменти для реалізації 

оперативного зворотного зв’язку. 

Практична частина передбачала завдання спрямовані на розробку 

ЦДВЗ різного педагогічного призначення. Наведемо приклади завдань у 

рамках вивчення даного модуля: 

1. Випишіть онлайнові інструменти для створення візуальних 

ресурсів освітнього призначення за запропонованою таблицею та вкажіть їхні 

переваги та недоліки (таблиця 4.19) 

Таблиця 4.19 

Переваги та недоліки онлайнових ресурсів створення візуалізації 

Категорія Адреса ресурсу Переваги Недоліки 

візуальний супровід     

стиснення, систематизація та 

структурування  

   

моделювання     

дидактичні ігри    

спільний діяльнісний простір    

оперативний зворотний 

зв’язок 
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Опанування першої категорії інструментів (візуальний супровід 

вчителя) передбачало розгляд можливостей сервісів http://prezi.com, 

https://sway.com, http://show.zoho.com/login.do та інших, які дозволяють 

створювати слайд-шоу, презентації та відеопрезентації. Дані сервіси, 

призначені для створення авторських дидактичних візуальних засобів 

навчального призначення і містять значний набір шаблонів та заготовок. За 

допомогою даних сервісів студенти створювали різні презентації із 

можливістю використання нелінійної структури, легко підготувати 

демонстраційний матеріал із застосуванням відеоматеріалів, малюнків, 

документів, аудіо ефектів тощо.  

Також студенти розробляли візуальні засоби за технологією скрайбінг 

використовуючи сервіси http://animaker.com, http://powtoon.com, 

www.moovly.com та інші. На відміну від звичайних презентацій, скрайбінг 

від початку захвачує увагу аудиторії за рахунок специфічних графічних 

образів, що створюються тут і зараз, виразно акцентуючи на заздалегідь 

визначених ключових моментах матеріалу, що подається, тобто саме на тому 

основному, що потрібно сприйняти, усвідомити, запам’ятати. Скрайбінг 

застосовує той самий принцип, що й дудл (від англ. doodle, що означає 

«каракулі» або «недбалий малюнок») – малювання від руки, і саме це «живе 

малювання» заворожує, заінтриговує учня, змушує з інтересом очікувати, що 

ж буде далі, тим самим занурюючи його в навчальну проблему. Приклади 

робіт, створені за допомогою онлайнового інструменту powtoon, показано на 

рис. 4.23. 
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Рис. 4.23. Приклади робіт скрайбпрезентації до курсу фізики. 

Окрім цього студенти створювали візуальні ресурси за запропонованим 

зразком, до яких додавали авторські візуальні елементи та оформляли за 

власним бажанням. Для реалізації використовувалися сервіси для створення 

векторних об’єктів (http://editor.method.ac, www.designer.io, 

http://vectorpaint.yaks.co.nz) та растрових зображень (www.befunky.com, 

http://avatan.ru, http://deepart.io, http://clipyourphotos.com, www.online-image-

editor.com та інші) (див.рис. 4.24-4.25).  

  

Рис. 4.24. Приклад візуалізації до розв’язку задачі з курсу математики 5 клас. 

t=10 год. 

400 км. 0 Х 

200 км. 

Δх рух автомобіля 
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Рис. 4.25. Приклад візуалізації з розв’язку задачі до курсу математики 5 клас. 

Опановуючи другу категорію (інструменти для стиснення, 

структурування та систематизації навчального матеріалу) студенти 

створювали інфографіку, карти знань та стрічки часу використовуючи 

сервіси http://cacoo.com, www.easel.ly, https://creately.com, www.dipity.com, 

www.timetoast.com, http://free-timeline.com, www.xmind.net, http://wordart.com, 

www.wordle.net та інші. Наведемо приклади створеної візуалізації 

(див.рис. 4.26-4.28): 

 

Рис. 4.26. Інфографіка до теми «Електромагнітний спектр» 

http://www.wordle.net/
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Рис. 4.27. Інфографіка до теми «Поділ важких ядер. Ядерний реактор. 

Атомна енергетика України». 

 

Рис. 4.28. Інфографіка до теми «Історія виникнення та принцип дії 

радіотелефонного зв’язку» 
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Третя категорія інструментів була зосереджена навколо інструментів 

для створення дидактичних ігор. Студенти створювали різні візуальні 

ресурси різного спрямування, а саме комікси, сторітеллінг, анімаційні 

мультфільми, ребуси, візуальні кросворди тощо. Наведемо приклади 

створених дидактичних візуальних засобів (див.рис. 4.29-4.40) 

 

Рис. 4.29. Комікси до вивчення математики 

 

Рис. 4.30. Комікси до вивчення математики 
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2. Створіть візуалізацію до задачі: «Відстань між двома селами 

дорівнює 11,7 км. З цих сіл одночасно назустріч один до одного вирушили 

два вершники, які зустрілися через 0,6 год. після початку руху. Один із 

вершників рухався зі швидкістю 10,4 км/год. Знайдіть швидкість руху 

другого вершника». Даний візуальний ресурс було створено у вигляді 

анімації, де було наочно відображено як рухаються вершники з різною 

швидкістю та поступово показано розв’язок задачі (див.рис. 4.31): 

 

Рис. 4.31. Анімаційна модель до розв’язку задачі з математики 5 клас 

3. Створіть візуалізацію до задачі: «Відстань між дельфінами, які 

пливуть назустріч один одному, дорівнює 44 км. Через який час вони 

зустрінуться, якщо швидкість одного з них дорівнює 60 км/год, а швидкість 

другого в 1,2 рази менша, ніж швидкість першого?». Даний візуальний 

ресурс було створено у вигляді анімації, де було наочно відображено як 

рухаються дельфіни з різною швидкістю та поступово показано розв’язок 

задачі (див.рис. 4.32): 

10,4*0,6=6,24 км 11,7-6,24=5,46 км 

V=5,46:0,6=9,1 км/год 
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Рис. 4.32. Анімаційна модель розв’язку задачі 

4. Створіть візуалізацію до задачі: «Велосипедист першого дня 

проїхав 34 % всієї траси, другого дня він проїхав 35 % всієї траси, а третього 

дня – решту, яка складає 124 км. Яка довжина всієї траси?». Даний 

візуальний ресурс було створено у вигляді анімації, де було наочно 

відображено як рухався велосипедист і яку відстань проходив кожен день, а 

також було поступово відображено розв’язок задачі (див.рис. 4.33): 

 

Рис. 4.33. Анімаційна модель розв’язку задачі з математики 5 клас 

60:1,2=50 км/год 

V = 60 км/год + 50 км/год = 110 км/год 

t = S:V 

t = 44:110=0,4 год 

100 % – 69 % = 31 % 
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5. Створіть візуалізацію до задачі: «Один тракторист може зорати 

поле за 12 год, а другий - за 24 год. За скільки годин два трактористи можуть 

зорати поле разом?». Даний візуальний ресурс було створено у вигляді 

анімації, де було наочно відображено як рухаються трактористи і було 

поступово відображено розв’язок задачі (див.рис. 4.34): 

 

Рис. 4.34. Анімаційна модель розв’язку задачі з математики 5 клас 

На рис. 4.35 показано приклади розроблених студентами ЦДВЗ до 

курсу математики та фізики. 

  

  

Рис. 4.35. Приклади розроблених дидактичних візуальних ресурсів 
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Четверта категорія інструменти моделювання, яка передбачала 

ознайомлення студентів зі створенням інтерактивних, динамічних моделей та 

віртуальними лабораторіями. Наведемо приклади розробленого 

дидактичного забезпечення у рамках даної категорії (див. рис. 4.36-4.37). 

 

Рис. 4.36. Приклади розроблених дидактичних візуальних ресурсів до курсу 

фізики. 

 

Рис. 4.37. Приклади розроблених дидактичних візуальних ресурсів до курсу 

фізики. 
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Рис. 4.38. Приклади розроблених дидактичних візуальних ресурсів до курсу 

фізики. 

  

Рис. 4.39. Приклади розроблених дидактичних візуальних ресурсів до курсу 

математики 

  

Рис. 4.40. Приклади розроблених дидактичних візуальних ресурсів до курсу 

математики 
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Використання розроблених моделей не може замінити маніпуляції 

школярів з реальними моделями та фізичними експериментами, проте 

дозволяє вчителю заздалегідь підготувати значну кількість завдань, які 

можуть бути застосовані як для індивідуального виконання, так і для 

організації колективної роботи школярів.  

П’ята категорія інструментів була спрямована на розробку та 

використання дидактичних візуальних засобів для реалізації спільного 

діяльнісного простору. Наведемо приклади використання онлайнового 

інструментарію для візуалізації відповідної категорії (див. рис. 4.41-4.43).  

 

Рис. 4.41. Використання віртуальної дошки Padlet щодо техніки безпеки на 

уроці фізики 

 

Рис. 4.42. Використання віртуальної дошки Padlet щодо ідей використання 

сервісів на уроці. 
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Рис. 4.43. Використання сервісу linoit для розв’язання задач з курсу фізики 

Шоста категорія інструментів передбачала роботу з інструментами 

реалізації зворотного зв’язку. У рамках даної категорії студенти розробляли 

візуальні опитувальники у обраних онлайнових сервісах. Наведемо приклади 

використання онлайнового інструментарію для візуалізації відповідної 

категорії (див. рис. 4.44-4.45). 

 

Рис. 4.44. Використання сервісу kahoot для створення інтерактивних 

опитувальників з курсу фізики 
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Рис. 4.45. Використання сервісу kahoot для створення інтерактивних 

опитувальників з курсу фізики 

Ознайомлення студентів із широким спектром інструментальних 

засобів було спрямовано не на відпрацювання умінь роботи в них, а на 

формування знань їх функціональних можливостей та умінь знаходити нові 

онлайнові інструментальні засоби, самостійно опановувати їх й обґрунтовано 

вибирати потрібний для реалізації спроєктованого ЦДВЗ.  

Окрім цього, під час опанування даного модуля студенти 

ознайомлювалися з предметними дидактичними візуальними ресурсами, які 

можна використати на уроці, вчилися визначати функціональні можливості 

дидактичних візуальних засобів, обирати такі засоби, що сприяють 

вирішенню поставленої педагогічної мети.  

Також студентам було запропоновано розробити дидактичний 

візуальний засіб за заданою тематикою використовуючи різний 

інструментарій, тобто створити візуалізацію різними інструментами. Після 

чого презентовані варіанти обговорювалися і обиралася найкраща реалізація. 

Четвертий модуль «Технологія створення ЦДВЗ» є професійно 

спрямованим і має на меті ознайомлення студентів з комплексом вимог до 

ЦДВЗ, технологією їх створення. Особливістю даного модуля було розкриття 

студентам сутності кожної з вимог, залучення майбутніх учителів до аналізу 
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готових ЦДВЗ на відповідність вимогам; створення умов для оволодіння 

студентами технологією розробки ЦДВЗ із поетапним закладанням якості 

результату та відповідності комплексу вимог. На практичних заняттях 

студенти розробляли ЦДВЗ (комікси, сторітеллінг, скрайбінг, анімаційні 

мультфільми, ребуси, візуальні кросворди тощо), добираючи та 

використовуючи онлайнові інструменти. Важливим було залучення студентів 

до презентації власних розробок, їх критичного аналізу, вироблення 

пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення представлених ЦДВЗ. 

В рамках теми «Вимоги до створення ЦДВЗ» розкривалися питання 

щодо комплексу вимог (психологічних, педагогічних, ергономічних, 

естетичних), які висуваються до ЦДВЗ [120] й відбувалось формування умінь 

аналізувати їх дотримання у дидактичному візуальному засобі, окрім цього 

студенти ознайомлювались з основами колористики, типографіки, 

використання візуальних якорів. 

Використання технологій візуалізації вимагає від педагога 

обов’язкового урахування певних вимог, які детально розглянуті нами у 

п.2.2. Висвітлення зазначених вимог є обов’язковим для студентів, оскільки 

якісне створення ЦДВЗ без цього є не можливим.  

Достатню увагу було приділено ознайомленню студентів із тими 

вимогами, що враховують психологічні (однозначності сприйняття змісту, 

простоти, якірності, емоційності) вимоги. Важливим було залучати студентів 

до аналізу наявних дидактичних візуальних засобів, на основі яких вони 

з’ясовували, які саме прийоми реалізовано в кожному засобі для адаптації 

його до психологічних особливостей сприйняття учня. Студенти розробляли 

таблицю-аналіз наявних дидактичних візуальних засобів щодо урахування 

зазначених вимог (таблиця 4.18) та таблицю-шляхи реалізації де вписували 

можливі напрями урахування психологічних вимог у конкретному засобі 

(див. таблицю 4.19). 
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Таблиця 4.18  

Аналіз психологічних вимог у дидактичному візуальному засобі 

(вкажіть наявність вимоги) 

Дидактичний візуальний 
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Таблиця 4.19 

Шляхи реалізації психологічних вимог у дидактичному візуальному 

засобі 

(окресліть шляхи реалізації кожної з вимог) 

Дидактичний візуальний 

засіб 

Шляхи реалізації психологічних вимог 
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Важливим було також розкрити педагогічні вимоги до створення 

дидактичного візуального засобу. Слід зазначити, що лекційні заняття 

передбачали різні види робіт зі студентами, з метою сприяння кращого 

розуміння лекційного матеріалу. Зокрема, проведення лекцій в інтерактивній 

формі надало можливості студентам висловлювати власну думку стосовно 

питань, які розглядувалися на лекціях. Під час обговорення виникло багато 

питань, пов’язаних із компресією навчального матеріалу та встановленням 

візуальних якорів та метафор тощо. Тому під час практичних занять головну 

увагу було спрямовано саме на даних моментах. 
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Особливу увагу, у рамках даної теми, було приділено ергономічним та 

естетичним вимогам до ЦДВЗ. Важливим було не тільки ознайомити 

студентів із теоретичною складовою але й навчити їх аналізувати дотримання 

рекомендацій в наявних засобах, а також сформувати уміння приймати 

правильне рішення щодо оформлення візуального ресурсу в залежності від 

його мети та призначення. Відповідно до цього студентам було 

запропоновано виконати ряд завдань, в яких потрібно було розташувати й 

оформити надані елементи ресурсу залежно від заздалегідь визначених умов. 

Окрім цього, студенти залучали набуті навички ущільнення текстового 

навчального матеріалу, яку необхідно подати учневі з екрану комп’ютера, 

грамотно оформляти її з урахуванням психологічних і фізіологічних 

особливостей дитини та дотриманням психологічних, педагогічних, 

ергонімічних та естетичних вимог. 

Наведемо приклади завдань:  

1. Проаналізуйте візуальне оформлення поданих візуальних 

ресурсів у відповідності до запропонованого зразку (див.таблицю 4.20).  

Таблиця 4.20  

Аналіз візуального оформлення дидактичного візуального ресурсу 

(вкажіть як реалізовано кожну із вимог) 

Дидактичний 

візуальний 

ресурс 

Ергономічні вимоги  Естетичні вимоги 
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2. Проаналізуйте розроблений авторський ЦДВЗ відповідно до його 

педагогічної спроможності, використовуючи анкету (див. додаток Г). 
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Подальшим кроком було заповнення студентами аналізу ЦДВЗ щодо його 

напрямів використання та шляхів удосконалення (таблиця 4.21). 

Таблиця 4.21 

Специфіка дидактичного візуального засобу 

Напрямки аналізу Шляхи удосконалення 

визначте можливі напрямки використання запропонованої 

інфографіки (на якому уроці, на якому етапі уроку, з якою 

метою тощо) 

 

окресліть моменти, які можна було б додати до 

запропонованої інфографіки щодо її покращення 

 

виконайте аналіз запропонованої інфографіки щодо виду її 

подання та запропонуйте альтернативні варіанти її візуальної 

інтерпретації 

 

проаналізуйте запропоновану інфографіку щодо дизайну 

(композиція, кольорові палітри, типографіка, візуальні якорі 

тощо). 

 

 

Значним моментом є організація колективного обговорення результатів 

виконання проєктів, оцінювання створених дидактичних засобів відповідно 

до системи вимог, які висуваються до візуального ресурсу освітнього 

призначення, визначення доцільності вибору інструментарію для реалізації, 

створення пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення представленої 

розробки. У процесі окресленої роботи майбутні педагоги набувають 

практичних умінь самостійного проєктування ЦДВЗ, здатність до критичного 

оцінювання існуючих засобів, навичок планування та здійснення їх 

модифікації. Водночас формується і професійна мотивація майбутніх 

педагогів до такої діяльності.  

В процесі розробки дидактичного візуального засобу підтримувалася 

свобода вибору студента в застосованих прийомах реалізації, у візуальному 

проєктуванні, в обраних інструментальних засобах тощо. Тематику і 

функціональне призначення ресурсу студенти обирали за бажанням, 

відповідно до спеціалізації. Важливим для студентів виявилося обговорення 
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щодо педагогічної доцільності проєктування авторського дидактичного 

візуального засобу, його переваг перед традиційними способами, його 

функціональних можливостей. Обговорювалась важливість ретельного 

продумування зовнішнього вигляду ресурсу – його колірної схеми, розмірів 

основних і другорядних об’єктів на екрані, їх розташування тощо. У процесі 

створення ресурсу студентам було запропоновано скористатися онлайновими 

інструментальними засобами на власний вибір. Після цього студенти 

приступали до наповнення засобу підготовленими матеріалами, створення 

цілісного комфортного і гармонійного ресурсу.  

Також важливим було акцентувати увагу студентів на оцінюванні 

розробленого засобу, усвідомлення значення й змісту виконаної роботи, так і 

на перспективу – на пошук шляхів удосконалення авторського засобу. 

Студенти усвідомили, що розроблений дидактичний візуальний засіб після 

апробації в освітньому процесі не завершує свого існування, а може бути 

удосконаленим, покращеним, адаптованим до нових умов, розширеним 

новими функціями.  

Перші спроби студентів щодо розробки дидактичних візуальних 

засобів показали, що розроблені ресурси часто обмежені демонстрацією 

зображень або текстових фрагментів і не використовують ті потужні 

можливості, які закладені в онлайнових інструментах і можуть бути 

корисними для залучення уваги школярів, сприяння кращому усвідомленню 

та розумінню навчального матеріалу. Під час обговорення було підкреслено, 

що ЦДВЗ можуть включати текстові фрагменти, рисунки, діаграми та 

графіки, відео- та аудіофрагменти, які можуть продублювати інформацію і 

подавати її в різний спосіб, залучаючи різні чуттєві органи та сприяючи 

цілісному сприйняттю інформації, що дає змогу врахувати індивідуальні 

потреби школярів, специфіку їх сприйняття й мислення.  

Для тих студентів, у яких виникали складнощі щодо візуального 

оформлення була можливість, використовуючи різноманітний онлайновий 

інструментарій, скористатися шаблонами, розробленими професійними 

дизайнерами. Такі шаблони містять гармонійно підібрану колірну гаму для 
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кожного елементу, стилі оформлення шрифтів для текстових фрагментів, 

оформлення тла тощо.  

Вагомою складовою успішної підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації стало отримання досвіду застосування власних розробок під час 

педагогічної практики у школі. Завдання педагогічної практики передбачало 

вивчення студентами досвіду учителя щодо розробки й запровадження 

дидактичних візуальних засобів в освітній процес, а також адаптація власних 

розробок до умов конкретного уроку, класу, до потреб школярів та 

особливостей методики вчителя, застосування їх в освітньому процесі. Окрім 

цього, студентам необхідно було проаналізувати ефективність власної 

розробки для цього їм було запропоновано виконати контент-аналіз 

(додаток Д) і заповнити чек-лист (додаток Е).  

У рамках реалізації даного курсу було передбачено проведення 

майстер-класів конкретного спрямування на оволодіння студентами навичок 

щодо розробки та використання ЦДВЗ конкретного спрямування. Зазначимо, 

що під час проведення таких майстер-класів, зокрема було: 

 продемонстровано студентам, як реалізуються сучасні освітні 

тренди в ЦДВЗ, зокрема технології доповненої реальності, BigData, BYOD, 

хмарні сервіси та інші (такі питання в теоретичному аспекті було розглянуто 

в навчальному курсі «Педагогіка»); 

 апробовано спектр нових функціональних можливостей 

професійних редакторів обробки графічної інформації, а також ознайомлення 

з новим діапазоном онлайн редакторів для обробки векторної та растрової 

графіки (що було частково відображено в курсі «Сучасні інформаційні 

технології навчання»); 

 розкрито особливості практичного застосування технологій 

візуалізації в практиці навчання дисциплін природничо-математичного 

спрямування (окреслені аспекти висвітлювалися в курсі «Методика навчання 

профільної дисципліни»). 

Майстер-клас містив наступні складники: інформаційний, 

демонстраційний, практичний та підсумковий складники.  
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Інформаційний складник майстер-класу був спрямований на 

розкриття особливостей розглядуваного виду ЦДВЗ, основних напрямів його 

використання в освітньому процесі. 

Увагу студентів було акцентовано на особливостях організації 

навчальної діяльності учнів із використанням розглядуваних ЦДВЗ на різних 

етапах уроку (на етапі подання навчального матеріалу, на етапі закріплення 

навчального матеріалу, під час рефлексії тощо). Важливим було розкриття 

дидактичних функцій розглядуваних ЦДВЗ і обговорення яким чином ці 

функції реалізовано у даному засобі, також увагу студентів було акцентовано 

на тому, що візуалізація поглиблює загальноприйняте уявлення про наочне 

сприйняття як «обов’язково зримого процесу, який може альтернативно 

будуватися на основі слухових, дотикових та інших відчуттів» [154]. 

На майстер-класах студенти були ознайомлені з проєктами вчителів із 

використання технологій доповненої реальності, BigData та BYOD. Навчання 

учнів із застосуванням технології доповненої реальності (від англ. 

«augmented reality, AR» - «розширена реальність») спрямовано перш за все на 

розвиток просторової уяви, для максимально візуалізованого і 

інтерактивного вивчення, а також для більш глибокого занурення в предмет 

дослідження. Студентів було ознайомлено із сервісами створення доповненої 

реальності, де увагу майбутніх учителів було звернено на специфіку роботи з 

ними, яка полягає у накладенні спеціальних маркерів (у якості маркера може 

виступати зображення, фотографія, схема або інший видимий об’єкт) і потім, 

за допомогою спеціальних сервісів (https://theroar.io, https://www.layar.com, 

https://mindmapar.com тощо) на основу додаються віртуальні об’єкти: 

посилання на веб-сторінки, відео, текст, графіка і 3d-об’єкти і зчитується така 

інформація з маркерів зазвичай за допомогою цифрових пристроїв - 

смартфонів, планшетів або спеціальних окулярів або шолома. Акцентувалась 

увага студентів на тому, що використання доповненої реальності ефективно 

поєднується з технологією BYOD. Під час майстер-класів студенти 

залучались до обговорення шляхів і напрямів використання запропонованих 

прикладів. 
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Демонстраційний складник майстер-класу був спрямований на 

ознайомлення студентів з прикладами ЦДВЗ, розроблених вчителями-

практиками і успішно використовуваних у педагогічній діяльності та 

передбачала залучення студентів до порівняння, критичного аналізу та 

оцінювання продемонстрованих ЦДВЗ. 

У якості прикладів студентам було показано і загальнодоступні 

дидактичні візуальні засоби, розроблені фахівцями і авторські педагогічні 

візуальні засоби (див. додаток Ж, З) розроблені студентами. Демонстраційна 

складова майстер-класу передбачала, зокрема, покроковий аналіз прикладу. 

При демонстрації візуальних ресурсів увагу студентів було акцентовано на 

компонуванні смислового контенту дидактичного засобу, на тому, як 

здійснено візуальний дизайн, яку роль відіграють типографічні рішення, 

колірна гама, як реалізовано композицію, чи залучено візуальні якорі або 

метафори. Також важливим було проаналізувати як реалізовано систему 

вимог, яким має відповідати дидактичний візуальний засіб, окрім цього 

студенти оцінювали демонстраційні ЦДВЗ за допомогою розробленої анкети 

та контент-аналізу (додатки Г, Д). 

Виконуючи поставлені завдання, студенти набували досвіду 

критичного оцінювання відповідних засобів, виявляли ефективні рішення 

щодо розробки таких ресурсів. Важливим було порівняння майбутніми 

педагогами візуальних засобів з однією тематикою, але реалізованих із 

використанням різних онлайнових інструментів. Такий аналіз дозволив 

побачити можливості різноманітного інструментарію, ідеї для майбутньої 

діяльності, недоліки які виникають. Цінним було здійснення порівняння 

продемонстрованих ЦДВЗ щодо доцільності вибору інструменту реалізації. 

У процесі обговорення студенти дійшли висновку, що підготовка 

теоретичного матеріалу, його візуальне оформлення та інструментальна 

реалізація є достатньо складним процесом, адже всі елементи ЦДВЗ повинні 

бути чітко вивірені, узгоджуватися із змістом навчання, бути логічно 

взаємопов’язаними, мати візуальне оформлення, яке буде сприяти 

ефективному сприйняттю, усвідомленню та засвоєнню навчального 

матеріалу.  
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Практична складова майстер-класу була спрямована на створення 

ЦДВЗ для використання у шкільній практиці певної теми навчального 

предмету та полягала у таких аспектах: аналіз та обробка необхідного 

інформаційного контенту для виокремлення його ключових та другорядних 

елементів; створення ЦДВЗ певного педагогічного призначення; адаптації 

готових візуальних матеріалів до поставленої педагогічної мети. 

Особливість організації практичної роботи учасників майстер-класу 

полягала у виділенні її етапів, які відповідали етапам технології розробки 

ЦДВЗ, з аналізом та обговоренням у групі результатів виконання кожного 

етапу.  

