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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

МАТЕРІАЛУ В КУРСІ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» 
 

У сучасних умовах ефективність навчального процесу найчастіше визначається ефективністю застосовуваних 

технологічних рішень. У статті зроблено спробу оцінки ефективності різних форм візуалізації навчального матеріалу 

при викладанні курсу біології у старшій школі. Показана ефективність використання структурно-логічних схем та 

ментальних карт у порівнянні з відео-уроками та уроками-презентаціями. Зроблено висновок про те, що для підвищення 

ефективності сприйняття навчальний процес має бути побудований на зрозумілих та цікавих формах візуалізації 

матеріалу, вибір яких залежить від кінцевої навчальної мети. Складання структурно-логічних схем або ментальних карт 

сприяє трансформації отриманої інформації в асоціативні зв’язки навчальних понять, а розвиток креативного і 

критичного мислення  при цьому робить процес навчання цікавішим і результативнішим. 
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Протягом усього свого життя людина 

взаємодіє з навколишнім світом, приймаючи 

інформацію про нього і від нього за допомо-

гою своїх п'яти органів чуття:  зір, слух, нюх, 

дотик, сенсорика. На думку М. МакЛюена [7], 

одного з популярних соціологів XX століття, 

людина сприймає реальність не такою, яка во-

на є, а такою, якою вона «подається» засобами 

комунікації. А оскільки світ сьогодні – це 

візуально орієнтований світ, світ віртуальних 

можливостей та інформаційних технологій, то 

візуальні засоби знаходять особливе значення 

у вирішенні завдань виховання і освіти. Та й, 

підростаюче молоде покоління – нове й 

унікальне. Сьогодні часто доводиться чути від 

учителів і батьків, що діти стали іншими, їх 

складніше навчати і виховувати. Так, сучасні 

учні мають ряд особливостей, які, без сумніву, 

впливають на їхню успішність. Перед нами за 

партами на уроках сидить нове покоління 

учнів, які використовують Інтернет вже на 

новому рівні – як простір, в якому вони живуть. 

Вони звикли бути в Мережі, з ними завжди 

смартфони і для них це природна якість     життя.     

Школярі працюють з фотографіями, відеомате-

ріалами та звуками вільно на будь-яких гадже-

тах, вони здатні працювати з безліччю джерел 

інформації одночасно. На відміну від їхніх 

батьків, які були школярами в 80-90 роки і з 

відкритим ротом ловили кожне слово вчителя, 

дивуючись глибині і змістовності його лекції, 

сьогоднішніх підлітків вже не може влаштувати 

монологічна модель інформаційної передачі.  

Поступальне вдосконалення загальної 

середньої освіти спрямоване на переорієнтацію 

процесу навчання на розвиток особистості учня, 

на навчання його самостійно оволодівати но-

вими знаннями, на формування інформаційної 

функціональної, мотиваційної та соціальної 

компетентностей.  Змінюються цілі і завдання, що 

стоять перед сучасною освітою, акцент пере-

носиться із "засвоєння знань" на формування 

"компетентності", тому покращення і модерні-

зація «старих прийомів, що добре працюють» 

нагальна потреба, а  одним з них є візуалізація. 

Психологи вважають, що 80% сучасних учнів 

візуали і тільки 20% – аудіали і кінестетики. На-

певно, це закономірно, враховуючи пріоритет-

ність кліпової культури у століття глобальної 

комп'ютеризації, тому важливо своєчасно кори-

гувати викладання згідно запитам суспільства, бо 

розумною методикою забезпечується «і успіш-

ність, і реалізація програми, і дисципліна, і плід-

ність роботи учителя, і подальше зростання і роз-

виток можливостей учня», – так вважала 

М.А.Рибнікова [5].  

Першими, хто ввів у теорію та практику 

навчання візуалізацію, були Я. Коменський, 

І. Песталоцці, К. Ушинський, Г. В. Лейбніц, 

В. Оконь. Під візуалізацією вони розуміли 
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лише зорове сприйняття предмета чи явища. 

Потім воно переросло в поняття почуттєвого 

сприйняття загалом (слух, відчуття, зір, 

дотик). Пізніше до методу наочності додали 

спостереження, дослід і практичні дії, а 

навчальні моделі, таблиці, картини, схеми 

тощо стали важливими засобами візуалізації. 

Сьогодні теорія візуалізації представлена в 

працях О. Асмолова, А. Вербицького, В. Давидова 

та ін. Вивченню технології візуалізації як 

інструмента активізації й удосконалення навчально-

пізнавальної діяльності школярів присвячено 

дослідження Г. Брянцевої, Г. Лаврентьєва, 

Н. Лаврентьєвої, М. Манько, Н. Неудахіної, 

С.Носкова, Д. Шеховцової та ін. У своїх 

роботах Л. Білоусова, Л. Білявська, Л. Бутенко, 

О. Ігнатович, М. Синиця, М. Цимбалюк, В. Швирка, 

С. Шушкевич, Н. Якотюк та ін. торкнулися 

питань створення оригінальних прийомів 

візуалізації та розробили методику її застосування 

у викладанні природничих дисциплін [1]. 

