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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність та доцільність дослідження. Стратегічний курс України на 

забезпечення динамічного розвитку науки, економіки, соціальної сфери зумовлює 

необхідність модернізації освіти на засадах інтеграції продуктивних педагогічних 

ідей і досягнень новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Серед освітніх 

галузей особливе місце посідає природничо-математична освіта, яка є фундаментом 

для прогресу високотехнологічних і наукоємних галузей економіки та забезпечення 

сталого розвитку суспільства. Це зумовлює велику значущість 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. У всьому світі приділяється особлива 

увага розвитку шкільної природничо-математичної освіти, про що свідчить 

регулярне проведення міжнародних порівняльних досліджень її якості в різних 

країнах. Останнє дослідження (PISA, 2018 р.), у якому взяли участь 80 країн світу, 

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», де було 

наголошено на необхідності істотного підвищення якості природничо-математичної 

освіти і, перш за все, за рахунок забезпечення нагальних потреб загальної середньої 

освіти у висококваліфікованих педагогічних кадрах. 

Пріоритетні завдання вищої освіти з підготовки конкурентоздатного вчителя 

визначені в законодавчих державних документах: законах України «Про освіту» 

(2017 р.), «Про вищу освіту» (2014), Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (2013 р.), Концепції розвитку неперервної 

педагогічної освіти (2013), Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018 – 2020 роки (2018). Успішність виконання в Україні масштабних 

проєктів інформатизації освіти в рамках реалізації Національної програми 

інформатизації зумовила можливість широкого використання світових 

інформаційних ресурсів, цифрових дидактичних засобів, хмарних сервісів в 

освітньому процесі закладів загальної середньої освіти, що створило умови для 

підвищення його якості. Проте реалії свідчать про відсутність належної віддачі від 

технічної модернізації: у масовій педагогічній практиці спостерігається 

переважання традиційних методик; темпи і рівень освоєння вчителями новітніх 

педагогічних інструментів не відповідають вимогам сучасної цифрової школи; 

освітній процес не адаптований до потреб і очікувань нових поколінь 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 контексті 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 



2 

 

 

Конституції Європи, де висвітлено єдину ціннісну й методологічну платформу 

підготовки нового вчителя для об’єднаної Європи, візуалізацію знань віднесено до 

головних стратегій успішної діяльності вчителя.  

Пошуком шляхів модернізації освіти до запитів і потреб інформатизованого 

суспільства опікуються дослідники В. Биков, А. Гуржій, М. Жалдак, В. Луговий, 

Н. Морзе, В. Осадчий, С. Раков, С. Семеріков, О. Співаковський, О. Спірін та інші. 

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 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. 

Слід відзначити, що попри велику кількість 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 психологічному, педагогічному, методичному й інформатичному 

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 вимоги з 

боку системи професійної підготовки зазначеної категорії учителів у педагогічних 

https://www.blogger.com/profile/00788110608194322324
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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 зазначених 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 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.). 



4 

 

 

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. 

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 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 
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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 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 майбутнього вчителя, 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 
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використання технологій 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 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 майбутнього вчителя 

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 – 
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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 

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 майбутнього 

вчителя, 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 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-
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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 

інтенсифікації освітнього процесу (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:  

- 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 загальнодидактичні (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); 
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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. 

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. 

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 
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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 у працях, опублікованих у співавторстві, 

полягає у встановленні та обґрунтуванні теоретичних і практичних питань 

професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації [6-8; 12; 21; 24; 25; 29; 31; 32; 34; 40; 46]; 

теоретичному обґрунтуванні методичних засад підготовки майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін [9; 15; 18-20; 22; 27; 30; 41; 42]; висвітленні 

можливостей використання технологій візуалізації у професійній педагогічній 

діяльності вчителів зазначених дисциплін [10; 11; 13; 14; 28; 35-38; 43; 44; 46, 50]; 

визначенні особливостей і специфіки використання технологій візуалізації в 

освітній практиці [17; 33; 45; 47]; обґрунтуванні технології створення ЦДВЗ [26]; 

розробці дидактико-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 

візуалізації (навчально-методичних матеріалів до навчальних дисциплін, до 

проведення майстер-класів, завдань для самостійної роботи студентів, методичних 

рекомендацій до їх виконання [2–5; 16; 23; 39; 48; 49]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження доповідалися на: 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Образование и наука XXI 

века – 2010» (Днепропетровск, 2010), «Стратегические вопросы мировой науки» 

(Польша, 2011), «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (Черкаси, 2014), 

«Проблемы теории и практики дистанционного и электронного образования» (Ялта, 

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: 

Пошук молодих (Херсон, 2011), «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), «Информационные технологии: наука, техника, технология, 

образование, здоровье» (Харьков, 2014), «Професійна підготовка фахівця в 

контексті потреб сучасного ринку праці» (Вінниця, 2017), «Інформаційні технології 

– 2019» (Київ, 2019). 

