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Стаття присвячена проблемі формування візуального мислення як провідної професійної якості майбутніх фахівців 

туристсько-екскурсійної сфери. В якості навчально-педагогічної технології формування їхнього професійного 

візуального мислення розглядається технологія візуалізації, яка базується на таких процесах як сприйняття, 

розуміння, інтерпретація візуальних образів, вибудова нових смислів. Запропонована спеціалізована навчальна модель 

застосування візуалізації у професійній підготовці до екскурсійної діяльності.  
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Постановка проблеми. В умовах підвищення 

візуалізації світу і збільшення інформаційного 

навантаження значимість візуального мислення в 

процесі пізнання зростає, що потребує нових техно-

логій, методів і засобів освіти і навчання фахівців 

різних сфер професійної діяльності. Особливо акту-

альним постає питання формування візуальної ку-

льтури і візуального мислення, як її важливої скла-

дової, для майбутніх фахівців туристсько-екскур-

сійної сфери, уміння мислити візуально, здатність 

перетворювати вербальну інформацію у візуальний 

образ для яких  постає як професійна якість.  

Аналіз досліджень і публікацій. Осмислення 

процесів формування візуальної культури, візуаль-

ного мислення як її важливої складової, постає акту-

альним завданням сучасного загальногуманітарного 

напрямку науки. Традиційно проблеми візуальної 

культури розробляються в таких сферах знання як 

культурологія, естетика, філософія, мистецтвознав-

ство. В основі цих досліджень лежать філософські, 

психологічні праці таких вчених як В.Мітчел, 

М.Мерло-Понті, М.Джей, Р.Рорті, Д.Лоу, В.Зінчен-

ка. Питанням візуалізації інформації, трансформації 

інформаційно-комунікативного поля наукової та ху-

дожньої картини світу під її впливом присвятили свої 

роботи Р. Арнхейм, Г.M. Маклюэн, А. Моль та інші. В 

контексті художнього, мистецтвознавчого напрямку ві-

зуальні дослідження здійснені В.Розіним, С.Даніелем, 

А.Колосовим, Н. Хреновим, П.Виноградовим та ін.  

Термін «візуальне мислення» був запропонований 

Р. Арнхеймом при дослідженні ним ролі і значення 

образних явищ для пізнавальної діяльності. А. Лурія 

досліджував мислення за допомогою візуальнх 

операцій, в результаті якого візуальні образи 

«мисляться». В педагогічних дослідженнях, 

дослідженнях з педагогіки вищої професійної школи 

зокрема, питання змісту, методів формування 

візуального мислення, ролі візуалізації у 

навчальному процесі розглядаються переважно в 

зв'язку з пошуком інноваційних методів навчання, 

на основі візуальних образів (А.Вербицький, 

Н.Манько, В.Четіна, Н.Лаврентьєва та інші), що 

базується на теоріях Р.С. Андерсона, Ф. Бартлетта, 

Ч. Фолкера, М. Мінського.  

Однак, досліджень з питань візуального 

мислення як професійної якості фахівців 

туристсько-екскурсійної сфери, необхідності її 

формування в процесі професійної підготовки нами 

не було знайдено.  

Мета статті. Дослідження особливостей формування 

візуального мислення як складової візуальної культури 

майбутніх фахівців з туризму в процесі професійної 

підготовки до здійснення екскурсійної діяльності  як виду 

туристичного супроводу.  

Основні результати дослідження. З моменту 

введення американським психологом  Арнхеймом 

Р. терміну «візуальне мислення» при дослідженні 

ним ролі і значення образних явищ для пізнавальної 

діяльності [1], воно розглядається вченими як 

діяльність розуму в спеціальному середовищі, 

завдяки якому стає можливим здійснення перекладу 

з однієї мови пред’явлення інформації на іншу, 

усвідомлення взаємоз’язків і взаємовідносин між її 

об’єктами. Візуальне мислення – це мислення за 

допомогою візуальних операцій, в результаті якого 

візуальні образи «мисляться», тобто є не 

ілюстрацією, не наочністю думки автора, а 

кінцевим проявленням власне мислення. Лур’є А.Р. 

виділяв розум, що працює за допомогою образу, 

«умо-зрительно» [3]. 