Вербицький А.А. дає наступне визначення 

візуалізації: «Це згортання розумових змістів в 

наочний образ; будучи сприйнятим, образ може 

бути розгорнутий і служити опорою адекватних 

розумових і практичних дій" [2]. Отже, візуалі-

зація – це унаочнення, створення умов для візу-

ального спостереження, коли інформація пода-

ється у вигляді оптичного зображення  -малюн-

ків і фотографій, графіків, діаграм, структурних 

схем, таблиць, карт тощо. 

Підтвердження того, що наочне уявлення 

інформації є більш ефективним, ніж просто 

сприйняття на слух, можна знайти в наступних 

роботах: Міллер говорить про те, що здатність 

сприймати інформацію стає краще, якщо 

задіяний зоровий канал сприйняття [16]; 

твердження того, що образи запам'ятовуються 

краще, ніж слова, знайшло своє відображення 

в роботах S.M.Kosslyn (1980), R.N. Shepard і 

L.A. Cooper (1982). Деякі емпіричні дослідження 

показують, що візуальне надання інформації 

більш ефективно, ніж словесне, при вирішенні 

учнями різних завдань [15]. К. Ушинський 

стверджував що найефективніший вплив на 

людину здійснює та інформація, яка впливає 

на кілька органів чуття і запам'ятовується вона 

тим краще і міцніше, чим більше каналів було 

активізовано. Він писав: “Педагог має подбати 

про те, щоб якомога більше органів чуття - око, 

вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, 

якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті 

запам'ятовування. За такого дружного сприяння 

всіх органів в акті засвоєння ви переможете 

найлінивішу пам’ять [11].  

Доказ ефективності поєднання словесного і 

наочної інформації в навчанні лежить на 

нейрофізіологічному рівні. Під час сприйняття 

інформації відбувається її кодування на різних 

рівнях і різними способами: образному і логіч-

ному, предметно-матеріальному, вербальному і 

візуальному [8]. На сьогоднішній день вже 

вивчені процеси мислення людини, порядок 

побудови логічних ланцюжків, приблизна схе-

ма роботи мозку. Це дозволяє керувати проце-

сом мислення з найбільшою ефективністю, якщо 

правильно використовувати свій мозок за до-

помогою сучасних методів. Є численні дослід-

ження [13], які підтверджують, що 10% люди-

на запам’ятовує з почутого, 20% – з прочита-

ного, і 80% – з побаченого і зробленого. Май-

же 70% сенсорних рецепторів знаходяться в 

очах; близько половини нейронів головного 

мозку людини задіяні в обробці візуальної 

інформації; на 19% менше при роботі з візу-

альними даними використовується когнітивна 

функція мозку, що відповідає за обробку та 

аналіз інформації; на 17% вище продуктив-

ність людини, що працює з візуальною інфор-

мацією; на 4,5% краще згадуються докладні 

деталі візуальної інформації; на 323% краще 

людина виконує інструкцію, якщо вона міс-

тить ілюстрації.  

Практика показує, що найефективнішим 

навчання на уроках природничих дисциплін стає 

тоді, коли учень виявляє максимальну актив-

ність, а вчитель виконує роль консультанта та 

фасилітатора – допомагає їм самостійно робити 

висновки та узагальнення, спираючись на їхній 

життєвий досвід і ніколи не «замикає» навчання 

на собі. Використання візуальних засобів нав-

чання  на інтегрованих уроках природничого 

циклу дозволяє інтенсифікувати діяльність вчи-

теля і школяра; підвищити якість навчання пред-

мета; відобразити істотні боки біологічних, хі-

мічних, фізичних, географічних об'єктів тощо, 

висунути на передній план найбільш важливі (з 

точки зору навчальних цілей і завдань) характе-

ристики досліджуваних об'єктів і явищ [6].   

Нині існує доволі широкий спектр форм ві-

зуалізації навчального матеріалу як електрон-

них так і фізичних: комп’ютерні презентації, 

флеш анімації, відео- аудіо- матеріали, зобра-

ження, діаграми, структурно-логічні схеми, 
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графіки, ментальні карти тощо. Проте найпо-

ширенішим електронним засобом навчання на 

уроках залишається презентація. Звичайно 

плюси в цьому є: поєднання коментарів викла-

дача з відео сприяє активізації уваги учнів до 

змісту навчального матеріалу і підвищенню 

інтересу; використання мультимедійних пре-

зентацій надає емоційне забарвлення  матері-

алу, приносить естетичне задоволення учням, 

підвищуючи якість навчальної інформації [14].  

