
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

11 

РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

УДК 004.4’236 
Наталія Білошапка 

Державний ліцей-інтернат з посиленоя  
військово-фізичноя підготовкоя  

«Кадетський корпус» ім. І. Г. Харитоненка 
ORCID ID 0000-0002-2620-3207 

DOI 10.24139/2312-5993/2018.04/011-020 
 

ВИКОРИСТАННа ЗАСОБІВ КОМП’ЯТЕРНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ  
ПРИ ФОРМУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦа 
 

Мета статті полѐгаю в описі підходів до формуваннѐ в майбутніх фахівців 
інтелектуально-графічної культури візуалізації через розробку й використаннѐ 
візуальних моделей знань. 

Длѐ реалізації поставленої мети були використані теоретичні та емпіричні 
методи дослідженнѐ, а також статистичні методи обробки результатів 
експериментального навчаннѐ. 

За результатами дослідженнѐ підтверджена ефективність упровадженнѐ 
авторського спецкурсу, покликаного сформувати в майбутніх учителів уміннѐ 
розроблѐти й використовувати у професійній діѐльності візуальні моделі знань із 
використаннѐм спеціалізованих засобів комп’ятерної візуалізації. 

Ключові слова: засоби комп’ятерної візуалізації, фахова підготовка, 
інтелектуально-графічна культура, візуалізаціѐ, технології візуалізації, візуальні 
моделі знань, інфографіка. 

 
Постановка проблеми. Необхідноя умовоя сталого розвитку й одним 

із головних індикаторів стану розвитку  національної безпеки, за ѐкими 
виміряютьсѐ рівень розвитку країни, ю ѐкість освіти. Невід’юмним складником 
ѐкісної національної освітньої системи вважаять академічну культуру 
фахівців. Сьогодні ю соціальний запит на фахівців, ѐкі володіять культуроя 
критично-творчого мисленнѐ, дослідницької праці, уміять переосмислити 
наѐвне та створити нове цілісне знаннѐ та/або професійну практику, 
організовувати власну навчально-дослідницьку й комунікативну діѐльність, 
реалізовувати конкурентні освітні проекти, вільно володіять професійними 
когнітивно-дискурсивними вміннѐми діалогового спілкуваннѐ з науковоя 
спільнотоя, зокрема в межах міждисциплінарного та/або міжнародного 
експертного середовища.  

Сучасна освіта характеризуютьсѐ інтенсифікаціюя навчального 
процесу, що обумовлено різними чинниками, з-поміж ѐких тенденції 
гуманізації, глобалізації, інтернаціоналізації, фундаменталізації, 
інноваційності, інформатизації, кроскультурності актуалізуять проблему 
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формуваннѐ академічної культури педагогів-дослідників в умовах 
цифрового середовища, що характеризуютьсѐ поюднаннѐм ІКТ, 
інтелектуальних систем, лядської сенситивності і контекстуального досвіду 
й уможливляю творче самовираженнѐ засобами цифрових технологій *4+. 

Разом із тим, опитуваннѐ вчителів та викладачів навчальних закладів 
різних рівнів виѐвило, що суб’юкти навчаннѐ часто відмовлѐятьсѐ читати 
довгі тексти, ѐкі длѐ ока ю одноманітними й не цікавими. Тому виникаю 
доцільність глибокої інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій, 
технологій унаочненнѐ та полісенсорного поданнѐ різного роду інформації, 
у тому числі й навчального матеріалу. Наочний образ (візуальна модель 
знань) набуваю статусу повноцінної інформаційної одиниці, а це 
обумовляю вирішеннѐ, зокрема, таких суперечностей: 

- запозиченнѐ технологій візуалізації зі сфери реклами й бізнесу, 
калькуваннѐ інформаційних образів та побудова прѐмих аналогій, поѐва 
стереотипів, шаблонних прикладів у сфері освіти з відсутністя їх 
інтелектуального підґрунтѐ; 

- прѐме ототожненнѐ методик візуалізації навчального матеріалу з 
предметом інформатики та занепад ідеї формуваннѐ творчої особистості 
суб’юкта навчаннѐ, ѐкий в умовах сьогоденнѐ обмежуютьсѐ використаннѐм 
вивченого програмного забезпеченнѐ в галузі комп’ятерної графіки; 