Із зростанням переваги візуального над 

вербальним, в умовах стирання мовного бар'єру у 

просторі візуальності, із збільшенням чисельності 

каналів інформації за рахунок розвитку 

електронних та медіа засобів комунікації, 

швидкості трансляції візуального тексту візуальна 

культура, візуальне мислення як її важлива 

складова набувають домінуючого значення і 

охоплюють дедалі більшу кількість різних сфер 

сучасного життя.  
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Здатність і необхідність перетворювати 

вербальну інформацію у візуальну форму – це 

професійна якість представників різних професій, 

важлива для багатьох видів професійної діяльності. 

Але для професії екскурсовода, гіда візуальне 

мислення – ключова професійна компетенція. 

В умовах «візуального повороту» екскурсію як 

пізнавальний засіб, в основі якого є об’єкти історії, 

матеріальної та духовної культури, природи, можна 

віднести до традиційної візуальної практики 

репрезентативного характеру. Однак, як туристична 

послуга екскурсія потребує значного переосмис-

лення підходів до екскурсійного обслуговування, 

осучаснення його форм і методів, в першу чергу, 

візуалізації екскурсійних об’єктів. Відповідно, 

постає питання якісно нового трактування «профе-

сійної свідомості, проектної мови» [4] фахівців 

екскурсійної справи. Тому, поряд з формуванням 

таких важливих елементів професійного мислення 

як систематизація змісту екскурсійного матеріалу, 

концентрація на певних темах, виділення головного 

в змісті інформації тощо, обов’язковим стає 

візуальне мислення майбутнього фахівця. 

Однією із найпоширеніших навчально-

педагогічних технологій формування візуального 

мислення є технологія візуалізації, що потребує  

подання навчального матеріалу у «стиснутому» 

візуальному образі. Візуалізація це і є згортання 

інформації в навчальний (пізнавальний) образ [ 3].  

Технологія візуалізації передбачає значимість 

візуального сприйняття в процесі пізнання. Сприй-

няття і мислення взаємозалежні, їхні функції вза-

ємно доповнюються, існування одного без іншого 

не має сенсу Важливо, щоб це доповнення утворю-

вало новий ступінь мислення – візуально-логічного 

[6]. Однак, образу у процесах сприйняття та розу-

міння надається провідна роль, що обумовлено під-

вищенням візуалізації світу і збільшення інформа-

ційного навантаження. Технологія візуалізації нав-

чальної інформації потребує спеціальної організа-

ції, спеціально підготовлених способів подачі пізна-

вального навчального матеріалу [3]. Їх добирають, 

спираючись на закономірність пам’яті розділятися 

на оперативну, короткострокову і довгострокову, 

що дає можливість при огляді візуального об’єкта 

переміщувати погляд від однієї деталі до іншої, по-

рівнювати їх, повертатися до основних моментів, 

аналізувати окремі елементи. Повторення окремих 

етапів удосконалює навички візуальної діяльності, 

сприяє розпізнаванню і формуванню цілісної систе-

ми, що відповідає навчальній задачі. Ця система за 

необхідності швидко відновлюється у будь-який 

момент. Вчені називають це роботою візуального 

мислення[6].  

З цих основних елементів візуальних засобів 

компонуються різні форми певним чином 

структурованої інформації, що і складає методичну 

основу технології візуалізації.  

Форма візуалізації – суб’єктивне утворення: 

кожен студент створює свій власний образ 

запропонованої інформації, який не завжди 

співпадає із запропонованим викладачем, не завжди 

може бути сприйнятий ним. Причина ускладнення 

процесу сприймання одного і того ж візуального 

тексту полягає у феномені неоднозначності його 

розуміння та інтерпретації [3]. 

Поєднання візуального образу, тексту, усного 

пояснення, що підводить студента до 

стереоскопічного, полісенсорного сприйняття 

навчального матеріалу,  дозволяє кожному студенту 

навчатися у найбільш сприятливій для нього 

репрезентативній системі сприйняття [6].  

Спеціалісти з візуального мислення поділяють 

процес сприйняття та опрацювання візуальної 

інформації на декілька етапів. На першому етапі 

формується націленість студентів на активне 

сприйняття шляхом спеціальної організації 

навчального матеріалу. Другий етап передбачає 

створення нових образів в результаті  формування 

цілісної системи відповідного завдання. На 

третьому етапі візуальний образ допомагає у 

пошуковій діяльності студента [6]. 