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). 

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. 
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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 (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.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, визначено його 

мету, завдання, об’єкт, предмет, концепцію, гіпотезу, методологічні і теоретичні 

засади, методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення результатів наукового пошуку, наведено відомості про впровадження та 

апробацію основних положень дослідження. 

У першому розділі «Проблеми підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації у науковій 

літературі та освітній практиці» схарактеризовано ступінь розробленості 

досліджуваної проблеми і стан підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітній 

практиці. 

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. Проаналізовано зміст понять «візуалізація», «когнітивна візуалізація», 

«візуалізація навчального матеріалу», «технологія візуалізації навчального 

матеріалу»; 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. 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-
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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 

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. 

Проведений аналіз освітньо-професійних програм (навчальних планів, 

програм навчальних дисциплін і педагогічних практик), дидактико-методичного 

забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти України показав, 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. 

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. 

У другому розділі «Наукове обґрунтування готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації 

у предметно-професійній діяльності» схарактеризовано дидактичний потенціал і 

визначено функції технологій візуалізації в освітньому процесі з природничо-

математичних дисциплін; розкрито специфіку створення ЦДВЗ та надано 

класифікацію інструментальних засобів їх конструювання на основі хмарних 

сервісів; розроблено технологію створення ЦДВЗ та наведено комплекс вимог до 

зазначених засобів; теоретично обґрунтовано структурні компоненти готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі. 

Показано, 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. 
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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. 

Виокремлено функції технологій візуалізації в інтенсифікації освітнього процесу, до 

яких віднесено: 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 змогу підтримувати високий навчальний темп; 

функцію сприяння раціональній організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 

на уроці за рахунок її алгоритмізації. 

Виокремлення функцій розкриває дидактичний потенціал ЦДВЗ і дає підставу 

для створення зазначених засобів на засадах функціонального підходу. Разом із тим, 

складність створення ЦДВЗ зумовлена не тільки їх поліфункціональністю, але й їх 

особливостями. На підставі проведеного аналізу та узагальнення психолого-

педагогічних досліджень з проблем актуалізації педагогічного потенціалу 

когнітивної візуалізації у моделюванні дидактичних об’єктів було розкрито 

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); 

 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. 

Зазначена специфіка пояснює низьку ефективність евристичного підходу до 

створення візуальних засобів і зумовлює необхідність технологічного підходу до їх 
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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 виступають хмарні сервіси, що забезпечують швидкий доступ до 

ресурсів і послуг, підключення до віртуальних машин, на яких встановлено 

необхідне програмне забезпечення. Розмаїття хмарних сервісів і широкий спектр їх 

застосувань зумовили необхідність розробки класифікації інструментів для 

створення ЦДВЗ. Розроблену класифікацію інструментів, відібраних за їх дієвістю, 

функціональною спроможністю й ефективністю для використання в педагогічних 

цілях, представлено на рис.1.  

 

Рис. 1. Класифікація інструментів для створення ЦДВЗ на базі хмарних сервісів 

ЦДВЗ, що призначаються для використання в освітньому процесі з 

природничо-математичних дисциплін, повинні відповідати комплексу вимог, які 

представлено інтегровано у вигляді таких груп: педагогічні, психологічні, 

ергономічні та естетичні вимоги. Педагогічні вимоги: вимога відповідності – 

відбиття змісту навчального матеріалу з урахуванням цілей його вивчення та 

вікових особливостей учнів; вимога узгодженості – створення візуального 
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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. 

Процес створення ЦДВЗ за розробленою нами технологією передбачає 

послідовність визначених етапів: етап цілепокладання спрямований на визначення 

значущості та місця навчального матеріалу у загальній системі предметної 

підготовки, аналіз можливих складностей його сприйняття та засвоєння учнями, 

конкретизацію цілей використання та дидактичних функцій створюваного ЦДВЗ і 

передбачає визначення кінцевої мети створення ЦДВЗ; етап дидактичного дизайну 

зорієнтований на генералізацію навчального матеріалу, структурування та 

встановлення ієрархії та взаємозв’язків між його ключовими елементами, і має на 

меті створення макету ЦДВЗ; етап візуального дизайну передбачає вибір 

композиційного рішення, розробку графічних елементів для візуального кодування 

навчального матеріалу і спрямований на створення прототипу ЦДВЗ; етап 

інструментального дизайну полягає у конструюванні засобу у цифровому форматі з 

використанням вибраного інструмента i передбачає реалізацію розробленого 

прототипу в онлайн середовищі, визначення кольорових та типографічних рішень, 

установлення візуальних якорів, логічних наголосів та акцентів. Кожен етап 

завершується аналізом отриманого результату.  
Вищезазначене дало підставу визначити сутність і структурні компоненти 

готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 
використання технологій візуалізації. Мотиваційно-ціннісний компонент 
відбивається 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 
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містить специфічні знання вчителя, необхідні для успішного використання 
технологій візуалізації в освітньому процесі з природно-математичних дисциплін, і 
відображається у знаннях: дидактичного потенціалу технологій візуалізації, 
дидактичних функцій ЦДВЗ; психолого-педагогічних аспектів, методичних 
прийомів використання технологій візуалізації в освітньому процесі; основ 
візуального дизайну (основ композиції, колористики, типографіки, способів 
відображення логічних зв’язків, графічного акцентування тощо); онлайнових 
інструментів створення ЦДВЗ; комплексу вимог (педагогічних, психологічних, 
естетичних, ергономічних) до ЦДВЗ. Операціонально-інструментальний компонент 
поєднує три блоки вмінь – проєктувальний, дизайнерський, інструментальний, які в 
комплексі закладають підґрунтя спроможності майбутнього вчителя 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 уміння оцінювати 
педагогічну спроможність інструмента, здійснювати його раціональний вибір, 
ефективно застосовувати його функціональні можливості. Практично-діяльнісний 
компонент включає комплекс умінь, необхідних для успішного застосування 
технологій візуалізації: 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 включає здатність 
майбутнього вчителя до критичного аналізу педагогічної якості ЦДВЗ, адекватного 
оцінювання рівня власної готовності до застосування технологій візуалізації, уміння 
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. 

Виокремлення і конкретизація структурних компонентів готовності 
становлять основу для обґрунтування та розробки практично затребуваної моделі 
підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 
використання технологій візуалізації в освітній практиці. 

У третьому розділі «Теоретичне обґрунтування та дидактико-методичне 

забезпечення моделі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 
дисциплін до використання технологій візуалізації у предметно-професійній 
діяльності» обґрунтовано методологічні підходи та принципи підготовки майбутніх 
учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 
візуалізації; обґрунтовано й розроблено структурно-функціональну модель 
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зазначеної підготовки; схарактеризовано структуру та зміст дидактико-методичного 
забезпечення запропонованої моделі. 

Узагальнений аналіз наукової літератури (К. Безукладніков, Д. Ельконін, 
В. Давидов, Т. Ільїна, Ч. Купісевич, Н. Мачинська, Н. Кошарна, Н. Ничкало, 
Н. Носовець, Г. Сипачьова, Н. Тарасов та інші) зумовив визначення методологічних 
підходів, які виступають теоретико-методологічними засадами підготовки 
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 
технологій візуалізації: системний, синергетичний, діяльнісний, контекстний, 
акмеологічний, аксеологічний. Системний підхід дає змогу розробити цілісну 
модель такої підготовки, виявити відповідні її елементи, компоненти, встановити 
зв’язки і відношення між ними, визначити системоутворювальні фактори та умови 
функціонування. Синергетичний підхід передбачає створення умов для підготовки 
майбутніх вчителів, здатних до повноцінної і продуктивної діяльності в постійно 
змінюваному світі з урахуванням його сучасних потреб та інтересів. Діяльнісний 
підхід спрямований на формування професійних умінь та навичок педагогічної 
діяльності, які забезпечують успішне становлення майбутнього професіонала. 
Реалізація контекстного підходу 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 і передбачає сприяння постійному пошуку майбутнього педагога 
новітнього інструментарію, методик його застосування в майбутній діяльності 
впродовж усього професійного життя. Аксіологічний підхід відповідає за 
формування системи ціннісних орієнтацій і спрямовує майбутнього педагога до 
пізнавальної активності, визначення траєкторії власного розвитку, постановки 
самоосвітніх цілей.  

Окреслені підходи відбиваються у принципах підготовки майбутніх учителів 
природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації. 
Загальні принципи (системності і послідовності навчання; науковості; наочності; 
зв’язку теорії з практикою; усвідомленості і міцності засвоєння знань; 
природовідповідності) доповнені специфічними принципами, які враховують 
специфіку окресленої підготовки. До спеціальних віднесено: принципи: 
інноваційності та випереджувальності, естетичності, орієнтації на хмарні сервіси. 
Принцип інноваційності та випереджувальності 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 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. Принцип 
орієнтації на хмарні сервіси спрямований 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 
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наявних ЦДВЗ. Уточнені та виокремлені дидактичні принципи складають основу 
побудови моделі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 
дисциплін до використання технологій візуалізації в майбутній професійній 
діяльності.  

