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У дослідженні розкрито основні моменти дидактичного дизайну із урахуванням специфіки мислення су-

часного покоління. Виокремлено принципи створення візуалізації: принцип лаконічності, принцип авто-

номності, принцип стадійності, принцип якірності, принцип структурності, принцип естетичності, 

принцип простоти та доступності, принцип впливу на максимальну кількість органів чуття. Викорис-

тання зазначених принципів суттєво полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу, оптимізує процес 

навчання 

Ключові слова: кліпове мислення, візуалізація, дидактичний дизайн, принципи візуалізації, освітні техно-

тренди 

 

1. Вступ 

Освіта в XXI ст. стає більш гнучкою відкри-

тою, динамічною. Вона вбирає в себе нові педагогіч-

ні технології, освітні практики та концепції, все це 

передбачає абсолютно новий підхід до підготовки 

фахівця. Сучасний педагог сам повинен володіти 

принципово іншими, в порівнянні з традиційними, 

засобами організації освітнього процесу, так як він 

забезпечує гнучке індивідуально-орієнтоване на-

вчання і виховання, формування компетенцій, необ-

хідних у його сфері діяльності [1]. 

Сьогодні від випускників школи потрібно гну-

чка адаптація до постійно змінюваних умов, вміння 

вибирати, критично мислити, генерувати ідеї, вчити-

ся цілеспрямовано оперувати постійно зростаючими 

обсягами інформації. Однак, в педагогічній пресі 

зазначено, що багато з них зазнають пізнавальні тру-

днощі, як на уроці, так і при виконанні домашніх за-

вдань, не вміють виділити головне, зрозуміти, ущіль-

нити, згорнути і чітко відтворити інформацію, перей-

ти від неалгоритмічних дій до алгоритмів, не вміють 

вчитися самостійно. Більшості учнів важко запам'я-

тати обсяг неструктурованої інформації, що пере-

вищує їх психічні можливості. Набагато легше за-

своюється чітко структурований навчальний матері-

ал, наочно і логічно піднесений і багаторазово пере-

роблений. Саме відсутність у школярів педагогічно 

доцільних інструментів навчання призводить до 

перевантажень, слабкої мотивації і низької якості їх 

освіти. 

 

2. Літературний огляд 

Дидактичний дизайн є найважливішим компо-

нентом всіх ланок освіти і його коло завдань і об'єк-

тів широке і пов'язане з побудовою різноманітних 

засобів навчання, компонентів дидактичного забез-

печення, різних форм і продуктів роботи учнів. За-

вдяки дидактичному дизайну ведуться розробки ін-

струментальних рішень таких завдань педагогіки, як 

підвищення якості освіти, інтенсифікація навчально-

го процесу, мотивація до навчання, розвиток особис-

тості, використання комп'ютерних технологій в осві-

ті. Сьогодні питанням дидактичного дизайну приді-

лено особливу увагу провідних педагогів і кожен з 

дослідників розглядає дане поняття з різних позицій. 

Так в працях Н. М. Манько під дидактичним дизай-

ном розуміється проектувальна діяльність, що має на 

меті формування естетичних і функціональних якос-

тей предметного середовища, а в більш вузькому се-

нсі – це художнє конструювання, яке може стати ос-
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новою систематизації навчального матеріалу, тому 

що відображає логіку процесів взаємодії людини з 

технологічним середовищем [2]. В своїх роботах пе-

дагоги В. Е. Штейнберг та Є. В. Ткаченко характери-

зують дидактичний дизайн як особливу якість і тип 

професійної педагогічної освіченості, яка властива 

проектно-мислячому педагогу, здатному проектувати 

дидактичні об'єкти, що володіють заданими функціо-

нальними, естетичними і технологічними властивос-

тями [2]. М. Є. Бершадський розглядає важливість 

дидактичного дизайну з позиції підготовки майбутніх 

та перепідготовки вже практикуючих вчителів, він 

зазначає, що потрібно створювати освітні технології 

навчання студентів і навчати практикуючих вчителів 

цим новим шкільним технологіям; організаційні тех-

нології і їх впровадження в шкільне середовище; тех-

нології підготовки управлінських кадрів, здатних 

забезпечити реальний, а не на словах, перехід школи 

на технологічні колії інформаційного суспільства. 