Але чому забувають про всі інші форми 

візуалізації? Проведений теоретичний аналіз 

засвоєння навчальної інформації з використан-

ням блок-схем, ментальних карт, свідчить про їх 

однозначний вплив на результат навчальної 

діяльності учнів. Проте не слід заперечувати і 

той факт, що візуальна форма представлення 

інформації має і певні недоліки [5]: будь-який 

схематизм обумовлює певну спрощеність розу-

міння. Це може створити ілюзію, що для вивчен-

ня предмета чи явища достатньо зображеного 

матеріалу; абсолютизація інформації за принци-

пом логіко-структурного моделювання може 

негативно вплинути на формування мислення і 

мови. Це слід ураховувати, оскільки існують 

принципові відмінності між гуманітарним і 

природничо-науковим стилями мислення; окре-

мі частини інформації дуже важко піддаються 

структуризації, що ускладнює розробку цілісно-

го матеріалу за допомогою схем; схематична 

форма подання інформації може не повною 

мірою відповідати закодованому змісту.  

Головне, що вирізняє візуалізацію як інфо-

продукт – чітке повідомлення. Щоб обрати ме-

тод візуалізації для донесення цього повідом-

лення треба зауважити той факт, що будь-яка 

форма візуалізації інформації містить елемен-

ти проблемності. Завдання вчителя – викорис-

товувати такі форми наочності, які не тільки 

доповнили б словесну інформацію, але й самі 

були носіями інформації [9]. 

До найбільш застосованих форм візуалізації 

відносяться відео-уроки, презентації, структурно-

логічні схеми  та ментальні або інтелект-карти. 

Відео урок — це візуальний інструмент 

демонстрації будь-якого процесу, коли учні 

дивляться на екран, на якому показані 

картинки, рисунки, графіки по темі та звучить 

голос з  поясненням [3]. 

 Презентація – це електронний документи 

особливого виду, який відрізняється комплек-

сним мультимедійним змістом, особливими 

можливостями відтворенням та супроводжу-

ється коментарями та поясненнями вчителя [4]. 

Структурно-логічні схеми – це спосіб 

наочного представлення інформації в структу-

рованому, систематизованому, закодованому за 

допомогою знаків-сигналів (символічних, гра-

фічних, візерункових, словесних) вигляді [10]. 

Ментальні карти (інтелект карти) - 

діаграма на якій відображають слова, ідеї, 

завдання, або інші елементи, розташовані раді-

ально навколо основного слова або ідеї. Вико-

ристовуються для генерування, відображення, 

структурування та класифікації ідей під час 

навчання, організації, розв'язання проблем, 

прийняття рішень [12]. 

Мета дослідження полягала в оцінці ефек-

тивності засвоєння учнями навчальної інфор-

мації, пропонованої за допомогою електрон-

них засобів навчання та різних форм 

візуалізації. 

Основними завданнями дослідження  було 

проведення експерименту, спрямованого на 

оцінку рівня засвоєння навчальної інформації 

школярами в залежності від  використаної 

форми її візуалізації.  

В якості критерію ефективності засвоєння 

виділили рівень засвоєння навчальної 

інформації. Показниками засвоєння, а також 

його результатом, в даному дослідженні були 

перевірочні завдання в вигляді тестових питань. 

Дидактичними умовами виступали: 

дидактичний зміст матеріалу і форми його 

візуалізації – мультимедійна презентація, відео-

урок, структурно-логічні схеми та ментальні 

карти. Форма візуального ряду обиралась 

відповідно до теми уроку згідно календарно-

тематичного планування уроків біології для 11 

класу затвердженого МОН України (табл.1). 

Ефективність засвоєння навчальної інфор-

мації оцінювалася в балах (максимально 12 

балів) після закінчення уроку шляхом тесту-

вання. Тестові завдання  до кожного уроку міс-

тили 24 питання, варіанти відповідей та мали 

однаковий рівень складності. 

Проведене дослідження виявило особли-

вості впливу дидактичних умов навчання на 

ефективність засвоєння навчальної інформації, 

пропонованої за допомогою  різних 

електронних засобів візуалізації (рис.1). 
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Таблиця 1. 

Відповідність тем уроків та використаних форм візуалізації 
Тема уроку Форма візуалізації 

Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Принцип єдності 

організмів та середовища мешкання  

ментальна (інтелект) карта 

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття 

про адаптивну радіацію 

контроль, без візуалізації 

Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в 

екосистемі 

відеоурок 

Симбіоз та його форми презентація 

Основні середовища існування та адаптації до них організмів: водне 

середовище 

структурно-логічна схема 

 

 
Рис. 1.  Ефективність форм візуалізації 

 

В цілому, запропоновані нами форми наоч-

ності інформації сприяють засвоєнню навчаль-

ного матеріалу за рахунок активізації певних 

розумових операцій, релевантних навчальним 

цілям (запам'ятовування, розуміння, аналіз, син-

тез, оцінка, застосування). Така практика розви-

ває в учнів пам'ять, стійкість уваги, викликає 

зацікавленість. 