У межах даної складової важливим було набуття студентами навичок 

аналітичної обробки інформації для створення ЦДВЗ, яка має певний 

алгоритм і складається з декількох етапів. Перший етап – збір даних, який 

найчастіше є найбільш трудомістким. На даному етапі студенти вчилися 

здійснювати ефективний пошук інформації (де і яким чином її слід шукати, 

як обирати інформаційні джерела, аналізувати їх і перевіряти на 

достовірність, а також як враховувати правила пошуку інформації в 

Інтернет). Наступний етап передбачав первинну обробку інформації. На 

даному етапі майбутні вчителі здійснювали аналіз знайденої інформації, 

виокремлюючи головні та другорядні елементи, встановлюючи для себе 

акцент на окремих даних і розділяючи інформацію на окремі блоки. Третій 

етап передбачав складання тезисів (змістоутворююча вербальна модель). На 

даному етапі студенти здійснювали рафінування матеріалу, аналізували 

відмічені раніше основні його моменти та виписували окремі фрагменти, 

встановлювали ієрархію та взаємозв’язки між змістовими елементами. 

Четвертий етап передбачав візуальне кодування і формування бази 

необхідних візуальних елементів. На даному етапі студенти здійснювали 

вибір знаків візуалізації, кодували вербальні елементи за допомогою обраних 

візуальних знаків, складали схему-прототипу майбутньої візуалізації із 

встановленням взаємозв’язків, розставленням акцентів на відповідних 

елементах. Після чого вже відбувалась цифрова реалізація ЦДВЗ, де студенти 
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здійснювали самостійний вибір інструмента для реалізації засобу, та 

остаточне візуальне оформлення. 

Окрім цього, студенти залучалися до адаптації існуючих та розробки 

власних ЦДВЗ. Ряд завдань включали аналіз майбутніми педагогами 

запропонованих візуальних засобів та виявлення шляхів їхнього 

удосконалення. Інша низка завдань передбачала адаптацію запропонованих 

дидактичних візуальних ресурсів відповідно до мети уроку та контингенту 

учнів. Ще одна категорія завдань мала на меті реалізацію запропонованого 

засобу альтернативним інструментарієм. Найбільш складною виявилася 

творча категорія завдань, де студентам було запропоновано розробити 

авторські дидактичні візуальні засоби відповідно до поставленої педагогічної 

мети (фрагменти подано у додатку З). 

Підсумкова складова майстер-класу була спрямована на презентацію 

створених ЦДВЗ, їх обговорення, оцінювання на відповідність вимогам до 

таких засобів, з’ясування доцільності вибору інструменту реалізації 

візуального засобу; вироблення пропозицій щодо можливих шляхів 

удосконалення представленої розробки та полягала у таких аспектах: 

обговорення розроблених студентами дидактичних візуальних засобів; 

оцінювання створених засобів з позиції системи вимог, що висуваються до 

візуального контенту; з’ясування доцільності вибору інструменту створення 

візуалізації; вироблення пропозицій щодо можливих шляхів удосконалення 

представленої розробки. 

За результатами участі у майстер-класах різного спрямування студенти 

створювали авторський доробок у вигляді добірки ЦДВЗ. Розроблені у межах 

майстер-класу розробки студентів являють собою певний внесок у 

підготовку майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітній діяльності. 

Реалізація коригувального етапу підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі. 

Коригувальний етап підготовки майбутніх учителів зорієнтований на 

продовження формування мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 
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операціонально-інструментального, практично-діяльнісного та рефлексивно-

оцінювального компонентів готовності. На даному етапі розширюються та 

коригуються набуті знання, вміння та навички, забезпечується оволодіння 

майбутніми педагогами здатністю оцінювати результати власної діяльності 

щодо розробки ЦДВЗ, створюються умови для формування потреби 

студентів до власного професійного вдосконалення у напрямі використання 

технологій візуалізації в освітній діяльності. Особливістю цього етапу було 

те, що він відбувався на четвертому році навчання студентів в університеті. 

Це зумовило орієнтацію навчальної діяльності студентів переважно на 

коригування й удосконалення їх підготовки щодо використання технологій 

візуалізації, на сприяння формуванню їх здатності до рефлексії й 

самостійного вдосконалення власної підготовки. 

Зважаючи на те, що використання онлайнового інструментарію у 

процесі вивчення дисциплін природничо-математичного спрямування 

повинно бути педагогічно виправданим, чітко спланованим, виваженим й 

націленим на досягнення поставленої дидактичної мети, до моделі 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін, курс 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» було розширено модулем 

«Етико-правові засади роботи з готовими візуальними ресурсами», який 

спрямований на формування знань щодо авторських прав у галузі цифрових 

візуальних ресурсів, умінь коректно й правомірно використовувати 

електронні ресурси й захищати власні авторські ресурси від 

несанкціонованого використання, на виховання поважного й відповідального 

ставлення до інтелектуальної праці.  

У рамках теми «Етико-правові аспекти використання готових 

цифрових візуальних ресурсів» майбутні вчителі були ознайомлені із 

особливостями цифрових візуальних ресурсів як об’єктом права та етико-

правовими нормами їх застосування відбувалося на основі обговорення 

ситуаційних задач й вибору дій вчителя у запропонованих ситуаціях 

відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

Зокрема, студентам було запропоновано встановити, на які цифрові ресурси 

із поданого переліку розповсюджується авторське право і яким чином воно 
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захищається законом: музичні файли, відеозаписи, зображення з Інтернету, 

фотографії тощо. Для вирішення було запропоновано й такі ситуації, які 

щоразу постають перед вчителем при розробці власних ЦДВЗ:  

 чи можна використати у власному засобі зображення з Інтернету, 

які можна легко знайти засобами пошукового сервісу; 

 чи можна скористатися ідеями інших педагогів при оформленні 

візуального засобу; 

 чи можна використовувати візуальний засіб іншого вчителя, який 

було адаптовано під власні потреби; 

 чи можна роздрукувати запозичені візуальні дидактичні ресурси 

для використання в освітньому процесі тощо. 

Окрім цього, студенти були ознайомлені з правами, які надаються 

користувачеві програмного забезпечення за ліцензіями різних видів – 

FreeWare, ShareWare, Trial, Demo тощо, зі способами правомірного 

отримання інструментальних засобів. При створенні авторських ЦДВЗ 

важливим було сформувати у студентів уміння коректно посилатися на 

джерела, які були використані, отже було запропоновано низку завдань, 

спрямованих на формування зазначених умінь.  

В рамках теми «Способи захисту власних цифрових візуальних 

ресурсів» важливим було сформувати у майбутніх педагогів навички та 

уміння захищати власні розробки від несанкціонованого копіювання, зміни й 

використання, студенти знайомилися з програмними засобами, які 

призначені для захисту, з методами накладання цифрових міток, водяних 

знаків IPTC метаданих, анкор-листів тощо. 

Ураховуючи те, що процес навчання у закладах вищої освіти повинен 

мати випереджувальний характер, бути націленим на підготовку такого 

педагога, який спроможний самостійно адаптуватися до змін, які привнесли 

інформаційно-комунікаційні технології, розв’язувати професійні задачі в 

нових умовах, забезпечувати власне продовження навчання у майбутньому, 

удосконалювати рівень особистої професійної майстерності, ефективно 

організовувати та планувати власну педагогічну діяльність тощо, до курсу 

«Методика навчання профільної дисципліни» було передбачено модуль 
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«Технології візуалізації в освітній практиці». Зазначений модуль був 

спрямований на надання практичних навичок застосування технологій 

візуалізації в майбутній професійній діяльності.  

У рамках зазначеного модуля студенти знайомилися з ресурсами 

мережі Інтернет, які надають педагогу підтримку щодо розробки ЦДВЗ – 

методичними порталами, веб-сайтами методичних об’єднань, сайтами 

розробників онлайнових інструментальних засобів, порталами педагогічних 

конференцій, сайтами науково-дослідних інститутів, які висвітлюють 

питанням ефективного застосування новітніх інформаційних технологій в 

освітньому процесі, персональними сайтами вчителів-новаторів, 

педагогічними форумами тощо. Окрім цього, студенти вчилися добирати та 

використовувати адекватні методи та засоби для організації та проведення 

самостійної та проєктної діяльності школярів. 

Наведемо приклади завдань, які виконували студенти. 

1. Створіть добірку дидактичних візуальних ресурсів, які висвітлюють 

аспекти впровадження технологій візуалізації у навчанні дисциплін 

природничо-математичного циклу; розробки дидактичних візуальних 

ресурсів; впровадження авторських ЦДВЗ в освітній процес. 

2. Знайдіть у мережі Інтернет педагогічні форуми, спрямовані на 

обговорення питань щодо розробки й використання ЦДВЗ і заповніть 

таблицю (див. таблицю 4.22).  

Таблиця 4.22 

Аналіз педагогічних форумів 

Напрямки аналізу Результат аналізу 

встановіть, які питання викликали найбільшу 

кількість коментарів учасників форуму 

 

окресліть які відповіді переглядалися найчастіше  

вкажіть яким чином здійснюється адміністрування 

форуму 

 

випишіть яким чином розширюються права 

учасника при реєстрації 
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3. Розгляньте конспекти уроків, представлені в рубриці «Бібліотека» 

на сайті «На урок» (https://naurok.com.ua). Оберіть тематику уроків та 

визначте, які дидактичні візуальні засоби були розроблені вчителями у 

даному напрямку. Вкажіть застосовані вчителем прийоми, які сприяли 

досягненню мети. Заповніть таблицю 4.23: 

Таблиця 4.23. 

Аналіз розроблених уроків вчителями-новаторами 

Предмет, 

тип 

уроку 

Автор 
Мета 

засобу 

Функціональне 

призначення 

засобу 

Візуальне 

оформлення 

засобу 

Інструментальний 

засіб реалізації 

Особливі 

прийоми 

 

 

      

4. Розгляньте матеріали, представлені на сайті «Освіта.Ua» в 

категоріях математика (http://osvita.ua/school/lessons_summary/math) та фізика 

(http://osvita.ua/school/lessons_summary/physics/). Вкажіть, які дидактичні 

візуальні засоби були розроблені вчителями для зазначених категорій та 

визначте їх мету та дидактичні функції. 

5. Відвідайте сайт відкритого освітнього співтовариства «Відкритий 

клас» (розділ «Майстер-клас») за адресою 

http://www.openclass.ru/master_classes. Проаналізуйте зміст поточних 

майстер-класів й вкажіть, які з них можуть знадобитися для вашої 

майбутньої професійної діяльності з метою а) для підвищення педагогічної 

майстерності; б) для удосконалення умінь щодо розробки авторських ЦДВЗ.  

6. Завітайте на сайти розробників онлайнового інструментарію 

(http://www.infogr.am, http://www.easel.ly, http://prezi.com та інших 

(див.п.2.3.). Визначте, чи змінюються шаблони (за датою їх розміщення на 

сайті), чи поновлюються рекомендації розробників, чи можна отримати 

відповіді від розробників ресурсу, чи пропонуються приклади розроблених 

ресурсів тощо. 

https://naurok.com.ua/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/math/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/physics/
http://www.openclass.ru/master_classes
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7. Використовуючи пошукову систему знайдіть необхідні цифрові 

дидактичні візуальні ресурси для підтримки самостійної діяльності школярів. 

Заповніть таблицю (таблиця 4.24) 

Таблиця 4.24 

Перелік цифрових дидактичних візуальних ресурсів для підтримки 

самостійної діяльності школярів 

Назва ресурсу Посилання Напрямки використання 

для самостійної роботи 

 
 

 

 

8. Використовуючи пошукову систему знайдіть необхідні цифрові 

дидактичні візуальні ресурси для підтримки проєктної діяльності школярів. 

Заповніть таблицю (таблиця 4.25) 

Таблиця 4.25 

Перелік цифрових дидактичних візуальних ресурсів для підтримки 

проєктної діяльності школярів 

Назва ресурсу Посилання Напрямки використання 

для проєктної діяльності 

 
 

 

 

 

У рамках зазначеного модуля важливо було також навчити майбутніх 

педагогів грамотно оприлюднювати отриманий досвід, набувати навичок 

коректного спілкування у форумах і конференціях, висловлювати власну 

думку, ініціювати обговорення питань, що виникають. Студенти, як правило, 

не відчувають труднощів під час спілкування в соціальних мережах, проте на 

заняттях важливо було спонукати їх до професійних дискусій, дотримуючись 

правил, які є прийнятими на конкретних форумах щодо публікації 

коментарів, розміщення власної інформації тощо. 

До переліку тем курсових робіт з «Методики навчання профільної 

дисципліни» було включено такі, що безпосередньо торкаються 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі: «Новітній 
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онлайновий інструментарій створення ЦДВЗ», «Використання технологій 

візуалізації у самостійній роботі школярів з дисциплін природничо-

математичного напрямку», «Застосування візуалізації у процесі проєктної 

роботи учнів під час вивчення природничо-математичних дисциплін», 

«Розробка візуальної бібліотеки для підтримки вивчення шкільного курсу 

математики», «Використання технологій візуалізації у процесі розв’язання 

задач шкільного курсу фізики» та інші. 

На даному етапі студенти розробляли авторські конспекти уроків за 

обраною тематикою. Такі розробки вони використовували під час 

педагогічної практики у школі, що дало можливість апробації створених 

засобів, виявлення їхніх переваг та недоліків та шляхів подальшого 

удосконалення авторських наробок. За результатами практики студенти 

готували та захищали індивідуальні звіти, при цьому до обговорення 

проміжних та підсумкових результатів практики долучалися викладачі та  

студенти ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Набутий майбутніми вчителями досвід використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі під час педагогічної практики на 

коригувальному етапі підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін з урахуванням усіх набутих на попередніх етапах 

знань, умінь та навичок став вагомою складовою успішності такої 

підготовки. 

Особливість даної педагогічної практики полягала в тому, що вона 

відбувалася на останньому четвертому році (у 8-му семестрі) навчання 

студентів-бакалаврів у педагогічному закладі вищої освіти. Тому, в рамках 

нашого дослідження, вона була переважно спрямована на коригування й 

удосконалення підготовки майбутніх учителів щодо використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі, на формування здатності студентів до 

рефлексії й власного професійного вдосконалення в окресленому напрямі. 

З метою формування готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітній 
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діяльності під час проходження педагогічної практики студенти отримали 

можливість оволодіти навичками створення та адаптації ЦДВЗ до 

педагогічних цілей та органічного включення їх до освітнього процесу; 

перевірки ефективності авторських ЦДВЗ; набути вмінь критичного аналізу 

та оцінювання власних розробок та своєї діяльності як майбутнього педагога-

фахівця; набути навичок коригування та покращення авторських наробок.  

Для цього програму педагогічної практики було поповнено низкою 

завдань:  

 розробити ЦДВЗ для підтримки вивчення обраної теми зі шкільного 

курсу профільної дисципліни; 

 підготувати комплект дидактичних візуальних матеріалів до 

підтримки вивчення окремого розділу зі шкільного курсу 

профільної дисципліни; 

 здійснити моніторинг ринку щодо оновлення новітнього 

онлайнового інструментарію для створення ЦДВЗ; 

 проаналізувати ефективність розробленого ЦДВЗ (щодо 

поставленої мети, використаного інструментарію, застосованого 

виду візуалізації, ефективності сприйняття та засвоєння матеріалу); 

 скласти таблицю-перелік платформ для спілкування педагогів-

практиків й висвітлити візуальні розробки, які пропонуються на 

платформі;  

 скласти таблицю-перелік вебінарів зі створення та застосування 

дидактичних візуальних засобів;  

 скласти таблицю-перелік навчальних тренінгів зі створення та 

застосування дидактичних візуальних засобів. 

Протягом усього періоду проведення педагогічного експерименту 

викладачам, які були безпосередньо залучені до його проведення, надавалася 

необхідна допомога, а також своєчасно надавалися методичні рекомендації 

та проводилися регулярні консультації щодо організації освітнього процесу. 

Окрім цього, було запроваджено цикл семінарів-круглих столів з 

обговорення ходу експерименту та з метою обміну досвідом роботи.  
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4.4. Аналіз результатів педагогічного експерименту. 

Аналіз результатів педагогічного експерименту на контрольному етапі 

здійснювався з метою перевірки гіпотези дослідження щодо підвищення 

ефективності підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації внаслідок запровадження 

розробленої моделі (розглянутої у п.3.1-3.3) порівняно з традиційною 

організацією освітнього процесу. Перевірка сформованості компонентів 

готовності майбутніх учителів відбувалася на кожному з етапів реалізації 

моделі (базовому, продуктивному й коригувальному) на основі 

обґрунтованих нами у п.4.2. комплексних критеріїв (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, операціонально-інструментальний, практично-діяльнісний та 

рефлексивно-оцінювальний) і показників рівнів сформованості компонентів 

зазначеної готовності.  

Для визначення рівня сформованості готовності майбутніх учителів за 

мотиваційно-ціннісним та рефлексивно-оцінювальним критерієм на 

констатувальному етапі, а також наприкінці кожного етапу (базового, 

продуктивного й коригувального), передбаченого розробленою моделлю 

підготовки, було проведено анкетування, бесіди зі студентами й 

спостереження. З метою визначення показників готовності за когнітивним, 

операціонально-інструментальним, практично-діяльнісним на 

констатувальному та формувальному етапах експерименту було організовано 

спостереження, тестування, проведення контрольних робіт, аналіз продуктів 

навчально-пізнавальної діяльності студентів – рефератів, результатів 

виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, розроблених 

дидактичних ресурсів, матеріалів педагогічної практики. 

Для встановлення коефіцієнту вагомості кожного критерію у структурі 

готовності майбутніх учителів до використання технологій візуалізації, а 

також коефіцієнтів вагомості окремих показників кожного критерію ми 

скористалися методом «експертних оцінок» [181], [285]. 
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З цією метою було створено групу незалежної експертної комісії до 

якої було залучено 15 кваліфікованих викладачів. Під час їх відбору 

враховувалися: досвід підготовки або перепідготовки учителів природничо-

математичного напряму, володіння ними інформаційно-комунікаційними 

технологіями, знання методичних і педагогічних засад їх застосування у 

практиці освітнього процесу базової школи, володіння методами 

аналітичного опрацювання інформації, вміння складати звіти, вести 

необхідну документацію. 

Члени експертної комісії в індивідуальному порядку визначили ранг 

кожного критерію. Критерію, якому надано найвищу оцінку, було присвоєно 

ранг 1, найнижчу оцінку – ранг 5. Експерт міг визначити критерії 

рівнозначними і вказати однаковий ранговий номер. На основі даних 

анкетного опитування було обчислено коефіцієнт конкордації (за 

формулою 4.4), який вказує ступінь узгодженості думок всіх експертів:  

  
   

        
 (4.4), 

де S = 1096 (∑ d
2
), n = 5 (кількість критеріїв), m = 15 (кількість 

експертів). 

Отримане значення W = 0,49 свідчить про наявність середнього 

ступеня узгодженості оцінок експертів. Для того, щоб оцінити значимість 

отриманого коефіцієнту конкордації, було обчислено критерій узгодженості 

Пірсона за формулою (4.5): 

   
   

       
     (4.5.) 

Отримане значення  2
, яке дорівнює 29,23, більше табличного (7,81473) 

для ступенів свободи k = n – 1 = 5 – 1 = 4 і при рівні значимості α = 0,05. 

Отже, значення коефіцієнту W є величиною не випадковою, і тому 

результати мають сенс і можуть використовуватися у подальших 

дослідженнях. На основі отриманих даних було обчислено вагомість кожного 

критерію. Для цього знайдено величини, зворотні сумі рангів для кожного з 

критеріїв, а потім визначено коефіцієнти вагомості (рис. 4.46). 
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Рис. 4.46. Вагомість критеріїв готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації 

Отже, вагомість кожного з п’яти вищеокреслених критеріїв, на думку 

експертів становить: мотиваційно-ціннісний (V1= 0,24); когнітивний 

(V2=0,15); операціонально-інструментальний (V3=0,19); практично-

діяльнісний (V4=0,22); рефлексивно-оцінювальний (V5=0,20).  

Аналогічним чином було визначено коефіцієнти конкордації й 

вагомість показників сформованості компонентів підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації (рис. 4.47-4.51).  

За результатами аналізу експертного анкетування встановлено, що 

коефіцієнт вагомості показників мотиваційно-ціннісного критерію, а саме 

усвідомлення цінності та перспективності застосування технологій 

візуалізації у природничо-математичній освіті складає 0,53; налаштованість 

на оволодіння вміннями створювати та використовувати ЦДВЗ у майбутній 

педагогічній діяльності складає 0,23; готовність до вольових зусиль, 

подолання труднощів у процесі оволодіння технологією та інструментами 

створення ЦДВЗ становить 0,24 (рис. 4.47). 
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Рис. 4.47. Коефіцієнти вагомості показників мотиваційно-ціннісного 

критерію 

Коефіцієнт вагомості показників когнітивного критерію, а саме знання: 

дидактичного потенціалу технологій візуалізації, дидактичних функцій 

ЦДВЗ в освітньому процесі з природно-математичних дисциплін складає 

0,41, знання психологічних засад та основ візуального дизайну становить 

0,31, знання онлайнових інструментальних засобів створення ЦДВЗ – 0,15; 

знання системи вимог до ЦДВЗ – 0,13 (рис. 4.48). 

 

Рис. 4.48. Коефіцієнти вагомості показників когнітивного критерію 

Коефіцієнт вагомості показників операціонально-інструментального 

критерію, а саме вміння: визначати цільове й функціональне призначення 

ЦДВЗ складає 0,37, створити дидактичний макет ЦДВЗ становить 0,29, 

0,53 
0,22 

0,24 

усвідомлення цінності та перспективності застосування технологій 

візуалізації у природничо-математичній освіті 
налаштованість на оволодіння вміннями створювати та  

використовувати ЦДВЗ у майбутній педагогічній діяльності 
готовність до вольових зусиль, подолання труднощів у процесі 

оволодіння  технологією та інструментами створення ЦДВЗ 

0,41 

0,31 

0,15 
0,13 

зання дидактичного потенціалу технологій візуалізації, дидактичних 

функцій ЦДВЗ в освітньому процесі з природно-математичних дисциплін 
знання психологічних засад та основ візуального дизайну  

знання онлайнових інструментальних засобів створення ЦДВЗ 

знання системи вимог до ЦДВЗ  
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розробити прототип – 0,18, раціонально вибрати й ефективно застосувати 

інструментальний засіб для конструювання ЦДВЗ або його модифікації 

становить 0,16 (рис. 4.49). 

 

Рис. 4.49. Коефіцієнти вагомості показників операціонально-

інструментального критерію 

Коефіцієнт вагомості показників практично-діяльнісного критерію, а 

саме вміння: аргументовано визначити педагогічну доцільність застосування 

ЦДВЗ складає 0,47, організувати різні види діяльності учнів на основі 

використання ЦДВЗ – 0,20, розробляти спеціалізовані завдання для учнів на 

основі застосування технологій візуалізації становить 0,33 (рис. 4.50). 

 

Рис. 4.50. Коефіцієнти вагомості показників практично-діяльнісного 

критерію 

0,37 

0,29 

0,18 

0,16 

вміння визначити цільове й функціональне призначення ЦДВЗ 

вміння створити дидактичний макет ЦДВЗ 

вміння розробити прототип  

вміння раціонально вибрати й ефективно застосувати інструментальний засіб 

для конструювання ЦДВЗ або його модифікації 

0,47 

0,20 

0,33 

вміння аргументовано визначити педагогічну доцільність застосування ЦДВЗ 

вміння організувати різні види діяльності учнів на основі використання ЦДВЗ 

вміння розробляти спеціалізовані завдання для учнів на основі застосування 

технологій візуалізації 
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Коефіцієнт вагомості показників рефлексивно-оцінювального 

критерію, а саме уміння: здійснювати критичний аналіз педагогічної якості 

ЦДВЗ складає 0,20; адекватно оцінювати рівень власної готовності до 

застосування технологій візуалізації становить 0,17; систематично 

самостійно опановувати нові інструменти створення ЦДВЗ становить 0,29; 

систематично вивчати продуктивні освітні практики застосування технологій 

візуалізації складає 0,34 (рис. 4.51). 

 

Рис. 4.51 Коефіцієнти вагомості показників рефлексивно-оцінювального 

критерію 

Ступінь прояву показників (P) у кожного респондента виражається в 

балах від 0 до 3: «3» бали ставиться, якщо показник сформовано на високому 

рівні, «2» - на достатньому рівні, «1» - на середньому й «0» - на низькому. 

Відносна оцінка (К) для кожного показника компонента обчислюється за 

формулою: 

РVK м * ,   (4.6) 

де  VM – вагомість показника, Р – ступінь прояву показника. 

Отже, інтегроване значення сформованості кожного компонента (Фn) 

готовності майбутніх учителів за відповідним критерієм обчислюється за 

формулою: 

 nn КФ  ,    (4.7) 

0,20 

0,17 

0,29 

0,34 

уміння здійснити критичний аналіз педагогічної якості ЦДВЗ 

уміння адекватно оцінити рівень власної готовності до застосування технологій 

візуалізації 
уміння систематично самостійно опановувати новий інструментарій створення 

ЦДВЗ 
уміння систематично вивчати продуктивні освітні практики застосування 

технологій візуалізації 
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де n – кількість показників критерію готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації. 

Інтегроване значення сформованості кожного компонента (Фn) 

оцінюється за допомогою такої шкали: 2,51 – 3,0 – високий рівень; 1,51-2,50 

– достатній рівень, 0,76-1,50 - середній рівень; 0,0 – 0,75 – низький рівень. 

Крім того, інтегрований показник зазначеної готовності (Д) 

обчислюється за формулою: 

)( nn ДVД  ,    (4.8) 

де  Vn – вагомість n-ого критерію; Дn – інтегроване значення n-ого 

критерію; n – кількість критеріїв готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації. 

