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У статті розглядається проблема візу-
ального подання навчального матеріалу на 
уроках математики. Визначено поняття 
«візуалізація» та «когнітивно-візуаль-
ний підхід». Обґрунтовано, що візуалізація 
навчальної інформації може бути досягнута 
різними методичними прийомами, відпо-
відно до цього виділені різноманітні схемо-
знакові моделі представлення знань: логічну 
структуру навчальної інформації у формі 
графа, продуктивну модель, логічну модель, 
когнітивно-графічні елементи, фреймову 
модель, конспект-схему, опорний конспект 
і карту пам’яті. У статті зазначено, що 
уміле використання візуалізації у процесі 
навчання сприяє розвитку самостійності, 
активності, творчої пізнавальної діяльності 
учнів, що значною мірою забезпечує підго-
товку їх до самостійної практичної роботи.
Ключові слова: візуалізація, когнітивно-
візуальний підхід, візуалізація навчального 
матеріалу, навчання математики, форми 
подання матеріалу.

В статье рассматривается проблема визу-
ального представления учебного матери-
ала на уроках математики. Определены 
понятия «визуализация» и «когнитивно-
визуальный подход». Обосновано, что 
визуализация учебной информации может 
быть достигнута различными методи-
ческими приемами, в соответствии с 
этим выделены различные схемо-знаковые 
модели представления знаний: логическая 
структура учебной информации в форме 
графа, производительная модель, логи-

ческая модель, когнитивно-графические 
элементы, фреймовая модель, конспект-
схема, опорный конспект и карта памяти. 
В статье указано, что умелое использова-
ние визуализации в процессе обучения спо-
собствует развитию самостоятельности, 
активности, творческой познавательной 
деятельности учащихся, в значительной 
мере обеспечивает подготовку их к само-
стоятельной практической работе.
Ключевые слова: визуализация, когни-
тивно-визуальный подход, визуализация 
учебного материала, обучение матема-
тике, формы представления материала.

The article deals with the problem of visual pre-
sentation of educational material in mathematics 
lessons. The concept of “visualization” and “cog-
nitive-visual approach” are defined. It is substanti-
ated that the visualization of educational informa-
tion can be achieved by different methods, and 
according to this, various schema-sign models of 
presentation of knowledge are allocated, namely: 
the logical structure of educational information in 
the form of a graph, a productive model, a logi-
cal model, cognitive-graphic elements, a framing 
model, a notebook and a memory card. The arti-
cle states that the skilful use of visualization in the 
learning process contributes to the development 
of autonomy, activity, and creative cognitive activ-
ity of students, which to a large extent ensures 
their preparation for independent practical work.
Key words: visualization, cognitive-visual 
approach, visualization of educational material, 
mathematical training, forms of presentation of 
the material.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
сучасний етап розвитку людства характеризу-
ється глобальним зростанням обсягів різноманіт-
ної інформації. сьогодні кожна людина повинна 
бути готова до продуктивного опрацювання вели-
ких обсягів даних як у професійній діяльності, так 
і в особистому житті. ця готовність формується у 
дитячому та юнацькому віці, тобто у той період, 
коли основним видом діяльності є навчання.

Практика сучасної школи свідчить про існу-
вання об’єктивної суперечності між обсягом знань, 
яким повинен оволодіти учень чи студент протя-
гом навчання, та традиційними способами засво-
єння цих знань.

незважаючи на неперервне реформування 
системи вітчизняної освіти, новітні педагогічні тех-
нології ще не утвердилися в навчальних закладах 
різного освітнього рівня. у зв’язку з цим актуаль-
ними є дослідження, пов’язані з практичним засто-
суванням ідей цих технологій. Зокрема, такими за 
класифікацією Г.в. лаврентьєва [7] є: технологія 
контекстного навчання; технологія повного засво-
єння знань; технологія концентрованого навчання; 

технологія візуалізації навчальної інформації та 
деякі інші.

на нашу думку, саме технологія візуалізації 
навчальної інформації може стати основою нових 
методик навчання математики як у загальноос-
вітніх школах, так і у вищих навчальних закла-
дах, оскільки мова математики – це, насамперед, 
мова математичних моделей, символів, образів, 
які є частиною процесу візуалізації математич-
ного знання.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Зазначимо, що серед вітчизняних педаго-
гів проблемами візуалізації в навчанні займався 
в.Ф. Шаталов [10]. його досвід використання у 
навчальному процесі опорних сигналів у свій час 
активно вводився у шкільну практику, але, на 
жаль, так і не здобув широкого впровадження.