Найбільшу ефективність показало викорис-

тання ментальних карт та структурно-логічних 

схем. При цьому інтелект-карта дає змогу охо-

пити все одним поглядом, а блок-схема пока-

зує все найвагоміше в асоціативних порівнян-

нях та зв’язках. При цьому навчальний мате-

ріал засвоюється міцніше, а залучення самих 

учнів до складання карт або схем водночас 

зменшує втомлюваність, стимулює мислення 

та підштовхує до прийняття нестандартних 

рішень, створення власних символів та 

позначок. 

Щодо презентації та відео-уроку, які також 

сприяли більш якісному засвоєнню 

навчального матеріалу, але  мали менші 

загальні показники збільшення ефективності 

порівняно з контролем.  Про це свідчить як 

розподіл учнів за рівнем навчальних досягнень 

(рис.1), так і показники середнього балу, 

отриманого за тестування (рис.2). 

 
Рис. 2. Середній бал контрольного тестування для різних форм візуалізації 
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Ймовірно, такі форми візуалізації, які 

безумовно роблять урок більш цікавим та 

пізнавальним, в меншому ступені залучають  

учнів до аналізу отриманої інформації та 

можливо  призводять до певної втоми та 

втрати уваги наприкінці заняття. 

Висновки та пропозиції. 

Візуалізація навчального матеріалу сприяє 

міцному засвоюванню навчального матеріалу, 

зменшує втомлюваність та активізує пізнаваль-

ну та розумову діяльність учнів. Вибір форми 

візуалізації для кожного конкретного уроку за-

лежить від кінцевої навчальної мети: ознайом-

лення,  аналіз, узагальнення тощо. При цьому 

можливе поєднання на одному уроці декількох 

форм, що сприятиме активізації у учнів різних 

когнітивних процесів. 

Найбільш ефективними формами візуалі-

зації виявились структурно-логічні схеми та 

ментальні карти, які сприяли тому, що вся 

інформація з навчальної теми трансформува-

лась в асоціативні зв’язки навчальних понять, 

а розвиток креативного і критичного мислення 

зробив процес навчання цікавішим і 

результативнішим. 

Отримані результати можуть бути викорис-

тані в практиці викладання дисциплін природ-

ничого циклу для збільшення продуктивності 

та ефективності навчання, коли вчитель не ли-

ше дає нові знання, а й заохочує, захоплює по-

баченим та сприяє стимулюванню навчально-

пізнавальної діяльності. 
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Шиян А., Войтович Е.Н.,  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В КУРСЕ 

«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

В современных условиях эффективность учебного процесса чаще всего определяется эффективностью 

применяемых технологических решений. В статье сделана попытка оценки эффективности различных форм 

визуализации учебного материала при преподавании курса биологии в старшей школе. Показана эффективность 

использования структурно-логических схем и ментальных карт по сравнению с видео-уроками и презентациями. 

Сделан вывод, что для повышения эффективности восприятия учебный процесс должен быть построен на 

понятных и интересных формах визуализации материала, выбор которых зависит от конечной учебной цели. 

Составление структурно-логических схем или ментальных карт способствует трансформации полученной 

информации в ассоциативные связи учебных понятий, а развитие креативного и критического мышления при этом 

делает процесс обучения более интересным и результативным. 

Ключевые слова: визуализация информации, учебный процесс, презентация, видео-урок, структурно-логическая 

схема, ментальная карта, эффективность усвоения учебного материала 
 

Shiyan A., Voitovych O.,  

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL MATERIAL VISUALISATION FORMS IN THE 

COURSE "NATURAL SCIENCE" 

In modern conditions, the effectiveness of the educational process is often determined by the effectiveness of applied 

technological solutions. The article attempts to evaluate the effectiveness of various forms of visualization of educational 

material in teaching biology in high school. The effectiveness of the use of structural-logical schemes and mental maps in 

comparison with video lessons and presentation lessons is shown. It is concluded that to increase the effectiveness of 

perception, the learning process should be based on clear and interesting forms of visualization of the material, the choice of 

which depends on the ultimate learning goal. Drawing up structural-logical schemes or mental maps promotes the 

transformation of the received information into associative connections of educational concepts, and the development of 

creative and critical thinking at the same time makes the learning process more interesting and effective. 

Keywords: information visualization, educational process, presentation, video lesson, structural-logical scheme, mental map, 

efficiency of learning material assimilation 

 

 

 

 