- виникненнѐ понѐтійного дисонансу (ототожненнѐ термінів 
«графіка», «наочність», «візуалізаціѐ», «інфографіка» тощо) та потреба в 
цілісності й наступності навчального процесу; 

- активне впровадженнѐ в освітній процес візуальних, когнітивно-
візуальних технологій навчаннѐ й недостатнѐ розробленість теоретико-
методичних основ формуваннѐ спеціальної культури візуалізації 
навчального матеріалу в майбутніх фахівців; 

- активне використаннѐ візуальної комунікації у процесі викладаннѐ 
різних навчальних дисциплін і відсутність відповідних навичок візуалізації у 
фахівців, передусім у вчителів, що негативно впливаю на загальну 
професійну компетентність майбутнього фахівцѐ. 

Наведені суперечності обумовляять важливість формуваннѐ 
особливої, інтелектуально-графічної культури візуалізації, про що зазначаю 
Аранова С. В. *5+. Характеризуячи інтелектуально-графічну культуру ѐк 
сукупність знань, умінь, цінностей та уѐвлень, що дозволѐять самостійно 
засвоявати одиниці навчального матеріалу через наочно-образні (візуальні) 
моделі знань, вважаюмо, що така культура маю формуватисѐ на основі 
використаннѐ засобів комп’ятерної візуалізації (ЗКВ). ЗКВ – це комп’ятерні 
програми, у ѐких розробниками передбачені можливості візуального 
представленнѐ на екрані комп’ятера абстрактних математичних об’юктів або 
процесів, їх моделей у компактній формі (при необхідності в різних ракурсах), 
у деталѐх (з можливістя демонстрації внутрішніх взаюмозв’ѐзків складових 
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частин, у тому числі прихованих у реальному світі) і, що особливо важливо, у 
розвиткові (в тимчасовому і просторовому русі). 

Аналіз актуальних досліджень. Длѐ нашого дослідженнѐ важливі 
результати робіт у галузі унаочненнѐ й особливостей сприйнѐттѐ 
навчальної інформації різних рівнів і форматів *2, 9+. Із психологічної точки 
зору візуальні та когнітивно-візуальні підходи в навчанні ю такими, що 
активізуять пізнавальну діѐльність при залученні потенціалу візуального 
мисленнѐ *1+, оскільки візуальний контент швидше попадаю у свідомість 
реципіюнта, краще запам’ѐтовуютьсѐ, викликаю певні асоціації та стійкі 
стереотипи. У роботі *8+ обґрунтовано тезу про те, що візуальні образи 
збагачуять сприйнѐттѐ суб’юктами навчаннѐ інформації та сприѐять 
утворення міжпредметних і надпредметних зв’ѐзків через асоціативність 
мисленнѐ. На доречності принципу візуалізації в навчанні наголошено в 
роботі *6+, де автори на основі функціонального підходу доводѐть 
доцільність використаннѐ в освітньому процесі візуальних моделей знань. 
У статті *7+ закцентовано увагу на візуальних концептуальних моделѐх 
знань длѐ формуваннѐ професійної культури майбутніх фахівців. У роботі 
[3+ висвітлено питаннѐ щодо використаннѐ спеціалізованих програмних 
засобів длѐ візуалізації математичних знань у підготовці вчителѐ 
математики. Зокрема, зазначено про важливість формуваннѐ професійної 
готовності майбутнього вчителѐ математики до використаннѐ програм 
динамічної математики ѐк засобів візуалізації математичних знань 
(середовищ, де ю можливим створеннѐ й оперуваннѐ математичними 
об’юктами длѐ дослідженнѐ їх кількісних та ѐкісних характеристик), 
важливого компонента інтелектуально-графічної культури.  

Разом із тим відкритими залишаятьсѐ питаннѐ підготовки фахівців 
до створеннѐ й використаннѐ візуальних моделей знань на основі 
використаннѐ ЗКВ, ѐкі, власне, і сприѐять формування інтелектуально-
графічної культури фахівців. Такі засоби в різний спосіб покликані 
унаочнявати інформація, що в комплексі дозволѐю виѐвити сутність 
предмету, процесу, ѐвища і, ѐк наслідок, формувати цілісний смислообраз, 
ѐкий активізую візуальне мисленнѐ й забезпечую формуваннѐ 
метапредметного знаннѐ.  

