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Анотація. Сучасні учні та студенти живуть у візуально наповненому світі. Збільшується візуальна складова всіх сфер 

життя людини, що призводить до зміни способу сприйняття інформації. У сучасному світі відбувається «візуальний 
поворот», він проявляється у зростанні ролі образності в повсякденному житті людини і в загостренні теоретичного 
інтересу до візуальної складової соціальної реальності. Потреба у формуванні навичок роботи з візуальними матеріалами 
(пошук, інтерпретація, оцінка, створення тощо) стає необхідною складовою сучасно] освіти. В цьому контексті починає 
формуватися словник «візуальної» освіти. Досліднику, який починає свої пошуки у рамках зазначеної тематики, важко 
розібратися із термінологічним полем, із змістом кожної з цих категорій та їх співвідношеннями. 

Аналіз науково-педагогічних джерел для визначення змістового наповнення понять «наочність», «візуалізація», 
«візуальне мислення» та їх співвідношення. 

У педагогіці наочність розуміють як один з основних принципів дидактики, відповідно до якого навчання базується на 
конкретних образах, що безпосередньо сприймаються суб’єктами навчання Наочність не обов’язково пов’язувати з 
візуальним сприйняттям об’єкту, оскільки у процесі утворення психічного образу беруть участь усі органи чуттів людини. 
Отже, наочність ототожнюють з образом навчального об’єкта у свідомості суб’єкта навчання. Це може бути не лише 
деяке зображення, яке характеризує навчальний об’єкт, а і деяке психічне утворення, яке виникає у свідомості індивіда при 
згадці про навчальний об’єкт. 

У тлумаченні терміну «візуалізація» можна говорити про одностайність думок у сприйнятті деякого об’єкту через 
зір, тобто через наочний образ. Але разом з тим походження терміну від англійського visualization як похідної від дії вимагає 
дії. Тому візуалізацію варто сприймати як процес унаочнення навчального матеріалу, що вимагає не тільки відтворення 
зорового образу, а й процес його конструювання. 

Візуальне мислення – це діяльністю розуму, завдяки якому з’являється можливість здійснити переклад з однієї мови 
(формату, способу) подання об’єкта на іншу, осмислити зв’язки й відношення між його структурними одиницями. 

Модернізація освіти призводить до інтенсивного оновлення її поняттєво-термінологічного апарату. Оскільки 
останнім часом візуалізація стає однією з найпопулярніших форм представлення інформації і починає формуватися словник 
«візуальної» освіти, науковці майже завжди у своїх дослідженнях пропонують авторські варіанти формулювань понять. 
Внаслідок цього виникає понятійний дисонанс, розібратися з яким дозволять результати проведеного дослідження. 

Ключові слова: словник візуальної освіти, наочність, візуалізація, когнітивна візуалізація, візуальне мислення. 
 

Постановка проблеми. Сучасні учні та студенти живуть у візуально наповненому світі, в якому вони постійно 
зустрічаються з утворенням нових сенсів і знань візуальними засобами. Збільшується візуальна складова всіх сфер життя людини: 
побутової, соціальної, естетичної та інших, що призводить до зміни способу сприйняття інформації. У сучасному світі відбувається 
«візуальний поворот», що прийшов на зміну «лінгвістичному повороту», і проявляється у зростанні ролі образності в 
повсякденному житті людини і в загостренні теоретичного інтересу до візуальної складової соціальної реальності (Rorty, 1992). 
С. Савчук вважає, що «ми оніміли перед образом, ми спілкуємося образами, ми, нарешті, мислимо образами, втрачається 
лінгвістичний характер реальності» (Савчук, 2008). 

Потреба у формуванні навичок роботи з візуальними матеріалами (пошук, інтерпретація, оцінка, створення тощо) стає 
необхідною складовою освіти ХХІ ст. В цьому контексті починає формуватися словник «візуальної» освіти, який містить такі 
категорії як «наочність», «візуалізація», «візуальне мислення», «графічна грамотність», «візуальна грамотність», «графічна 
культура», «інтелектуально-графічна культура», «візуальна культура», «графічна компетентність», «візуальна компетентність». 
Досліднику, який починає свої пошуки у рамках зазначеної тематики, важко розібратися із термінологічним полем, із змістом 
кожної з цих категорій та їх співвідношеннями. С. В. Аранова наголошує, що у зв’язку з тим, що останнім часом візуалізація стає 
однією з найпопулярніших форм представлення інформації, виникає понятійний дисонанс. «В різних варіаціях та значеннях при  
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6. Візуальне мислення – це діяльністю розуму, завдяки якому з’являється можливість здійснити переклад з однієї мови 
(формату,способу) подання об’єкта на іншу, осмислити зв’язки й відношення між його структурними одиницями. 
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GLOSSARY OF VISUAL EDUCATION: VISIBILITY, VISUALIZATION, VISUAL THINKING 

Drushlyak M. G.  
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine 

Abstract. Modern pupils and students live in a visually impassioned world. The visual component of all spheres of human life 
increases, which leads to a change in the way information, is perceived. In the modern world there is a "visual turn", it manifests itself in 
the growth of the role of imagery in everyday life of man and in aggravation of the theoretical interest in the visual component of social 
reality. The need for skills in working with visual materials (search, interpretation, evaluation, creation, etc.) becomes a necessary 
component of modern education. In this context, the vocabulary of "visual" education begins to form. It is difficult for the researcher, who 
begins his scientific searches for this topic, to understand the terminology field, the content of each of these categories and their 
relationships. 

Analysis of scientific and pedagogical sources to determine the content content of the concepts of "visibility", "visualization", 
"visual thinking" and their relationship. 

Results. In pedagogy, visibility is understood as one of the main principles of didactics, according to which learning is based on 
specific images that are directly perceived by subjects of learning. Visibility is not necessarily associated with visual perception of an object, 
since in the process of formation of a mental image participate all organs of human senses. Thus, visibility is identified with the image of 
the educational object in the mind of the educatee. This may not only be some image that characterizes the educational object, but also 
some mental education that occurs in the mind of the individual when referring to the educational object. 

In the interpretation of the term "visualization" we can talk about unanimity of thoughts in perception of a certain object through 
vision, that is, through the visual image. However, at the same time the origin of the term from English “visualization” as a  derivative of 
action requires action. Therefore, visualization should be perceived as a process of explanation of educational material, which requires 
not only the reproduction of the visual image, but also the process of its creation. 

Visual thinking is the activity of the mind, through which it becomes possible to translate the presentation of an object from one 
language (format, method) to another, to comprehend the relationships and relations between its structural units. 

Modernization of education leads to an intensive renewal of its conceptual terminology apparatus. Since recent visualization has 
become one of the most popular forms of information representation and the vocabulary of "visual" education is beginning to form, 
scientists always in their research offer author's variants of formulating of concepts. As a result, there is a conceptual dissonance, which 
will be solved by the results of the study. 

Keywords: glossary of visual education, visibility, visualization, cognitive visualization, visual thinking. 
  


