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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

АНОТАЦІЯ   

Формулювання проблеми. Інформаційний вибух у сучасному світі (експоненціальне зростання обсягу даних, що породжує світова 
спільнота) породжує такі наслідки як «когнітивне перенавантаження» та «інформаційну втому» (об’єктивну 
неспроможність людини осягнути та опрацювати великі обсяги, в тому числі і навчальної інформації), які можна 
нівелювати за умови використання технологій візуалізації навчального контенту. 

Матеріали і методи. Основою дослідження стали наукові розвідки вітчизняних і закордонних учених, які займаються вивченням 
питань підготовки майбутніх вчителів, формування інформаційної та візуальної культури. Для досягнення мети 
були використані методи теоретичного рівня наукового пізнання: аналіз наукової літератури, синтез, формалізація 
наукових джерел, опис, зіставлення. 

Результати. Методологічний концепт формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та 
інформатики відображає реалізацію основного (загально наукового) методологічного підходу – системного; 
конкретно-наукових методологічних підходів: культурологічного, акмеологічного, особистісно орієнтованого, 
компетентнісного; специфічних методологічних підходів: когнітивно-візуального, праксеологічного, BYOD, що 
забезпечили наукове підґрунтя розробки педагогічної системи формування візуально-інформаційної культури 
майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти. 

Висновки. Визначені методологічні підходи застосовуються в процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики 
та інформатики в сукупності, взаємозв’язку, взаємовпливі та взаємопоєднанні з метою їх цілісного застосування та 
скеровують подальше дослідження на досягнення мети та вибір стратегії вирішення проблеми формування 
візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти. 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: візуально-інформаційна культура, майбутні вчителі математики та інформатики, методологічний підхід, 
системний підхід, культурологічний підхід, акмеологічний підхід, особистісно орієнтований підхід, компетентнісний 
підхід, когнітивно-візуальний підхід, праксеологічний підхід, BYOD-підхід. 

 
ВСТУП 

Постановка проблеми. Наразі у суспільстві затребуваними стають вчителі, здатні працювати з інформацією у 
візуальній формі. Такий запит суспільства є наслідком інформаційного вибуху у сучасному світі, який проявляється у 
експоненціальному зростанні обсягу даних, що породжує світова спільнота, оскільки зменшити «когнітивне 
перенавантаження» та «інформаційну втому» (об’єктивну неспроможність людини осягнути та опрацювати великі обсяги, 
в тому числі і навчальної інформації) можливо за умови візуалізації навчального контенту із використанням інформаційних 
технологій.  

Конкурентноспроможності додають вчителю вміння критично оцінювати інформаційний контент, якісно без 
втрати змісту стиснути його до наочного образу, бути спроможним знайти, інтерпретувати та узагальнити інформацію, за 
потреби представляти її суб’єктивний і об’єктивний аналіз, візуально структурувати інформацію, іншими словами, цінним 
стає вчитель із високим рівнем сформованості візуально-інформаційної культури. Вважатимемо, що вчитель математики 
та інформатики має високий рівень сформованості візуально-інформаційна культури, якщо він здатний сприймати, 
інтерпретувати, продукувати інформацію подану візуально, уміє аналізувати, порівнювати, співставляти, інтегрувати, 
оцінювати, структурувати навчальну інформацію, уміє взаємодіяти з когнітивно-візуальними моделями, йому притаманна 
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METHODOLOGICAL APPROACHES OF FORMATION OF VISUAL AND INFORMATION CULTURE 

FUTURE MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE TEACHERS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
M.G. Drushlyak 

Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine 
Abstract.  
Formulation of the problem. The information explosion in the modern world (exponential growth of data generated by the world community) has 

such consequences as "cognitive overload" and "information fatigue" (objective inability of a person to comprehend and process 
large volumes, including educational information), which can be leveled by using the visualization technology of educational content. 

Materials and methods. The basis of the research was the findings of national and foreign scientists who are engaged in the study of future 
teacher training, the formation of information, and visual culture. The methods of theoretical level of scientific knowledge were used 
to achieve the goal: analysis of scientific literature, synthesis, formalization of scientific sources, description, comparison. 

Results. The methodological concept of formation of visual and information culture of future mathematics and computer science teachers reflects 
the realization of the general scientific methodological approach – system one; specific scientific methodological approaches: 
culturological, acmeological, personality-oriented, competence; specific methodological approaches: cognitive and visual, 
praxeological, BYOD, which provided the scientific basis for the development of a pedagogical system for the formation of visual and 
information culture of future mathematics and computer science teachers in higher education institutions. 

Conclusions. The identified methodological approaches are used in the process of professional training of future mathematics and computer 
science teachers taken together with a relationship, interaction, and interrelation for their holistic application. They direct further 
research to achieve the goal and choose a strategy for solving the problem of the formation of the visual and information culture of 
future mathematics and computer science teachers in higher education institutions. 

Keywords: visual and information culture, future mathematics and computer science teachers, methodological approach, system approach, 
culturological approach, acmeological approach, personality-oriented approach, competence approach, cognitive and visual 
approach, praxeological approach, BYOD-approach. 

 
 
 
 

  


