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СЛОВНИК ВІЗУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ГРАФІЧНА КУЛЬТУРА, ВІЗУАЛЬНА КУЛЬТУРА 
 

АНОТАЦІЯ  

Формулювання проблеми. В умовах посилення візуальної комунікації у сучасному суспільстві формується нова культура 
сприйняття інформації – переважно у візуальній формі. Збільшення візуальної складової призводить до впровадження 
терміну «візуальний» у освітню галузь. Відбувається оновлення її поняттєво-термінологічного апарату і 
спостерігається дисонанс, пов'язаний із змістом категорій «візуальної» освіти. 

Матеріали і методи. Аналіз науково-педагогічних джерел для визначення змістового наповнення понять «графічна культура», 
«інтелектуально-графічна культура», «візуальна культура». 

Результати. Графічна та візуальна культура – це певний рівень досконалості в оволодінні діяльністю, яка пов’язана певною мірою 
з різними типами інформації: графічною (за формою представлення) – це інформація у вигляді зображень, таблиць, 
схем, графіків, або візуальною (за способом сприйняття) – це інформація, що сприймається органами зору. Графічна 
культура – це інтегративна якість особистості, яка характеризується високим рівнем сформованості графічних 
знань, умінь та навичок, готовністю використовувати їх у професійній діяльності, здатності відтворювати, 
зберігати та передавати графічними засобами різноманітну інформацію, передбачає здатність до аналізу, 
прогнозування, рефлексії професійної діяльності та забезпечує професійний творчий саморозвиток, 
самовдосконалення й підвищення фахового рівня. Інтелектуально-графічна культура – це сукупність знань, умінь, 
цінностей та уявлень, що дозволяють не тільки засвоювати одиниці навчального матеріалу через наочно-образні 
(візуальні) моделі знань, а і самостійно їх проектувати, використовуючи в рівній мірі як логічні, так і художні 
можливості. Візуальна культура – це інтегративна якість особистості, яка характеризується високим рівнем 
візуальних знань, умінь та навичок (здатність сприймати, розпізнавати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, 
співставляти, представляти та створювати власні візуальні образи), готовністю використовувати їх у професійній 
діяльності. 

Висновки. Результати даного дослідження дають можливість із наповненням і співвідношенням понять «графічна культура» та 
«візуальна культура», оскільки у науковій літературі трактування цих понять різнорідні і не завжди аргументовані. 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: словник «візуальної» освіти, культура, графічна культура, інтелектуально-графічна культура, візуальна 
культура. 

 
ВСТУП 

Постановка проблеми. Сьогодні формується нова культура сприйняття інформації переважно у візуальній формі 
як реакція на розширення і різнобарв’я інформаційних потоків (Белоусова&Житенева, 2014). На зміну «лінгвістичному 
повороту» приходить «візуальний поворот», що характеризується посиленням візуальної комунікації (Rorty, 1992). 
Збільшення візуальної складової у всіх сферах життя людини призводить до зміни сприйняття інформації, що 
характеризується здатністю швидко реагувати на різні змістові фрагменти, формати даних, їх обсяг, тяжінням до образних 
(візуальних) каналів подання інформації, і поряд з цим, непристосованістю молоді до сприйняття лінійного та однорідного 
інформаційного контенту. Іконічні знаки отримують самостійне існування, а їх візуальна оболонка не потребує 
вербального пояснення. Такий процес у оточенні людини призводить до відторгнення вербального, людина перебуває у 
суспільстві у стані окуляроцентризму (Мартін Джей (Martin, 1993), де візуальній інформації надається перевага. Сучасна 
культура є візуальноцентрованою. Вона в тій чи іншій мірі витісняє текстову і призводить до того, що людина починає 
мислити по-іншому. 



ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА (ФМО)    випуск 4(22), 2019 
.  

37 

У зв’язку з цим термін «візуальний» впроваджується у різні сфери життя людини, і освіта не є винятком. 
Відбувається оновлення її поняттєво-термінологічного апарату, з’являються терміни «графічна культура», 
«інтелектуально-графічна культура», «візуальна культура». Науковці майже завжди у своїх дослідженнях пропонують 
авторські варіанти формулювань цих понять, які не завжди аргументовані і узгоджуються між собою. У науковій та 
методичні літературі спостерігається понятійний дисонанс: автори часто ототожнюють поняття «грамотність», 
«компетентність» та «культура» та дотримуються різного ієрархічного впорядкування цих понять. Тому досліднику, який 
починає свої пошуки у рамках зазначеної тематики, важко розібратися із змістом категорій «візуальної» освіти. 