Розроблено структурно-функціональну модель зазначеної підготовки (рис. 2), 
яка містить такі блоки: цільовий блок представлений єдністю провідної мети та 
системи завдань, комплексне розв’язання яких забезпечує її досягнення; змістово-
процесуальний охоплює основні концептуальні положення підготовки майбутніх 
учителів природничо-математичних дисциплін до використання технологій 
візуалізації у професійній діяльності; базується на загальнодидактичних і 
специфічних принципах та методологічних підходах до підготовки студента; 
включає етапи зазначеної підготовки майбутніх учителів; містить навчальні 
дисципліни, які відображають зміст підготовки, необхідне дидактико-методичне 
забезпечення, запропоновані форми і методи навчання; результативно-
оцінювальний включає критерії готовності майбутніх учителів природничо-
математичних дисциплін до використання  технологій  візуалізації  (мотиваційно-
ціннісний;  когнітивний, операціонально-інструментальний, практично-діяльнісний, 
рефлексивно-оцінювальний), за якими визначаються рівні зазначеної готовності 
(низький, середній, достатній, високий).  

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.  

Базовий етап підготовки реалізується на першому році навчання і 
спрямований на забезпечення психолого-педагогічної та загальної інформатичної 
підготовки студента, на розширення технологічних знань і вмінь студентів. 
Завдання базового етапу полягають у з’ясуванні особливостей розвитку пізнавальної 
сфери учнів, специфіки сприйняття інформації учнями різних вікових категорій, 
впливу візуалізації на мислення людини; психологічного та фізіологічного підґрунтя 
візуалізації; сутності поняття візуалізації та її видів; набутті поглиблених знань 
комп’ютерної графіки, зокрема методів створення і обробки графічних зображень 
різного типу. 

Реалізація завдань базового етапу потребує поглиблення змісту таких 
навчальних дисциплін підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 
дисциплін, як «Педагогіка» і «Психологія», які доцільно доповнити модулями 
«Візуалізація як тренд сучасної освіти» та «Психолого-фізіологічне підґрунтя 
візуалізації», відповідно. Для забезпечення поглибленої підготовки з комп’ютерної 
графіки введено додатковий модуль «Основи обробки та створення растрових і 
векторних зображень» навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології», 
яка спрямована на надання необхідних знань та вмінь студентам та закладає основи 
успішного використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
подальшій діяльності.  
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Рис. 2. Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 

використання технологій візуалізації в освітньому процесі. 
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Продуктивний етап є основним у формуванні готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації. Він 

реалізується на II – III курсах навчання і націлений на формування у студентів 

комплексу теоретичних знань і практичних умінь, необхідних для створення 

якісного ЦДВЗ. Завдання продуктивного етапу підготовки передбачають набуття 

знань: (1) дидактичного потенціалу візуалізації, її функцій в освітньому процесі; 

(2) прийомів аналітичного опрацювання навчального матеріалу для формування 

смислового контенту ЦДВЗ; (3) основ візуального дизайну (основ композиції, 

колористики, типографіки); (4) способів генералізації навчального матеріалу; 

(5) способів відображення ієрархії його ключових елементів, їх логічних зв’язків; 

(6) специфіки створення ЦДВЗ; (7) системи вимог (педагогічних, психологічних, 

ергономічних, естетичних), яким повинен відповідати візуальний контент 

освітнього призначення; (8) класифікації інструментів візуалізації за основними 

напрямами її застосування в освітньому процесі; оволодіння уміннями: (1) 

створювати ЦДВЗ на технологічних засадах; (2) впевнено оперувати базовим 

комплектом педагогічно корисних інструментів візуалізації; (3) аналізувати 

педагогічну доцільність застосування ЦДВЗ; (4) здійснювати перевірку ЦДВЗ на 

відповідність комплексу педагогічних, психологічних, естетичних та ергономічних 

вимог. 

Забезпечення набуття перелічених знань і вмінь студентами потребує 

уведення додаткової дисципліни «Основи проєктування цифрових дидактичних 

візуальних засобів», де розкриваються теоретичні передумови використання 

візуалізації та висвітлюються практичні питання розробки ЦДВЗ на технологічних 

засадах. У межах зазначеної дисципліни передбачено запровадження майстер-

класів, воркшопів та тренінгів з використання візуалізації в освітньому процесі.  