Мета статті полѐгаю в описі підходів до формуваннѐ в майбутніх 
фахівців інтелектуально-графічної культури візуалізації через розробку та 
використаннѐ візуальних моделей знань на основі ЗКВ. 

Методи дослідження. Длѐ реалізації поставленої мети були 
використані теоретичні та емпіричні методи дослідженнѐ: аналіз длѐ 
синтезу розрізнених понѐть і тлумачень у галузі візуалізації та 
інтелектуально-графічної культури; опитуваннѐ суб’юктів навчаннѐ в межах 
одного напрѐму підготовки (зокрема, вчителѐ математики) длѐ вивченнѐ 
запитів конкретної аудиторії на тип комп’ятерних засобів, їх 
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інструментарій та інтерпретація в межах їх ціннісних характеристик; 
анкетуваннѐ й бесіди з вчителѐми і викладачами на предмет підготовки 
суб’юктів навчаннѐ до використаннѐ ЗКВ; статистичні методи обробки 
результатів експериментального навчаннѐ (непараметричний критерій 
знаків) длѐ підтвердженнѐ ефективності авторського спецкурсу. 

Виклад основного матеріалу. Під час дослідженнѐ нами 
встановлено, що комп’ятерні засоби візуалізації за типом можна поділити 
на комп’ятерні засоби предметного призначеннѐ та комп’ятерні засоби 
загального призначеннѐ (наприклад, длѐ галузі математики поділ може 
бути ѐк на рис. 1.)  

 
Рис. 1.  
 
Комп’ятерні засоби предметного призначеннѐ надаять 

користувачеві допомогу в розв’ѐзанні різних предметних, наприклад, 
математичних задач: 

- арифметичні й логічні операції з дійсними і комплексними 
числами, обчисленнѐ значень функцій; 

- операції з векторами і матрицѐми; 
- графічне представленнѐ математичних об’юктів; 
- розв’ѐзуваннѐ рівнѐнь, нерівностей та їх систем; 
- побудова графіків довільних функціональних залежностей; 
- розв’ѐзуваннѐ задач із параметрами тощо. 
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До таких засобів у галузі математики належать програми динамічної 
математики (ПДМ) – засоби комп’ятерної візуалізації математичних знань, 
ѐкі передбачаять динамічне оперуваннѐ різними математичними, у тому 
числі геометричними, об’юктами і можливість інтерактивного отриманнѐ 
відомостей про їх властивості й системи комп’ятерної математики (СКМ) – 
середовища, ѐкі дозволѐять автоматизувати виконаннѐ ѐк чисельних, так і 
символьних обчислень *3+. У ПДМ (GeoGebra, Математичний конструктор, 
Жива математика, Cabri, DG, GRAN та інших) передбачена можливість 
«оживлѐти» побудовані конструкції, плавно зміняячи положеннѐ вихідних 
об’юктів, вимірявати довжини, площі і кути з обраноя точністя длѐ дос-
лідженнѐ певних властивостей. СКМ (Maple, MatLab, Mathematica, MathСad, 
Maxima та інші) особливо ефективні при розв’ѐзуванні різних прикладних 
задач, у першу чергу задач математичного моделяваннѐ в науці і техніці. 

До програмних засобів загального призначеннѐ ми відносимо: 
1) офісні програмні продукти з об’юктами Smart-Art; 2) програми длѐ 
реалізації майндмепінгу; 3) програми длѐ створеннѐ інфографіки; 
4) сервіси длѐ створеннѐ скрайбінг-презентацій. Вони даять можливість 
подати навчальний матеріал у компактному, логічному, цілісному виглѐді, 
завдѐки чому можлива інтенсифікаціѐ навчаннѐ, активізаціѐ навчальної 
діѐльності, підвищеннѐ інтересу до навчаннѐ. 

Пакет офісних програм (текстовий і табличний процесори, програма 
длѐ створеннѐ презентацій) сьогодні розробниками пропонуютьсѐ з 
функціюя побудови Smart-об’юктів. Їх використаннѐ на уроках математики ю 
зручним при систематизації й повторенні тіюї чи іншої теми, при засвоюнні 
нового матеріалу, поданого покроково (алгоритм дій) тощо. 