Отже, вважаємо, що в рамках формування словника «візуальної» освіти потрібно проаналізувати такі категорії як 
«графічна культура», «інтелектуально-графічна культура», «візуальна культура» і розібратися з їх наповненням та 
співвідношенням. Зауважимо, що ми вже зверталися до цієї проблематики і аналізували зміст та співвідношення таких 
категорій як «наочність», «візуалізація», «візуальне мислення» (Друшляк, 2018), «графічна грамотність», «візуальна 
грамотність» (Друшляк, 2019b), «графічна компетентність», «візуальна компетентність» (Друшляк, 2019a). 

У своєму дослідженні будемо дотримуватись структурного ланцюга результативності освіти, запропонованого 
Б. С. Гершунським: «грамотність» – «освіченість» – «компетентність» – «культура» – «менталітет» (Гершунский, 2003). Це 
ієрархічні освітні сходи сходження людини до все більш високих освітніх результатів, де культура мислиться як вищий 
ступінь прояву людської освіченості. 

Метою статті є аналіз понять «культура», «графічна культура», «інтелектуально-графічна культура», «візуальна 
культура» за тлумаченнями вітчизняних та зарубіжних дослідників.  

 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Термінологічний аналіз науково-педагогічних джерел для визначення змістового наповнення понять «графічна 
культура», «інтелектуально-графічна культура», «візуальна культура», «візуально-графічна культура». 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

Графічна культура – це інтегративна якість особистості, яка характеризується високим рівнем сформованості 
графічних знань, умінь та навичок, готовністю використовувати їх у професійній діяльності, здатності відтворювати, 
зберігати та передавати графічними засобами різноманітну інформацію, передбачає здатність до аналізу, прогнозування, 
рефлексії професійної діяльності та забезпечує професійний творчий саморозвиток, самовдосконалення й підвищення 
фахового рівня. 

Інтелектуально-графічна культура – це сукупність знань, умінь, цінностей та уявлень, що дозволяють не тільки 
засвоювати одиниці навчального матеріалу через наочно-образні (візуальні) моделі знань, а і самостійно їх проектувати, 
використовуючи в рівній мірі як логічні, так і художні можливості. 

Термінологічні словники з педагогіки не дають визначення візуальної культури і педагогічна теорія до 
теперішнього часу не розглядає це поняття, оскільки візуальну культуру відносять до категорій культурології. Вектор 
пропонованого дослідження вимагає визначення візуальної культури як інтегративної якості особистості, яка 
характеризується високим рівнем візуальних знань, умінь та навичок (здатність сприймати, розпізнавати, аналізувати, 
інтерпретувати, оцінювати, співставляти, представляти та створювати власні візуальні образи), готовністю 
використовувати їх у професійній діяльності. 

Графічна та візуальна культура – це певний рівень досконалості в оволодінні діяльністю, яка пов’язана тією чи 
іншою мірою з різними типами інформації: графічною (за формою представлення) – це інформація у вигляді зображень, 
таблиць, схем, графіків, або візуальною (за способом сприйняття) – це інформація, що сприймається органами зору. 

 
ОБГОВОРЕННЯ 

Спільною основою понять «графічна культура», «інтелектуально-графічна культура» та «візуальна культура» є 
поняття «культура».  

1.  Культура 
Поняття «культура» в сучасній науковій літературі має надзвичайно велике число тлумачень. Вивчаючи різні 

сторони і прояви культури, дослідники часто по-різному визначають саме поняття, причому ці розбіжності існують не 
тільки у представників окремих наук, а й у філософів. А. І. Арнольдов (Арнольдов, 1993) відзначає, що в даний час в 
науковий обіг введено понад 250 різних дефініцій поняття «культура». 

Поняття “культура” (від латинського “cultura” – обробка) вживається, як правило, в значенні обробки, 
землеробства. Ще Цицерон говорить про те, що розум необхідно обробляти також, як селянин обробляє землю. “Обробка 
розуму”, удосконалення власного духу є істинне покликання вільної людини... (Цицерон, 1985). За Цицероном культура – 
це ступінь досконалості, досягнутий в оволодінні тією або іншою галуззю знань та діяльності.  