Тобто потрібно на ділі перейти до системного дидак-

тичного дизайну в галузі освіти [3]. В педагогіці саме 

дидактичний дизайн, в основному, займається пошу-

ком оптимальних методів навчання і виховання, не-

обхідних для зміни в знаннях, уміннях і навичках 

вихованців. Серед усього розмаїття завдань, що сто-

ять перед дидактичним дизайном, у статті виділяєть-

ся надзвичайно важливе питання – використання та 

проектування візуалізації навчального матеріалу.  

Особливості застосування візуалізації в навча-

льному процесі показано у дослідженнях [4–6]. Так у 

роботі [4] розкрито функціонал технологій візуаліза-

ції в контексті вирішення конкретного педагогічного 

завдання. У дослідженні [5] пропонується підхід до 

ієрархічної організації вибіркового сприйняття візуа-

льної інформації, показано принципи побудови сис-

тем технічного зору до інтелектуального сприйняття 

візуальної інформації зоровою системою людини. У 

праці [6] розкриваються особливості застосування 

візуалізації з точки зору методології та інженерії 

знань, а саме представлено візуалізацію як дидактич-

ний інструмент формалізму знань, що на думку авто-

ра, прискорює та поглиблює розуміння структури 

знань з предметної галузі.  

Створенню оригінальних прийомів комп’ю-

терної візуалізації навчального матеріалу, розробці 

нових методик її застосування у викладанні конк-

ретних дисциплін присвячені роботи [7, 8]. У ро-

боті [7] розкрито актуальні питання застосування у 

практиці навчання технологій візуалізації, реалізо-

ваних засобами хмарних сервісів на базі авторсь-

кого електронного довідника. Дослідники  

А. Ф. Манако, К. М. Синиця розглядають прийоми 

використання візуальних технологій в ракурсі під-

ходу до забезпечення масової неперервної освіти і 

показують приклади застосування візуалізації в 

курсі прискореної підготовки для викладачів [8].  

Можливостям використання технологій візу-

алізації інформації в освітньому процесі крізь при-

зму сучасних освітніх технотрендів детально розг-

лянуто у роботі [9]. Важливим моментом викорис-

тання візуальних матеріалів у навчанні є врахуван-

ня відповідних вимог, критеріїв, специфіки та 

принципів щодо якості та змістовності візуалізації. 

Специфіку екологічного підходу до зорового 

сприйняття детально розглядав Дж. Гібсон [10]. 

Вимогам до електронних освітніх ресурсів, як до 

педагогічного засобу приділили свою увагу [11]. В 

результаті аналізу літературних джерел було 

з’ясовано, що на даний момент не виокремлено 

принципів, яких повинен дотримуватися педагог 

під час створення та відбору візуальних дидактич-

них матеріалів. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження – виокремлення принципів 

візуалізації навчального матеріалу в рамках дидакти-

чного дизайну із урахуванням особливостей мислен-

ня сучасного покоління.  

Для досягнення поставленої мети необхідно 

було вирішити наступні основні задачі:  

1. Вивчити сутність поняття «дидактичний ди-

зайн» в сучасній терміносистемі.  

2. Розглянути можливості використання візуа-

лізації в навчальному процесі.  

3. Виокремити принципи візуалізації навчаль-

ного матеріалу як необхідної складової створення 

якісного дидактичного забезпечення. 