Інтегроване значення готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації оцінюється 

за шкалою: 2,51 – 3,0 – високий рівень; 1,51-2,50 – достатній рівень, 0,76-1,50 

- середній рівень; 0,0 – 0,75 – низький рівень. 

Спираючись на отримані дані проведеного дослідження нами було 

узагальнено результати аналізу сформованості компонентів готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації за критеріями – мотиваційно-ціннісним, когнітивним, 

операціонально-інструментальним, практично-діяльнісним та рефлексивно-

оцінювальним, визначено рівні їх сформованості на констатувальному й 

формувальному етапах експериментального дослідження. 

У Таблиці 4.26. представлено отримані дані сформованості 

мотиваційно-ціннісного компоненту у студентів контрольних (КГ) і 

експериментальних груп (ЕГ) за мотиваційно-ціннісним критерієм у 

відсотковому співвідношенні на констатувальному етапі експерименту (К); Б 

– результати після базового етапу реалізованої моделі підготовки, П – після 

продуктивного етапу, КР – після коригувального етапу (прикінцеві 

результати). 
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Таблиця 4.26.  

Узагальнені результати сформованості мотиваційно-ціннісного 

компоненту готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації (у %) 

Показник 
Гру

-па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 
усвідомлення 

цінності та 

перспективності 

застосування 

технологій 

візуалізації у 

природничо-

математичній 

освіті 

КГ 50,0 47,9 38,6 23,6 35,0 30,7 28,6 30,7 12,1 17,1 20,7 23,6 2,9 4,3 12,1 22,1 

ЕГ 44,4 41,5 11,9 6,7 45,2 35,6 24,4 8,1 8,1 14,1 34,8 44,4 2,2 8,9 28,9 40,7 

налаштованість 

на оволодіння 

вміннями 

створювати та 

використовувати 

ЦДВЗ у 

майбутній 

педагогічній 

діяльності 

КГ 35,7 30,0 21,4 12,1 32,9 33,6 31,4 28,6 24,3 30,7 29,3 30,7 7,1 5,7 17,9 28,6 

ЕГ 43,7 36,3 7,4 2,2 31,9 28,1 15,6 4,4 18,5 25,9 43,0 53,3 5,9 9,6 34,1 40,0 

готовність до 

вольових зусиль, 

подолання 

труднощів у 

процесі 

оволодіння 

технологією та 

інструментами 

створення ЦДВЗ 

КГ 44,3 48,6 31,4 27,1 40,0 32,1 37,1 30,0 12,9 14,3 20,0 27,9 2,9 5,0 11,4 15,0 

ЕГ 43,0 43,0 14,1 8,1 45,2 34,8 25,2 11,1 9,6 15,6 30,4 43,0 2,2 6,7 30,4 37,8 

Приріст за кожним показником мотиваційно-ціннісного критерію 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації представлено у Таблиці 4.27 

Таблиця 4.27 

Приріст показників мотиваційно-ціннісного критерію готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації 

Показник 

  

Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

Б П КР Б П КР Б П КР Б П КР 

усвідомлення 

цінності та 

перспективності 

застосування 

технологій 

візуалізації у 

природничо-

математичній 

освіті 

КГ -2,1 -9,3 -15,0 -4,3 -2,1 2,1 5,0 3,6 2,9 1,4 7,9 10,0 

ЕГ -3,0 -29,6 -5,2 -9,6 -11,1 -16,3 5,9 20,7 9,6 6,7 20,0 11,9 
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Продовження Таблиця 4.27 

Показник 

  

Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

Б П КР Б П КР Б П КР Б П КР 

усвідомлення 

цінності та 

перспективності 

застосування 

технологій 

візуалізації у 

природничо-

математичній 

освіті 

КГ -2,1 -9,3 -15,0 -4,3 -2,1 2,1 5,0 3,6 2,9 1,4 7,9 10,0 

ЕГ -3,0 -29,6 -5,2 -9,6 -11,1 -16,3 5,9 20,7 9,6 6,7 20,0 11,9 

налаштованість 

на оволодіння 

вміннями 

створювати та 

використовувати 

ЦДВЗ у 

майбутній 

педагогічній 

діяльності 

КГ -5,7 -8,6 -9,3 0,7 -2,1 -2,9 6,4 -1,4 1,4 -1,4 12,1 10,7 

ЕГ -7,4 -28,9 -5,2 -3,7 -12,6 -11,1 7,4 17,0 10,4 3,7 24,4 5,9 

готовність до 

вольових зусиль, 

подолання 

труднощів у 

процесі 

оволодіння 

технологією та 

інструментами 

створення ЦДВЗ 

КГ 4,3 -17,1 -4,3 -7,9 5,0 -7,1 1,4 5,7 7,9 2,1 6,4 3,6 

ЕГ 0,0 -28,9 -5,9 -10,4 -9,6 -14,1 5,9 14,8 12,6 4,4 23,7 7,4 

 

Аналіз результатів показав, що зростання значень показників 

мотиваційно-ціннісного критерію і в експериментальних, і в контрольних 

групах відбувалося протягом всіх етапів моделі підготовки. Разом з тим, 

більш високий приріст високого і достатнього рівня демонстрували студенти 

експериментальних груп. Наприклад, за показником, що вказує усвідомлення 

цінності та перспективності застосування технологій візуалізації у 

природничо-математичній освіті приріст високого і достатнього рівнів, після 

завершення базового, продуктивного і коригувального етапу в 

експериментальній групі склав 12,6%, 40,7% та 21,5% відповідно, тоді як у 

контрольній групі – 6,4%, 11,4%, 12,9% відповідно. В експериментальні групі 

також відбувалось поступове зростання значення показника налаштованість 

на оволодіння вміннями створювати та використовувати ЦДВЗ у майбутній 

педагогічній діяльності: приріст високого і достатнього рівнів після 

завершення базового, продуктивного і коригувального етапу в 
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експериментальній групі склав 11,1%, 41,5% і 16,3% відповідно. Водночас 

приріст за показником готовність до вольових зусиль, подолання труднощів у 

процесі оволодіння технологією та інструментами створення ЦДВЗ, на 

високому і достатньому рівнях склав у експериментальних групах – 10,4% 

наприкінці базового етапу, 38,5% наприкінці продуктивного етапу, й 20,0% – 

коригувальному етапі; у контрольних групах приріст склав – 3,6% наприкінці 

базового етапу, 12,1% – продуктивного й 11,4% – коригувального етапу. 

Зазначимо, що на високому рівні найбільший приріст значень показників 

мотиваційно-ціннісного критерію спостерігався наприкінці продуктивного 

етапу розробленої моделі: за показником усвідомлення цінності та 

перспективності застосування технологій візуалізації у природничо-

математичній освіті приріст склав 20,0% в експериментальних групах; за 

налаштованість на оволодіння вміннями створювати та використовувати 

ЦДВЗ у майбутній педагогічній діяльності – приріст становив 24,4% в 

експериментальних групах, за показником готовність до вольових зусиль, 

подолання труднощів у процесі оволодіння технологією та інструментами 

створення ЦДВЗ – 23,7%. Такі значення приросту можна пояснити 

реалізацією заходів щодо опанування спеціалізованих знань й умінь, 

необхідних для створення ЦДВЗ, залученням студентів до створення 

авторських ЦДВЗ, набуття студентами упевненості у власних можливостях 

щодо створення таких засобів. Крім того, спираючись на відгуки студентів, 

зазначимо, що зростанню показника налаштованість на оволодіння вміннями 

створювати та використовувати ЦДВЗ у майбутній педагогічній діяльності 

сприяло використання розроблених засобів на уроках під час педагогічної 

практики. Приріст кількості студентів контрольних груп з високим й 

достатнім рівнем за мотиваційно-ціннісним критерієм пояснюється їх 

залученням до студентських наукових конференцій, семінарів, на яких 

демонструвалися авторські розробки, залученням студентів до аналізу ЦДВЗ, 

розроблених вчителями, популяризацією державних заходів щодо 

впровадження інформаційних технологій в освітній процес тощо. Отже, 
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реалізація моделі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації в експериментальних 

групах певним чином впливала й на мотиваційно-ціннісні орієнтації 

студентів контрольних груп. Різниця між контрольною та 

експериментальною групами за всіма показниками мотиваційно-ціннісного 

критерію є достовірною на рівні значущості 0,05 за трьома ступенями 

свободи за критерієм Пірсона χ2, значення якого дорівнює 45,1 (χ2 >7,8147). 

Отже, реалізація розробленої моделі підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізаації впливала на формування мотиваційно-ціннісного компоненту 

готовності студентів до такої діяльності. 

Інтегроване значення сформованості готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за мотиваційно-ціннісним критерієм обчислюється за формулою 

3.2. і представлений у Таблиці 4.28. 

Таблиця 4.28. 

Рівні сформованості інтегрованого значення мотиваційно-ціннісного 

критерію сформованості готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації 

Показник 
Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 

Інтегрований 

показник 

мотиваційно-

ціннісного 

критерію 

КГ 43,6 42,1 30,0 20,7 35,7 32,1 32,1 30,0 16,4 20,7 23,6 27,1 4,3 5,0 14,3 22,1 

ЕГ 43,7 40,0 11,1 5,9 40,7 33,3 21,5 8,1 11,9 18,5 36,3 46,7 3,7 8,1 31,1 39,3 

Приріст 

інтегрованого 

показника за 

рівнями 

КГ   -1,4 -12,1 -9,3   -3,6 0,0 -2,1   4,3 2,9 3,6   0,7 9,3 7,9 

ЕГ   -3,7 -28,9 -5,2   -7,4 -11,9 -13,3   6,7 17,8 10,4   4,4 23,0 8,1 

Приріст за 

рівнями 

КГ -22,9 -5,7 10,7 17,9 

ЕГ -37,8 -32,6 34,8 35,6 

 

Аналіз динаміки зростання рівня сформованості готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за мотиваційно-ціннісним критерієм показав, що приріст на 
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високому рівні складає 35,6% у студентів ЕГ, 17,9% у студентів КГ, за 

достатнім рівнем – відповідно 34,8% і 10,7%, а кількість студентів з середнім 

рівнем зменшилася на 32,6% в ЕГ і на 5,7% в КГ відповідно; з низьким 

рівнем – зменшилася на 37,8% в ЕГ і 22,9% в КГ. Рівні сформованості 

готовності студентів експериментальних і контрольних груп за мотиваційно-

ціннісним критерієм представлено на рис. 4.45.  

 

Рис. 4.45. Рівень сформованості готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за мотиваційно-ціннісним критерієм 

За аналогічною методикою було здійснено визначення рівнів 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації за іншими критеріями.  

У Таблиці 4.29 представлено узагальнені результати сформованості 

готовності майбутніх учителів за когнітивним критерієм.  
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Таблиця 4.29  

Узагальнені результати сформованості готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за когнітивним критерієм (у %) 

Показник Гру

-па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 

знання 

дидактичного 

потенціалу 

технологій 

візуалізації, 

дидактичних 

функцій ЦДВЗ 

в освітньому 

процесі з 

природно-

математичних 

дисциплін; 

КГ 90,0 84,3 55,0 35,7 6,4 10,7 25,0 32,1 2,1 2,9 11,4 19,3 1,4 2,1 8,6 12,9 

ЕГ 91,1 85,2 13,3 5,9 6,7 10,4 37,0 25,2 1,5 2,2 32,6 38,5 0,7 2,2 17,0 30,4 

знання 

психологічних 

засад та основ 

візуального 

дизайну 

КГ 54,3 46,4 38,6 30,7 40,7 40,7 35,7 34,3 3,6 9,3 19,3 23,6 1,4 3,6 6,4 11,4 

ЕГ 54,1 52,6 32,6 11,1 43,7 37,8 21,5 18,5 1,5 6,7 30,4 40,7 0,7 3,0 15,6 29,6 

знання 

онлайнових 

інструментальн

их засобів 

створення 

ЦДВЗ 

КГ 52,1 50,7 41,4 27,1 26,4 24,3 22,9 29,3 13,6 16,4 20,7 22,1 7,9 8,6 15,0 21,4 

ЕГ 55,6 52,6 26,7 11,1 24,4 20,7 14,1 9,6 12,6 17,8 28,1 36,3 7,4 8,9 31,1 43,0 

знання системи  

вимог до ЦДВЗ 

КГ 46,4 48,6 42,9 27,1 42,9 38,6 35,0 37,9 8,6 7,9 15,0 22,9 2,1 5,0 7,1 12,1 

ЕГ 43,7 47,4 14,1 5,2 43,0 37,8 33,3 14,1 10,4 8,9 28,1 40,7 3,0 5,9 24,4 40,0 

 

Приріст за кожним показником когнітивного критерію готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації представлено у Таблиці 4.30. 

Таблиця 4.30. 

Приріст показників когнітивного критерію готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації 

Показник 
 Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

Б П КР Б П КР Б П КР Б П КР 

знання 
дидактичного 
потенціалу 
технологій 
візуалізації, 
дидактичних 
функцій ЦДВЗ  

КГ -5,7 -29,3 -19,3 4,3 14,3 7,1 0,7 8,6 0,7 6,4 4,3 0,7 

ЕГ -5,9 -71,9 -7,4 3,7 26,7 -11,9 0,7 30,4 1,5 14,8 13,3 1,5 
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Продовження Таблиці 4.30 

знання 
психологічних 
засад та основ 
візуального 
дизайну 

КГ -7,9 -7,9 -7,9 0,0 -5,0 -1,4 5,7 10,0 2,1 2,9 5,0 2,1 

ЕГ -1,5 -20,0 -21,5 -5,9 -16,3 -3,0 5,2 23,7 2,2 12,6 14,1 2,2 

знання онлайнових 

інструментальних 

засобів створення 

ЦДВЗ 

КГ -1,4 -9,3 -14,3 -2,1 -1,4 6,4 2,9 4,3 0,7 6,4 6,4 0,7 

ЕГ -3,0 -25,9 -15,6 -3,7 -6,7 -4,4 5,2 10,4 1,5 22,2 11,9 1,5 

знання системи  

вимог до ЦДВЗ 

КГ 2,1 -5,7 -15,7 -4,3 -3,6 2,9 -0,7 7,1 2,9 2,1 5,0 2,9 

ЕГ 3,7 -33,3 -8,9 -5,2 -4,4 -19,3 -1,5 19,3 3,0 18,5 15,6 3,0 

Аналіз наведених даних показує, що рівень готовності студентів за 

показниками когнітивного критерію підвищився як в контрольній групі, так й 

в експериментальній. Водночас зважаючи на те, що на продуктивному етапі 

студенти експериментальних груп опановували матеріал уведеної 

дисципліни «Основи проєктування цифрових дидактичних візуальних 

засобів», цілком закономірним є суттєве підвищення значень показника 

«знання дидактичного потенціалу технологій візуалізації, дидактичних 

функцій ЦДВЗ в освітньому процесі з природно-математичних дисциплін». 

Наприкінці продуктивного етапу 17,0% студентів ЕГ показали високий 

рівень за зазначеним показником, й 32,6% студентів ЕГ – достатній. 

Зазначимо, що зростання значень показника знань дидактичного потенціалу 

технологій візуалізації, дидактичних функцій ЦДВЗ в освітньому процесі з 

природно-математичних дисциплін спостерігалося й наприкінці 

коригувального етапу, що пояснюється реалізацією заходів, спрямованих на 

аналіз розроблених засобів, повторенням й поглибленням вивченого раніше 

матеріалу. Студенти контрольних груп також показали певний рівень 

володіння знаннями дидактичного потенціалу технологій візуалізації, 

оскільки програмою дисциплін методичного спрямування було передбачено 

ознайомлення з можливостями використання візуалізації у різних 

педагогічних технологіях.  

Стосовно такого показника когнітивного критерію, як знання 

психологічних засад та основ візуального дизайну, слід відзначити 

найбільший приріст студентів з високим рівнем наприкінці коригувального 
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етапу: приріст студентів ЕГ з високим рівнем склав 14,1%. Так, в ЕГ групі 

високий рівень виявили 3,0% студентів наприкінці базового етапу, 15,6% - 

наприкінці продуктивного етапу й 29,6% - коригувального. Достатній рівень 

за вказаним показником виявили 6,7% наприкінці базового етапу, 30,4% 

студентів – наприкінці продуктивного й 40,7% - коригувального. 

У контрольній групі значення показника становили: високий рівень у 3,6% 

студентів наприкінці базового етапу, 6,4% – продуктивного, 11,4% - 

коригувального; достатній рівень – 9,3% студентів – наприкінці базового 

етапу, 19,3% – продуктивного й 23,6% – коригувального.  

Стосовно показника знання інструментальних засобів створення ЦДВЗ 

зазначимо, що студенти і контрольних, і експериментальних груп на 

констатувальному етапі виявили певні знання – 7,4% студентів ЕГ і 7,9% КГ 

виявили високий рівень знань й 13,6% студентів КГ й 12,6% студентів ЕГ – 

достатній. Разом з тим, значне розширення спектру онлайнових 

інструментальних засобів, які необхідно було використовувати студентам 

експериментальних груп, а також залучення до самостійного пошуку й 

опанування необхідних онлайнових інструментальних засобів призвело до 

істотної різниці у значеннях показника: наприкінці формувального 

експерименту в експериментальних групах 43,0% студентів показали 

високий рівень і 36,3% – достатній, а в контрольних – 21,4% студентів 

продемонстрували високий рівень, і 22,1% – достатній. Зазначимо, що 

ознайомлення студентів експериментальної групи зі спеціалізованими 

інструментальними засобами відбувалося протягом всіх етапів підготовки, 

що також виявилося в динаміці приросту студентів з високим й достатнім 

рівнем за вказаним показником й суттєвим зменшенням студентів, що мали 

низький і середній рівень: якщо наприкінці базового етапу приріст студентів 

з високим і достатнім рівнем склав 6,7% в ЕГ, то наприкінці продуктивного 

етапу – вже 32,6%, а коригувального – 20,0%. 

Аналіз значень показника «знання системи вимог до ЦДВЗ» свідчить, 

що наприкінці коригувального етапу 40,0% студентів ЕГ показали високий 

рівень й 40,7% студентів ЕГ – достатній рівень; 12,1% студентів контрольних 

груп також виявили високий рівень й 22,9% – достатній рівень за вказаним 
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показником. Майже всі студенти виявили знання психологічних та 

педагогічних вимог, які стосуються будь-яких дидактичних візуальних 

засобів, проте відчували утруднення у визначенні тих вимог, які спрямовані 

на специфіку сприйняття учнями візуального контенту. Студенти 

експериментальних груп добре впоралися із завданнями, спрямованими на 

виявлення знань естетичних вимог – майже всі (85,6%) надали правильні 

відповіді на запитання, пов’язані із вибором колірного оформлення 

візуального контенту, комфортного розташування елементів у ньому, правил 

типографіки тощо. Різниця між контрольною та експериментальною групами 

за всіма показниками когнітивного критерію є достовірною на рівні 

значущості 0,05 за трьома ступенями свободи за критерієм Пірсона χ2, 

значення якого дорівнює 46,3 (χ2 >7,8147). 

Отже, реалізація розробленої моделі підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізаації впливала на формування когнітивного компоненту готовності 

студентів до такої діяльності. 

Інтегроване значення сформованості готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за когнітивним критерієм представлено в Таблиці 4.31. 

Таблиця 4.31. 

Рівні сформованості інтегрованого значення когнітивного критерію готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації 

Показник 
Гру

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 
Інтегрований 

показник 

когнітивного 

критерію 

КГ 60,7 57,1 44,3 30,7 28,6 28,6 30,0 32,9 7,1 9,3 16,4 22,1 3,6 5,0 9,3 14,3 

ЕГ 60,7 59,3 21,5 8,1 29,6 26,7 26,7 17,0 6,7 8,9 29,6 39,3 3,0 5,2 22,2 35,6 

Приріст 

інтегровано

го 

показника 

за рівнями 

КГ   -3,6 -12,9 -13,6   0,0 1,4 2,9   2,1 7,1 5,7   1,4 4,3 5,0 

ЕГ   -1,5 -37,8 -13,3   -3,0 0,0 -9,6   2,2 20,7 9,6   2,2 17,0 13,3 

Приріст за 

рівнями 

КГ -30,0 4,3 15,0 10,7 

ЕГ -52,6 -12,6 32,6 32,6 
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Аналіз динаміки зростання рівня сформованості готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за когнітивним критерієм показав, що приріст на високому рівні 

склав 32,6% у студентів ЕГ і 10,7% у студентів КГ, з достатнім рівнем – 

відповідно 32,6% і 15,0%, а кількість студентів з середнім рівнем зменшилася 

на 12,6% в ЕГ і зросла на 4,3% в КГ; з низьким рівнем – зменшилася на 52,6% 

в ЕГ і 30,0% в КГ. Рівні сформованості готовності студентів 

експериментальних і контрольних груп за когнітивним критерієм 

представлено на Рисунку 4.46. 

 

Рис. 4.46. Рівень сформованості готовності студентів ЕГ і КГ до 

використання технологій візуалізації за когнітивним критерієм 

У Таблиці 4.32 представлено узагальнені результати сформованості 

готовності майбутніх учителів за операціонально-інструментальним 

критерієм.  
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 Таблиця 4.32.  

Узагальнені результати сформованості готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за операціонально-інструментальним критерієм (у %) 

Показник 
Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 
уміння визначити 

цільове й 

функціональне 

призначення 

ЦДВЗ 

КГ 67,1 66,4 43,6 26,4 32,9 33,6 41,4 47,1 0,0 0,0 7,9 16,4 0,0 0,0 7,1 10,0 

ЕГ 65,9 65,9 19,3 11,1 34,1 34,1 37,8 24,4 0,0 0,0 28,1 38,5 0,0 0,0 14,8 25,9 

уміння створити 

дидактичний 

макет ЦДВЗ 

КГ 64,3 61,4 55,7 42,9 35,7 38,6 32,9 37,9 0,0 0,0 5,7 10,7 0,0 0,0 5,7 8,6 

ЕГ 68,1 70,4 21,5 14,8 31,9 29,6 43,7 33,3 0,0 0,0 18,5 31,9 0,0 0,0 16,3 20,0 

уміння розробити 

прототип 

КГ 60,7 63,6 59,3 50,0 39,3 36,4 27,1 27,9 0,0 0,0 7,1 15,0 0,0 0,0 6,4 7,1 

ЕГ 60,0 70,4 17,0 3,0 40,0 29,6 46,7 47,4 0,0 0,0 23,0 28,9 0,0 0,0 13,3 20,7 

умінням 

раціонально 

вибрати й 

ефективно 

застосувати 

інструментальний 

засіб для 

конструювання 

ЦДВЗ або його 

модифікації 

КГ 65,7 73,6 57,1 32,1 34,3 26,4 25,7 40,0 0,0 0,0 8,6 17,9 0,0 0,0 8,6 10,0 

ЕГ 69,6 74,1 17,8 8,1 30,4 25,9 40,7 32,6 0,0 0,0 25,9 37,0 0,0 0,0 15,6 22,2 

 

Приріст за кожним показником операціонально-інструментального 

критерію готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації представлено у 

Таблиці 4.33. 

Таблиця 4.33. 

Приріст показників операціонально-інструментального критерію 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації 

 Показник 

  Група 

Низький Середній Достатній Високий 

Б П КР Б П КР Б П КР Б П КР 
уміння визначити 

цільове й 

функціональне 

призначення 

ЦДВЗ 

КГ -0,7 -22,9 -17,1 0,7 7,9 5,7 0,0 7,9 8,6 0,0 7,1 2,9 

ЕГ 0,0 -46,7 -8,1 0,0 3,7 -13,3 0,0 28,1 10,4 0,0 14,8 11,1 

уміння створити 

дидактичний 

макет ЦДВЗ 

КГ -2,9 -5,7 -12,9 2,9 -5,7 5,0 0,0 5,7 5,0 0,0 5,7 2,9 

ЕГ 2,2 -48,9 -6,7 -2,2 14,1 -10,4 0,0 18,5 13,3 0,0 16,3 3,7 
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Продовження Таблиці 4.33 

уміння розробити 

прототип 

КГ 2,9 -4,3 -9,3 -2,9 -9,3 0,7 0,0 7,1 7,9 0,0 6,4 0,7 

ЕГ 10,4 -53,3 -14,1 -10,4 17,0 0,7 0,0 23,0 5,9 0,0 13,3 7,4 

умінням 

раціонально 

вибрати й 

ефективно 

застосувати 

інструментальний 

засіб для 

конструювання 

ЦДВЗ або його 

модифікації 

КГ 7,9 -16,4 -25,0 -7,9 -0,7 14,3 0,0 8,6 9,3 0,0 8,6 1,4 

ЕГ 4,4 -56,3 -9,6 -4,4 14,8 -8,1 0,0 25,9 11,1 0,0 15,6 6,7 

 

Результати оцінювання контрольних завдань, продуктів навчальної 

діяльності майбутніх учителів - практичних завдань тренувального 

характеру, готових авторських розробок – ЦДВЗ для навчання учнів, 

показали суттєву різницю у значеннях показників операціонально-

інструментального критерію у студентів експериментальної і контрольної 

груп наприкінці коригувального етапу. Зокрема, за показником умінь 

визначити цільове й функціональне призначення ЦДВЗ високий рівень 

виявили 25,9% студентів ЕГ і 10,0% студентів КГ, достатній рівень – 38,5% 

студентів ЕГ і 16,4% студентів КГ; за показником сформованості умінь 

створити дидактичний макет ЦДВЗ високий рівень виявили 20,0% студентів 

ЕГ і 8,6% студентів КГ, достатній – 31,9% студентів ЕГ і 10,7% студентів КГ; 

за показником умінь розробити прототип високий рівень виявили 20,7% 

студентів ЕГ і 7,1% студентів КГ, достатній рівень – 28,9% студентів ЕГ і 

15,0% студентів КГ; за показником умінням раціонально вибрати й 

ефективно застосувати інструментальний засіб для конструювання ЦДВЗ або 

його модифікації високий рівень виявили 22,2% студентів ЕГ і 10,0% 

студентів КГ, достатній рівень – 37,0% студентів ЕГ і 17,9% студентів КГ. 