Філософське розуміння культури наступне: культура є все, що створене людиною, «штучне середовище», що 
служить задоволенню різноманітних потреб людини і його розвитку. У культурі виражається «міра оволодіння людиною 
силами природи, суспільними відносинами, своєю власною природою» (Ефимов&Громов,1989). У «Новій філософській 
енциклопедії» культура формулюється як «система надбіологічних програм людської життєдіяльності, що історично 
розвивається (діяльності, поведінки і спілкування), що забезпечує відтворення і зміни соціального життя в усіх його 
основних проявах» (Новая философская энциклопедия, 2001). 

У словнику іноземних слів значення культури трактується як “ступінь суспільного і розумового розвитку, властивий 
будь-кому” (Энциклопедический словарь, 1954). А ось у слов'янських мовах слово «освіта» широко вживалося як синонім 
«культури» (Лисюткин, 1982). 

У Тлумачному словнику В. Даля (Даль, 1989) культура трактується як «обробка і догляд, обробка; утворення 
розумове і моральне».  
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У соціологічному енциклопедичному словнику культура (від лат. cultura – оброблення, виховання, освіта, розвиток, 
шанування) трактується, як: 1) сукупність матеріальних і духовних цінностей, що виражає певний рівень історичного розвитку 
даного суспільства та людини; 2) сфера духовної життєдіяльності суспільства, що охоплює систему освіти, виховання, духовної 
творчості; 3) рівень оволодіння тією або іншою галуззю знань або життєдіяльності; 4) форми соціальної поведінки людини, 
що зумовлені рівнем її виховання та освіти (Социологический энциклопедический словарь, 1998).  

У суспільстві немає явищ, які не можна було б розглядати як ті, що не відносяться до культури. Культурологічна 
точка зору задає певну пізнавальну установку, яка спрямована на дослідження можливостей різних сфер життя в справі 
розвитку людини як суб'єкта діяльності. 

У словнику з культурології культура розуміється як «історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил 
і здібностей людини, виражений у типах і формах організації життя та діяльності людей, в їхніх взаємовідносинах, а також 
у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях» При цьому культура «включає в себе предметні результати 
діяльності людей, а також людські сили і здібності, реалізовані в діяльності (знання, уміння, навички, рівень інтелекту, 
морального й естетичного розвитку, світогляд, способи і форми спілкування людей)» (Культура и культурология, 2003.) 

Психологічна енциклопедія розглядає культуру в широкому розумінні як «усе те, що створене, зроблене людиною, 
на що вона наклала відбиток своєї діяльності» (Психологічна енциклопедія, 2006).  

В Українському педагогічному словнику культура (від лат. cultura – виховання, освіта, розвиток) – це сукупність 
практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку 
суспільства й людини і втілюються в результатах продуктивної діяльності» (Гончаренко, 1997). 

Але існують і інші трактування поняття “культура”, наприклад, культура як сукупність досягнень суспільства в галузі 
освіти, мистецтва, науки та інших галузях духовного життя; вміння використовувати історично накопичені знання і 
практичний досвід для підкорення сил природи, для зростання виробництва, для вирішення суспільного розвитку. 

Л. Н. Коган відзначає, що не будь-яка людська діяльність розвиває і збагачує культуру, а лише та, в результаті якої 
утворюються нові зразки й цінності матеріального і духовного життя, в результаті якої розвивається і змінюється сама 
людина (Коган, 1972).  

Як вважає педагог В. О. Куріна, культура є процесом людської діяльності, що опредмечується в її результатах. При 
цьому мається на увазі не вся діяльність людей, а лише творча діяльність, спрямована на перетворення світу і природи, 
суспільних відносин і самої людини. Дійсно, будь-яка культура передбачає діяльність суспільну або індивідуальну, але не 
всіляку діяльність можна трактувати як культурну, а лише той спосіб діяльності, що передбачає наявність позитивних 
перетворень в економічній, соціальній, духовній сферах суспільства (Курина, 1997).  

Важливим фактором культури є особистість, яка визначає її функціонування та є її носієм. З одного боку, культура 
формує той чи інший тип особистості, культура є завжди проявом певного рівня розвитку особистості, а з іншого – 
особистість вносить до норм, потреб і поведінкових зразків свої вимоги та інтереси.  