 

4. Принципи візуалізації як необхідний 

чинник створення якісних візуальних матеріалів 

у дидактичному дизайні 

В даному дослідженні запропоновано принци-

пи, яким має відповідати візуалізація, враховуючи її 

основні функції [4]: передачу великих вербальних 

описів в компактному та концентрованому форматі, 

адекватність психофізіологічним особливостям ди-

тини, підтримку високого темпу навчання і скоро-

чення його неефективних фаз і забезпечення швидко-

сті трактування інформації і відповідно усвідомлення 

та засвоєння знань. Розглянемо більш детально дані 

принципи. 

Принцип лаконічності, який передбачає враху-

вання особливостей сучасної молоді, яка має «кліпо-

ве» мислення і сприймає світ буквально «на льоту» 

як ряд практично не пов’язаних подій і фактів, мис-

лить глобально, швидше задає питання, ніж отримує 

на них відповіді, проводить з електронними пристро-

ями більше часу, ніж з однолітками. Такий темп сьо-

годнішнього життя вимагає від вчителя подання на-

вчального матеріалу у вигляді лаконічних, але зміс-

товних, зрозумілих, яскравих і цікавих образів. Да-

ний принцип базується на тому, що візуальні засоби 

повинні передавати думку вчителя, опускаючи все 

випадкове і другорядне, бути максимально простими 

і не повинні містити зайвих елементів, а інформація, 

що подається повинна бути чіткою, конкретною і 

короткою, зручною для сприйняття і подальшої пе-

реробки. 

Принцип автономності, який передбачає чітке 

обмеження кожної частини інформації і завершеність 

кожного її блоку. З огляду на те, що кожен блок несе 

своє смислове навантаження, він сприймається і за-

пам'ятовується в узагальненій стислій формі. Прин-

цип автономності передбачає необхідність відокрем-

лення один від одного інформаційних блоків, які ма-

ють бути чітко відмежовані від інших і відповідно до 
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принципу структурності мати завершену, що легко 

запам'ятовується і відрізняється від інших, структуру. 

Принцип автономності базується на тому, що зміст 

має відображати характер об'єкта, його основні влас-

тивості і враховувати те, що при сприйнятті і запа-

м'ятовуванні об'єктів короткочасна, оперативна па-

м'яті людини обмежена і великий обсяг інформації 

практично не запам'ятовується. 

Принцип структурності, сутність якого поля-

гає в об'єднанні опорних моментів в логічно пов'язані 

смислові блоки, спрощенні для розуміння основних 

елементів, з яких складається весь масив інформації, 

а також логіки взаємозв'язку цих елементів. Даний 

принцип базується на тому, що візуалізація повинна 

містити асоціативні ряди, мати різні мнемотехніки, 

які дозволяють зручніше запам'ятовувати інформа-

цію. В результаті такого спрощення логічно побудо-

ваний матеріал легше запам'ятовується, довше збері-

гається в пам'яті і швидше відтворюється.  

Принцип якірності, сутність якого полягає в 

створенні спеціальних візуальних якорів на основних 

смислових елементах, що розкривають зміст та суть 

досліджуваного питання. Даний принцип базується 

на тому, що для акцентування уваги в потрібних міс-

цях і для членування інформації візуалізація повинна 

виокремлювати, найбільш суттєві з точки зору 

сприйняття спостерігачем елементи, які повинні бути 

чітко зображені, підкреслені розмірами, зміненням 

пропорцій, формою, виділенням слів, колірних пла-

шок, використанням 3D графіки, кольорових та тона-

льних градієнтів тощо. 

Принцип стадійності, який передбачає відо-

браження інформації у строго визначеній послідов-

ності. Правильна послідовність подання візуального 

матеріалу полегшує процес навчання і робить його 

більш ефективним. Даний принцип базується на то-

му, що кожен етап візуалізації повинен бути детально 

і логічно продуманим і побудований враховуючи 

загальні певні правила подачі навчального матеріалу, 

наприклад, такі як перехід від легкого до важкого, від 

простого до складного, від відомого до нового, вико-

ристання практичних ситуацій, які вимагають від 

учнів самостійного бачення, розуміння і осмислення 

тощо. 

