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Основні питання  

• Сутність поняття «візуалізація». Візуалізація      
як складова НУШ 
 
 

• Функції візуалізації на уроках природничої та 
математичної освітніх галузей 
 
 

• Дискурс щодо можливостей імплементації 
візуалізації на уроках природничої та 
математичної освітніх галузей 



PISA 

Козленко О.Г. «Компетентнісно орієнтовані завдання з природничо-наукової грамотності: 
структура, побудова, зміст, контексти, рівні складності» 





Дистанційне, онлайн та змішане навчання в освіті 



Створення та 
використання 
навчального 
візуального 

контенту 

Наочність 

Моделювання 

Візуалізація 

XVII ст. 

сер. XХ ст. 

кінець XХ ст. 



Результати опитування  учасників онлайн-курсів  

«Європейська якість навчання для кращої успішності учнів»: 



 

Ключові слова 
Частота 

використання 

Процес 21 

Образ 20 

Зображення 11 

Подання 11 

Уява 10 

Зір 10 

Візуалізація 



wordart.com 
ІКТ сервіс для створення хмар слів 



сприяє формуванню 
уявлень учнів про 
об’єкт вивчення 

надає можливості 
концентрації уваги 

школярів 

полегшує сприйняття 
навчальної інформації 

школярами 

активізує різні види 
пам’яті і мислення 

школярів 

сприяє інтенсифікації 
освітнього процесу 

розвиває пізнавальний 
інтерес школярів 

сприяє засвоєнню 
навчальної інформації 

сприяє кращому 
включенню нових 

знань в систему раніше 
придбаних 

полегшує реалізацію 
міжпредметних 
зв’язків у процесі 

навчання 

Використання візуалізації 
у процесі навчання природничо-математичних дисциплін 

викликає 
зацікавленість учнів у 
навчальній діяльності 

надає можливість 
створення позитивного 

емоційного фону на 
уроці 

сприяє 
запам’ятовуванню 
нових знань учнями 

Житєньова Н. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін 
до використання технологій візуалізації в освітньому процесі : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків, 2020. 538 с. 



Покращення засвоєння навчального матеріалу 
(доступність, зрозумілість його подачі та цілісність сприйняття учнями) 

Результати опитування  учасників онлайн-курсів  

«Європейська якість навчання для кращої успішності учнів»: 

89% 

11% 



Розвиток пізнавальних процесів 

69% 

26% 

5% 5% 5% 

37% 

53% 

Підвищення вмотивованості 
учнів до навчання 

Результати опитування  учасників онлайн-курсів  

«Європейська якість навчання для кращої успішності учнів»: 



Інтенсифікація 
навчального процесу 

5% 5% 

32% 

58% 

Ефективність формування 
умінь та навичок учнів 

5% 

21% 
26% 

48% 

Результати опитування  учасників онлайн-курсів  

«Європейська якість навчання для кращої успішності учнів»: 



Кого ви бачите на малюнку? 

Дослідження Роберта Ліпера 



Кого ви бачите на малюнку? 



Результати опитування  учасників онлайн-курсів  

«Європейська якість навчання для кращої успішності учнів»: 



Методичні рекомендації НУШ 
• Графічні організатори (Т-схема, сітка Елвермана, шкала ставлення 

«Так-Ні», понятійна таблиця, таблиця «Аналіз ознак поняття», 
діаграма Венна, циклічна діаграма, деревоподібна діаграма, 
діаграма «Фішбоун», таблиця ЗХД, карта знань тощо) 



Методичні рекомендації НУШ 

• Супровідні наочні матеріали до новітніх технологій навчання 
(керованого читання, мозкової атаки, асоціативного куща тощо) 



Методичні рекомендації НУШ 

• Лепбук 

тощо 



https://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html# 



Групи візуальних структур 

Хто/що? Портрет 

1 

Скільки?   Діаграма 2 

Де?   Карта 

3 

Коли?   
Часова 

шкала 

4 

Як?   Блок схема 
5 

Чому/ 

навіщо? 
  

Графік зі змінними 

параметрами 6 

D Roem. The Back of the Napkin (Expanded Edition): Solving Problems and Selling Ideas with Pictures. 2013.304p. 



Структура 1: ПОРТРЕТ 

Хто/що? Портрет 

Портрет - це якісне представлення об'єкта.  
 
При створенні портрета педагог орієнтує учнів на виділення і відображення найбільш 
важливих властивостей даного об'єкту, які роблять його індивідуальним і 
впізнаваним. 



Структура 2: Діаграма 

Скільки?   Діаграма 

Діаграма - це зображення, що наочно показує співвідношення будь-яких величин.  
Її використовують для кількісного порівняння характеристик декількох об'єктів. 



Структура 3: Карта 

Де?   Карта 

добре погано теплий холодний 

великий 

маленький 

  

  

  

    

  

  

  

Карта відображає взаєморозташування / взаємозв'язок досліджуваних об'єктів. 



Структура 4: Часова шкала 

Шкала часу - візуальне уявлення якісної/кількісної зміни об'єктів або їх 
просторового взаєморозташування у часі. 

Коли?   
Часова 

шкала 



Структура 5: Блок-схема 

Як?   
Блок- 

схема 

Початок 

Дані 

Дія 11 

Дія 21 

Кінець 

Початок 

Дані 

Дія 11 

Дія 21 

Дія 31 

Дія 41 

Кінець 

Так 

Початок 

Дані 

Умова 

Ні 
Дія 21 Дія 11 

Кінець 

Початок 

Дані 

Умова 

Дія 21 Дія 11 

Кінець 

Так Ні 



Структура 6: Графік зі змінними параметрами 
Чому/ 

навіщо? 
  

Графік зі змінними 

параметрами 

Графік зі змінними параметрами - це об'єднання (узагальнення) візуальних 
структур «портрет», «діаграма», «карта», «шкала часу» і «блок-схема».  



Карта знань «Групи візуальних структур за Д.Роемом» 
https://mm.tt/2389355828?t=E2z2p8kjBS 



https://mm.tt/2389355828?t=E2z2p8kjBS 

Практикум 
Ідеї щодо використання візуалізації 

на уроках природничої та математичної освітніх галузей 

Регламент: 
 

Ознайомлення з матеріалами, обговорення та збереження 
результатів на дошці Padlet– до 20 хвилин 
Покликання на дошку Padlet: 
https://padlet.com/innalipchevskaja/xlewjmelekkbw62q 
 

Виступ групи щодо можливостей використання візуалізації 
на інтегрованих уроках – до 2 хвилин 
 

Оцінювання запропонованих ідей  групою (заповнення 
Google  форми) – до 2 хвилин 

! Кількість ідей не обмежується ! 
 

 
Критерії та показники оцінювання: 
 
1) Визначте за 5ти бальною школою рівень інноваційності запропонованих ідей. 

 
2) Чи спробуєте Ви використати запропоновані ідеї у власній педагогічній діяльності? 

• Вже використовую 
• Так, всі запропоновані ідеї 
• Так, деякі ідеї 
• Ні, не планую  



Дякую за увагу! 