Культура – це особлива сфера і форма діяльності, що має свій зміст і свою структуру, а разом з тим впливає на різні 
сфери буття. Культура формує духовний світ суспільства і людини, забезпечує суспільство в цілому диференційованою 
системою знань та орієнтацій, необхідних для здійснення всіх видів діяльності, що існують в суспільстві, у тому числі 
педагогічної. 

І це лише невелика частка існуючих на даний момент дефініцій поняття «культура», які в різні часи намагалися 
систематизувати деякі науковці. Так, одна з популярніших систематизацій визначень культури – це систематизація, 
запропонована американськими науковцями А. Кребером і К. Клакхоном (Кребер&Клакхон, 1992), які подали понад 150 
відомих на той час визначень та концепцій культури. Ними пропонуються наступні типи означень поняття «культура»: 
1) описові визначення, в яких перераховується все те, що охоплює поняття культури; 2) історичні визначення, в яких 
акцентуються процеси соціального наслідування, традиції; 3) нормативні визначення, що підкреслюють роль цінностей і 
норм; 4) психологічні визначення, які роблять акцент на процеси адаптації до середовища, навчання; 5) структурні 
визначення, що акцентують увагу на структурі культури; 6) генетичні визначення, в яких культура визначається з позиції її 
походження. 

Іншу типологію визначень культури запропонував Л. Кертман, який вважає, що вся багатоманітність дефінітивних 
пропозицій розподіляється між антропологічним, соціологічним і філософським підходами. На його думку, 
антропологічний підхід ґрунтується на визнанні унікальності, неповторності та рівноцінності всіх конкретно-історичних і 
національних форм культури (А. Бернард: А. Кребер, К. Даусон). Соціологічні визначення, за Л. Кертманом, зосереджують 
увагу на факторах організації й формування життя певного суспільства (В. Бекет, Б. Маліновський) (Каган, 1997). 
Філософські ж визначення роблять наголос на аналізі певних рис, характеристик, закономірностей у житті суспільства, які 
складають фундамент культури й визначають причину й напрям її розвитку (Г. Беккер, Г. Зіммель). Проте кожен із 
виділених як А. Кребером і К. Клакхоном, так і Л. Кертманом типів визначень зосереджується, як правило, на одному 
певному аспекті культури, і, власне, вони не заперечують, а скоріше доповнюють один одного (Гомонюк, 2012). 

Що ж стосується поділу культури за її видами, то у вітчизняній культурології поки ще немає єдиних 
загальноприйнятих принципів такого поділу. Одні вчені здійснюють виділення видів культури згідно з видами людської 
діяльності (економічна, політична, педагогічна, професійна). Інші до виділення видів культури беруть за основу певні 
соціальні громади (культура учнів, студентів, лікарів, вчителів, інженерів). 

Ми погоджуємося з позицією, що найбільш суттєвими рисами поняття «культура» є певний рівень досконалості в 
оволодінні діяльністю; глибоке, свідоме, поважне ставлення до спадщини минулого; володіння теоретичними знаннями, 
вміннями, навичками та готовність їх використання у практичній діяльності; здатність до творчого сприйняття та 
розуміння, творчого перетворення дійсності; готовність саморозвитку. У даному дослідженні розглядаємо культуру через 
призму освітньої галузі, а тому вважаємо, що культура – це найвищий прояв розвитку особистості у певній галузі. 

2.  Графічна культура 
Рівнем результативності освіти, інтегральним показником творчого початку професійної діяльності є культура 

фахівця, що складається в єдності та взаємодії складових, однією з яких є професійна графічна культура.  
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Предметна спрямованість досліджень графічної культури зосереджена на підготовці вчителів трудового навчання, 
креслення, інженерів, конструкторів-модел’єрів. Вважається, що основними графічними дисциплінами є нарисна 
геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, вони і забезпечують фундамент графічної професійної діяльності. 