Майндмеппінг (mindmapping) – це технологіѐ, що дозволѐю 
ефективно відновлявати інформація (минуле), генерувати й фіксувати нові 
ідеї (майбутню), робити висновки і встановлявати зв’ѐзки між ними 
шлѐхом побудови інтелект-карт. 

Інфографіка – це технологіѐ поданнѐ навчального матеріалу у виглѐді 
статистичних графіків, карт, діаграм, схем, таблиць. Як будь-ѐка інша 
технологіѐ, інфографіка маю функціональне навантаженнѐ: застосуваннѐ 
інфографіки покращую сприйнѐттѐ навчального матеріалу, наочно 
демонструю складний і великий за обсѐгом матеріал, за інфографікоя 
можна проаналізувати певні тенденції або процеси. 

Скрайбінг – це технологіѐ візуалізації навчального матеріалу, ѐка 
забезпечую відображеннѐ клячових моментів його змісту (властивостей 
об’юкта навчаннѐ, його внутрішніх і зовнішніх зв’ѐзків) шлѐхом 
використаннѐ простих графічних елементів (малянків, піктограм, символів, 
слів, схем, діаграм), послідовно створяваних на екрані відповідно до 
усного викладу (або аудіорѐду). 
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Додатково проведений аналіз навчальних планів підготовки вчителів та 
робочих програм окремих фахових курсів засвідчив опосередковану 
оріюнтація спеціальної підготовки не тільки на формуваннѐ інтелектуально-
графічної культури, а й на використаннѐ візуальних моделей знань у 
майбутній професійній діѐльності. Тому на основі вивченнѐ практичного 
педагогічного досвіду було виокремлено методологічну основу, форми, 
методи й засоби навчаннѐ, ѐкі, припускалосѐ, забезпечать ѐкісну підготовку 
вчителѐ до розробки і використаннѐ візуальних моделей знань за допомогоя 
ЗКВ у професійній діѐльності.  

Передбачалосѐ, що моделяваннѐ процесу підготовки вчителѐ до 
використаннѐ ЗКВ у професійній діѐльності маю відбуватисѐ з урахуваннѐм 
когнітивного, візуального, системного, діѐльнісного наукових підходів, а 
також загальнодидактичних та специфічних принципів (наочності, зв’ѐзку 
практики з життѐм, формуваннѐ академічної культури, створеннѐ 
цифрового творчого середовища; активного використаннѐ комп’ятерних 
засобів візуалізації) *7, 8+.  

Опишемо проміжні результати дослідженнѐ на прикладі авторського 
спецкурсу «Засоби комп’ятерної візуалізації та їх використаннѐ у 
професійній роботі вчителѐ математики» (далі Спецкурс). 

У своїх науково-методичних пошуках ми керувалисѐ тезоя: уміннѐ 
створявати та використовувати візуальні моделі знань будуть 
сформованими, ѐкщо майбутній учитель набуде: 

1) уѐвлень про різні форми, методи та засоби візуального поданнѐ 
начального матеріалу;  

2) навичок розроблѐти візуальні моделі знань; 
3) умінь раціонально використовувати наѐвний комп’ятерний 

інструментарій длѐ підтримки побудови моделей знань. 
Основна мета спецкурсу: сформувати в майбутніх учителів уміннѐ 

розроблѐти й використовувати у професійній діѐльності візуальні моделі 
знань із використаннѐм спеціалізованих засобів комп’ятерної візуалізації. 

Основні завданнѐ спецкурсу:  
- опануваннѐ форм, прийомів та методів візуалізації навчального 

матеріалу; 
- аналіз сучасних ЗКВ, їх класифікаціѐ та інструментарій; 
- формуваннѐ вмінь розроблѐти візуальні моделі знань, у тому числі з 