Але між цими елементами важливо визначити 

найбільш важливі, суттєві зв’язки, які будуть 

визначати конкретну структуру і послідовність 

викладення навчального матеріалу. У професійно-

му навчанні важливо враховувати цілі за профілем, 

адже сутність зв’язків, і врешті, загальної послідов-

ності вивчення навчального матеріалу залежить 

саме від нього. Отже, головним у підготовці до екс-

курсійної діяльності виступає визначення потріб-

них зв’язки. А вони випливають, у першу чергу, із 

специфіки цього виду професійної діяльності, яка 

полягає в умінні працювати з інформацією, з візу-

альними образами, трансформувати вербальну ін-

формацію у візуальні образи. Тому це вид візуа-

льної практики, і формування візуального мислення 

як професійної якості, компетенції майбутніх фахів-

ців туристсько-екскурсійної сфери надзвичайно 

актуальне.  

Структура професійного навчання, викладення 

навчального матеріалу створюється всією 

сукупністю навчальних елементів, які включені в 

певні зв’язки. Виділяють такі типи зв’язків: 

взаємодія, породження, перетворення, побудова, 

управління та функціональні зв’язки. Часто сам 

зв'язок виступає як навчальний елемент, тобто 

інформація, що підлягає засвоєнню [3]. Тобто 

зв’язки , що тримають структуру навчального 

процесу є одночасно і процесами візуального 

мислення, яке формується під час навчання – 

сприйняття, розуміння, мислення. 
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Враховуючи, що екскурсійна діяльність в основі 

своїй різновид пізнавальної діяльності, можна 

екстраполювати структуру і логіку візуалізації 

навчання на екскурсійний процес, який буде 

виглядати так: 

- взаємодія – вербальна інформація та візуальний 

образ екскурсійного об’єкту (сприйняття); 

- породження – від цієї взаємодії породження 

нового мисле-образу екскурсійного об’єкту  

(інтерпретація) 

- перетворення – розумове звернення до 

власного минулого досвіду і майбутнього уявлення 

- побудова – власного смислу – одне із 

найважливіших завдань екскурсійного пізнання.  

Висновки та пропозиції. Така спеціалізована 

навчальна модель застосування технології візуалі-

зації дозволить не тільки сформувати візуальне мис-

лення майбутніх фахівців екскурсійної справи, але 

одночасно дасть їм ефективні інструменти роботи з 

візуальними об’єктами, екскурсійною інформацією, 

трансформацією вербальних текстів у візуальні 

образи, і навпаки, що забезпечить ефективність 

роботи екскурсовода, і підвищить якість його 

екскурсії як туристичної послуги.  

Візуалізація та «стиснення» навчальної 

інформації може бути досягнута різними 

методичними прийомами і відповідними схемно-

знаковими моделями презентації професійних 

знань. Тому перспективою нашого подальшого 

дослідження є пошук інших форм і методів 

формування візуального мислення для 

представників такої творчої професії як фахівці 

туристичного супроводу. 
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Дашевская И.Н. 

ВИЗУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ТУРИСТСКО- ЭКСКУРСИОННОЙ СФЕРЫ 

Статья посвящена проблеме формирования визуального мышления как ведущего профессионального качества 

будущих специалистов туристско-экскурсионной сферы. В качестве учебно-педагогической технологии 

формирования их профессионального визуального мышления рассматривается технология визуализации, основанная 

на таких процессах как восприятие, понимание, интерпертация визуальных образов, построение новых смыслов. 

Предложена специализированная учебная модель применения визуализации в профессиональной подготовке к 

экскурсионной деятельности. 

Ключевые слова: визуальное мышление, визуальная культура, визуальний образ, визуализация, визуальное 

восприятие, понимание, интерпретация, информация, экскурсионная деятельность, специалист туристско-

экскурсионной сферы.  
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VISUAL THINKING IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS OF TOURISM AND 

EXCURSION SPHERE 

The article is devoted to the problem of formation of visual thinking as the leading professional quality of future specialists of 

the tourist-excursion sphere. The technology of visualization, based on such processes as perception, understanding, 

interpretation of visual images, the construction of new meanings, is considered as educational and pedagogical technology for 

the formation of their professional visual thinking. There is offered specialized educational model of visualization, which can 

be applied to professional training for excursion practice activity. 

Keywords: visual thinking, visual culture, visual image, visualization, visual perception, understanding, interpretation, 

information, practice excursion activity, specialist of the tourist-excursion sphere.  

 

 

 

 

 

 