Принцип естетичності, сутність якого поля-

гає в створенні емоційного і психологічного комфор-

ту учня у процесі подання навчального матеріалу. 

Візуальні матеріали мають розвивати сенсомоторні 

стимули, впливати на емоційну сферу учнів, активі-

зувати емоційно-образний компонент мислення, кон-

текстного включення культурологічних елементів, 

полегшувати пізнання дитиною світу, явищ, що ви-

вчаються, забезпечити успішність учня, його комфо-

ртність і безпеку навчально-виховного процесу. Да-

ний принцип базується на тому, що візуалізація по-

винна забезпечуватися спеціальними засобами офор-

млення, традиційними і новими елементами культури 

навчальних матеріалів. 

Принцип простоти та доступності, сутність 

якого полягає у створенні або відборі такої візуаліза-

ції, яка буде простою і легкою для розуміння, з опо-

рою на наявні в учня знання з предмету. Даний прин-

цип базується на тому, що потрібно враховувати осо-

бливості сприйняття інформації, щоб візуалізація 

була зрозуміла «вірно» і несла те смислове наванта-

ження, що закладене автором. Данні повинні бути 

закодовані так, щоб візуальне декодування відбува-

лося максимально точно без особливий розумових 

навантажень. 

Принцип впливу на максимальну кількість ор-

ганів чуття, сутність якого полягає у тому, що візуа-

лізація повинна задіювати всі органи чуття. Емоційна 

складова є дуже важливим компонентом успішного 

навчального процесу, оскільки, коли дитина працює 

із емоційним напруженням, то процес пізнання стає 

дуже ефективним. Даний принцип базується на тому, 

що візуалізація може бути реалізована різноманітни-

ми художніми техніками, анімацією, використанням 

робототехніки для маніпулювання, мати звуковий 

супровід, 3D графіку, занурювати у віртуальні світи 

тощо. 

 

5. Результати дослідження  

Аналіз науково-педагогічної літератури з дос-

ліджуваної проблеми сприяв виокремленню автором 

принципів візуалізації, а саме: принципу лаконічнос-

ті, принципу автономності, принципу стадійності, 

принципу якірності, принципу структурності, прин-

ципу естетичності, принципу простоти та доступнос-

ті, принципу впливу на максимальну кількість орга-

нів чуття. Зазначені принципи мають бути покладені 

в основу створення та відбору якісних візуальних 

дидактичних матеріалів педагогічним працівником. 

Запропоновані автором принципи побудовані з ура-

хуванням особливостей сучасного цифрового поко-

ління, специфіка мислення якого полягає у засвоєнні 

інформації частками між якими губиться зв’язок, 

причинно-наслідкові зв’язки, логіка, що породжує 

потребу у спрощенні задач, розв’язку завдань, засво-

єнні матеріалу, все зводиться до простоти, без загли-

блення у сутність і аналізу взаємозв’язків. Практична 

реалізація виокремлених автором принципів візуалі-

зації закладає основу для формування професійної 

компетентності майбутнього педагога. 

 

6. Висновки 

Резюмуючи вищевикладене, доходимо до 

висновків, що дидактичний дизайн надає можли-

вість організувати продуктивне навчання з ефекти-

вним урахуванням психологічних особливостей 

сучасного покоління, що сформувалися в умовах 

нового інформаційного середовища. Задачі дидак-

тичного дизайну охоплюють багато задач педагогі-

ки, проте однією із суттєвих є використання візуа-

лізації. Автором проаналізовано сутність поняття 

«дидактичний дизайн» та вперше виокремлено 

принципи візуалізації навчального матеріалу, які 

повинні враховуватися вчителем під час створення 

та відбору якісної візуалізації для використання у 

подальшій предметній діяльності. 
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