Зміст поняття «графічна культура» базується на графічних знаннях – це результат сприйняття, усвідомлення й 
узагальнення геометричних, креслярсько-графічних та інших понять, елементів графічної мови у процесі навчально-
пізнавальної та виробничо-практичної діяльності людини, що є достатньою теоретичною основою для успішного 
розв’язання графічних задач (Нищак, 2014). На основі графічних знань формуються графічні вміння. Вміння передбачає 
екстеріоризацію – втілення знань у фізичну дію. Графічні вміння – це свідоме володіння системою практичних дій, 
необхідних для цілеспрямованої графічної діяльності. При цьому система практичних дій передбачає відбір необхідних 
знань, виділення суттєвих властивостей, практичне перетворення (застосування) знань, контроль і коригування 
результатів діяльності та ін. Уміння, що передбачає усвідомлене виконання дії, може перерости у навичку, яка 
характеризується частковою "автоматизованістю" виконання і регуляції дії. Графічні навички – це вдосконалені вміння 
графічної діяльності, що реалізуються на рівні несвідомого контролю й забезпечують досягнення найкращого результату 
з найменшим розумовим напруженням. 

Більш широке тлумачення надає П. Г. Буянов, у якого графічна культура – це здатність людини до створення і 
засвоєння графічних способів відображення, зберігання та передачі інформації про оточуючу дійсність. Це вищий рівень 
результативності графічної підготовки, це не тільки початкові графічні знання, а і всебічне оволодіння та творче 
осмислення способів їх реалізації у професійній діяльності (Буянов, 2008). 

В. О. Потієнко та Ю. О. Дорошенко (Потієнко&Дорошенко, 2012) стверджують, що графічна культура є сукупністю 
особистих досягнень людини в галузі засвоєння графічних методів, засобів і технологій перетворення і застосування 
інформації у процесі навчальної, виробничої та творчої діяльності.  

Важливим показником сформованості графічної культури, на думку В. К. Сидоренка (Сидоренко, Голіяд, Кулик та 
ін., 2009), має стати прагнення та здатність до використання графічної інформації в навчальних та практичних ситуаціях. 
При цьому важливе місце вчений відводить рівню сформованості графічних знань і вмінь, які можуть виступати засобом 
нового пізнання. У більш широкому трактуванні графічна культура має відображати готовність людини до планування, 
коригування та прогнозування своїх дій, побудови процесу діяльності в образах з наступним його втіленням в реальні дії 
чи процеси.  

М. В. Лагунова, Т. В. Чемоданова, І. Д. Нищак досліджували інженерно-графічну культуру. Так, М. В. Лагунова 
(Лагунова, 2001) під графічною культурою інженера (інженерно-графічною культурою) розуміє вияв сформованості і 
розвитку якостей особистості, що реалізуються у професійній діяльності (графічній кругозір, спеціальний тезаурус 
графічних понять та ін.); високу продуктивність діяльності, що базується на системі графічних умінь і навичок; належний 
рівень просторового мислення, що уможливлює процес сприйняття, структурування й декодування графічної інформації 
професійного характеру.  

На думку Т. В. Чемоданової (Чемоданова, 2004) інженерно-графічна культура – це професійно важлива якість 
особистості, яка формується у процесі інженерно-графічної підготовки і розвивається протягом подальшого здійснення 
професійної діяльності, пов’язаної з постійним використанням знань, умінь, засобів і методів інженерної графіки і 
комп’ютерного проектування.  

І. Д. Нищак інженерно-графічну культуру вчителя технологій окреслює як інтегральну характеристику професійно-
особистісних якостей педагога, що відображає високий рівень знань, умінь і навичок та практичного досвіду, необхідних 
для успішного розв’язання професійних інженерно-графічних задач; здатність до рефлексії власної інженерно-графічної 
діяльності, самовдосконалення й підвищення фахового рівня (Нищак, 2015). 

О. М. Джеджула аналізує співвідношення між поняттями «графічна компетентність» і «графічна культура». 
Дослідник стверджує, що між цими поняттями існує безумовний зв'язок та певна ієрархічна підпорядкованість. «Графічна 
культура», на думку О. М. Джеджула, є більш широким поняттям, ніж «графічна компетентність». «Говорячи про 
професійну компетентність інженера, ми повинні орієнтуватись на графічну культуру як основу високоефективної 
професійної діяльності. Графічну культуру не правомірно ототожнювати з умінням відтворювати, зберігати та передавати 
графічними засобами різноманітну інформацію про предмети, процеси та явища, читати та виконувати конструкторсько-
технологічну документацію. Це поняття ми вважаємо комплексним, яке дозволяє реалізувати такі способи діяльності та 
світогляд, результатом яких буде не лише ефективна інженерна графічна діяльність, але й сформована мотивація до 
інновацій та «інженерна відповідальність», що відповідає концепції сталого розвитку суспільства» (Джеджула, 2018). 