Процес візуалізації активно вивчається у  
сучасних дослідженнях науковців, серед яких 
р. арнхейм, н.в. Бровка, а.а. вербицький, 
в.о. далінгер, м.Г. друшляк, Б.П. ерднієв, 
Ю.м. Плотинський, н.о. резник, Г.к. селевко, 
о.в. семенихіна та ін. [8; 9].
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відзначимо, що численні психолого-педаго-
гічні дослідження (к.а. абульханова-славська, 
в.в. давидов, Г.в. дорофєєв, т.П. Зінченко, 
Ф.н. ільясов, Є.м. кабанова-меллер, м.в. кла-
рін та ін.) свідчать, що використання наочності в 
навчанні може здійснювати більш суттєвий, ніж 
просто зорове сприйняття, вплив на якість засво-
єння інформації.

але, як показує аналіз навчальної літератури 
з математики, ця проблема ще не достатньо 
вивчена. Як наслідок, вчителі математики мало 
використовують методи когнітивної візуалізації 
навчального матеріалу в процесі навчання.

Мета статті – проаналізувати різні підходи до 
визначення терміна «візуалізація» та виділити 
особливості когнітивно-візуального підходу та 
його форми для візуалізації навчального матері-
алу з математики.

Виклад основного матеріалу. Підхід у 
навчанні, що враховує пізнавальну роль наочності, 
отримав назву когнітивно-візуального.

когнітивно-візуальний підхід до навчання 
математики будується на активному і цілеспря-
мованому використанні резервів візуального мис-
лення, він припускає перенесення пріоритету з 
ілюстративної функції наочності на пізнавальну, 
тим самим забезпечуючи перенесення акценту з 
навчальної функції на розвиваючу.

виділяють багато інтерпретацій визна-
чення поняття «візуалізація». так, у монографії 
н.в. Бровки [1] подається таке визначення: «візуа-
лізація або наочність розуміється ширше, ніж мож-
ливість зорового сприйняття, оскільки, впливаючи 
на органи чуття учня, забезпечує формування 
більш повного уявлення образу або поняття, що, 
по-перше, призводить до більш міцного засвоєння 
матеріалу, по-друге, розвиває емоційно-ціннісне 
ставлення до отриманих знань».

наведемо також визначення а.а. вербицького: 
«Процес візуалізації – це згортання розумових 
змістів у наочний образ; будучи сприйнятим, образ 
може бути розгорнутий і служити опорою адек-
ватних розумових і практичних дій» [3]. це визна-
чення дозволяє розвести поняття «візуальний», 
«візуальні засоби» від понять «наочний», «наочні 
засоби». у педагогічному значенні поняття «нао-
чний» завжди засноване на демонстрації конкрет-
них предметів, процесів, явищ, уявлення готового 

образу, заданого ззовні. Процес розгортання мис-
леобразу і «винесення» його з внутрішнього плану 
на зовнішній є проекцією психічного образу. Про-
екція вбудована в процеси взаємодії суб’єкта й 
об’єктів матеріального світу, вона спирається на 
механізми мислення, охоплює різні рівні відобра-
ження, і відображення проявляється у різних фор-
мах навчальної діяльності.

Згідно з універсальним словником української 
мови «візуалізація – це демонстрація фізичного 
явища чи процесу у зручній для зорового сприй-
няття формі» [6].

лексикографічні джерела подають і таке визна-
чення поняття: «візуалізація – це одержання види-
мого зображення яких-небудь предметів, явищ, 
процесів, недоступних для безпосереднього спо-
стереження» [2].

узагальнюючи підходи до визначення візуаліза-
ції, під останньою розумітимемо процес згортання 
розумових змістів у наочний образ. також будемо 
розрізняти поняття візуалізації та наочності.

візуалізація навчальної інформації може бути 
досягнута різними методичними прийомами, від-
повідно до цього відомі різноманітні схемо-знакові 
моделі представлення знань. на рис. 1 наведемо 
найбільш популярні форми подання навчальної 
інформації.

1. Логічна структура навчальної інформації у 
формі графа (рис. 2). Зазвичай графи як візуальні 
засоби навчання в практиці використовуються 
рідко. тим не менш, їх можна ефективно вико-
ристовувати на вступних або заключних занят-
тях. опанувавши методику складання графів, учні 
легко можуть самостійно опрацьовувати великі 
текстові або інші матеріали, а вчитель – здій-
снювати оперативний контроль засвоєння ними 
навчального матеріалу.

2. Продуктивна модель є набором правил або 
алгоритмічних приписів для подання будь-якої про-
цедури розв’язання. Якщо звичайна інструкція скла-
дається з кількох, а іноді й великої кількості правил, 
то продуктивна модель зводить їх в одну візуальну 
композицію з усіма зв’язками і розгалуженнями. 
Приклад продуктивної моделі наведено на рис. 3.

3. Логічна модель частіше використовується 
для запису математичних аксіом і теорем із вико-
ристанням логіки предикатів, що дозволяє скоро-
тити кількість записуваних «знаків» у кілька разів.
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Рис. 1. Форми подання навчальної інформації
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наприклад, словесний виклад теореми «Якщо 
дві прямі а і в паралельні до третьої прямої с, то 
вони паралельні між собою» можна стиснути до 
такого вигляду: (а||с, в||с)→(а||в). у словесному 
записі 67 знаків, а в логічній моделі – всього 15.