Разом з тим, зазначимо потребу в удосконаленні набутих умінь, оскільки 

достатньо велика частина студентів виявила середній і низький рівень за 

визначеними показниками. Наприклад, за показником уміння визначити 

цільове й функціональне призначення ЦДВЗ, наприкінці коригувального 
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етапу, середній рівень виявили 24,4% студентів ЕГ і 47,1% студентів КГ; 

низький рівень – 11,1% студентів ЕГ й 26,4% КГ. За показником 

сформованості умінь створити дидактичний макет ЦДВЗ на середньому рівні 

перебувало 33,3% студентів ЕГ і 37,9% студентів КГ; на низькому рівні – 

14,8% студентів ЕГ й 42,9% КГ. За показником вміння розробити прототип 

на середньому рівні перебувало 47,4% студентів ЕГ і 27,9% студентів КГ; на 

низькому рівні – 3,0% студентів ЕГ й 50,0% КГ. За показником умінням 

раціонально вибрати й ефективно застосувати інструментальний засіб для 

конструювання ЦДВЗ або його модифікації на середньому рівні перебувало 

32,6% студентів ЕГ і 40,0% студентів КГ; на низькому рівні – 8,1% студентів 

ЕГ й 32,1% КГ. 

Позитивна динаміка зростання рівня умінь розробити прототип 

спостерігається протягом всього формувального експерименту: якщо на 

констатувальному та базовому етапі жоден студент не зміг цілком правильно 

виконати поставлені завдання, зорієнтовані на опрацювання текстової 

інформації на її інтеграцію, відбір візуального кодування та самостійне 

опанування новими інструментальними засобами, то наприкінці 

продуктивного етапу – високий рівень виявили 13,3% студентів ЕГ і 

достатній – 23,0%. Це пояснюється особливою увагою до інструментальних 

засобів, що уможливили створення якісних ЦДВЗ студентами, які не є 

фахівцями в галузі інформаційних технологій, поступовим розширенням 

спектру доступних майбутнім педагогам інструментальних засобів протягом 

різних етапів розгортання підготовки, залученням студентів до самостійного 

пошуку й опанування новітнього онлайнового інструментарію. Аналіз 

експериментальних даних розкриває певні труднощі під час формування у 

студентів умінь визначити цільове й функціональне призначення ЦДВЗ, 

створювати його дидактичний макет та розробляти прототип й потребу у 

продовженні роботи у напрямку удосконалення умінь обирати необхідний 
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інструмент для реалізації засобу, конструювати, модифікувати його тощо. 

Різниця між контрольною та експериментальною групами за всіма 

показниками операціонально-інструментального критерію є достовірною на 

рівні значущості 0,05 за трьома ступенями свободи за критерієм Пірсона χ2, 

значення якого дорівнює 48, (χ2 >7,8147).  

Отже, реалізація розробленої моделі підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізаації впливала на формування операціонально-інструментального 

компоненту готовності студентів до такої діяльності. 

Інтегроване значення сформованості готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за операціонально-інструментальним критерієм наведено в 

Таблиці 4.34. 

Таблиця 4.34. 

Рівні сформованості інтегрованого значення операціонально- 

інструментального критерію сформованості готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації 

Показник 
Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 
Інтегрований 

показник 

операціонально-

інструментального 

критерію  

КГ 
64,3 66,4 53,6 37,9 35,7 33,6 32,1 37,9 0,0 0,0 7,1 15,0 0,0 0,0 7,1 9,3 

ЕГ 
65,9 70,4 19,3 9,6 34,1 29,6 42,2 34,1 0,0 0,0 23,7 34,1 0,0 0,0 14,8 22,2 

Приріст 

інтегрованого 

показника за 

рівнями 

КГ 
  2,1 -12,9 -15,7   -2,1 -1,4 5,7   0,0 7,1 7,9   0,0 7,1 2,1 

ЕГ 
  4,4 -51,1 -9,6   -4,4 12,6 -8,1   0,0 23,7 10,4   0,0 14,8 7,4 

Приріст за 

рівнями 

КГ 
-26,4 2,1 15,0 9,3 

ЕГ 
-56,3 0,0 34,1 22,2 

Аналіз динаміки зростання рівня сформованості готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за операціонально-інструментальним критерієм показав, що 

приріст на високому рівні склав 22,2% у студентів ЕГ і 9,3% у студентів КГ, з 

достатнім рівнем – відповідно 34,1% і 15,0%, а кількість студентів з середнім 
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рівнем, у студентів ЕГ залишилась не змінною, а в КГ зросла на 2,1%; з 

низьким рівнем – зменшилася на 56,3% в ЕГ і 26,4% в КГ. Рівні 

сформованості готовності студентів експериментальних і контрольних груп 

за операціонально-інструментальним критерієм подано на Рисунку 4.47. 

Представлена діаграма ілюструє суттєве зростання операціонально-

інструментального компоненту на високому і достатньому рівнях в 

експериментальній групі. 

 

Рис. 4.47. Рівень сформованості готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за операціонально-інструментальним критерієм 

У Таблиці 4.35 представлено узагальнені результати сформованості 

готовності майбутніх учителів за практично-діяльнісним критерієм.  

 Таблиця 4.35.  

Узагальнені результати сформованості готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за практично-діяльнісним критерієм (у %) 
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Показник 
Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 
уміння 

аргументовано 

визначити 

педагогічну 

доцільність 

застосування 

ЦДВЗ 

КГ 
67,1 64,3 50,0 33,6 32,9 34,3 37,9 46,4 0,0 0,7 7,1 12,1 0,0 0,7 5,0 7,9 

ЕГ 

65,2 65,2 19,3 11,1 34,1 34,1 34,1 17,8 0,7 0,7 32,6 34,8 0,0 0,0 14,1 36,3 
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Продовження Таблиці 4.45 

 

Приріст за кожним показником практично-діяльнісного критерію 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації представлено у Таблиці 4.46. 

Таблиця 4.46. 

Приріст показників практично-діяльнісного критерію готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації 

Показник 

  

  Низький Середній Достатній Високий 

Гру-

па Б П КР Б П 

К

Р Б П КР Б П КР 

вміння аргументовано 

визначити педагогічну 

доцільність застосування 

ЦДВЗ 

КГ 
-2,9 -14,3 -16,4 1,4 3,6 8,6 0,7 6,4 5,0 0,7 4,3 2,9 

ЕГ 0,0 -45,9 -8,1 0,0 0,0 -16,3 0,0 31,9 2,2 0,0 14,1 22,2 

вміння організувати 

різні види діяльності 

учнів на основі 

використання ЦДВЗ 

КГ 
-6,4 -5,7 -10,7 6,4 -3,6 5,0 0,0 5,7 3,6 0,0 3,6 2,1 

ЕГ -5,2 -39,3 -6,7 5,2 0,7 -10,4 0,0 27,4 2,2 0,0 11,1 14,8 

вміння розробляти 

спеціалізовані завдання 

для учнів на основі 

застосування технологій 

візуалізації 

КГ 

-12,9 -6,4 -6,4 12,9 -0,7 0,0 0,0 5,0 2,9 0,0 2,1 3,6 

ЕГ 9,6 -51,9 -11,1 -10,4 17,8 -4,4 0,0 24,4 7,4 0,7 9,6 8,1 

 

Показник 
Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 
уміння 

аргументовано 

визначити 

педагогічну 

доцільність 

застосування 

ЦДВЗ 

КГ 
67,1 64,3 50,0 33,6 32,9 34,3 37,9 46,4 0,0 0,7 7,1 12,1 0,0 0,7 5,0 7,9 

ЕГ 

65,2 65,2 19,3 11,1 34,1 34,1 34,1 17,8 0,7 0,7 32,6 34,8 0,0 0,0 14,1 36,3 

уміння 

організувати різні 

види діяльності 

учнів на основі 

використання 

ЦДВЗ 

КГ 
65,7 59,3 53,6 42,9 34,3 40,7 37,1 42,1 0,0 0,0 5,7 9,3 0,0 0,0 3,6 5,7 

ЕГ 
67,4 62,2 23,0 16,3 32,6 37,8 38,5 28,1 0,0 0,0 27,4 29,6 0,0 0,0 11,1 25,9 

уміння 

розробляти 

спеціалізовані 

завдання для 

учнів на основі 

застосування 

технологій 

візуалізації 

КГ 
70,7 57,9 51,4 45,0 28,6 41,4 40,7 40,7 0,0 0,0 5,0 7,9 0,7 0,7 2,9 6,4 

ЕГ 

60,7 70,4 18,5 7,4 39,3 28,9 46,7 42,2 0,0 0,0 24,4 31,9 0,0 0,7 10,4 18,5 
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Аналіз наведених результатів показав, що зростання значень 

показників практично-діяльнісного критерію і в експериментальних (ЕГ), і в 

контрольних (КГ) групах відбувалося протягом всіх етапів моделі підготовки 

майбутніх учителів. Разом з тим, більш високий приріст високого і 

достатнього рівня виявили студенти експериментальних груп. 

Зокрема, на коригувальному етапі за показником вміння аргументовано 

визначити педагогічну доцільність застосування ЦДВЗ високий рівень 

виявили 36,3% студентів ЕГ і 7,9% студентів КГ, достатній рівень – 34,8% 

студентів ЕГ і 12,1% студентів КГ; за показником сформованості умінь 

організувати різні види діяльності учнів на основі використання ЦДВЗ 

високий рівень виявили 25,9% студентів ЕГ і 5,7% студентів КГ, достатній – 

29,6% студентів ЕГ і 9,3% студентів КГ; за показником умінь розробляти 

спеціалізовані завдання для учнів на основі застосування технологій 

візуалізації високий рівень виявили 18,5% студентів ЕГ і 6,4% студентів КГ, 

достатній рівень – 31,9% студентів ЕГ і 7,9% студентів КГ. Разом з тим, 

зазначимо потребу в удосконаленні набутих умінь, оскільки достатньо 

велика частина студентів виявила середній і низький рівень за визначеними 

показниками. Наприклад, за показником умінь аргументовано визначити 

педагогічну доцільність застосування ЦДВЗ середній рівень виявили 17,8% 

студентів ЕГ і 46,4% студентів КГ; низький рівень – 11,1% студентів ЕГ й 

33,6% КГ. Позитивна динаміка зростання рівня умінь організувати різні види 

діяльності учнів на основі використання ЦДВЗ спостерігається протягом 

всього формувального експерименту: якщо на констатувальному та базовому 

етапах жоден студент не зміг цілком правильно виконати поставлені 

завдання, спрямовані на розробку завдань дослідницького характеру, завдань 

для самостійної роботи школярів із застосуванням дидактичних візуальних 

засобів, та наприкінці коригувального етапу – високий рівень виявили 25,9% 

студентів ЕГ і достатній – 29,6%. Це пояснюється особливою увагою до 

розробок створених фахівцями, залученням студентів до аналізу ефективного 

педагогічного досвіду, а також обговорення результатів. Аналіз 
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експериментальних даних розкриває певні труднощі у формуванні у 

студентів умінь інтегрованого застосування набутих навичок, організації 

різних видів діяльності із застосуванням технологій візуалізації й потребу у 

продовженні роботи у напрямку удосконалення умінь розробляти завдання, 

проєктувати навчальні заняття на основі використання ЦДВЗ тощо. Різниця 

між контрольною та експериментальною групами за всіма показниками 

практично-діяльнісного критерію є достовірною на рівні значущості 0,05 за 

трьома ступенями свободи за критерієм Пірсона χ2, значення якого дорівнює 

63,7 (χ2 >7,8147). 

Отже, реалізація розробленої моделі підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізаації впливала на формування практично-діяльнісного компоненту 

готовності студентів до такої діяльності. 

Інтегроване значення сформованості готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за практично-діяльнісним критерієм наведено в Таблиці 4.47. 

Таблиця 4.47. 

Рівні сформованості інтегрованого значення практично-діяльнісного критерію 

сформованості готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації 

 

Показник Група 
Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 

Інтегрований 
показник 
практично-
діяльнісного 
критерію  

КГ 67,9 60,7 52,1 40,7 32,1 38,6 38,6 42,9 0,0 0,0 5,7 10,0 0,0 0,7 3,6 6,4 

ЕГ 64,4 65,9 20,0 11,9 35,6 34,1 40,0 29,6 0,0 0,0 28,1 31,9 0,0 0,0 11,9 26,7 

Приріст 
інтегрованого 
показника за 
рівнями 

КГ   -7,1 -8,6 -11,4   6,4 0,0 4,3   0,0 5,7 4,3   0,7 2,9 2,9 

ЕГ   1,5 -45,9 -8,1   -1,5 5,9 -10,4   0,0 28,1 3,7   0,0 11,9 14,8 

Приріст за 
рівнями 

КГ -27,1 10,7 10,0 6,4 

ЕГ -52,6 -5,9 31,9 26,7 
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Аналіз динаміки зростання рівня сформованості готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за практично-діяльнісним критерієм показав, що приріст на 

високому рівні склав 26,7% у студентів ЕГ і 6,4% у студентів КГ, з достатнім 

рівнем – відповідно 31,9% і 10,0%, а кількість студентів з середнім рівнем 

зменшилася на 5,9% в ЕГ і збільшилась на 10,7% в КГ відповідно; з низьким 

рівнем – зменшилася на 52,6% в ЕГ і 27,1% в КГ. Рівні сформованості 

готовності студентів експериментальних і контрольних груп за практично- 

діяльнісним критерієм відображено на Рисунку 4.48. Представлена діаграма 

показує суттєве зростання практично-діяльнісного компоненту на високому і 

достатньому рівнях в експериментальній групі. 

 

Рис. 4.48. Рівень сформованості готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за практично-діяльнісним критерієм 

У Таблиці 4.48 представлено узагальнені результати сформованості 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації за рефлексивно-оцінювальним 

критерієм.  
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Таблиця 4.48.  

Узагальнені результати сформованості готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації за 

рефлексивно-оцінювальним критерієм (у %) 

 

Показник 
Гру-

па 

Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 
уміння здійснити 

критичний аналіз 

педагогічної 

якості ЦДВЗ 

КГ 57,9 55,0 45,0 40,7 36,4 36,4 35,7 33,6 5,0 7,1 10,0 15,0 0,7 1,4 9,3 10,7 

ЕГ 56,3 50,4 33,3 15,6 36,3 39,3 29,6 18,5 5,9 8,9 26,7 34,1 1,5 1,5 10,4 31,9 

уміння адекватно 

оцінити рівень 

власної 

готовності до 

застосування 

технологій 

візуалізації  

КГ 56,4 53,6 42,9 37,1 29,3 30,0 35,7 35,0 13,6 15,7 19,3 20,0 0,7 0,7 2,1 7,9 

ЕГ 56,3 52,6 26,7 17,0 30,4 28,1 20,7 18,5 13,3 17,8 27,4 37,0 0,0 1,5 25,2 27,4 

систематичність 

самостійного 

опанування нових 

інструментів 

створення ЦДВЗ 

КГ 57,9 55,0 53,6 49,3 38,6 40,7 36,4 34,3 2,1 2,9 7,1 10,7 1,4 1,4 2,9 5,7 

ЕГ 59,3 53,3 19,3 11,1 36,3 33,3 28,9 25,2 3,0 10,4 31,1 37,0 1,5 3,0 20,7 26,7 

систематичність 

вивчення 

продуктивних 

освітніх практик 

застосування 

технологій 

візуалізації 

КГ 58,6 51,4 38,6 32,9 36,4 35,0 30,0 28,6 2,9 10,7 17,9 20,7 2,1 2,9 13,6 17,9 

ЕГ 64,4 51,9 24,4 12,6 31,9 31,9 18,5 13,3 3,0 10,4 25,2 34,1 0,7 5,9 31,9 40,0 

Приріст за кожним показником рефлексивно-оцінювального критерію 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації представлено у Таблиці 4.49. 

Таблиця 4.49. 

Приріст показників рефлексивно-оцінювального критерію готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації 

 Показник 

  

  Низький Середній Достатній Високий 

Група Б П КР Б П КР Б П КР Б П КР 

уміння здійснити 

критичний аналіз 

педагогічної якості 

ЦДВЗ 

КГ -2,9 -10,0 -4,3 0,0 -0,7 -2,1 2,1 2,9 5,0 0,7 7,9 1,4 

ЕГ -5,9 -17,0 -17,8 3,0 -9,6 -11,1 3,0 17,8 7,4 0,0 8,9 21,5 

уміння адекватно 

оцінити рівень 

власної готовності 

до застосування 

технологій 

візуалізації 

КГ -2,9 -10,7 -5,7 0,7 5,7 -0,7 2,1 3,6 0,7 0,0 1,4 5,7 

ЕГ -3,7 -25,9 -9,6 -2,2 -7,4 -2,2 4,4 9,6 9,6 1,5 23,7 2,2 

систематичність 

самостійного 

опанування нових 

інструментів 

створення ЦДВЗ 

КГ -2,9 -1,4 -4,3 2,1 -4,3 -2,1 0,7 4,3 3,6 0,0 1,4 2,9 

ЕГ -5,9 -34,1 -8,1 -3,0 -4,4 -3,7 7,4 20,7 5,9 1,5 17,8 5,9 
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Продовження Таблиці 4.49 

систематичність 

вивчення 

продуктивних 

освітніх практик 

застосування 

технологій 

візуалізації 

КГ -7,1 -12,9 -5,7 -1,4 -5,0 -1,4 7,9 7,1 2,9 0,7 10,7 4,3 

ЕГ -12,6 -27,4 -11,9 0,0 -13,3 -5,2 7,4 14,8 8,9 5,2 25,9 8,1 

Аналіз результатів дослідження показав, що приріст студентів із 

високим і достатнім рівнем показників рефлексивно-оцінювального критерію 

відбувався протягом всіх етапів реалізованої моделі підготовки. Разом з тим, 

більш високий приріст високого і достатнього рівня виявили студенти 

експериментальних груп. 

Так, на коригувальному етапі за показником уміння здійснити 

критичний аналіз педагогічної якості ЦДВЗ високий рівень виявили 31,9% 

студентів ЕГ і 10,7% студентів КГ, достатній рівень – 34,1% студентів ЕГ і 

15,0% студентів КГ; за показником уміння адекватно оцінити рівень власної 

готовності до застосування технологій візуалізації уміння здійснити 

критичний аналіз педагогічної якості ЦДВЗ високий рівень виявили 27,4% 

студентів ЕГ і 7,9% студентів КГ, достатній рівень – 37,0% студентів ЕГ і 

20,0% студентів КГ; за показником систематичність самостійного 

опанування нових інструментів створення ЦДВЗ високий рівень виявили 

26,7% студентів ЕГ і 5,7% студентів КГ, достатній рівень – 37,0% студентів 

ЕГ і 10,7% студентів КГ; за показником систематичність вивчення 

продуктивних освітніх практик застосування технологій візуалізації високий 

рівень виявили 40,0% студентів ЕГ і 17,9% студентів КГ, достатній рівень – 

34,1% студентів ЕГ і 20,7% студентів КГ. 

Аналіз динаміки значень показників показав позитивний вплив заходів, 

передбачених моделлю підготовки. За показниками уміння здійснити 

критичний аналіз педагогічної якості ЦДВЗ, здатності уміння адекватно 

оцінити рівень власної готовності до застосування технологій візуалізації, 

систематичності самостійного опанування нових інструментів створення 

ЦДВЗ й вивчення продуктивних освітніх практик застосування технологій 

візуалізації найбільший приріст студентів ЕГ з високим і достатнім рівнем 

можна спостерігати наприкінці продуктивного етапу. Наприклад, за 



380 

 

  

показником, який показує прагнення студентів щодо самостійного 

опанування нових інструментів створення ЦДВЗ приріст кількості студентів 

з високим рівнем наприкінці продуктивного етапу в експериментальній групі 

склав 17,8%, а з достатнім – 20,7%, в контрольній групі приріст склав 

відповідно 1,4% з високим рівнем і 4,3% з достатнім. Слід відзначити, що 

зростання значень цього показника продовжилося й упродовж 

коригувального етапу, що свідчить про результативність заходів, 

спрямованих на формування рефлексивно-оцінювального компоненту 

готовності. Окрім цього, якщо на базовому етапі майбутні педагоги 

висловлювали впевненість у неможливості розробляти власні ЦДВЗ й часто 

оцінювали рівень власної підготовки до відповідної розробки як 

незадовільний, то наприкінці продуктивного етапу, а особливо після 

педагогічної практики у школі, майбутні педагоги більш чітко визначали, 

яких саме знань й умінь їм не дістає, формулювали запитання щодо 

доцільності застосування знайденого онлайнового інструментарію, 

пропонували різні способи виконання поставленого завдання. Разом з тим, за 

показником сформованості уміння здійснити критичний аналіз педагогічної 

якості ЦДВЗ найбільший приріст студентів ЕГ з високим рівнем було 

визначено наприкінці коригувального етапу (приріст студентів з високим 

рівнем в експериментальній групі склав 21,5%, в контрольній – 1,4%). За 

відгуками студентів, ознайомлення з вимогами до ЦДВЗ та технологією 

розробки зазначених засобів сприяло більш вдумливому ставленню до 

створення ЦДВЗ й усвідомленню дотримання вимог, змусило майбутніх 

учителів до більш відповідального ставлення до підготовки розробки 

окреслених ресурсів. Різниця між контрольною та експериментальною 

групами за всіма показниками рефлексивно-оцінювального критерію є 

достовірною на рівні значущості 0,05 за трьома ступенями свободи за 

критерієм Пірсона χ2, значення якого дорівнює 48,8 (χ2 >7,8147).  

Отже, реалізація розробленої моделі підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 
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візуалізаації впливала на формування рефлексивно-оцінювального 

компоненту готовності студентів до такої діяльності. 

Інтегроване значення сформованості готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за рефлексивно-оцінювальним критерієм представлено в 

Таблиці 4.40. 

Таблиця 4.40 

Рівні сформованості інтегрованого значення рефлексивно-оцінювального критерію 

сформованості готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації 

Аналіз динаміки зростання рівня сформованості готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за рефлексивно-оцінювальним критерієм показав, що приріст на 

високому рівні склав 30,6% у студентів ЕГ і 9,3% у студентів КГ, з достатнім 

рівнем – відповідно 29,1% і 10,7%, а кількість студентів з середнім рівнем 

зменшилася на 14,2% в ЕГ і на 2,1% в КГ відповідно; з низьким рівнем – 

зменшилася на 44,8% в ЕГ і 17,9% в КГ. На рисунку 4.49 проілюстровано 

Показник Група 
Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 

Інтегрований 

показник 

рефлексивно-

оцінювальним 

критерію 

КГ 57,9 53,6 45,0 40,0 35,0 35,7 34,3 32,9 5,7 9,3 13,6 16,4 1,4 1,4 7,1 10,7 

ЕГ 59,0 52,2 26,1 14,2 33,6 33,6 24,6 19,4 6,7 11,9 27,6 35,8 0,7 3,0 22,4 31,3 

Приріст 

інтегрованого 

показника за 

рівнями 

КГ   -4,3 -8,6 -5,0   0,7 -1,4 -1,4   3,6 4,3 2,9   0,0 5,7 3,6 

ЕГ   -6,7 -26,1 -11,9   0,0 -9,0 -5,2   5,2 15,7 8,2   2,2 19,4 9,0 

Приріст за 

рівнями 

КГ -17,9 -2,1 10,7 9,3 

ЕГ -44,8 -14,2 29,1 30,6 
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динаміку рівнів сформованості готовності студентів експериментальних і 

контрольних груп за рефлексивно-оцінювальним критерієм. 

 

Рис. 4.49. Рівень сформованості готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації за рефлексивно-оцінювальним критерієм 

Результати проведеного аналізу зведено до таблиці 4.41, з якої бачимо, 

що за всіма показниками спостерігається позитивний вплив запровадження 

розробленої моделі відповідно до критеріїв, які запропоновані для перевірки 

гіпотези дослідження: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 

операціонально-інструментального, практично-діяльнісного, рефлексивно-

оцінювального.  

Ураховуючи коефіцієнти вагомості критеріїв у структурі готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації в освітній практиці, для кожного студента на кожному 

етапі нами було обчислено інтегроване значення сформованості рівня 

готовності до використання технологій візуалізації. Узагальнені дані на 

кожному етапі реалізації моделі відображені у таблиці 4.42.  
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Таблиця 4.41. 