А. А. Ляміна, досліджуючи формування графічної культури у майбутніх конструкторів-моделєрів, наводить 
наступне означення. Графічна культура – це інтегративна якість, яка характеризується єдністю графічних знань, умінь та 
навиків, цінносного відношення до результатів графічної діяльності і забезпечує професійний творчий саморозвиток 
майбутнього спеціаліста (Лямина, 2007).  

Л. В. Брикова пропонує наступне уточнене визначення: графічна культура випускника технічного вузу – це базова, 
інтегральна якість особистості, що проявляється у високому рівні всіх видів і форм знань, у здатності до аналізу та 
прогнозування виробничого процесу, в використанні геометро-графічних знань для ефективного вирішення професійних 
завдань, а також в усвідомленні цінності графічної підготовки для професійного майбутнього (Брыкова, 2011). 

Як ми бачимо, термін «графічна культура» зустрічається в педагогічній та науково-дослідницької літературі в різних 
контекстах. Проведений аналіз різних підходів до визначення феномена професійної графічної культури дозволяє 
сформулювати наступне означення. 

Графічна культура – це інтегративна якість особистості, яка характеризується високим рівнем 
сформованості графічних знань, умінь та навичок, готовністю використовувати їх у професійній діяльності, 
здатності відтворювати, зберігати та передавати графічними засобами різноманітну інформацію, передбачає 
здатність до аналізу, прогнозування, рефлексії професійної діяльності та забезпечує професійний творчий 
саморозвиток, самовдосконалення й підвищення фахового рівня. 
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3. Інтелектуально-графічна культура 
С. В. Аранова характеризує інтелектуально-графічну культуру як сукупність знань, умінь, цінностей та 

уявлень, що дозволяють не тільки засвоювати одиниці навчального матеріалу через наочно-образні (візуальні) моделі 
знань, а і самостійно їх проектувати, використовуючи в рівній мірі як логічні, так і художні можливості (Аранова, 
2017). Дослідниця наголошує, що інтелектуально-графічна культура формується тільки у результаті об’єднання художніх 
та логічних можливостей, що впливає на здатність суб’єкта переносити художньо-логічні прийоми на візуально-графічні 
методи розв’язування задач різних галузей знань. При цьому не останню роль відіграє шкільна дисципліна «образотворче 
мистецтво», оскільки в ході формування інтелектуально-графічної культури повинні використовуватися основи художньої 
грамоти, вміння будувати композицію, встановлювати масштабні співвідношення та пропорції, використовувати акцент, 
ритм, симетрію і асиметрію у зображенні тощо (Аранова, 2011). Модель інтеграції художнього та логічного утворює сферу 
інтелектуально-графічної культури. 

Основним продуктом інтелектуально-графічної культури і результатом інтеграції раціонально-логічної та 
емоційно-художньої складових є побудова деякої візуально-інформаційної моделі, під якої С. В. Аранова розуміє систему 
взаємопов’язаних змістових елементів, що відновлює у наочній формі суттєві властивості навчального тексту. Візуально-
інформаційна модель – це не просто схематичний виклад матеріалу, це елемент комунікації, це текст, поданий 
зрозумілою для всіх мовою з дотриманням критеріїв, які встановлені залежно від педагогічної мети та можливостей 
реципієнта. 

Автор також наголошує на необхідності використання засобів комп’ютерної візуалізації знань. Але разом з цим 
відкидає думку про ототожнення візуалізації навчального матеріалу з комп’ютерними технологіями, наполягаючи на 
візуальному представленні інформації і в рукотворному графічному виконанні. 

4. Візуальна культура 
Термін «візуальна культура» виник у другій половині ХХ ст. у роботах європейських та американських вчених як 

міждисциплінарне поле досліджень. В. П. Зінченко відзначає, що з появою великої кількості нових і достатньо 
різноманітних засобів візуальної комунікації, значним розширенням предметного світу, гостро постає проблема 
формування візуальної культури, яка становить невід’ємну частину культури сучасної людини (Зинченко, 1998). 