Реалізація завдань продуктивного етапу потребує розширення змісту 

дисципліни «Методика навчання профільної дисципліни» уведенням модуля 

«Педагогічні засади використання візуалізації в освіті». З огляду на важливість 

створення умов для набуття студентами реального досвіду практичного 

використання ЦДВЗ, необхідним є оновлення завдань педагогічної практики, 

зокрема уведення таких, що включають розробку та апробацію ЦДВЗ. 

Коригувальний етап відбувається на IV курсі навчання і спрямовується на 

актуалізацію, корекцію вдосконалення набутих знань і вмінь студентів, їх 

інтеграцію з вирішенням реальних педагогічних завдань, оволодіння студентами 

здатністю оцінювати рівень власної підготовки до створення й застосування ЦДВЗ, 

набутті переконань у значущості підвищення рівня власної готовності до створення і 

використання ЦДВЗ з точки зору власного професійного зростання; формування 

потреби систематично критично аналізувати та опановувати передовий 

педагогічний досвід створення і використання ЦДВЗ. 

Завдання коригувального етапу передбачають формування потреби в 

цілеспрямованій актуалізації набутих студентами знань і вмінь, їх поглибленні; 

здатності оцінювати власну підготовленість до створення ЦДВЗ. 

Виконання перелічених завдань потребує розширення: (1) змісту навчальної 

дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» модулем «Етико-

правові засади роботи з готовими візуальними ресурсами»; (2) змісту навчальної 
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дисципліни «Методика навчання профільної дисципліни» модулем «Технології 

візуалізації в освітній практиці», у межах якого студенти залучаються до виконання 

практичних завдань з адаптації існуючих візуальних матеріалів до умов і цілей 

конкретного навчального заняття, зі створення комплекту ЦДВЗ для вивчення 

заданої теми профільного навчального предмету; (3) тематики курсових і наукових 

робіт студентів, індивідуально-дослідницьких завдань із зазначених дисциплін. 

Запропонована модель підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації розроблена як на 

теоретичному рівні, так і на дидактико-методичному, що уможливлює її 

впровадження в педагогічний процес закладів вищої освіти, які здійснюють 

професійну підготовку майбутніх учителів зазначених спеціальностей. 

У четвертому розділі «Експериментальна перевірка ефективності 

розробленої моделі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому процесі» 

висвітлено загальні питання постановки і проведення експериментального 

дослідження, спрямованого на перевірку ефективності розробленої моделі; описано 

етапи його проведення; наведено аналіз його результатів; схарактеризовано 

критеріально-діагностичний апарат, розроблений для виявлення рівня готовності 

майбутнього вчителя до використання технологій візуалізації. 

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 експерименту було визначено стан готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації та потребу в підготовці до такої діяльності. З цією метою 

було проведено пілотажне опитування 200 вчителів природничо-математичних 

дисциплін загальноосвітніх шкіл м. Харкова та Харківської області, аналіз 

результатів якого дав змогу зробити висновок, що вчителі у власній педагогічній 

діяльності використовують обмежений набір видів ЦДВЗ. Встановлено, що педагоги 

в освітній практиці впевнено використовують презентації, створюючи їх за 

допомогою PowerPoint (97,8%), про використання інших видів ЦДВЗ (ментальні 

карти, фішбоуни тощо) зазначили 33,2% вчителів. Однак, лише 37,9% із них 

відмітили, що використовують такі засоби систематично. Загалом учителі (95%) 

вважають, що використання візуалізації позитивно впливає на загальну атмосферу 

на уроці і робить його більш ефективним. Разом з тим, з’ясовано, що головною 

перешкодою у використанні ЦДВЗ учителі вбачають власну недостатню обізнаність 

щодо існуючих онлайнових інструментів для створення різних ЦДВЗ (55,7%), брак 

методичних матеріалів зі створення і використання ЦДВЗ (58,4%), невміння 

створювати візуальні засоби (61,3%), брак часу на підготовку та розробку 
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візуального контенту (11,3%), відсутність мотивації (2,2%), застарілість наявного 

технічного обладнання (3,1%).  

На цьому етапі було створено дидактико-методичне забезпечення (програми 

модулів та дисциплін, навчальні посібники, матеріали для практичних і самостійних 

робіт, майстер-класів, воркшопів, візуальний контент для аналізу, приклади 

візуалізації навчального матеріалу тощо), необхідне для упровадження 

запропонованої моделі підготовки майбутнього вчителя в освітню практику. 

Зазначене забезпечення пройшло апробацію в ході експерименту. Для встановлення 

рівнів готовності студентів до використання технологій візуалізації було розроблено 

критеріально-діагностичний апарат: визначено критерії, показники зазначеної 

готовності, схарактеризовано її рівні і діагностичні методи для їх визначення. 