Експериментальні дані щодо поетапного набуття майбутніми вчителями 

природничо-математичних дисциплін готовності до використання технологій 

візуалізації  

Приріст студентів з достатнім і високим рівнями досліджуваних показників (у %) 

Е – в експериментальних групах за етап моделі (кількість студентів – 135 осіб), 

К – у контрольних групах за той самий термін навчання (кількість студентів – 140 осіб) 

Критерії, показники 
Базовий Продуктивний Коригувальний 

К Е  К Е  К Е  

Мотиваційно-ціннісний критерій 

усвідомлення цінності та перспективності застосування 

технологій візуалізації у природничо-математичній освіті 
6,4 12,6 11,4 40,7 12,9 21,5 

налаштованість на оволодіння вміннями створювати та 

використовувати ЦДВЗ у майбутній педагогічній діяльності 
5,0 11,1 10,7 41,5 12,1 16,3 

готовність до вольових зусиль, подолання труднощів у процесі 

оволодіння технологією та інструментами створення ЦДВЗ 
3,6 10,4 12,1 38,5 11,4 20,0 

Когнітивний критерій 

знання дидактичного потенціалу технологій візуалізації, 

дидактичних функцій ЦДВЗ в освітньому процесі з природно-

математичних дисциплін 

1,4 2,2 15,0 45,2 12,1 19,3 

знання психологічних засад та основ візуального дизайну (основ 

композиції, колористики, типографіки, способів відображення 

логічних зв’язків та візуальних наголосів тощо) 

7,9 7,4 12,9 36,3 9,3 24,4 

знання онлайнових інструментальних засобів створення ЦДВЗ 3,6 6,7 10,7 32,6 7,9 20,0 

знання системи вимог до ЦДВЗ (педагогічних, психологічних, 

естетичних, ергономічних) 
2,1 1,5 9,3 37,8 12,9 28,1 

Операціонально-інструментальний критерій 

вміння визначити цільове й функціональне призначення ЦДВЗ 0,0 0,0 15,0 43,0 11,4 21,5 

вміння створити дидактичний макет ЦДВЗ 0,0 0,0 11,4 34,8 7,9 17,0 

вміння розробити прототип (здійснити візуальне кодування) 0,0 0,0 13,6 36,3 8,6 13,3 

вміння раціонально вибрати й ефективно застосувати 

інструментальний засіб для конструювання ЦДВЗ або його 

модифікації 

0,0 0,0 17,1 41,5 10,7 17,8 

Практично-діяльнісний критерій  

уміння аргументовано визначити педагогічну доцільність 

застосування ЦДВЗ 
1,4 0,0 10,7 45,9 7,9 24,4 

уміння організовувати різні види діяльності учнів (навчально-

пізнавальну, дослідницьку, рефлексивну тощо) на основі 

використання ЦДВЗ 

0,0 0,0 9,3 38,5 5,7 17,0 

уміння розробляти спеціалізовані завдання для учнів (для 

стимулювання їх пізнавального інтересу, засвоєння способу дій, 

контрольні, творчі тощо) на основі застосування технологій 

візуалізації 

0,0 0,7 7,1 34,1 6,4 15,6 

Рефлексивно-оцінювальний критерій 

уміння здійснити критичний аналіз педагогічної якості ЦДВЗ 2,9 3,0 10,7 26,7 6,4 28,9 

уміння адекватно оцінити рівень власної готовності до 

застосування технологій візуалізації 
2,1 5,9 5,0 33,3 6,4 11,9 

уміння систематично самостійно опановувати новий 

інструментарій створення ЦДВЗ 
0,7 8,9 5,7 38,5 6,4 11,9 

уміння систематично вивчати продуктивні освітні практики 

застосування технологій візуалізації 
8,6 12,6 17,9 40,7 7,1 17,0 
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Таблиця 4.42. 

Рівні сформованості інтегрованого критерію готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації 

Показник Група 
Низький Середній Достатній Високий 

К Б П КР К Б П КР К Б П КР К Б П КР 

Інтегрований 

показник 

КГ 58,6 56,4 45,0 34,3 33,6 33,6 32,9 35,0 5,7 7,9 13,6 17,9 2,1 2,1 8,6 12,9 

ЕГ 58,5 57,0 20,0 9,6 34,8 31,9 30,4 21,5 5,2 8,1 29,6 37,8 1,5 3,0 20,0 31,1 

Приріст 

інтегрованого 

показника за 

рівнями 

КГ   -2,1 -11,4 -10,7   0,0 -0,7 2,1   2,1 5,7 4,3   0,0 6,4 4,3 

ЕГ   -1,5 -37,0 -10,4   -3,0 -1,5 -8,9   3,0 21,5 8,1   1,5 17,0 11,1 

Приріст за 

рівнями 

КГ -24,3 1,4 12,1 10,7 

ЕГ -48,9 -13,3 32,6 29,6 

Отримані дані поетапного формування інтегрованого критерію 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації проілюстровані на рисунках 4.50-4.52. 

 

Рис. 4.50. Формування інтегрованого критерію готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації наприкінці базового етапу 
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Рис.4.51. Формування інтегрованого критерію готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації наприкінці продуктивного етапу 

 

Рис. 4.52. Формування інтегрованого критерію готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації наприкінці коригувального етапу 
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Кількісні дані показують, що відбулися суттєві зміни в процесі 

підготовки студентів у порівнянні з констатувальним етапом: досить помітно 

скоротилася кількість студентів експериментальної групи, що виявляли 

низький і середній рівень готовності: показники на низькому рівні 

скоротилися на 48,9% у ЕГ, й на 24,3% у КГ; на середньому рівні – 

скоротилися на 13,3% у ЕГ й 1,4% у КГ. Разом з цим, кількість студентів, що 

виявляли достатній і високий рівень готовності зросла: в експериментальній 

групі на 29,6% на високому рівні, й 32,6% на достатньому; в контрольній 

групі – на 10,7% й 12,1% відповідно.  

Отже, нами досліджено результативність запровадження розробленої 

моделі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін 

до використання технологій візуалізації на всіх її етапах. Встановимо, чи 

справді істотна різниця результатів експериментальної та контрольної груп є 

прямим наслідком заходів, реалізованих у процесі експериментального 

запровадження розробленої технології, а не впливом випадкових факторів. 

З метою перевірки достовірності висновків, одержаних у ході формувального 

етапу експерименту, підтвердження або спростування гіпотези дослідження, 

скористаємося методами математичної статистики. 

Сформулюємо нульову й альтернативну гіпотези для перевірки 

статистичної значимості виявлених відмінностей у зафіксованих рівнях 

готовності студентів контрольної та експериментальних груп після 

проведення експерименту. Відповідно до нульової гіпотези (Н0), 

запровадження заходів, передбачених моделлю підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації, не вплинуло на рівень сформованості готовності до зазначеної 

діяльності. Відповідно до альтернативної гіпотези (Н1), запровадження 

заходів, передбачених моделлю підготовки до використання технологій 

візуалізації, сприяло істотній різниці у рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів до зазначеної діяльності. Значення критерію Пірсона χ
2
 

дорівнює 43,6, що більше критичного значення 
2 , яке для числа ступенів 
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свободи 3 на рівні значимості α = 0,05 дорівнює 7,81. На основі проведених 

розрахунків можна зробити висновок про ефективність запровадження 

моделі для формування готовності майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації.  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4. 

Педагогічний експеримент було проведено з метою перевірки 

ефективності розробленої моделі підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації на базі 

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди і Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка із залученням 275 студентів і 17 

викладачів. Експериментальна робота тривала упродовж 2012-2019 років і 

складалась з чотирьох етапів: підготовчого, констатувального, 

формувального і контрольного. 

На підготовчому етапі визначено стан готовності учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації та потребу у 

зазначеній підготовці; розроблено дидактико-методичні матеріали, що 

забезпечують упровадження розробленої моделі в освітній процес; 

розроблено критеріально-діагностичний апарат для встановлення рівня 

готовності майбутніх учителів до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі. На констатувальному етапі визначено початковий рівень 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації; склад контрольної та експериментальної 

груп, доведено відсутність статистично значимої різниці в розподілах 

досліджуваних показників студентів контрольної та експериментальної груп. 

На формувальному етапі експерименту запроваджено заходи щодо 

формування компонентів готовності учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації за розробленою моделлю; 

апробовано комплекс дидактико-методичних матеріалів. На контрольному 
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етапі експерименту здійснено статистичне оцінювання результатів 

проведеного експерименту, проаналізовано й узагальнено підсумки 

дослідження.  

Результати експерименту оцінено за такими критеріями: мотиваційно-

ціннісним (поєднує показники, які відображають усвідомлення цінності та 

перспективності застосування технологій візуалізації у природничо-

математичній освіті; налаштованість на оволодіння вміннями створювати та 

використовувати ЦДВЗ у майбутній педагогічній діяльності; готовність до 

вольових зусиль, подолання труднощів у процесі оволодіння технологією та 

інструментами створення ЦДВЗ); когнітивним (відображає знання 

дидактичного потенціалу технологій візуалізації, дидактичних функцій 

ЦДВЗ в освітньому процесі з природно-математичних дисциплін; знання 

психологічних засад та основ візуального дизайну; знання онлайнових 

інструментальних засобів створення ЦДВЗ; знання системи вимог до ЦДВЗ); 

операціонально-інструментальним (відбиває вміння визначити цільове й 

функціональне призначення ЦДВЗ; вміння створити дидактичний макет 

ЦДВЗ; вміння розробити прототип; вміння раціонально вибрати й ефективно 

застосувати інструментальний засіб для конструювання ЦДВЗ або його 

модифікації); практично-діяльнісним (відображає вміння аргументовано 

визначити педагогічну доцільність застосування ЦДВЗ; вміння організувати 

різні види діяльності учнів (навчально-пізнавальну, дослідницьку, 

рефлексивну тощо) на основі використання ЦДВЗ; вміння розробляти 

спеціалізовані завдання для учнів (для стимулювання їх пізнавального 

інтересу, засвоєння способу дій, контрольні, творчі тощо) на основі 

застосування технологій візуалізації); рефлексивно-оцінювальним (поєднує 

показники, які відбивають уміння здійснити критичний аналіз педагогічної 

якості ЦДВЗ, адекватно оцінити рівень власної готовності до застосування 

технологій візуалізації, систематично самостійно опановувати нові 

інструменти створення ЦДВЗ, систематично вивчати продуктивні освітні 

практики застосування технологій візуалізації).  

Визначено методи дослідження: методи рівневого оцінювання 

визначених показників (спостереження, анкетування, опитування, 
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проведення контрольних робіт, аналіз продуктів навчально-пізнавальної 

діяльності студентів (рефератів, результатів виконання індивідуальних 

навчально-дослідницьких завдань, розроблених дидактичних візуальних 

засобів, матеріалів педагогічної практики); методи одержання кількісних 

даних (експертне оцінювання вагомості показників і критеріїв), методи 

оцінювання експериментальних даних, виведення судження щодо 

підтвердження або спростування наукової гіпотези (методи математичної 

статистики). 

Аналіз результатів педагогічного експерименту надає підстави 

стверджувати, що за всіма розглянутими критеріями спостерігаються кращі 

результати в експериментальній групі, у порівнянні з контрольною, що 

підтверджує ефективність запровадження розробленої моделі підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі. 

Основні результати другого розділу дослідження опубліковані в 

роботах автора [95, 124, 132, 131, 129, 137, 148, 146]. 

  



390 

 

  

ВИСНОВКИ 

1. Проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень показав, що 

проблеми використання технологій візуалізації в освітньому процесі широко 

вивчаються як у теоретичній, так і практичній площині. Разом з тим, попри 

загальновизнану значущість опори на візуалізацію навчального матеріалу для 

забезпечення якості природничо-математичної освіти спостерігається брак 

праць, присвячених питанням спеціалізованої професійної підготовки 

майбутніх учителів до створення та ефективного використання ЦДВЗ, що 

гальмує освоєння потужних можливостей новітніх технологій візуалізації в 

освітній практиці. Аналіз стану підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти показав, що 

на цей час спеціалізовану підготовку таких учителів до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі не запроваджено.  

2. На підставі аналізу наукових джерел розкрито дидактичний 

потенціал технологій візуалізації, доведено, що їх застосування надає 

педагогу можливість на більш високому рівні реалізувати провідні 

дидактичні принципи – системності і послідовності навчання, науковості, 

наочності, зв’язку теорії з практикою, усвідомленості і міцності засвоєння 

знань, природовідповідності. Показано, що успішна реалізація дидактичного 

потенціалу технологій візуалізації вимагає визначення їх дидактичних 

функцій, свідома опора на які, дає змогу вирішувати значущі педагогічні 

завдання, що постають перед вчителем в реальних умовах освітнього 

процесу. З огляду на динамічний розвиток природничо-математичних наук і 

неухильне збільшення обсягу навчального матеріалу з відповідних 

дисциплін, а також стійку тенденцію до використання онлайнових форм 

організації навчання, визначено й теоретично обґрунтовано функції 

технологій візуалізації в інтенсифікації освітнього процесу: функцію 

підвищення інформаційної насиченості освітнього процесу, функцію 

компресії навчального матеріалу, функцію адекватності його подання 

психофізіологічним особливостям учнів, функцію скорочення 
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низькоефективних фаз освітнього процесу, функцію сприяння раціональній 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

3. На підставі аналізу й узагальнення напрацювань педагогів і 

психологів з проблем когнітивної візуалізації дидактичних об’єктів 

визначено специфіку створення ЦДВЗ, яка полягає у: необхідності 

генералізації навчального матеріалу, що передбачає видалення другорядних 

деталей, докладних пояснень, деталізованих описів тощо і визначення 

ключових елементів, навколо яких концентрується смислове ядро 

навчального матеріалу; відтворенні ключових елементів навчального 

матеріалу з використанням графічних і текстових об’єктів, при цьому роль 

графічних виходить за межі ілюстративної функції, вони виступають 

самостійними носіями інформації, а текстові набувають нових якостей – 

стають суттєвими їх графічні характеристики (колір, спосіб накреслення 

тощо); відображенні ієрархії та взаємозв’язків ключових елементів 

графічними засобами із застосовуванням способу їх розміщення, взаємного 

розташування, колірних і типографічних рішень, спеціальних позначень, 

символів тощо; цілісності образу візуального контенту, створеного 

сукупністю всіх задіяних елементів, стиль зображення яких 

підпорядковується вибраному дизайнерському рішенню; можливості 

використання різних графічних способів для керування увагою, здійснення 

впливу на уяву, пам’ять, емоційну сферу учня (за допомогою акцентуації та 

нюансування, створення таких ефектів як айстоппер, імпринтинг тощо); 

необхідності запобігання непередбачених гештальт-ефектів при сприйнятті 

візуального контенту. З урахуванням зазначеної специфіки уточнено систему 

педагогічних, психологічних, ергономічних та естетичних вимог до ЦДВЗ, 

що призначаються для застосування в освітньому процесі закладів загальної 

середньої освіти.  

Розроблено класифікацію онлайнових інструментів для створення 

ЦДВЗ, які (інструменти) відібрано за їх дієвістю, функціональною 

спроможністю й ефективністю для використання в педагогічній діяльності. 

Виокремлено шість категорій інструментів, визначених за характером 

педагогічних задач, для розв’язання яких призначаються ЦДВЗ, а саме, 
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інструменти для: створення візуального супроводу викладу навчального 

матеріалу; стиснення, систематизації та структурування навчального 

матеріалу; створення дидактичних ігор; моделювання; створення спільного 

діяльнісного простору для учнів і вчителя; реалізації оперативного 

зворотного зв’язку. У межах визначених категорій інструменти згруповано за 

видами кінцевого продукту – дидактичного засобу. Запропонована 

класифікація надає можливість визначити базовий комплект 

інструментальних засобів, яким має володіти майбутній учитель, і 

зорієнтувати на це його підготовку. 

Уточнено систему вимог до ЦДВЗ, яка складається з: педагогічних 

вимог (відповідності, узгодженості, структурованості, зваженої складності), 

психологічних вимог (однозначності сприйняття змісту, простоти, якірності, 

емоційності), ергономічних вимог (комфортності, розпізнаваності візуальних 

кодів, уніфікації), естетичних вимог (стильової єдності, гармонійності, 

помірності).  

Розроблено й науково обґрунтовано технологію створення ЦДВЗ, яка 

включає етапи: цілепокладання, на якому конкретизується мета та 

визначаються види дидактичних функції засобу; дидактичного дизайну, де 

здійснюється генералізація навчального матеріалу, його структурування та 

встановлення взаємозв’язків між ключовими елементами, створюється макет 

засобу; візуального дизайну, що полягає у виборі композиційного рішення, 

візуальному кодуванні та розробці прототипу засобу; інструментального 

дизайну, на якому відбувається конструювання засобу у цифровому форматі з 

використанням вибраного онлайнового інструмента, добір кольорових та 

типографічних рішень, установлення візуальних якорів, логічних наголосів, 

акцентів тощо. Кожен етап завершується аналізом отриманого результату. 

4. Теоретично обґрунтовано, що готовність учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації є 

особистісним утворенням, яке інтегрує сукупність психологічних, 

педагогічних, методичних та інформатичних знань і вмінь, а також 

особистісних якостей, необхідних для ефективного використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі. У структурі зазначеної готовності 
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виокремлено компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операціонально-інструментальний, практично-діяльнісний, рефлексивно-

оцінювальний.  

Мотиваційно-ціннісний компонент охоплює ціннісні орієнтації 

майбутнього вчителя, його вмотивованість до застосування технологій 

візуалізації в освітньому процесі, вольові якості. 

Когнітивний компонент готовності інтегрує психологічні, педагогічні, 

методичні та інформатичні знання, необхідні для використання технологій 

візуалізації, а саме знання: дидактичного потенціалу технологій візуалізації, 

дидактичних функцій ЦДВЗ в освітньому процесі з природно-математичних 

дисциплін; психолого-педагогічних засад, методичних прийомів 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі; основ візуального 

дизайну (основ композиції, колористики, типографіки, графічних способів 

відображення логічних зв’язків для керування увагою, здійснення впливу на 

уяву, пам’ять, емоційну сферу учня); комплексу вимог до них (педагогічних, 

психологічних, естетичних, ергономічних).  

Операціонально-інструментальний компонент уключає комплекс 

специфічних вмінь, необхідних для створення педагогічно ефективних ЦДВЗ 

на технологічних засадах, а саме вмінь: визначити цільове й функціональне 

призначення ЦДВЗ; створити дидактичний макет ЦДВЗ; розробити прототип 

(здійснити візуальне кодування); раціонально вибрати й ефективно 

застосувати інструментальний засіб для конструювання ЦДВЗ або його 

модифікації.  

Практично-діяльнісний компонент складається з умінь аргументовано 

визначати педагогічну доцільність застосування технологій візуалізації на 

уроці, організовувати різні види діяльності учнів з використанням ЦДВЗ, 

розробляти предметні завдання на їх основі. 

Рефлексивно-оцінювальний компонент включає уміння здійснювати 

критичний аналіз педагогічної якості ЦДВЗ; оцінювати педагогічну 

спроможність інструмента для створення ЦДВЗ; здатність адекватно 

оцінювати рівень власної готовності до застосування технологій візуалізації; 

систематично самостійно опановувати новітні інструменти для створення 
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ЦДВЗ; вивчати продуктивні освітні практики застосування технологій 

візуалізації. 

Усі компоненти готовності є взаємопов’язаними і взаємозалежними: 

успішність формування кожного з них спирається і водночас спричинює 

позитивний вплив на рівень сформованість інших. 

5. Визначено й розкрито теоретичні засади підготовки вчителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації. У якості основних підходів формування майбутнього вчителя 

визначено: системний підхід, який дає змогу розробити цілісну модель такої 

підготовки, визначити її компоненти, встановити зв’язки і відношення між 

ними, виділити системоутворювальні фактори та умови функціонування; 

синергетичний підхід, який передбачає створення умов для підготовки 

майбутніх учителів, здатних до повноцінної і продуктивної діяльності в 

постійно змінюваному світі з урахуванням його сучасних потреб та інтересів; 

діяльнісний підхід ґрунтується на визнанні діяльності основою, засобом і 

вирішальною умовою розвитку творчої активної особистості і спрямований 

на формування професійних умінь та навичок педагогічної діяльності, які 

забезпечують успішне становлення майбутнього професіонала; контекстний 

підхід, який відбивається у залученні студентів до розв’язання проблемних 

ситуацій і завдань, що поступово наближаються до таких, які виникають у 

майбутній професійній діяльності; акмеологічний підхід, який є 

інтегративним і передбачає налаштування майбутнього педагога на постійній 

пошук новітнього інструментарію та опанування методик його застосування 

в майбутній діяльності впродовж усього професійного життя; аксіологічний 

підхід, що зумовлює формування системи ціннісних орієнтацій і спрямовує 

майбутнього педагога постановку самоосвітніх цілей, визначення та 

реалізацію траєкторії власного розвитку. 

Зазначені підходи відбиваються у принципах підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації, а саме, у загальних принципах (системності і послідовності 

навчання; науковості; наочності; зв’язку теорії з практикою; усвідомленості і 

міцності засвоєння знань; природовідповідності) та специфічних принципах, 
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які враховують специфіку окресленої підготовки (інноваційності та 

випереджувальності, естетичності та орієнтації на хмарні сервіси).  

6. Розроблено й теоретично обґрунтовано структурно-функціональну 

модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін 

до використання технологій візуалізації. Модель складається з цільового, 

змістово-процесуального та результативно-оцінювального блоків.  

Цільовий блок є системоутворюючим, він визначає мету і завдання 

підготовки, реалізація яких ґрунтується на дотриманні визначених підходів і 

принципів навчання. Змістово-процесуальний блок відбиває структуру 

підготовки майбутніх учителів до використання технологій візуалізації у 

професійній діяльності, спрямований на формування компонентів готовності 

майбутніх учителів до зазначеної діяльності і визначає зміст освіти, 

застосовувані методи і форми організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, дидактико-методичне забезпечення освітнього процесу. 

Результативно-оцінювальний блок розкриває критерії й показники 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації, визначені рівні готовності, методики їх 

діагностики, діагностичний інструментарій. 

Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін 

до використання технологій візуалізації реалізується як послідовність 

взаємопов’язаних етапів: базового, продуктивного та коригувального. 

Базовий етап підготовки спрямований на забезпечення психолого-

педагогічної та загальної інформатичної підготовки студентів, а також на 

розширення технологічних знань і умінь. Продуктивний етап націлений на 

опанування психолого-педагогічних і методичних засад розробки 

педагогічно ефективного ЦДВЗ; знання основ візуального дизайну; 

оволодіння онлайновим інструментарієм необхідним для програмної 

реалізації дидактичного візуального засобу та опанування технології його 

створення; набуття вмінь педагогічно ефективного використання ЦДВЗ в 

освітньому процесі. Коригувальний етап спрямований на корекцію набутих 

знань і вмінь, формування здатності оцінювати власну підготовленість до 

створення ЦДВЗ; набуття вмінь аналізувати наявний педагогічний досвід 
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ефективного використання ЦДВЗ; оволодіння уміннями оцінювати 

педагогічну спроможність інструмента й здійснювати раціональний вибір 

потрібного для вирішення поставленого педагогічного завдання; формування 

потреби до постійного професійного розвитку щодо використання технологій 

візуалізації в освітньому процесі. Кожний етап передбачає розвиток і 

формування стійкої мотивації майбутніх учителів до використання 

технологій візуалізації, набуття майбутніми вчителями ціннісних орієнтацій 

щодо застосування зазначених технологій, здатності до вольових зусиль, 

подолання труднощів яких вимагає створення якісних ЦДВЗ, прагнення до 

вдосконалення власної підготовки.  

Розроблено дидактико-методичне забезпечення моделі підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації. Для опорних дисциплін психологічного, 

педагогічного, методичного та інформатичного спрямування розроблено 

дидактико-методичне забезпечення додаткових модулів та тем, а саме: робочі 

програми, матеріали для лекційних та практичних завдань, методичні 

вказівки до лабораторних і практичних занять, тематика індивідуально-

дослідницьких завдань, питання до контролю знань, колекції джерел 

графічних зображень, класифікацію онлайнових інструментальних засобів 

педагогічного призначення. Розроблено завдання на період педагогічної 

практики, спрямовані на вивчення педагогічного досвіду використання ЦДВЗ 

у закладах вищої освіти, а також на перевірку ефективності власних розробок 

ЦДВЗ у реальному освітньому процесі. 

7. Для перевірки ефективності запропонованої моделі розроблено 

критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операціонально-

інструментальний, практично-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний) 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації, а також показники зазначених 

критеріїв. Для встановлення коефіцієнтів вагомості зазначених критеріїв 

було застосовано метод експертного оцінювання. Визначено та 

схарактеризовано рівні сформованості готовності майбутніх учителів 
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природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації. Розроблено діагностичний апарат для встановлення рівня 

зазначеної готовності, який включає спостереження, анкетування, 

опитування, тестування, контрольні та практичні роботи, аналіз продуктів 

навчально-пізнавальної діяльності студентів (результатів виконання 

індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, створених ЦДВЗ, 

матеріалів педагогічної практики). 

8. Проведено педагогічний експеримент, спрямований на перевірку 

ефективності розробленої моделі готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в 

освітньому процесі. У ході експерименту було також здійснено апробацію 

дидактико-методичного забезпечення, створеного для впровадження 

зазначеної моделі у практику підготовки майбутніх учителів у педагогічних 

закладах вищої освіти. Експериментальна перевірка довела ефективність 

розробленої моделі. Отримані результати підтверджують, що динаміка 

формування досліджуваної готовності відбувається відповідно до 

закладеного в моделі поетапного набуття знань, умінь і особистісних 

якостей, які є необхідними майбутньому вчителю для педагогічно зваженого 

та ефективного використання технологій візуалізації в освітньому процесі. 