Н. В. Дубова розуміє візуальну культуру як частину поняття «культура», яка розвиває здібності сприйняття 
візуальних образів, уміння їх аналізувати, інтерпретувати, оцінювати, співставляти, представляти, створювати на цій основі 
власні образи. Візуальна культура не є герметичною самодостатньою сферою, вона постійно вбирає в себе додаткову 
інформацію, пов’язану з розвитком технічного прогресу, з осягненням нових горизонтів людського пізнання. Візуальна 
культура – це новий міждисциплінарний напрям, який виник на перетині філософії, теорії культури, соціології та 
мистецтвознавства (Дубовая, 2010). 

Н. В. Сирова та В. Н. Чикишев мислять візуальну культура як академічне поле дослідження, яке включає в себе 
деякі комбінації культурології, історії мистецтва, критичної теорії, філософії, антропології і фокусується на зорових образах. 
Вони наголошують на необхідності формування високого рівня візуальної культури суб’єкта, що полягає у вмінні 
візуалізувати інформацію, критично до неї відноситися і використовувати її, ретельно відбираючи необхідне і якісне 
(Сырова&Чикишев, 2018).  

О. М. Моргун розуміє візуальну культуру, виходячи з методологічного підходу, як деякий комплекс візуально-
мисленних відношень суб’єкта до реальності, а також конкретно-зорові образи його (суб’єкта) креативної поведінки. 
Візуальний об’єкт мислиться як візуальний образ і зображення, що має автономний зміст і значення (Моргун, 2010). 

О. В. Мехоношина вважає, що візуальна культура – це художньо-комунікативна система, яку можна розглядати на 
двох рівнях: соціально-естетичному як сукупність цінностей, що сприймаються і включають багаторівневу знакову 
систему, що моделює у візуальних образах картину світу; та особистісному як систему естетичної взаємодії людини з 
візуальними образами, їх сприйняття, проекція на особистісний досвід, оцінка, пробудження асоціацій, здібність до 
створення візуальних образів (Мехоношина, 2011). 

У розумінні С. С. Зоріна та Л. К. Веретеннікової візуальна культура – це багаторівнева культура зорового 
сприйняття, переробки і відображення візуальної інформації (Зорин&Веретенникова, 2002).  

Як ми бачимо, візуальна культура має відношення швидше до професійної художньої сфери і лежить у площині 
сучасних художніх практик, використовується в основному в середовищі культурологів, а педагогічна теорія до 
теперішнього часу термін «візуальна культура» не асимілювала. Педагогічні словники та термінологічні словники з 
педагогіки останніх років не дають визначення візуальної культури, а педагоги-практики, використовуючи його для опису 
стану сучасного суспільства, посилаються на культурологічні дослідження, «визнаючи, що термін візуальна культура 
використовується в педагогіці мистецтва достатньо широко, а сучасні гуманітарні науки (і педагогіка в тому числі) 
переосмислюють цей термін, визначаючи його як кросс-дисциплінарне поле досліджень” (Paul, 2002). 

Орієнтація на освітню галузь вимагає визначення візуальної культури як інтегративної якості особистості, яка 
характеризується високим рівнем візуальних знань, умінь та навичок (здатність сприймати, розпізнавати, аналізувати, 
інтерпретувати, оцінювати, співставляти, представляти та створювати власні візуальні образи), готовністю 
використовувати їх у професійній діяльності. 

 
ВИСНОВКИ 

Таким чином, можна стверджувати наступне. 
1.  Сьогодні формується нова культура сприйняття інформації переважно у візуальній формі як реакція на 

розширення і різнобарв’я інформаційних потоків. На зміну «лінгвістичному повороту» приходить «візуальний поворот», 
що характеризується посиленням візуальної комунікації. У зв’язку з цим термін «візуальний» впроваджується у різні сфери 
життя людини, і освіта не є винятком. Відбувається оновлення поняттєво-термінологічного апарату, з’являються нові 
«візуальні» терміни освіти. Науковці майже завжди у своїх дослідженнях пропонують авторські варіанти формулювань 
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цих понять, які не завжди аргументовані і узгоджуються одне з іншими. Тому аналіз таких категорії як «графічна культура», 
«інтелектуально-графічна культура», «візуальна культура» є актуальним.  