На констатувальному етапі було визначено початковий рівень готовності 

залучених до участі в експерименті майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін, визначено контингенти експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) 

груп, доведено, що між групами ЕГ та КГ немає статистично значимої різниці за 

початковими рівнями готовності учасників до використання технологій візуалізації.  

На формувальному етапі експерименту для студентів експериментальної 

групи було розширено зміст дисциплін психологічного, педагогічного, методичного 

та інформатичного спрямування («Педагогіка», «Психологія», «Методика навчання 

профільної дисципліни», «Сучасні інформаційні технології», «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті») за рахунок уведення додаткових спеціально 

розроблених модулів та тем, а також запроваджено спеціально розроблену 

навчальну дисципліну «Основи проєктування цифрових дидактичних візуальних 

засобів». Так, на базовому етапі підготовки студенти експериментальної групи у 

межах дисципліни «Педагогіка» під час вивчення додаткового модуля «Візуалізація 

як тренд сучасної освіти» були ознайомлені із сутністю візуалізації в освітньому 

процесі, технологіями візуалізації в сучасних освітніх трендах тощо, перевагами та 

новими можливостями, які надає використання візуалізації. У процесі практичних 

занять студенти були залучені до розробки таблиці-довідника з огляду сучасних 

освітніх трендів, порівняльної таблиці можливостей сучасних освітніх трендів тощо; 

було організовано обговорення доповідей, підготовлених студентами, а також 

проведення дискусій та брейнстормінгів з актуальних питань використання 

візуалізації. У процесі вивчення додаткового модуля «Психолого-фізіологічне 

підґрунтя візуалізації» дисципліни «Психологія» студенти були ознайомлені з 

психологічними аспектами використання візуалізації, впливом візуалізації на 

когнітивні особливості учнів тощо. Практичні заняття мали на меті залучення 

студентів до аналізу та порівняння психолого-фізіологічних особливостей поколінь 

Х, Y та Z, складання узагальненої таблиці цих особливостей тощо. У межах 

дисципліни «Сучасні інформаційні технології» під час вивчення модуля «Основи 

обробки та створення векторних і растрових зображень» студенти ознайомлювалися 

з функціональними можливостями професійних пакетів растрової і векторної 

графіки; оволодівали уміннями опрацювання таких зображень, створювали колажі, 

здійснювали кольорову корекцію; обробляли зображення за допомогою фільтрів; 
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опановували методи конвертування зображень в різні формати тощо; залучались до 

створення власної бібліотеки растрових і векторних об’єктів-заготовок. 

На продуктивному етапі підготовки для студентів експериментальної групи 

було запроваджено спеціально розроблену навчальну дисципліну «Основи 

проєктування цифрових дидактичних візуальних засобів», яка складається з 

чотирьох модулів: 

 «Теоретичні засади використання візуалізації». Модуль 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 

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; 

 «Основи дизайну візуальних об’єктів». Модуль 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; 

 «Сучасні інструменти створення ЦДВЗ». Модуль 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. 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;  

 «Технологія створення ЦДВЗ». Модуль 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 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 
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презентації власних розробок, їх критичного аналізу, вироблення пропозицій щодо 

можливих шляхів удосконалення представлених ЦДВЗ. 

У межах курсу було організовано проведення майстер-класів зі створення 

ЦДВЗ вибраних видів. Кожен майстер-клас складався з 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.  

Для студентів експериментальної групи було розширено зміст дисципліни 

«Методика навчання профільної дисципліни» за рахунок уведення модуля 

«Педагогічні засади використання візуалізації в освіті», під час вивчення якого 

студенти ознайомлювались із педагогічними засадами застосування візуалізації у 

педагогічних технологіях; залучались до здійснення SWOT-аналізу педагогічних 

технологій; обговорення їх переваг та особливостей тощо.  

На коригувальному етапі підготовки студенти експериментальних груп у 

межах модуля «Технології візуалізації в освітній практиці» дисципліни «Методика 

навчання профільної дисципліни» студенти долучались до розробки уроків різного 

типу із застосуванням технологій візуалізації. Під час педагогічної практики 

студентам експериментальних груп було запропоновано виконати спеціально 

розроблені завдання, спрямовані як на вивчення досвіду вчителів природничо-

математичних дисциплін з використання технологій візуалізації, так і на перевірку 

ефективності власних ЦДВЗ у реальному освітньому процесі.  