Обробка експериментальних даних методами математичної статистики дала 

підставу для висновку про підтвердження правильності висунутої гіпотези й 

доцільність запровадження розробленої моделі у процес професійної 

підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 

Перспективними напрямами подальших наукових розвідок є дослідження 

дидактичного потенціалу технологій віртуальної і доповненої реальності, 

розробка засад підготовки майбутніх учителів до їх ефективного 

використання в освітній практиці, зокрема у практиці інклюзивної освіти. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета для опитування вчителів природничо-математичних дисциплін 

до використання технологій візуалізації в освітній діяльності 

 

Анкета спрямована на отримання інформації щодо стану використання технологій 

візуалізації вчителями у власній професійній діяльності   

Вкажіть, будь ласка: 

1. У якій школі Ви працюєте:   

 Міська школа      Сільська школа 

2. Вкажіть як на Вашу думку візуалізація чинить позитивний вплив на 

навчання: 

 Так, впливає позитивно    Ні, не впливає позитивно 

3. Вкажіть Ваш досвід роботи в школі: 

 менше 5 років 

 6-10 років 

 11-20 років   

 21-30 років  

 понад 30 років  

4. Вкажіть чи вмієте Ви подавати текстову інформацію у візуальній 

формі: 

 Так, вмію 

 Ні, не вмію 

 Складно відповісти 

5. Вкажіть як часто Ви використовуєте візуалізацію на уроках: 

 Кожен урок 

 Раз на тиждень 

 Раз на місяць 

 Для відкритих уроків 

 Взагалі не використовую 

 Інше______________________________________________________ 

6. Вкажіть з якою метою Ви використовуєте візуалізацію на уроках: 



441 

 

  

 Подання нового матеріалу 

 На етапі закріплення знань 

 Під час рефлексії 

 На етапі контролю 

 Під час самостійної роботи 

 Інше______________________________________________________ 

7. Вкажіть які інструменти Ви використовуєте для подання інформації у 

візуальному вигляді: 

 Power Point (або схожі програми чи сервіси) 

 Ментальні карти (інтелект-карти) 

 Відеолекції 

 Спеціальні професійні програми 

 Інше______________________________________________________ 

8. Вкажіть чи адаптуєте Ви готовий візуальний матеріал під власні 

педагогічні цілі: 

 Ні. Я спочатку знаходжу цікавий візуальний матеріал, потім міркую 

яким чином його можна використати на уроці 

 Так. Я спочатку знаходжу цікавий матеріал, потім адаптую його за 

допомогою комп'ютерних програм та онлайн сервісів під власні цілі 

 Я одразу намагаюся знайти візуальний матеріал, який задовольняє 

власним педагогічним цілям 

 Інше______________________________________________________ 

9. Вкажіть чи готові Ви до опанування нових онлайн сервісів для їх 

використання в освітньому процесі: 

 Так, це необхідно 

 Ні, це не потрібно 

10. Вкажіть, що для Вас є складним у процесі використання візуалізації у 

власній педагогічній діяльності: 

 Відсутність методичних матеріалів щодо застосування програм та 

онлайн сервісів в освітньому процесі 

 Недостатня обізнаність щодо існуючих онлайн сервісів та 

програмного забезпечення 
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 Невміння користуватися існуючими програмами та онлайн 

сервісами 

 Невміння створювати візуальні матеріали (складнощі в оформленні 

матеріалів, у дотриманні ергономічних вимог, у стисненні текстової 

інформації, у правилах акцентування уваги тощо) 

 Інше______________________________________________________ 

11. Вкажіть чи застосовуєте Ви правила та вимоги щодо оформлення 

візуального контенту: 

 Ні, я використовую готові шаблони 

 Ні, я інтуїтивно оформлюю візуальний контент 

 Ні, я орієнтуюсь на готові приклади 

 Так, я знаю та використовую правила візуального дизайну 

12. Вкажіть для Вас є перешкоди для використання візуалізації у масовій 

освітній практиці: 

 Недостатня обізнаність щодо відповідних існуючих онлайн сервісів 

та програмного забезпечення 

 Невміння створювати власні візуальні матеріали 

 Відсутність методичних матеріалів 

 Невміння користуватися існуючим інструментарієм 

 Брак часу 

 Застарілість технічного обладнання 

 Відсутність мотивування 

 Перешкод немає 

 Інше ______________________________________________________ 

13. Вкажіть, яким чином Ви вдосконалюєте власні вміння: 

 Вивчаю досвід сучасних Інтернет-суспільств, блогів 

 Навчаюся на онлайн-курсах 

 Беру участь у тренінгах, вебінарах та майстер-класах 

 Я знаю достатньо 

 Інше______________________________________________________ 

Дякуємо за участь в опитуванні!  
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Додаток Б 

Вхідна анкета  

перевірки сформованості мотиваційно-ціннісного та рефлексивно-

оцінювального компонентів готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітній 

практиці 

 

Група ___________________________________________________________  

П.І.Б._______ ____________________________________________________ 

Дата заповнення___________________________________________________ 

 

1. Зазначте чи вважаєте Ви за необхідне використання візуалізації у 

процесі вивчення шкільних дисциплін: 

Так, вважаю     Ні, це не потрібно 

2. Якщо так, то вкажіть з якою метою (якщо ні, то пропустіть відповідь): 

 Для подання нового 

матеріалу 

 Для візуального супроводу 

розповіді вчителя 

 Для демонстрації 

складнозасвоюваних моментів 

 Для передавання великого 

об’єму навчального матеріалу 

у стислому форматі 

 Для скорочення часу засвоєння 

навчального матеріалу 

 Для швидкого та ефективного 

сприйняття навчального матеріалу 

 Для зацікавлення учнів 

 Для створення сприятливої 

атмосфери 

 

3. Вкажіть судження щодо використання візуалізації у процесі вивчення 

шкільних дисциплін з якими Ви погоджуєтесь: 

 це тільки відволікає учня від навчання; 

 займає багато часу, проте є мало ефективним; 

 педагогу-професіоналу не потрібно залучати візуалізацію, а 

невмілому не допоможе; 

 використання візуалізації покращує засвоєння матеріалу; 

 використання візуалізації оптимізує освітній процес; 
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 візуальні матеріали надовго відкладаються у пам’яті; 

 використання візуалізації є додатковим навантаження на педагога, 

яке ніяк не враховується; 

 використання візуалізації є ефективним проте матеріально не 

заохочується. 

4. Вкажіть чи відшукуєте Ви самостійно візуальні засоби навчального 

призначення (презентації, інфографіку, схеми тощо) для використання в 

освітньому процесі у школі:  

 Так, постійно шукаю  

 Так, час від часу здійснюю пошук 

 Ні, мені це не потрібно 

5. Вкажіть чи потрібно, на вашу думку, створювати власні дидактичні 

візуальні засоби для уроку:  

 Так, це є необхідним     Ні, це не потрібно 

6. Вкажіть чи вважаєте Ви за необхідне створювати дидактичні візуальні 

засоби для: 

 досягнення успіху школяра у навчанні; 

 забезпечення кращого засвоєння матеріалу учнями; 

 для розвитку критичного мислення школярів; 

 для розвитку уяви учнів; 

 не вважаю необхідним створювати. 

7. Вкажіть чи вважаєте ви необхідним знайомитися із досвідом колег 

щодо створення та використання дидактичних візуальних засобів в 

освітньому процесі: 

 Так, це є необхідним     Ні, це не потрібно 

8. Вкажіть чи використовуєте Ви веб-сайти методичного спрямування:  

 Так, відвідую       Ні, не відвідую 

9. Якщо відвідуєте, то вкажіть які саме: 

_____________________________________________________________ 

10. Оцініть, наскільки є необхідним саме для Вас вміти використовувати 

такий онлайновий інструментарій для майбутньої професійної діяльності: 
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 Я 

добре 

знаю/ 

вмію 

Я можу 

опану-

вати 

самос-

тійно 

Знаю 

сервіси 

але не 

вмію 

користу-

ватися 

Не знаю 

таких  

сервісів 

Цікаво 

опану-

вати 

Не 

потріб-

но 

Сервіси для створення 

презентацій 
      

Сервіси для створення 

віртуальних турів 
      

Картографічні онлайнові 

інструменти 
      

Сервіси для створення та 

обробки зображень 
      

Сервіси для створення 

інфографіки 
      

Сервіси для створення 

стрічок часу 
      

Сервіси для створення 

карт знань 
      

Сервіси для створення 

коміксів 
      

Сервіси для створення 

анімації 
      

Сервіси для створення 

інтерактивних ігор 
      

Сервіси для створення 

інтерактивних моделей 
      

Сервіси для створення 

спільних документів 
      

Сервіси для створення 

оперативного зворотного 

зв’язку 

      

 

11. Вкажіть необхідність зазначених знань й умінь для майбутньої 

професійної діяльності: 

 Я 

добре 

знаю/ 

вмію 

Я можу 

опану-

вати 

самос-

тійно 

Не вмію Потрібн

опану-

вати 

Цікаво 

опану-

вати 

Не 

потріб-

но 

Оцінювати якість 

візуальних ресурсів 

освітнього призначення 

      

Коректного й право-

мірного використання 

матеріалів з мережі 

Інтернету 

      

Оцінювати надійність 

джерела, достовірність, 

актуальність інформації в 

Інтернеті 

      

Обробляти швидко великі       
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обсяги інформації 

Володіти технологіями 

подання знань в 

«стислому», «згорнуто-

му» вигляді  

      

Зберігати отриману та 

перероблену візуальну 

інформацію у відповідній 

формі 

      

Змінювати колірну схему 

малюнка 
      

Знати і вміти 

застосовувати систему 

вимог до створення 

дидактичного візуального 

засобу 

      

Знати основи композиції і 

колористики, 

використання 

типографіки до створення 

дидактичного візуального 

засобу та  вміти 

застосовувати їх на 

практиці  

      

Знаходити в Інтернеті 

новітні онлайнові 

інструменти для 

створення візуалізації 

      

Вміти доцільно добирати 

кольорові палітри 
      

Володіти широким 

спектром інструментарію 

щодо створення 

цифрових дидактичних 

візуальних матеріалів 

      

Вдало встановлювати 

візуальні якорі та 

візуальні акценти 

      

Оцінювати педагогічну 

спроможність 

інструмента для 

створення дидактичного 

візуального засобу 

      

Здійснювати 

раціональний вибір 

потрібного інструмента 

для вирішення 

поставленого 

педагогічного завдання 

      

Здійснювати моніторинг 

нових інструментів для 

створення дидактичних 

візуальних засобів 

      

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток В 

Вхідний тест  

перевірки сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації в освітній практиці 
(можуть бути правильними всі варіанти відповідей) 

Група ___________________________________________________________  

П.І.Б._______ ____________________________________________________ 

Дата заповнення___________________________________________________ 

 

Вкажіть всі вірні варіанти відповідей:  

1. Психологічні особливості сприйняття учнями навчального матеріалу 

проявляються в: 

  акцентуванні учнями уваги на яскравих кольорах; 

  сприйнятті учнями інформації взаємонепов’язаними блоками; 

   сприйнятті учнями інформації у вигляді малюнків, анімації тощо; 

  наданні переваги учнями до сприйняття вербального подання 

інформації; 

  притаманності учнів до кліпового мислення; 

  наданні переваги до аудіального сприйняття матеріалу; 

  нетривалості зосередженості та швидкому переключенні між 

різними блоками навчального матеріалу. 

2. Вкажіть, які твердження щодо використання візуалізації в освіті є 

вірними: 

  сприяє формуванню правильних уявлень про об’єкт вивчення; 

  полегшує сприйняття навчального матеріалу;  

  концентрує увагу школярів на смислових елементах навчального 

матеріалу; 

  активізує різні види пам’яті і мислення школярів;  

  сприяє інтенсифікації освітнього процесу; 

  розвиває пізнавальний інтерес учнів; 

  сприяє кращому усвідомленню та запам’ятовуванню; 
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  полегшує реалізацію міжпредметних зв’язків у процесі навчання; 

  надає можливості створення позитивного емоційного фону на 

уроці. 

3. Вкажіть, які з перелічених аспектів передбачає структурування 

навчального матеріалу:  

  розробка найоптимальнішої структури навчального матеріалу, 

раціональної та економної з позиції її засвоєння та зберігання в 

пам’яті учнів; 

  створення структури використовуючи методи ущільнення, 

згортання та розгортання навчального матеріалу; 

  групування та побудова навчального матеріалу таким чином щоб 

він сприяв успішному засвоєнню;  

  створення структури навчального матеріалу, яка сприятиме 

поступальному розвитку пізнавальної діяльності, творчих 

можливостей і здібностей учнів. 

4. Візуалізація навчальної інформації є необхідною для: 

  сприяти інтенсифікації навчання; 

  реалізувати зв'язок змісту навчання з життям;  

  сприяти кращому розумінню навчального матеріалу;  

  сприяти позитивному ставленню школяра до навчання; 

5. До композиційних правил можна віднести: 

  передача руху (динаміки); 

  спокою (статики); 

  золотого перетину (одна третина); 

  до двох; 

  рівноваги. 

6. До прийомів композиції можна віднести:  

  передачу ритму; 

  симетрії і асиметрії; 
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  рівноваги частин композиції; 

  виділення сюжетно-композиційного центру; 

  передача руху (динаміки); 

  спокою (статики); 

  золотого перетину (одна третина); 

  до двох; 

  рівноваги. 

7. Вкажіть, які поєднання кольорів є гармонійними:

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

8. Вкажіть, які поєднання кольорів викликають дисгармонію: 
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9. Співставте кольорові асоціації дитини: 

вогонь, небезпека, любов, кров 

світло, сонце, лимон, тепло 

вода, лід, холод, простір, мир 

природа, безпека, надія, спокій 

 

10. Співставте кольори відповідно до емоційного впливу на дитину: 

пригнічуючі 

збуджуючі 

заспокійливі 

 

11. Співставте кольори відповідно до дієвого впливу на дитину: 

налаштовує на рішучість  

викликає прилив життєвих сил, надає оптимізму 

сприяє комунікабельності, надає внутрішнього спокою 

 чинить розслаблюючу дію, знімає гостроту переживань 

  робить людину більш уважною, ласкавою та чуйною 

  спонукає до дружньої атмосфери 

  допомагає сконцентруватися на найважливих моментах 

  спонукає зосередженості та творчого пошуку та дій 

  спонукає до самоізоляції та самотності 

  спонукає до повної відкритості та готовності 

12.  На малюнку представлено інфографіку з математики. Виберіть 

послідовність сприйняття об’єктів дитиною: 
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  1-2-3-4; 

  2-1-3-4;  

  4-3-2-1; 

  4-2-3-1; 

  1-3-4-2. 

13. На малюнку представлено інфографіку з математики. Виберіть 

послідовність сприйняття об’єктів дитиною: 
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  1-2-3-4; 

  2-1-3-4;  

  4-3-2-1; 

  4-2-3-1; 

  1-3-4-2. 

14. Вкажіть якими інструментальними засобами можна скористатися для 

створення візуальних ресурсів для створення візуального супроводу викладу 

навчального матеріалу: 

  сервісами створення презентацій; 

  сервісами створення ментальних карт; 

  сервісами створення скрайбінгу; 

  сервісами для створення рефлексивних карт;  

  сервісами для створення сторітеллінгу; 

  сервісами для створення ребусів. 

15. Вкажіть якими інструментальними засобами можна скористатися для 

створення візуальних ресурсів для стиснення, систематизації та 

структурування навчального матеріалу: 
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  сервісами створення інфографіки; 

  сервісами створення ментальних карт; 

  сервісами створення скрайбінгу; 

  сервісами для створення рефлексивних карт;  

  сервісами для створення сторітеллінгу; 

  сервісами для створення кластерів. 

16. Вкажіть якими інструментальними засобами можна скористатися для 

створення візуальних ресурсів для реалізації дидактичних ігор: 

  сервісами створення сторітеллінгу; 

  сервісами створення анімації; 

  сервісами створення скрайбінгу; 

  сервісами для створення рефлексивних карт;  

  сервісами для створення кросвордів; 

  сервісами для створення вікторин. 

17. За допомогою яких сервісів можна створити ментальну карту: 

  spiderscribe.net; 

  mindmeister.com; 

  LearningApp; 

  mindmap; 

  easel.ly; 

  Publisher. 

18. За допомогою яких інструментальних засобів можна створити 

інфографіку: 

  cacoo.com; 

  easel.ly; 

  Publisher; 

  Movie Maker; 

  creately.com; 

  dipity.com. 



455 

 

  

19. Вільно використовувати у власній професійній діяльності (без отримання 

дозволу автора або оплати) можна: 

  презентації та інші матеріали вчителів; 

  малюнки з  мережі Інтернет; 

  підручники й книжки, які знаходяться у електронних бібліотеках;  

  відеоматеріали; 

  географічні карти; 

  програмне забезпечення; 

  нормативні документи. 

20. Ви знайшли в Інтернеті підбірку зображень, які необхідні Вам для 

створення інфографіки. Чи можна використати знайдені ресурси: 

  можна, оскільки їх знайдено в Інтернеті; 

  можна, оскільки малюнки будуть використані для створення 

власної інфографіки; 

  можна, якщо автор дав дозвіл на використання; 

  не можна. 

21. Ви знайшли в мережі Інтернет візуальний засіб Іванова О.О. і 

використали її на уроці засвоєння навчального матеріалу. Вкажіть хто є 

автором в такому випадку:  

  Ви; 

  Іванов О.О.; 

  Ви та Іванов О.О.; 

  ніхто. 

22. Вкажіть чи можна використати цитати відомих науковців під час 

створення візуального ресурсу: 

  можна, оскільки використання ресурсу передбачено для 

навчальних цілей; 

  можна за умови посилання на автора цитати;  

  можна, якщо отримано дозвіл автора на використання цитат; 

  не можна. 

Дякуємо за участь в опитуванні!  
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Додаток Г 

Анкета  

оцінки дидактичного візуального ресурсу освітнього призначення 
 

Група ___________________________________________________________  

П.І.Б._______ ____________________________________________________ 

Дата заповнення___________________________________________________ 

 

1. Оцініть стислість запропонованого ЦДВЗ щодо її швидшого зрозуміння: 

 

 

 

2. Оцініть запропонований ЦДВЗ щодо привернення уваги аудиторії: 

 

 

 

3. Оцініть запропонований ЦДВЗ щодо швидкості сприйняття інформації: 

розуміння та усвідомлення; 

 

 

4. Оцініть запропонований ЦДВЗ щодо розвитку когнітивного потенціалу 

учнів: 

ідей; 

 

іалу. 

5. Оцініть запропонований ЦДВЗ щодо доступності розуміння та засвоєння: 

-якої аудиторії; 

відповідним матеріалом); 
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моменти навчального матеріалу. 

6. Оцініть запропонований ЦДВЗ щодо її завершеності та автономності: 
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Додаток Д 

Контент-аналіз  

оцінки дидактичного візуального ресурсу освітнього призначення 
 

Група ___________________________________________________________  

П.І.Б._______ ____________________________________________________ 

Дата заповнення___________________________________________________ 

 

 визначте можливі напрямки використання запропонованого 

ЦДВЗ (на якому уроці, на якому етапі уроку, з якою метою тощо): 

_________________________________________________________ 

 окресліть моменти, які можна було б додати до запропонованого 

ЦДВЗ щодо її покращення: 

__________________________________________________________ 

 виконайте аналіз запропонованого ЦДВЗ щодо виду його 

подання та запропонуйте альтернативні варіанти його візуального 

подання: 

___________________________________________________________ 

 проаналізуйте запропонований ЦДВЗ щодо дизайну (композиція, 

кольорові палітри, типографіка, візуальні якорі тощо): 

___________________________________________________________ 
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Додаток Е 

Чек-лист  

Самоаналіз та рефлексія щодо створення та використання дидактичного 

візуального засобу 

 

 

 

 

ітивний потенціал учнів; 

 

 

навчального матеріалу; 

о підібрано вид візуалізації; 

ресурсу;  

 

 

 

ителя в процесі роботи із 

візуальним засобом; 
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Додаток Ж 

Візуальні дидактичні ресурси створені фахівцями 

        

Рис. Д.1.1. Візуалізація з сайту        Рис. Д.1.2. Візуалізація з атласу  

Укрінформ «Число Пі»       «Крутезна інфографіка: Анатомія.  

    Картографія людського тіла. Організм  

    людини як величезне місто» 

         

Рис. Д.1.3. Візуалізація з атласу          Рис. Д.1.4. Візуалізація з атласу  

«Крутезна інфографіка: Анатомія.       «Крутезна інфографіка: Анатомія.  

Картографія людського тіла.        Картографія людського тіла. Організм 

Організм людини як величезне місто»  людини як величезне місто» 
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Рис. Д.1.5. Візуалізація з атласу               Рис. Д.1.6. Візуалізація з атласу  

«Крутезна інфографіка: Анатомія.            «Крутезна інфографіка: Анатомія.  

Картографія людського тіла.            Картографія людського тіла. Організм 

Організм людини як величезне місто»  людини як величезне місто» 

          
Рис. Д.1.7. Візуалізація з атласу                 Рис. Д.1.8. Візуалізація з сайту  

«Крутезна інфографіка: Анатомія.                Частная медицина Украины  

Картографія людського тіла.                              «Happy Liver» 

Організм людини як величезне місто»   
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Рис. Д.1.9. Візуалізація з сайту                 Рис. Д.1.10. Візуалізація з сайту  

ТСН «Гравітаційні хвилі»                                             Наукова Україна «Хімія» 

          
Рис. Д.1.11. Візуалізація авторів                 Рис. Д.1.12. Візуалізація з сайту  

Анушевська А. та Бєлякова І.                                       IPress «Як забезпечити собі 

«Гормони щастя»                                                                    здоровий сон» 
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Додаток З 

Фрагменти візуальних дидактичних ресурсів розроблених студентами 

під час майстер-класів 
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Додаток И 

Навчальна дисципліна 

 

«Основи проектування цифрових дидактичних візуальних засобів» 

 

Програма дисципліни 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Галузь знань 

_______01 

Освіта___ 
(шифр і назва) 

 

інваріантна 

Рік вивчення 

дисципліни: 

3 3 

Семестр 

Загальна кількість кредитів  

– 5 

5 5 

Лекції 

Спеціальність   

__014 Середня 

освіта 

(математика, 

фізика)__ 
(код і назва 

Загальна кількість годин – 

150 

10 2 

Практичні, семінарські 

Модулів – 4 
20 4 

Лабораторні 

Співвідношення 

аудиторних годин і годин 

самостійної роботи – 1:2 

20 14 

Освітній рівень: 

_____Магістр____

___ 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

100 40 

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – українська 

екзамен екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни «Основи проектування цифрових 

дидактичних візуальних засобів» складена відповідно до освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього 

рівня «бакалавр», галузі 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014 Середня 

освіта (математика, фізика).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є освітній потенціал 

технологій візуалізації та особливості створення та використання візуалізації 

в освітньому процесі в закладах середньої освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки – педагогіка, психологія, методика 

навчання профільної дисципліни, сучасні інформаційні технології навчання, 

інформаційно-комунікаційні системи в освіті, педагогічна практика. 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи проектування 

цифрових дидактичних візуальних засобів» є полягає у формуванні в 

майбутніх педагогів комплексу певних компетенцій та практичних навичок, 

які є необхідними для створення, модифікації та оцінювання цифрових 

дидактичних візуальних ресурсів певного педагогічного призначення; 

сприяти мотивації майбутніх педагогів до розробки таких засобів за 

авторськими проектами. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Основи проектування 

цифрових дидактичних візуальних засобів» є: 

• актуалізувати і систематизувати уявлення майбутніх учителів про 

значущість використання візуалізації в освітньому процесі, розкрити 

дидактичний потенціал візуалізації, її функції в освітньому процесі; 

• сформувати у майбутніх учителів знання основ візуального дизайну, 

ознайомити з вимогами до дидактичних візуальних засобів та з’ясувати 

їх сутність;  

• сприяти набуттю майбутніми вчителями вмінь порівнювати різні 

способи візуального відображення навчального матеріалу й добирати 

оптимальний;  

• ознайомити майбутніх учителів з сучасним інструментарієм 

візуалізації інформації, сприяти набуттю систематизованих уявлень 

про види таких інструментів та їх функціональні можливості; 

Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти  повинні  

знати: 

• види візуалізації в освітньому процесі;  

• дидактичний потенціал технологій візуалізації; 

• функції візуалізації в освітньому процесі; 

• прийоми аналітичного опрацювання навчального матеріалу; 

• прийоми формування смислового контенту; 

• основні композиційні рішення; 

• правила колористики; 

• роль типографіки в дидактичному візуальному засобі; 

• вимоги до дидактичних візуальних засобів; 

• класифікацію інструментів візуалізації за основними напрямами її 

застосування в освітньому процесі; 

• функціональні можливості базових інструментів створення візуалізації; 

• специфіку використання візуалізації в освітньому процесі. 

вміти: 

• здійснювати критичний аналіз прикладів візуалізації навчального 

матеріалу; 

• здійснювати порівняльний аналіз різних способів візуалізації 

навчального матеріалу; 

• здійснювати пошук і відбір інформаційного контенту; 

• визначати ключові елементи навчального матеріалу; 
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• встановлювати взаємозв’язки та ієрархію між ключовими та 

другорядними елементами навчального матеріалу; 

• здійснювати візуальне кодування; 

• реалізовувати кольорові рішення у дидактичному візуальному засобі; 

• застосовувати типографіку у дидактичному візуальному засобі; 

• реалізовувати композиційні рішення в дидактичному візуальному 

засобі; 

• встановлювати візуальні якорі та акценти; 

• вибирати інструмент для адаптації, створення або модифікації 

дидактичного візуального засобу; 

• створювати дидактичні візуальні засоби різного педагогічного 

призначення; 

• визначати способи удосконалення та адаптації дидактичних візуальних 

засобів. 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

Модуль 1. Теоретичні засади використання візуалізації. 

Тема 1.1. Види візуалізації навчальної інформації. 

Тема 1.2. Дидактичний потенціал візуалізації. 

Тема 1.3. Функції візуалізації в освітньому процесі. 

Модуль 2. Основи дизайну візуальних об’єктів. 

Тема 2.1. Прийоми аналітичного опрацювання навчального матеріалу. 

Тема 2.2. Вимоги щодо створення цифрових дидактичних візуальних 

засобів. 

Модуль 3. Сучасні інструменти створення дидактичного візуального 

засобу. 

Тема 3.1. Інструменти для створення візуального супроводу викладу 

навчального матеріалу. 