2.  У науковій та методичні літературі спостерігається понятійний дисонанс: автори часто ототожнюють поняття 
«грамотність», «компетентність» та «культура» та дотримуються різного ієрархічного впорядкування цих понять. 
Вважаємо, що ланцюг «грамотність» – «освіченість» – «компетентність» – «культура» – «менталітет», запропонований 
Б. С. Гершунським найбільш точно відображає структурний ланцюг результативності освіти. Культура у такому контексті 
мислиться як вищий ступінь прояву людської освіченості, грамотності та компетентності. 

3.  Поняття «культура» в сучасній науковій літературі має надзвичайно велике число тлумачень. Різні науки надають 
різне змістове наповнення цьому поняттю. Але за різних трактувань поняття «культура» найбільш суттєвими рисами є: 
певний рівень досконалості в оволодінні діяльністю; глибоке, свідоме, поважне ставлення до спадщини минулого; 
володіння теоретичними знаннями, вміннями, навичками та готовність їх використання у практичній діяльності; здатність 
до творчого сприйняття та розуміння, творчого перетворення дійсності; готовність саморозвитку. 

4.  Графічна культура – це інтегративна якість особистості, яка характеризується високим рівнем сформованості 
графічних знань, умінь та навичок, готовністю використовувати їх у професійній діяльності, здатності відтворювати, 
зберігати та передавати графічними засобами різноманітну інформацію, передбачає здатність до аналізу, прогнозування, 
рефлексії професійної діяльності та забезпечує професійний творчий саморозвиток, самовдосконалення й підвищення 
фахового рівня. 

5.  Інтелектуально-графічна культура – це сукупність знань, умінь, цінностей та уявлень, що дозволяють не тільки 
засвоювати одиниці навчального матеріалу через наочно-образні (візуальні) моделі знань, а і самостійно їх проектувати, 
використовуючи в рівній мірі як логічні, так і художні можливості. 

6.  Візуальна культура є категорією культурології. Педагогічні термінологічні словники не дають визначення 
візуальної культури, а педагоги-практики, використовуючи його для опису стану сучасного суспільства, посилаються на 
культурологічні дослідження. До того ж педагогічна наука до теперішнього часу не розглядала це поняття. Вектор 
пропонованого дослідження вимагає визначення візуальної культури як інтегративної якості особистості, яка 
характеризується високим рівнем візуальних знань, умінь та навичок (здатність сприймати, розпізнавати, аналізувати, 
інтерпретувати, оцінювати, співставляти, представляти та створювати власні візуальні образи), готовністю 
використовувати їх у професійній діяльності. 
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GLOSSARY OF “VISUAL” EDUCATION: GRAPHICAL CULTURE, VISUAL CULTURE 
Drushlyak M. G.  

Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine 
Abstract. 
Formulation of the problem. In the context of increased visual communication, a new culture of information perception is formed in modern 

society, mainly in the visual form. Increasing the visual component leads to the introduction of the term "visual" in the educational 
field. There is an update of its conceptual and terminological apparatus and there is a dissonance associated with the content of 
categories of "visual" education. 

Materials and methods. Analysis of scientific and pedagogical sources to determine the content of the concepts of "graphic culture", "intellectual-
graphic culture", "visual culture". 

Results. Graphic and visual culture is a certain level of excellence in mastering an activity that is in one way or another related to different types 
of information: graphic (in the form of presentation) is information in the form of images, tables, diagrams, graphs, or visual (in the 
way perception) is information that is perceived by the eye. Graphic culture is an integrative quality of a person, characterized by a 
high level of graphic knowledge, skills, ability to use them in professional activity, ability to reproduce, store and transmit various 
information by graphic means, implies the ability to analyze, predict, reflect and provide professional creative self-development, self-
improvement and professional development. Intellectual-graphic culture is a collection of knowledge, skills, values and ideas that 
allow us not only to absorb units of educational material through visual models of knowledge, but also to design them independently, 
using equally logical and artistic opportunities. Visual culture is an integrative quality of a person characterized by a high level of 
visual knowledge, skills (ability to perceive, recognize, analyze, interpret, evaluate, contrast, represent and create their own visual 
images), willingness to use them in their professional activities. 

Conclusions. The results of this study provide an opportunity with the content and correlation of the concepts of "graphic culture" and "visual 
culture", since the interpretation of these concepts in the scientific literature is heterogeneous and not always substantiated. 

Keywords: glossary of "visual" education, culture, graphic culture, intellectual-graphic culture, visual culture. 

 

  