У межах дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» під час 

опанування додатково уведеного модуля «Етико-правові засади роботи з готовими 

візуальними ресурсами» студенти ознайомлювалися з етико-правовими аспектами 

використання готових цифрових візуальних ресурсів (графічних зображень, 

рисунків, фотографій, візуальних дидактичних засобів тощо), представлених у 

мережі Інтернет, а також з інструментами та способами захисту авторських ЦДВЗ 

при їх розміщенні в мережі Інтернет.  

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, 
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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 (мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 

операціонально-інструментального, практично-діяльнісного, рефлексивно-

оцінювального) і показників (рис. 3). Для встановлення коефіцієнтів вагомості 

зазначених критеріїв було застосовано метод експертного оцінювання. 

 

 

Рис. 3. Критерії, коефіцієнти їх вагомості та показники готовності майбутніх учителів 

природничо-математичних дисциплін до використання технологій візуалізації 
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На контрольному етапі експериментального дослідження було здійснено 
статистичне опрацювання результатів проведеного експерименту, визначено 
інтегроване значення сформованості рівня готовності майбутніх учителів до 
використання технологій візуалізації у контрольних та експериментальних групах, 
проаналізовано й узагальнено підсумки експериментальної перевірки ефективності 
запропонованої моделі формування готовності майбутніх учителів природничо-
математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в освітньому 
процесі.  

Отримані кількісні дані засвідчили суттєві зміни, що відбулися у готовності 
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 
технологій візуалізації за результатами усіх етапів підготовки у порівнянні з 
констатувальним етапом: 

– приріст кількості студентів (у %) з високим рівнем зазначеної готовності 
склав 29,6 % в експериментальній групі та 10,7 % у контрольній групі; 
– приріст кількості студентів (у %) з достатнім рівнем зазначеної готовності 
склав 32,6 % в експериментальній групі та 12,1 % у контрольній групі; 
– зменшення кількості студентів (у %) із середнім рівнем зазначеної 
готовності склало 13,3 % в експериментальній групі, збільшення таких 
студентів (у %) склало 1,4 % у контрольній групі; 
– зменшення кількості студентів (у %) з низьким рівнем зазначеної готовності 
склало 48,9 % в експериментальній групі та 24,3 % у контрольній групі. 
Динаміку формування готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до використання технологій візуалізації в контрольній та 
експериментальній групах відображено на діаграмах (рис. 4.). Динаміка змін 
відповідає передбаченому моделлю поступальному набуттю майбутніми вчителями 
природничо-математичних дисциплін знань, умінь, особистісних якостей, що 
визначають їх готовність до використання технологій візуалізації в освітньому 
процесі. 

Базовий    Продуктивний    Коригувальний 

 

Рис. 4. Розподіл кількості студентів (у %) ЕГ і КГ за інтегрованим значенням 
сформованості їх готовності до використання технологій візуалізації наприкінці базового, 

продуктивного, коригувального етапів. 

Аналіз отриманих в експериментальних групах результатів увиразнює 
статистичну значущість виявлених змін, доцільність і ефективність запропонованої 
структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх учителів природничо-
математичних дисциплін до використання технологій візуалізації, що підтверджує 
гіпотезу дослідження. 
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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 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 
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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, 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 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. 
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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 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 
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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, 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 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 
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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 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 
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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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АНОТАЦІЇ 

Житєньова Н.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до використання 

технологій візуалізації в освітньому процесі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» (015 – Професійна 

освіта). Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

Міністерство освіти і науки України, Харків, 2020. 

У дисертації розкрито дидактичний потенціал технологій візуалізації, виділені 

і теоретично обґрунтовані їх функції в інтенсифікації освітнього процесу. 

Охарактеризована специфіка створення цифрових дидактичних візуальних засобів. 

Уточнено систему педагогічних, психологічних, ергономічних, естетичних вимог до 

таких засобів. Запропоновано класифікацію онлайнового інструментарію, що 

використовується для їх створення, а також для модифікації і адаптації до 

конкретних завдань і умов освітнього процесу. Розроблено технологію створення 

цифрових дидактичних візуальних засобів. 

Розкрито суть готовності майбутніх учителів природничо-математичних 

предметів до використання таких засобів в освітній практиці. Виділено структурні 

компоненти готовності (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операціонально-

інструментальний, практично-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний). Розроблено 

критеріально-діагностичний апарат для визначення рівня її сформованості. 

Розроблено теоретико-методичні засади формування даної готовності майбутніх 

учителів, які покладені в основу запропонованої структурно-функціональної моделі 

їх підготовки. Розроблено дидактико-методичне забезпечення для реалізації 

запропонованої моделі в практиці професійної підготовки майбутніх учителів 

зазначеної категорії. Описано хід і представлені результати педагогічного 

експерименту, проведеного з метою перевірки ефективності запропонованої моделі, 

які свідчать про те, що її впровадження позитивно позначається на формуванні 

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. 