Тема 3.2. Інструменти для стиснення, систематизації та структурування 

навчального матеріалу. 

Тема 3.3. Інструменти для моделювання. 

Тема 3.4. Інструменти для створення дидактичних ігор. 

Тема 3.5. Інструменти для створення спільного діяльнісного простору для 

учнів та вчителя. 

Тема 3.6. Інструменти для реалізації оперативного зворотного зв’язку. 

Модуль 4. Технології візуалізації в освітній практиці. 

Тема 4.1. Передовий педагогічний досвід застосування технологій 

візуалізації в освітній практиці. 

Тема 4.2. Розробка комплекту дидактичних візуальних засобів. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ECTS 150 

годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  

У
сь

о
го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

  

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

Модуль 1. Теоретичні засади використання візуалізації. 

Тема 1.1. Види візуалізації 

навчальної інформації. 

8 4 2 2  4 2     2 

Тема 1.2. Дидактичний 

потенціал візуалізації. 

8 4 2 2  4 4 2  2  2 

Тема 1.3. Функції 

візуалізації в освітньому 

процесі. 

10 4 2 2  6 4 2 2   2 

Разом за модулем 1. 26 12 6 6  14 10 4 2 2  6 

Модуль 2. Основи дизайну візуальних об’єктів.  

Тема 2.1. Прийоми 

аналітичного опрацювання 

навчального матеріалу 

16 8 2 2 4 8 6 4  2 2 2 

Тема 2.2. Візуальне 

кодування 

16 8 2 2 4 8 4 2   2 2 

Разом за модулем 2. 32 16 4 4 8 16 10 6  2 4 4 

Модуль 3. Сучасні інструменти створення дидактичного візуального засобу. 

Тема 3.1. Інструменти для 

створення візуального 

супроводу викладу 

навчального матеріалу. 

8 2   2 6 4 1   1 3 

Тема 3.2. Інструменти для 

стиснення, систематизації 

та структурування 

навчального матеріалу. 

8 2   2 6 4 1   1 3 

Тема 3.3. Інструменти для 

моделювання. 

8 2   2 6 4 1   1 3 

Тема 3.4. Інструменти для 

створення дидактичних 

ігор. 

8 2   2 6 4 1   1 3 

Тема 3.5. Інструменти для 

створення спільного 

діяльнісного простору для 

учнів та вчителя. 

8 2   2 6 3 1   1 2 

Тема 3.6. Інструменти для 

реалізації оперативного 

зворотного зв’язку. 

8 2   2 6 3 1   1 2 

Разом за модулем 3. 48 12   12 36 22 6   6 16 
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Модуль 4. Технологія створення ЦДВЗ 

Тема 4.1. Вимоги до 

створення ЦДВЗ 

18 4   4 14 8 2   2 6 

Тема 4.2. Технологія та 

практика створення ЦДВЗ. 

26 6   6 20 10 2   2 8 

Разом за модулем 4. 44 10   10 34 18 4   4 14 

Усього: 150 50 10 10 30 100 60 20 2 4 14 40 

4. Теми лекційних занять 

№ п/п Назва теми 

Години 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Види візуалізації навчальної інформації. 2  

2.  Дидактичний потенціал візуалізації. 2  

3.  Функції візуалізації в освітньому процесі. 2 2 

4.  Прийоми аналітичного опрацювання навчального матеріалу. 2  

5.  
Вимоги щодо створення цифрових дидактичних візуальних 

засобів. 
2  

 Разом 10 2 

5. Теми семінарських, практичних занять 

№ п/п Назва теми 

Години 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Аналіз видів сучасних технологій візуалізації 2  

2.  Дидактичні принципи у технологіях візуалізації 2 2 

3.  Визначення функцій дидактичних візуальних засобів 2 2 

4.  Пошук та обробка інформаційного контенту 4  

 Разом 10 4 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми 

Години 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Правила пошуку та аналітична обробка інформації. 2 1 

2.  Аналіз достовірності Інтернет-джерел. 2 1 

3.  Застосування вимог до дидактичних візуальних засобів 4 2 

4.  
Застосування інструментів для створення візуального 

супроводу викладу. 
2 1 

5.  
Застосування інструментів для стиснення, систематизації та 

структурування навчального матеріалу. 
2 1 

6.  Застосування інструментів для моделювання. 2 1 

7.  Застосування інструментів для створення дидактичних ігор. 2 1 

8.  
Застосування інструментів для створення спільного 

діяльнісного простору для учнів та вчителя. 
2 1 

9.  
Застосування інструментів для реалізації оперативного 

зворотного зв’язку. 
2 1 

10.  
Аналіз педагогічних та методичних форумів, блогів, сайтів та 

інших Інтернет-джерел щодо використання технологій 

візуалізації. 

2 1 
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11.  Аналіз наявних дидактичних візуальних засобів. 2 1 

12.  
Розробка комплекту дидактичних візуальних засобів за 

певною тематикою. 
6 2 

 Разом 30 14 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми 

Години 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Когнітивний потенціал візуалізації. Методи візуалізації. 4 2 

2.  Нові якості візуалізації на основі використання ІКТ.  4 2 

3.  Функції наочності та візуалізації в освітній практиці. 2 1 

4.  Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах. 4 1 

5.  Прийоми формування смислового контенту. 8 2 

6.  Принципи побудови композиції. 2  

7.  Правила колористики. 2  

8.  Роль типографіки у візуальному засобі 2  

9.  
Аналіз існуючих вимог до візуальних засобів освітнього 

призначення. 
2 2 

10.  
Інструменти для створення візуального супроводу викладу 

навчального матеріалу. 
6 3 

11.  
Інструменти для стиснення, систематизації та структурування 

навчального матеріалу. 
6 3 

12.  Інструменти для моделювання. 6 3 

13.  Інструменти для створення дидактичних ігор. 6 3 

14.  
Інструменти для створення спільного діяльнісного простору 

для учнів та вчителя. 
6 3 

15.  Інструменти для реалізації оперативного зворотного зв’язку. 6 3 

16.  
Аналіз досвіду використання скетчів та скетчноутів у 

педагогічній діяльності. 
2 1 

17.  Аналіз досвіду використання скрайбінгу в освітній діяльності. 3 1 

18.  
Аналіз досвіду використання інфографіки в шкільній 

практиці. 
3 1 

19.  
Аналіз досвіду використання інтерактивних додатків в 

освітньому процесі. 
3 2 

20.  
Аналіз досвіду використання ментальних карт, фішбоунів та 

шкал-часу в педагогічній практиці. 
3 1 

21.  
Проектування навчальних занять з використанням технологій 

візуалізації. 
4 2 

22.  Розробка комплекту дидактичних візуальних засобів. 16 6 

 Разом 100 40 

 

 

8. Методи навчання 

Лекції, практичні роботи, лабораторні роботи, самостійна робота, 

виконання проектних завдань. 

9. Методи контролю 

Поточне оцінювання, модульний контроль, екзамен.  
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 

10 10 20 20 

Заочна форма 

10 10 20 20 

 

11.Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90-100 Відмінно 

зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

35-59 Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

12. Навчально-методичне забезпечення 

Конспекти лекцій, програма курсу, завдання для лабораторних, 

практичних та самостійних робіт, методичні рекомендації для проведення 

лабораторних робіт та організації самостійної роботи, контрольні роботи, 

завдання для модульного контролю, завдання для самостійної роботи. 

13. Рекомендована література 
 

1. Белоусова Л.И., Житенева Н.В. Дидактические аспекты использования технологий 

визуализации в учебном процессе общеобразовательной школы. Інформаційні технології і 

засоби навчання : зб. наук. пр. Київ : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України, 2014. Вип. 40 (2). 

URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1017 (Web of Science) 

2. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Візуалізація навчального матеріалу з використанням 

технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя. Фізико-математична освіта : зб. наук. 

пр. Суми: Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича 

Макаренка, 2016. Вип. 1 (7). С. 39-47. 

3. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Онлайнові інструменти візуалізації у діяльності сучасного 

педагога. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» : зб. наук. пр. Харків, 2018. 

Вип. 7 (27). С. 8-15.   

4. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Технологія проектування цифрових дидактичних візуальних 

засобів у професійній діяльності вчителя. Наука і освіта : зб. наук. пр. Одеса: 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, 2019. 

Вип. 2. С-49-56. 

5. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Функціональний підхід до використання технологій 

візуалізації у навчальному процесі. Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. пр. 

Київ : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2017. Вип. 57 

(1). С. 38-49. https://doi.org/10.33407/itlt.v57i1.1525 

URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1525 (Web of Science) 

6. Болотов В., Спито Дж. Критическое мышление - ключ к преобразованиям российской школи 

// Директор школьї. - 1995. № 1 -с.71. 

7. Бустров Р Развитие творческого и критического мышления. М. : Инс-т «Открытое 

общество», 2000. 

https://doi.org/10.33407/itlt.v57i1.1525
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1525
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8. Бутенко А. В. Критическое мышление : метод, теория, практика / А. В. Бутенко, Е. А. Ходос. 

- М : Мирос, 2002  

9. Визуализация данных и информационных дизайн [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.vmethods.ru/2010/02/blog-post_05.html  

10. Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения информации  

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.jvetrau.com/visualization-1/ 

11. Визуализируй это [Електронний ресурс] Режим доступу: http://hrazvedka.ru/category/visib 

12. Гало, К. іПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса / Кармин Галло; пер. 

с англ. Михаила Фербера. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 224 с.  

13. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: Пособие по визуальным коммуникациям для 

руководителей / Пер. с англ. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2004. 

– 220 с. 

14. Житєньова Н.В. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі: Н.В.Житєньова. — Х.: ХНПУ, 

2019. — 325 c. 

15. Житєньова Н.В. Вимоги до створення візуалізації для навчання школярів. Вісник 

Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. Київ: 

Національний авіаційний університет, 2019. Вип. 1(14). С.38-43. 

16. Житєньова Н.В. Візуалізація: основні поняття та визначення. Візуалізація: основні поняття та 

визначення. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Серія педагогічна : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 25. С.123-127. 

https://doi.org/10.32626/2307-4507.2019-25.123-127 

17. Житєньова Н.В. Візуальні дидактичні засоби: Створення та використання в освітній 

практиці. Навчально-методичний посібник. Х.: Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.C. Сковороди, 2019. – 89 с. 

18. Житєньова Н.В. Навчально-методичний посібник до курсу «Інформаційно-комунікаційні 

системи в освіті». Х. ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Х.: ФОП «Азамаєв», 2010. – 178 с. 

19. Житєньова Н.В. Практичні аспекти використання візуальних ресурсів у професійній 

діяльності вчителя. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» : зб. наук. пр. 

Харків, 2019. Вип. 6(33). С. 16-20. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2019.185633. 

20. Житєньова Н.В. Принципи візуалізації як основа дидактичного дизайну. Scientific Journal 

«ScienceRise: Pedagogical Education» : зб. наук. пр. Харків, 2017. Вип. 3 (11). С. 11-14.  

21. Житєньова Н.В. Сутність візуалізації в навчальному процесі. Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна : 

зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: Кам’янец-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка, 2013. Вип. 19. С. 18-21. 

22. Загашев И. О. Критическое мышление: технология развития / И. О. Загашев, С.И. Запр-Бек. - 

СПб. : Альянс «Дельта». - 2003. 

23. Зубавіна І. Екранна культура : Засоби моделювання художньої реальності Інститут проблем 

сучасного мистецтва АМУ. - Київ : Інтертехнологія, 2006. 

24. Инструментальная дидактика и дидактический дизайн: теория, технология и практика 

многофункциональной визуализации знаний: материалы Первой Всероссийской научно-

практической конференции, Москва – Уфа, 28 января 2013 г. : Издательство БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2013. – 290 с. 

25. Инфорграфика в примерах [Електронний ресурс] Режим доступу: 

https://www.facebook.com/infografika/posts/833049400064907 

26. Каптерев А. К20 Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут 

изменить мир / Алексей Каптерев ; пер. с англ. С. Кировой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 

Эксмо, 2012. — 336 с.  

27. Кара-Мурза С.В. Манипуляция сознанием / Кара-Мурза С.В. -М.: Эксмо; Алгоритм, 2007. с. 

857 . 

28. Критическое мышление и новые виды грамотности / Сост О. Варшавер. - М. : Издат ЦГЛ, 

2005. - с. 80. 

29. Роэм Д. Визуальное мышление / Д. Роэм — «Манн, Иванов и Фербер», 2009. — 324 с. 

http://www.vmethods.ru/2010/02/blog-post_05.html
http://www.jvetrau.com/visualization-1/
http://hrazvedka.ru/category/visib
https://www.facebook.com/infografika/posts/833049400064907
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30. Роэм Д. Говори и показывай / Д. Роэм — «Манн, Иванов и Фербер», 2015. — 276 с. 

31. Роэм Д. Практика визуального мышления. Оригинальный метод решения сложных проблем / 

Д. Роэм — «Манн, Иванов и Фербер», 2009. — 366 с. 

32. Сиббет Д. «Визуализируй это! Как использовать графику, стикеры и интеллект-карты 

для командной работы» Издательство Альпина Паблишер 2017. — 280 с. 

33. Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура : Словарь / Н. Ф. Хилько, Омск : Изд-во Сиб. фил. 

Рос. ин-та культурологии, Омск. гос. ун-т, 2000. 

34. Хилько Н.Ф. Роль аудиовизуальной культуры в творческом самоосуществлении личности. 

Монография / Н.Ф.Хилько. – Омск, 2004. 

35. Шамшин Л. Б. Аудиовизуальная культура // Культурология: XX век. - Спб, 1998. - Т.1 

36. Шервин Д. Креативная мастерская: 80 творческих задач дизайнера / 

Пер. с англ. С. Силинский. — СПб.: Питер, 2013. — 240 с.: ил. 
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Додаток К 

Навчальні програми модулів 

Модуль «Основи обробки та створення растрових та векторних 

зображень»  

курсу «Сучасні інформаційні технології навчання» 

Мета: навчити створювати та обробляти векторні та растрові зображення 

засобами спеціального програмного забезпечення та здійснювати 

конвертацію у різні графічні формати.  

Завдання:  

1. Ознайомити студентів із:  

 методами створення та обробки растрових зображень; 

 методами створення та обробки векторних зображень; 

 особливостями файлових форматів растрової графіки; 

 особливостями файлових форматів векторної графіки; 

 спектром графічних редакторів створення растрових зображень; 

 спектром графічних редакторів створення векторних зображень; 

 конвертуванням графічних файлів з одного формату в інший; 

 методами обробки векторних файлів у растрових редакторах та 

навпаки. 

2. Сформувати у студентів уміння:  

 створювати власні та обробляти наявні растрові зображення;  

 створювати власні та модифікувати наявні векторні зображення; 

 зберігати файли растрової графіки у різних растрових форматах; 

 зберігати файли векторної графіки у різних векторних форматах; 

 обирати необхідний засіб із спектру існуючих для обробки растрових 

зображень; 

 обирати необхідний засіб із спектру існуючих для обробки векторних 

зображень; 
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 конвертувати графічні файли із векторного формату у растровий та 

навпаки; 

 обробляти векторні файли у растрових редакторах та навпаки. 

Структура модуля: 

Тема 1. Основи роботи з растровою графікою.  

Тема 2. Основи роботи з векторною графікою.  

Тема 3. Обробка та конвертування зображень різних графічних форматів. 

Розподіл годин 

 

Назва теми 
Всього  

годин 

Кількість годин 

Лекції Практичні Лабораторні Самост.робота 

Основи роботи з 

растровою графікою 

12 2 4  6 

Основи роботи з 

векторною графікою 

10 2 4  4 

Обробка та конвертування 

зображень різних 

графічних форматів 

8 2 2  4 

Разом за модулем: 30 6 10  14 

Зміст модуля за темами 

Тема 1. Основи роботи з растровою графікою. 

Види комп’ютерної графіки. Растрові зображення та їх властивості. 

Кольорові моделі. Принципи створення кольорів. 

Тема 2. Основи роботи з векторною графікою.  

Векторні зображення та їх властивості. Поняття векторізації. Кодування 

кольорів у різних кольорових моделях. 

Тема 3. Обробка та конвертування зображень різних графічних 

форматів. 
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Формати графічних файлів. Програми для конвертації. Алгоритми стиснення. 

Програми для конвертування зображень. 

Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Основи роботи з растровою графікою. 2 

2. Основи роботи з векторною графікою. 2 

3. Обробка та конвертування зображень різних графічних 

форматів. 

2 

 Разом: 6 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Створення растрових зображень у графічному редакторі 

Paint. 

2 

2. Обробка растрових зображень у графічному редакторі 

Paint. 

2 

3. Створення векторних зображень засобами Inkscape. 2 

4. Обробка векторних зображень засобами Inkscape. 2 

5. Конвертування зображень засобами онлайнових сервісів. 2 

 Разом: 10 

Тематика індивідуально-дослідницьких завдань 

1. Основні завдання комп’ютерної графіки. 

2. Види графічних систем. Основні переваги і недоліки. 

3. Графічні системи з векторним скануванням. 

4. Растрові графічні системи. Основні характеристики растра. Построкова і 

черезстрокова розгортки растра. 
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5. Векторні формати графічних файлів. Основні переваги і недоліки. 

6. Растрові формати графічних файлів. Основні переваги і недоліки. 

7. Методи стиснення растрових файлів. 

8. Векторні і растрові прикладні графічні редактори. Області застосування. 

9. Адитивна кольорова модель RGB. Субтрактивна колірна модель CMY, 

CMYK. Колірна модель HSB. 

10. Аналіз ринку програмного та хмарного забезпечення для обробки 

растрових зображень. 

11. Аналіз ринку програмного та хмарного забезпечення для обробки 

векторних зображень. 

12. Конвертування даних. Проблеми та неоднозначність конвертації даних. 

Аналіз ринку програмного та хмарного забезпечення для конвертації 

графічних зображень. 

Література: 

1. Блінова Т. О. Комп’ютерна графіка / Блінова Т. О., Порєв В. М.  – К. : Юніор, 2004. – 456 с. 

2. Божко А. Н. Компьютерная графика : учеб. пособие / Божко А. Н., Жук Д. М., Маничев В. Б. – 

М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. – 392 с. 

3. Веселовська Г. В. Комп’ютерна графіка / Веселовська Г. В., Ходаков В. Є., Веселовський В. 

М. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2004. – 584 с 

4. Веселовська Г.В., Ходакова В.Є. Комп’ютерна графіка: Навч. пос. - К.: Кондор, 2015. – 584 с. 

5. Горобець С. М. Основи комп’ютерної графіки : навч. пос. / С. М. Горобець. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2006. – 232 с. 

6. Графіка і обробка зображень [Електронний ресурс] – URL: http://algolist.manual.ru/graphics/ 

7. Інтернет - університет з інформаційних технологій [Електронний ресурс] – 

URL: http://www.intuit.ru/department/graphics/rastrgraph/ 

8. Лекції з комп’ютерної графіки [Електронний ресурс] – 

URL:  http://www.kgraph.narod.ru/lectures/lectures.htm 

9. Мандельброт Д. Фрактальна геометрия природы / Д. Мандельброт. – Ижевск : РХД, 2002. – 

480 c. 

10. Михайлюк М. В. Основы компьютерной графики : учеб. пособие / М. В. Михайлюк.  – М. : 

Изд-во Моск. техн. ун-та, 2002. – 80 с. 

11. Петровичев Е. И. Компьютерная графика : уч. пособие / Е. И. Петровичев. – М. : Изд-во Моск. 

гос. горного ун-та, 2003. – 207 с. 

12. Порев В. М. Компьютерная графика / В. М. Порев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002.  – 432 с. 

http://algolist.manual.ru/graphics/
http://www.intuit.ru/department/graphics/rastrgraph/
http://www.kgraph.narod.ru/lectures/lectures.htm
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13. Роджерс Д. Математические основы машинной графики / Роджерс Д., Адамс Дж.  – М. : Мир, 

2001. – 604 с. 

14. Романюк О. Н. Комп’ютерна графіка : навч. посібн. / О. Н. Романюк. – Вінниця : ВДТУ, 2001. 

– 130 с. 

15. Сайт з комп’ютерної графіки [Електронний ресурс] – URL: http://www.codenet.ru/progr/cg/ 

16. Сайт з комп’ютерної графіки Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка 

[Електронний ресурс] – URL: http://cg.unicyb.kiev.ua 

17. Сиденко Л. А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование : учеб. пособие для 

вузов / Л. А. Сиденко. – СПб. : Питер, 2008. – 220 с. 

  

http://www.codenet.ru/progr/cg/
http://cg.unicyb.kiev.ua/
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Додаток Л 

Навчальні програми модулів 

Модуль «Етико-правові засади використання Інтернет-ресурсів»  

курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 

Мета: розкрити особливості використання готових та захисту власних 

цифрових візуальних ресурсів.  

Завдання:  

1. Ознайомити студентів із:  

 видами цифрових візуальних ресурсів за правом власності; 

 правилами використання цифрових візуальних ресурсів; 

 поняттями «цифрові мітки», «водяні знаки», «ІРТС метадані», «анкор-

листи»; 

 способами захисту авторських цифрових візуальних ресурсів при 

розміщенні в мережі Інтернет; 

 спектром інструментарію для захисту авторського цифрового 

візуального контенту. 

2. Сформувати у студентів уміння:  

 враховувати права власності при використанні наявних цифрових 

візуальних ресурсів;  

 додавати цифрові мітки, водяні знаки, ІРТС метадані, анкор-листи 

тощо до авторських візуальних ресурсів; 

 володіти спектром інструментарію для захисту авторського цифрового 

візуального контенту. 

Структура модуля: 

Тема 1. Етико-правові аспекти використання готових цифрових візуальних 

ресурсів.  

Тема 2. Способи захисту власних цифрових візуальних ресурсів.  



479 

 

  

Розподіл годин 

Назва теми 
Всього  

годин 

Кількість годин 

Лекції Практичні Лабораторні Самост.робота 

Етико-правові аспекти 

використання готових 

цифрових візуальних 

ресурсів 

14 2 2  10 

Способи захисту власних 

цифрових візуальних 

ресурсів 

16 2 4  10 

Разом за модулем: 30 4 6  20 

Зміст модуля за темами 

Тема 1. Етико-правові аспекти використання готових цифрових 

візуальних ресурсів. 

Етичні норми до цифрових візуальних ресурсів. Правові аспекти 

використання наявного цифрового контенту у професійній діяльності 

вчителя. 

Тема 2. Способи захисту власних цифрових візуальних ресурсів.  

Цифрові сліди у цифрових візуальних ресурсах. Види цифрових слідів 

(цифрові мітки, водяні знаки, ІРТС метадані, анкор-листи тощо). Правила 

додавання цифрових слідів. 

Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Етико-правові аспекти використання готових цифрових 

візуальних ресурсів 

2 

2. Способи захисту власних цифрових візуальних ресурсів 2 

 Разом: 4 
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Правові аспекти використання наявного цифрового 

контенту у професійній діяльності вчителя 

2 

2. Цифрові сліди у цифрових візуальних ресурсах (цифрові 

мітки, водяні знаки, ІРТС метадані, анкор-листи тощо) 

2 

3. Додавання цифрових слідів до власного цифрового 

візуального контенту 

2 

 Разом: 6 

Тематика індивідуально-дослідницьких завдань 

1. Етичні та правові аспекти використання даних з соціальних медіа. 

2. Етико-правові аспекти забезпечення інформаційної безпеки особистості. 

3. Комп’ютерна етика у сучасному світовому просторі. 

4. Комп’ютерний сленг та цифрова етика. 

5. Інформаційна етика. Витоки комп’ютерної етики. 

6. Історія розвитку етики у цифровому світі. 

7. Правові норми у мережі Інтернет. 

8. Авторське та суміжне права у цифрових ресурсах. 

9. Аналіз ресурсів із вільним цифровим контентом. 

10. Кіберетика. 

11. Специфіка етико-правових проблем авторського права у дистанційній 

освіті. 

Література: 

1. Савельев А.И. Проблемы применения законодательства о персональных данных в эпоху 

«Больших данных» (Big Data) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 1. С. 43–66. 
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2. Минич Е. Право собственности на «мозг». Что необходимо изменить Украине [Электронный 

ресурс] / Е. Минич // Европейская правда. – 2015. – 12 окт. – Режим доступа : 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2015/10/12/7039273/. – 08.02.2016. – Загл. с экрана.  

3. Громова Т. В Украине больше нет пиратства? [Электронный ресурс] / Татьяна Громова // 

Деловая столица. – 2014. – 6 мая. – Режим доступа : http://www.dsnews.ua/world/v-ukraine-bolshe-

net-piratstva– 06052014171100. – 03.02.2016. – Загл. с экрана.  

4. Додонов О. Г. Інформаційна політика органів державної влади: напрями удосконалення / О. Г. 

Додонов, О. В. Литвиненко, С. О. Янішевський // Стратегії розвитку України: теорія і практика. – 

Київ: НІСД, 2002. – С. 637. 

5. Norval C., Henderson T. Contextual Consent: Ethical Mining of Social Media for Health Research // 

Proceedings of the WSDM 2017, Workshop on Mining Online Health Reports. Cambridge, 2017.  

6. Israel M., Hay I. Research Ethics for Social Scientists: Between Ethical Conduct and Regulatory 

Compliance. London : Sage, 2006.  

7. Barbier G., Liu H. Data Mining in Social Media // Aggarwal C. (eds) Social Network Data 

Analytics. Boston, MA : Springer, 2011.  

8. Hogan B. Analyzing Social Networks via the Internet // The SAGE Handbook of Online Research 

Methods Nigel Fielding / R.M. Lee & Grant Blank (eds). 2008.  

9. Lewis K., Kaufman J., Gonzalez M., Wimmer A., Christakis N. Tastes, Ties, and time: A new social 

network dataset using Facebook.Com // Social Networks. 2008. No. 30 (4). P. 330–342. 