4. Когнітивно-графічні елементи «Будівля» 
та «Дерево» (рис. 4) будуються за принципом 
блок-схем. тут важлива послідовність основних 
компонентів теорії: основа – ядро – додаток. 
в основі, зазвичай, представлені опорні поняття, 
факти, способи дій, актуалізація яких необхідна 

для вивчення її ядра. додаток містить навчаль-
ний матеріал, що забезпечує реалізацію логічних 
зв’язків і вихід на практику.

5. Фреймова модель. Фрейм у технології 
навчання – це одиниця представлення знань, 
деталі якої за необхідності можуть бути змінені від-
повідно до ситуації. Зазвичай фрейм складається 
з кількох комірок (слотів), кожна з яких має своє 
призначення. За допомогою фреймової моделі 
можна «стискати», структурувати і систематизу-
вати інформацію у вигляді таблиць, матриць. на 

 
Рис. 2. логічна структура навчальної інформації у формі графа

 
Рис. 3. Схема розв’язання квадратного рівняння
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Рис. 4. Когнітивно-графічні елементи «Будівля» та «Дерево»

Прямокутник Квадрат 

  

 
Рис. 5. Площі чотирикутників

 
Рис. 6. Конспект-схема (тема «Медіана трикутника»)
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рис. 5 наведено приклад фреймової моделі під 
час вивчення теми «чотирикутники».

6. Конспект-схема може розглядатися як 
окремий випадок фреймової моделі (рис. 6). Її 
автор в.м. каган [5] обґрунтовує застосування 
конспектів-схем тим, що сприйняття образів і 
явищ залежить від глибини проникнення в них. 
краще запам’ятовуються ті образи, які розкриті з 
усіх боків і на всіх рівнях.

наповнення блоків можливе за принципом 
асоціативного опорного конспекту або у вигляді 
короткого відображення вузлових моментів теми.

7. Опорний конспект або лист опорних сиг-
налів (рис. 7) – це побудована за спеціальними 
принципами візуальна модель змісту навчального 
матеріалу, у якій стисло зображені основні смис-

лові віхи вивчення теми. його можна вважати 
якісно новим етапом у схематизації навчального 
матеріалу, що не заперечує, а розвиває схему. 
опорний конспект повинен бути небагатослівним 
і стислим. кожен символ, слово або знак відби-
вають лише найголовніше. часто лист опорних 
сигналів – це тільки натяк на те, що потрібно роз-
повідати. далі думка має йти сама, вибудовуючи 
ланцюжки слів, фраз, нових думок.

8. Карта пам’яті найбільше наближає форму 
запису до природної роботи мозку зі сприйняття 
інформації та її передачі. у процесі словесної вза-
ємодії розуму доводиться сортувати фрагменти 
різноманітної, випадкової та хаотичної інформа-
ції, одночасно здійснювати відбір, формулювання, 
організацію матеріалу з урахуванням слів та ідей, 

 
Рис. 7. Опорний конспект із теми «коло, описане навколо трикутника»

 
Рис. 8. Інтелект-карта з теми «Тіла обертання»
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що виникають на підсвідомому рівні. слухачі ана-
лізують кожне слово в контексті попередньої та 
подальшої інформації і тільки після цього, ґрунту-
ючись на власному сприйнятті та досвіді, дають 
інтерпретацію значення слів.

карта пам’яті (рис. 8) дозволяє об’єднувати зорові 
та чуттєві асоціації у вигляді взаємопов’язаних ідей.

автори цього методу [4] пропонують різні спо-
соби роботи з інформацією за допомогою карт 
пам’яті. так, рекомендується через якийсь час 
повторно малювати карти для огляду матеріалу.

таким чином, візуалізація навчальної інформа-
ції технологічно може бути реалізована різними 
методичними прийомами і, відповідно до цього, 
відомими різноманітними схемо-знаковими моде-
лями представлення знань.

Висновки. в умовах інформатизації суспіль-
ства особливого значення набуває проблема 
візуалізації навчального матеріалу, на основі якої 
можливий розвиток візуального мислення учнів і 
яка виділена як один із пріоритетних напрямів роз-
виваючої функції математики.

уміле використання візуалізації у процесі 
навчання сприяє розвитку самостійності, актив-
ності, творчої пізнавальної діяльності учнів, що 
значною мірою забезпечує підготовку їх до само-
стійної практичної роботи.

навчання математики часто спирається на нао-
чні образи, тому природною буде побудова про-
цесу навчання на основі когнітивно-візуального 
підходу, що дозволяє максимально використову-
вати потенційні можливості візуального мислення. 
одна з центральних ідей такого підходу – широке і 
цілеспрямоване використання пізнавальної функ-
ції наочності.
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