Житенева Н.В. Теоретические и методические основы профессиональной 

подготовки будущих учителей естественно-математических дисциплин к 

использованию технологий визуализации в образовательном процессе. – 

На правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.04 «Теория и методика профессионального образования» (015 

– Профессиональное образование). Харьковский национальный педагогический 

университет имени Г. С. Сковороды, Министерство образования и науки Украины, 

Харьков, 2020. 

В диссертации раскрыт дидактический потенциал технологий визуализации, 

выделены и теоретически обоснованы их функции в интенсификации 

образовательного процесса. Охарактеризована специфика создания цифровых 

дидактических визуальных средств. Уточнена система педагогических, 

психологических, эргономических, эстетических требований к таким средствам. 

Предложена классификация онлайнового инструментария, используемого для их 

создания, а также для модификации и адаптации к конкретным задачам и условиям 

образовательного процесса. Разработана технология создания цифровых 

дидактических визуальных средств.  

Раскрыта суть готовности будущих учителей естественно-математических 

дисциплин к использованию таких средств в образовательной практике. Выделены 

структурные компоненты готовности (мотивационно-ценностный, когнитивный, 

операционально-инструментальный, практически-деятельностный, рефлексивно-

оценочный). Разработан критериально-диагностический аппарат для определения 

уровня ее сформированности. Разработаны теоретико-методические основы 

формирования рассматриваемой готовности будущих учителей, которые положены 

в основу предложенной структурно-функциональной модели их подготовки. 

Разработано дидактико-методическое обеспечение для реализации предложенной 

модели в практике профессиональной подготовки будущих учителей указанной 

категории. Описан ход и представлены  результаты педагогического эксперимента, 

проведенного с целью проверки эффективности предложенной модели, 

свидетельствующие о том, что ее внедрение положительно сказывается на 

формировании готовности будущих учителей естественно-математических 

дисциплин к использованию технологий визуализации в образовательном процессе. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущего учителя 

естественно-математических дисциплин, модель подготовки учителей к 

использованию технологий визуализации, готовность к использованию технологий 

визуализации, цифровые дидактические визуальные средства, технология создания 

цифровых дидактических визуальных средств. 

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 devoted to the issue of preparation of pre-service science and 

mathematics teachers to use visualization technologies in the educational process. It is 
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established that the development of visualization technologies has influenced a lot on the 

education, which has led to the expansion of the arsenal of digital teaching aids, as well as 

to their qualitative change. The essence and new qualities of visualization based on the use 

of the latest information technologies are highlighted, and the didactic potential of digital 

didactic visual aids is covered. 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. It is pointed out that the realization of the didactic potential of 

visualization technologies requires reliance on the use of pedagogically effective digital 

didactic visual aids developed on a theoretically grounded basis.  

The specifics of digital didactic visual aids design are revealed. They 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. The 

system of requirements (pedagogical, psychological, ergonomic and aesthetic digital 

didactic) to visual aids is elaborated and specified. A classification of online tools for 

creating, modifying and adapting digital didactic visual aids has been developed. The tools 

are selected according to their effectiveness, functionality and efficiency of use in 

pedagogical practice. They are grouped 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 digital didactic visual aids has 

been developed. The technology covers the number of stages: goal-setting stage focused 

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

the creation of a layout of the aid; visual design that focuses on the developing a prototype 

of the aid; the phase of instrumental design where the digital implementation of the 

didactic visual aid takes place.  

It is determined that the readiness of pre-service teachers of science and 

mathematics to use visual technologies is displayed in a set of their relevant knowledge 

and skills, strong desire to carry out such an activity, ability to assess and increase their 

own training level. In the structure of the said readiness the proper components are 

distinguished: motivational-value, cognitive, operational-instrumental, practical, reflexive-

evaluative. The definition of a five-component structure makes the basis for developing a 

model for training potential science and mathematics teachers to use visualization 

technologies in the educational process. The effectiveness of teachers’ training in the use 

of visualization technologies is ensured by taking into account certain methodological 

approaches (systemic, synergetic, activity, acmeological, axeological, contextual and 

technological) and principles: general principles (principle of clarity, science, systematic 

and consistent learning, connection with practice etc.), and specific principles that take 
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into account the specifics of the outlined training (innovation and advancement principle, 

the principle of aesthetics, and the principle of focus on cloud services). 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.  

In order to validate the effectiveness of the developed training model, an 

experimental study was carried out, which confirmed the positive impact of its 

implementation in training of potential science and mathematics teachers for their 

willingness to use the visualization technologies in their future professional activity. 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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