10. Галинская И.Л. Экологическая этика и взаимоотношение «человек – животный мир» // 

Человек: Образ и сущность: Ежегодник. – М., 1999. – С. 81–89.  

11. Дюн Дж. Ван. Роль человеческого фактора в совершении преступлений в сфере компьютеров 

// Компьютеризация общества и человеческий фактор: Реф. сб. – М., 1988. – С. 202–218.  

12. Кононов И.А. Человек в информационно-техническом обществе // Филос. и педагогическая 

антропология. – Екатеринбург; Нижневартовск, 1998. – С. 144–166.  

13. Чумаков В. Схватка в Паутине: Шимомура прощает Кевина // Лит. газ. – М., 2000. – 26 янв. – 

1 февр. – С. 7–8. 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Показники та рівні мотиваційно-ціннісного критерію готовності майбутнього 

вчителя до створення дидактичних візуальних засобів 
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 студент глибоко переконаний у педагогічній цінності цифрових дидактичних 

візуальних засобів для використання в освітньому процесі;  

 визнає створення цифрових дидактичних візуальних засобів необхідним 

компонентом власної професійної діяльності;  

 прагне застосовувати створені авторські засоби у майбутній професійній діяльності;  

 усвідомлює цілі та завдання створення цифрових дидактичних візуальних засобів; 

д
о

ст
ат

н
ій

 

р
ів

ен
ь
 

 студент погоджується з цінністю і дидактичним потенціалом візуальних засобів для 

досягнення поставленої педагогічної мети в освітньому процесі;  

 студент спирається на приклади педагогічно ефективного використання цифрових 

дидактичних візуальних засобів;  

 студент ознайомлений з цілями та завданнями щодо створення цифрових 

дидактичних візуальних засобів; 

се
р

ед
н

ій
 р

ів
е
н

ь
 

 студент недооцінює потенціал дидактичних візуальних засобів в освітньому 

процесі, однак позитивно сприймає зусилля вчителів, які спрямовані на створення 

власних дидактичних візуальних засобів; 

 студент вважає, що використання дидактичних візуальних засобів інтенсифікує 

освітній процес;  

 студент ознайомлений з цілями та завданнями щодо створення цифрових 

дидактичних візуальних засобів проте докладає вольові зусилля щоб зрозуміти їх 

цінність для підростаючого покоління; 

н
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 студент з недовірою ставиться до авторських цифрових дидактичних візуальних 

засобів;  

 вважає існуючи візуальні засоби достатніми для використання в освітньому процесі 

таким, які не потребують адаптації; 

го
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  студент виявляє активність й ініціативність щодо підготовки до створення 

дидактичних візуальних засобів;  

 проявляє наполегливість і самостійність у виконанні практичних завдань, а також в 

опануванні знаннями й уміннями, необхідними для створення дидактичних 

візуальних засобів;  

 виявляє готовність до подолання труднощів; налаштований на здійснення різних 

спроб у розробці для отримання найкращого результату; 

д
о

ст
ат

н
ій

 

р
ів

ен
ь
 

 студент виявляє готовність до пошуку нових шляхів розв’язання поставлених 

педагогічних завдань, залежно від власної зацікавленості;  

 в більшості доводить розпочату роботу щодо створення дидактичного візуального 

засобу до кінцевого результату;  

 виявляє наполегливість щодо опанування нових знань й умінь, які є необхідними 

для застосування технологій візуалізації в освіті; 

се
р

ед
н

ій
 р

ів
е
н

ь
  студента задовольняють запропоновані шляхи виконання завдань, пов’язані зі 

створенням дидактичних візуальних засобів і не впевнені у необхідності шукати 

більш ефективні способи;  

 намагаються уникнути адаптації дидактичного візуального засобу до освітнього 

процесу;  

 не завжди завершують розпочату роботу щодо створення цифрового дидактичного 

візуального засобу; 

н
и
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 студент намагається уникнути вольових зусиль при появі найменших труднощів;  

 не вірить у власні сили щодо створення цифрових дидактичних візуальних засобів;  

 виявляють готовність виконати завдання лише за наявності зразка або детальних 

інструкцій; 
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Продовження таблиця М.1 
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 студент пов’язує створення власних цифрових дидактичних візуальних засобів з 

майбутньою професійною діяльністю;  

 створення цифрових дидактичних візуальних засобів вважає складовою власної 

професійної успішності;  

 глибоко усвідомлює необхідність оволодіння знаннями, уміннями й навичками для 

створення цифрових дидактичних візуальних засобів;  

 виявляє активність, ініціативу та самостійність у навчанні проектуванню цифрових 

дидактичних візуальних засобів; 

д
о

ст
ат

н
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р
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 студент виявляє певний інтерес до процесу створення дидактичних візуальних 

засобів для використання в освітньому процесі;  

 визнає необхідність оволодіння спеціальними знаннями, уміннями й навичками для 

створення дидактичних візуальних засобів;  

 проявляє ініціативу у процесі створення дидактичних візуальних засобів; 

се
р
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н

ій
 

р
ів
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 студент позитивно ставиться до створення дидактичних візуальних засобів, проте 

пов’язує це з необхідністю скласти екзамен або залік, або виконати певні навчальні 

завдання;  

 насторожено ставиться до прояву ініціативи та самостійності щодо створення 

дидактичного візуального засобу; 

н
и
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 студент зовсім не проявляє професійного інтересу до створення дидактичного 

візуального засобу;  

 проявляє байдужість до виконання завдань спрямованих на розробку дидактичного 

візуального засобу;  

 проявляє пасивність або негативно ставиться до опанування знань й умінь, які є 

необхідними для розробки дидактичного візуального засобу. 

 

Таблиця М.2 

Показники та рівні когнітивного критерію готовності майбутнього вчителя до 

створення дидактичних візуальних засобів 
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 демонструє впевнені знання сутності дидактичних функцій технологій 

візуалізації, а також способів їх реалізації;  

 визнає важливість реалізації дидактичних функцій для досягнення педагогічної 

мети;  

 визначає функції, реалізовані у запропонованому дидактичному візуальному 

засобі й можуть проаналізувати їх доцільність у різних ситуаціях 

д
о
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н
ій

 

р
ів
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ь
 

 демонструє знання більшості дидактичних функцій технологій візуалізації, а 

також може вказати хоча б один із способів реалізації кожної з них;  

 може вказати функції, реалізовані у запропонованому дидактичному 

візуальному засобі; 

се
р

ед
н

ій
 

р
ів
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ь
 

 показує розуміння сутності й особливостей реалізації тільки окремих 

дидактичних функцій; 

 потребує допомоги у виокремленні превалюючих і допоміжних функцій в 

запропонованому дидактичному візуальному засобі; 

н
и
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к
и
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р
ів
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ь
 

 називає функції дидактичних візуальних засобів, проте не може пояснити їх 

сутності; 

 не усвідомлює необхідності їх реалізації у дидактичному візуальному засобі 

для досягнення педагогічної мети; 

 не може визначити функції, які реалізовано у запропонованому дидактичному 

візуальному засобі. 
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Продовження таблиця М.2. 
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 повною мірою демонструє знання компоновки матеріалу і сутності візуального 

кодування;  

 визнає важливість врахування основ композиції і колористики;  

 визначає можливості встановлення візуальних метафор та якорів й може проаналізувати 

доцільність їх застосування у якості смислових акцентів;  

 знає специфіку врахування типографічних рішень; 
д

о
ст

ат
н

ій
 

р
ів
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ь
 

 демонструє знання компоновки і візуального кодування матеріалу, проте утруднюється із 

вибором знаків візуалізації;  

 усвідомлює важливість врахування основ композиції і колористики, проте потребує 

допомоги гармонійній побудові візуального засобу;  

 прагне зрозуміти правила встановлення візуальних метафор та якорів;  

 може вказати способи застосування типографіки;; 

се
р
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н

ій
 

р
ів

ен
ь
 

 має несистематизовані знання щодо компоновки матеріалу, прийомів візуального 

кодування матеріалу і вибору знаків візуалізації;  

 не може аргументовано застосовувати правила побудови композиції і колористики; 

утруднюється із встановленням візуальних метафор та якорів;  

 потребує допомоги у застосуванні типографічних акцентів 

н
и
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к
и

й
 

р
ів
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ь
 

 не знає або має розрізнені знання щодо правил композиції та прийомів візуального 

кодування;  

 не усвідомлює необхідності використання кольорових схем для створення візуального 

засобу;  

 не може встановити візуальні метафори та якорі;  

 не знає як застосовувати типографіку; 
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 має систематизовані знання щодо спектру онлайнових інструментів, які можуть бути 

використані для створення дидактичних візуальних засобів різного функціонального 

призначення;  

 знає категорії кожного з видів окреслених інструментів;  

 знає їх переваги й обмеження;  

 може назвати основні можливості інструментальних засобів різних типів; 

д
о

ст
ат

н
ій

 

р
ів
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ь
 

 знає достатню кількість інструментальних засобів, що можуть бути використані для 

розробки дидактичних візуальних засобів, проте відчуває труднощі із визначенням їх 

особливостей, переваг та обмежень;  

 віддає перевагу інструментам масового використання для виконання більшості 

запропонованих завдань; 

се
р
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н
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р
ів
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ь
 

 знає кілька онлайнових категорій інструментів розробки дидактичних візуальних засобів, 

проте не можуть пояснити їх можливості;  

 відчуває труднощі при визначенні тих інструментальних засобів, якими можна 

скористатися для створення дидактичного візуального засобу певного призначення; 

н
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 знає онлайнові інструменти масового використання, проте не виявляє розуміння їх 

можливостей для створення дидактичних візуальних засобів, або не знайомий із сучасними 

онлайновим інструментарієм. 
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 повною мірою демонструє знання комплексу вимог – психологічних, педагогічних, 

ергономічних, естетичних; знає способи забезпечення кожної із вимог; 

 може пояснити необхідність дотримання кожної із вимог у дидактичному візуальному 

засобі, аргументують свої судження, ґрунтуючись на психолого-педагогічних дослідженнях 

та дослідженнях з фізіології; 
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о
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н
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р
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 демонструє знання більшості вимог, що висуваються до дидактичних візуальних засобів, 

може пояснити необхідність їх дотримання, проте не завжди аргументовано доводить власні 

судження;  

 потребує допомоги при визначенні способів забезпечення вимог в дидактичному 

візуальному засобі; 

се
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й
 р

ів
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ь
  має несистематизовані знання вимог, що пред’являються до дидактичних візуальних 

засобів;  

 не може аргументовано пояснити необхідність їх дотримання; 
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 не знає або має розрізненні знання щодо вимог, які висуваються до дидактичних 

візуальних засобів;  

 демонструє нерозуміння специфіки дидактичних візуальних засобів, зумовленої віковими 

особливостями школярів;  

 виявляє незнання способів забезпечення вимог в дидактичному візуальному засобі. 
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Таблиця М.3 

Показники та рівні операціонально-інструментального критерію готовності 

майбутнього вчителя до створення дидактичних візуальних засобів 
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 самостійно визначає мету візуального засобу, який розробляється; 

 обирає та обґрунтовує функції, які мають бути в ньому реалізовані й обґрунтовує 

власний вибір 
д

о
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н
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р
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 може визначити цільове й функціональне призначення дидактичного візуального 

засобу, який розробляється, але потребує допомоги в аргументації власного вибору 
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 самостійно визначає тільки мету дидактичного засобу, але потребує допомоги щодо 

встановлення функціонального призначення засобу 
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 відчуває істотні труднощі при самостійному визначенні мети дидактичного засобу 

та функцій, які мають бути реалізовані в засобі, який розробляється 
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 самостійно обробляє великі обсяги інформації, в тому числі слабоструктуровані;  

 впевнено виділяє головні і другорядні елементи і вміє чітко відображувати логічні 

зв’язки;  

 ефективно використовує методи та правила структурування навчального матеріалу 

відповідно до вікової специфіки учнів;  

 володіє навичками стиснення та ущільнення інформації без втрати її семантичної 

повноти відповідно до психологічних особливостей сприйняття цифрового покоління 

візуальних матеріалів; 

д
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е
н

ь
 

 може обробляти великі обсяги інформації, проте потребує допомоги в оброці 

слабоструктурованого матеріалу;  

 спроможний виділити головні і другорядні елементи, проте має ускладнення у 

відображенні логічних зв’язків;  

 прагне до використання методів та правил структурування навчального матеріалу 

відповідно до специфіки сучасного покоління;  

 потребує допомоги щодо стиснення та ущільнення навчального матеріалу 

відповідно до психологічних особливостей сприйняття учнями візуальних матеріалів; 

се
р

ед
н
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р
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 студент потребує допомоги у застосуванні методів та правил структурування 

навчального матеріалу відповідно до когнітивної сфери сучасних дітей;  

 має труднощі у стисненні та ущільненні навчального матеріалу відповідно до 

специфіки кліпового мислення школярів; 
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р
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 не володіє методами та правилами структурування навчального матеріалу;  

 не вміє застосовувати принципи компресії навчального матеріалу відповідно до 

особливостей дітей з кліповим мисленням; 
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Продовження Таблиці М.3 
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 студент уміє застосовувати принципи компоновки матеріалу;  

 ефективно вміє враховувати основи композиції і колористики;  

 виявляє впевненість у встановленні візуальних метафор та якорів;  

 використовує ефективні типографічні рішення; 

д
о

ст
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н
ій

 

р
ів
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ь
 

 студент, як правило може самостійно здійснювати візуальне кодування й 

компоновку матеріалу, проте утруднюється із перетворенням навчального матеріалу у 

візуальний формат;  

 враховує основи композиції і колористики, проте потребує допомоги гармонійної 

побудови;  

 потребує допомоги у встановленні візуальних метафор та якорів; намагається 

застосувати типографічні акценти; 

се
р
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н
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р
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ь
 

 студент намагається здійснювати компоновку матеріалу та залучати прийоми 

візуального кодування матеріалу;  

 потребує допомоги у застосуванні правил побудови композиції і колористики;  

 не проявляє ініціативи до встановлення візуальних метафор, якорів та 

типографічних акцентів; 

н
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 студент не вміє використовувати правила композиції та прийоми візуального 

кодування;  

 не намагається використовувати кольорові схеми та типографіку; 
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 студент виявляє самостійність щодо застосування спектру онлайнових інструментів, 

які можуть бути використані для створення дидактичних візуальних засобів різного 

функціонального призначення;  

 ефективно використовує всі категорії кожного з видів онлайнового інструментарію;  

 використовує переваги й враховує обмеження; 
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о
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 студент самостійно використовує достатню кількість інструментальних засобів, що 

можуть бути використані для розробки дидактичних візуальних засобів;  

 потребує допомоги щодо застосування кожної категорії видів онлайнового 

інструментарію; 
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 студент має ускладнення щодо використання онлайнового інструментарію при 

створенні дидактичних візуальних засобів;  

 відчуває певні труднощі при визначенні онлайнового інструменту, яким можна 

скористатися для створення дидактичного візуального засобу певного призначення; 

н
и

зь
к
и

й
 

р
ів
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ь
 

 студент має істотні труднощі при використанні онлайнового інструментарію для 

створення дидактичних візуальних засобів. 

Таблиця М.4 

Показники та рівні практично-діяльнісного критерію готовності майбутнього 

вчителя до створення дидактичних візуальних засобів 
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 студент ефективно й аргументовано визначає педагогічну доцільність 

застосування технологій візуалізації на уроці;  

 цілеспрямовано організує роботу учнів на уроці із залученням дидактичних 

візуальних засобів;  

 активно організує рефлексію учнів використовуючи візуалізацію;  

д
о

ст
ат

н
ій

 

р
ів

ен
ь
 

 студент потребує допомоги у визначенні педагогічної доцільності застосування 

технологій візуалізації на уроці;  

 має труднощі в організації діяльності учнів з їх використанням;  

 зазнає значних ускладнень при організації рефлексії учнів із залученням 

візуалізації; 
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Продовження таблиця М.4. 
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 студент ефективно й аргументовано визначає педагогічну доцільність застосування 

технологій візуалізації на уроці;  

 цілеспрямовано організує роботу учнів на уроці із залученням дидактичних 

візуальних засобів;  

 активно організує рефлексію учнів використовуючи візуалізацію;  
д

о
ст

ат
н

ій
 

р
ів

ен
ь
 

 студент потребує допомоги у визначенні педагогічної доцільності застосування 

технологій візуалізації на уроці;  

 має труднощі в організації діяльності учнів з їх використанням;  

 зазнає значних ускладнень при організації рефлексії учнів із залученням візуалізації; 

се
р

ед
н

ій
 

р
ів

ен
ь
 

 студент відчуває помітні труднощі у визначенні педагогічної доцільності 

застосування технологій візуалізації на уроці;  

 не вміє організовувати діяльність учнів з їх використанням;  

 не вміє організовувати рефлексію учнів із залученням візуалізації; 

н
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к
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ь
 

 студент не вміє визначати педагогічну доцільність застосування технологій 

візуалізації на уроці;  

 не намагається організовувати діяльність учнів та здійснювати рефлексію з їх 

використанням; 
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к
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р
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 ефективно планує навчально-пізнавальну, дослідницьку, рефлексивну та інші види 

діяльності учнів із залученням готових візуальних засобів;  

 ефективно адаптує існуючи дидактичні візуальні засоби для організації діяльності 

учнів із урахуванням їхнього контингенту; 

 демонструє творчий підхід при організації для різних видів діяльності учня на уроці 

на основі ЦДВЗ 

д
о

ст
ат

н
ій

 

р
ів

ен
ь
 

 намагається планувати навчально-пізнавальну, дослідницьку, рефлексивну та інші 

види діяльності учнів на готових візуальних матеріалах, проте потребує допомоги при 

урахуванні специфіки учнів;  

 намагається адаптувати існуючі візуальні засоби для організації різнопланової 

діяльності учнів, проте потребує допомоги при урахуванні психофізіологічних 

особливостей школярів; 

 не вбачає необхідність творчого підходу до організації різних видів діяльності учня 

се
р

ед
н

ій
 

р
ів

ен
ь
 

 відчуває помітні труднощі при плануванні навчально-пізнавальної, дослідницької, 

рефлексивної та інших видів діяльності учнів на готових візуальних матеріалах;  

 не намагається адаптувати існуючі засоби для організації різнопланової діяльності 

учнів; не спроможний до творчого підходу до організації різних видів діяльності учня; 

н
и

зь
к
и

й
 

р
ів
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ь
 

 не вміє планувати навчально-пізнавальну, дослідницьку, рефлексивну та інші види 

діяльності школярів; 

 не прагне до адаптації існуючих дидактичних візуальних засобів для організації 

різнопланової діяльності учнів 
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в
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к
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р
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 ефективно створює завдання для стимулювання пізнавального інтересу учнів, 

засвоєння способу дій, контрольні, творчі тощо, на готових візуальних матеріалах;  

 ефективно адаптує існуючи дидактичні візуальні засоби для розробки окреслених 

завдань; демонструє творчий підхід при розробці зазначених завдань на основі 

застосування технологій візуалізації; 

д
о

ст
ат

н
ій

 

р
ів

ен
ь
 

 намагається створювати завдання для стимулювання пізнавального інтересу учнів, 

засвоєння способу дій, контрольні, творчі тощо, на готових візуальних матеріалах, проте 

надає перевагу орієнтації на створення завдань за зразком; 

 намагається адаптувати існуючі засоби, проте потребує допомоги при урахуванні 

специфіки учнів; 

 не вбачає необхідність творчого підходу до розробки зазначених завдань; 

се
р

ед
н

ій
 

р
ів

ен
ь
 

 відчуває помітні труднощі у створенні завдань для стимулювання пізнавального 

інтересу учнів, засвоєння способу дій, контрольні, творчі тощо, на готових візуальних 

матеріалах; 

 не намагається адаптувати існуючі візуальні засоби для розробки відповідних завдань; 

 не спроможний до творчого підходу до розробки завдань у окресленому напрямку; 

н
и
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к
и

й
 

р
ів
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 не вміє створювати спеціалізовані завдання на готових візуальних матеріалах; 

 не прагне до адаптації існуючих дидактичних візуальних засобів для розробки завдань 

спеціалізованого характеру. 
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Таблиця М.5 

Показники та рівні рефлексивно-оцінювального критерію готовності майбутнього 

вчителя до створення дидактичних візуальних засобів 
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 адекватно, об’єктивно й аргументовано оцінює функціональні можливості й 

обмеження запропонованого та розробленого дидактичного візуального засобу; 

 аналізує педагогічну якість ресурсу; визначає вдалість обраних технологічних рішень; 

 здатен до критичного оцінювання дотримання комплексу вимог, що висуваються до 

візуалізації; 

 пропонує шляхи удосконалення дидактичного візуального засобу; 

д
о

ст
ат

н
ій

 

р
ів
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ь
 

 здатний частково оцінити функціональні можливості розробленого дидактичного 

візуального засобу; 

 може визначити вдалість технологічних рішень, проте не аргументує власні висновки; 

 знає сутність вимог, що висуваються до дидактичного візуального засобу, проте 

тільки частково може оцінити їх дотримання; 

 бачить окремі помилки та неточності у засобі, здатний встановити їх причини й 

запропонувати способи їх усунення; 

се
р
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н
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р
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ь
 

 за окремими критеріями може оцінити педагогічну якість запропонованого або 

розробленого дидактичного візуального засобу; 

 знає вимоги що висуваються до візуалізації, проте не може оцінити їх дотримання у 

власній розробці; 

 відчуває утруднення при оцінюванні технологічних рішень; бачить помилки у засобі, 

проте не здатний встановити їх причини й запропонувати способи їх усунення; 

н
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р
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ь
 

 не вміє адекватно оцінити запропонований або розроблений ним засіб; 

 оцінити ступінь дотримання комплексу вимог у дидактичному візуальному засобі; 

 не помічає помилок, неточностей; не бачить потреби в його удосконаленні. 
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 адекватно оцінює рівень власної підготовки до створення дидактичного візуального 

засобу, виявляє потребу в удосконаленні власної підготовки; 

 усвідомлює подальші кроки щодо покращення власного рівня підготовки; 

 виявляє готовність до професійної самоосвіти; 

д
о

ст
ат

н
ій

 

р
ів

ен
ь
 

 не може критично оцінити рівень власної підготовки до створення дидактичного 

візуального засобу; 

 усвідомлює потребу в удосконаленні рівня власної підготовки до створення 

дидактичного візуального засобу, проте не готовий до самостійного продовження 

навчання; 

се
р
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н

ій
 

р
ів
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ь
 

 вважає за доцільне удосконалення рівня власної підготовки, проте намагається 

уникнути зайвих зусиль; 

 не може сформулювати мету і напрямки подальших кроків щодо підвищення рівня 

власної підготовки до створення дидактичного візуального засобу; 

н
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р
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ь
  необ’єктивно оцінює рівень власної підготовки, вважає його цілком достатнім для 

створення авторських дидактичних візуальних засобів; 

 не вбачає необхідності поповнювати знання й уміння щодо створення дидактичних 

візуальних засобів 
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 має глибоко переконані в необхідності підвищення власної обізнаності з сучасним 

онлайновим інструментарієм для створення дидактичних візуальних засобів; 

 систематично відвідує педагогічні форуми, портали методичних об’єднань з метою 

пошуку найбільш ефективних онлайнових інструментів; 

 виявляє ініціативу щодо пошуку порталів-каталогів або інших ресурсів, які містять 

систематизовану інформацію щодо появи нових онлайнових інструментів; 

д
о
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н
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ь
 

 визнає потребу у підвищенні власної обізнаності щодо сучасного онлайнового 

інструментарію; 

 періодично відвідує педагогічні форуми, портали методичних об’єднань для пошуку 

актуальних онлайнових інструментів; 

 виявляє епізодичний інтерес до порталів-каталогів онлайнових інструментів; 
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Продовження Таблиці М.5 
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 не впевнений у необхідності систематичного підвищення власної обізнаності щодо 

сучасного онлайнового інструментарію; 

 відвідує запропоновані сайти й портали, які містять інформацію щодо актуальних 

сучасних онлайнових інструментів, проте не виявляє ініціативи; 

н
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 демонструє негативне або байдуже ставлення до необхідності підвищення власної 

обізнаності щодо сучасного онлайнового інструментарію; 

 не цікавиться новими онлайновими інструментами; вважає достатнім запропонований 

набір онлайнових інструментів й не вбачає потреби у пошуку нових. 
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 має глибокі переконання у необхідності систематичного моніторингу педагогічного 

досвіду використання дидактичних візуальних засобів в освітній практиці; 

 систематично відвідують педагогічні форуми, портали методичних об’єднань, 

персональні веб-сайти вчителів-новаторів з метою ознайомлення з наявним досвідом, 

беруть активну участь в обговореннях досвіду;  

д
о
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ат

н
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 визнає потребу в підвищенні рівня власної обізнаності щодо педагогічного досвіду 

використання дидактичних візуальних засобів в освітній практиці; 

 періодично відвідує портали методичних об’єднань, персональні сайти педагогів-

новаторів з метою ознайомлення з наявним досвідом та іноді проявляє ініціативу; 
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 не бачить необхідності систематичного підвищення рівня власної обізнаності із 

наявним педагогічним досвідом використання дидактичних візуальних засобів в процесі 

навчання; 

 іноді відвідує запропоновані сайти й портали, з передовим педагогічним досвідом, 

проте ініціатива в ознайомленні залежить від зовнішніх факторів; 
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 демонструє негативне або байдуже ставлення до необхідності ознайомлення з 

передовим педагогічним досвідом щодо використання дидактичних візуальних засобів у 

практиці навчання; 

 намагається уникнути ознайомлення із Інтернет-ресурсами, де розкривається досвід 

педагогів-новаторів. 
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