використаннѐм ЗКВ. 
Технологіѐ занѐть спецкурсу спираютьсѐ на зазначені вище 

методологічні принципи й підходи, що сприѐю формування інтелектуально-
графічної культури педагога в умовах використаннѐ цифрового середовища, 
ѐке містить у собі різні засоби комп’ятерної візуалізації і передбачаю 
використаннѐ майбутніми вчителѐми когнітивних підходів до побудови 
моделей знань, різні форми, прийоми та методи візуалізації.  
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Спецкурс обсѐгом 3 кредити (90 годин, з них 30 годин аудиторних) 
складаютьсѐ з двох модулів і вивчаютьсѐ на четвертому курсі бакалаврату. 
Перший модуль присвѐчено вивчення форм, прийомів і методів 
візуалізації навчального матеріалу та ознайомлення зі смарт-об’юктами 
пакету офісних програм, програм длѐ реалізації майндмепінгу при 
побудові інтелект-карт, а також середовищ інфографіки. Перший модуль 
стосуютьсѐ вивченнѐ спеціалізованого програмного забезпеченнѐ в галузі 
візуалізації та формуваннѐ вмінь розроблѐти візуальні моделі знань. 
Другий модуль присвѐчено методичним особливостѐм використаннѐ 
моделей знань у навчальному процесі. 

Нами передбачаютьсѐ залученнѐ окремих ЗКВ до розв’ѐзуваннѐ різних 
професійних, компетентнісно оріюнтованих завдань (ѐк правило, студенти 
розроблѐять візуальні моделі до типових понѐть, законів, правил, задач, тем 
та розділів відповідних дисциплін у кожному із ЗКВ, ѐкі вивчаятьсѐ). 

Наведемо кілька прикладів завдань, ѐкі пропонувалисѐ студентам 
під час вивченнѐ спецкурсу. 

1. На основі заданого текстового матеріалу та використовуячи об’юкт 
SmartArt (Іюрархіѐ), розробіть відповідну модель знань. 

2. Створити інтелект-карту до запропонованих тем (перелік тем за 
варіантами надаютьсѐ).  

3. На основі стовпчикової діаграми успішності групи створити кругову 
з відповідними надписами. 

4. На основі заданої інфографіки описати відповідні процеси, що 
відбуваятьсѐ в суспільстві. 

Виконаннѐ  завдань сприѐло формування у студентів ѐк умінь 
створявати й використовувати візуальні моделі знань у майбутній 
професійній діѐльності, так і критичного поглѐду на комп’ятерний інструмен-
тарій засобів комп’ятерної візуалізації, що підтвердило експериментальне 
навчаннѐ, ѐке здійснявалосѐ на фізико-математичному факультеті Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка протѐгом 2015–
2017 рр. В експерименті взѐли участь 263 особи (експериментальна група – 
123 особи, контрольна група – 140 осіб).  

На початку та післѐ вивченнѐ спецкурсу респондентам було 
поставлено 20 запитань типу: «Чи варто при поѐсненні навчального 
матеріалу використовувати інтелект-карти?», «Чи будете Ви 
використовувати скрайбінг на уроках алгебри?», «Чи варто, на Вашу думку, 
створявати візуальні моделі знань під час  педагогічної практики?» тощо. 
Шкала оціняваннѐ складаласѐ з двох найменувань – так або ні. 
Респонденти вибірки були незалежні, при цьому результати за двома 
опитуваннѐми залежні. Це даю підстави використати критерій знаків. 

Нульова гіпотеза полѐгала в тому, що спецкурс не впливаю на 
формуваннѐ вмінь розроблѐти та використовувати візуальні моделі знань, 
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у тому числі з використаннѐм спеціалізованих засобів, альтернативна – у 
тому, що впливаю, тобто формуваннѐ вмінь розробки й використаннѐ 
візуальних моделей знань ю невипадковим. 

Длѐ перевірки нульової гіпотези було пораховано кількість змін 
(кількість збільшень/зменшень результату по кожному респонденту). 
Аналіз даних засвідчив, що без змін залишилосѐ 10 і 15 результатів длѐ 
експериментальної і контрольної груп відповідно, змін з «+» було по 62 
результати, а з «–» 51 і 63 відповідно. У експериментальній групі змін з «+» 
виѐвилосѐ більше, тому типовим варто вважати додатній зсув. 

За критеріюм знаків емпіричне значеннѐ статистики            ѐк 

кількість нетипових зсувів, критичне значеннѐ статистики 
      (        )    . Оскільки               (     ), то длѐ 

експериментальної групи потрібно відхилити нульову гіпотезу і прийнѐти 
альтернативну про ефективність розробленого спецкурсу. Інша ситуаціѐ з 
контрольноя групоя, у ѐкій зсувів із знаком «–» виѐвилосѐ на один більше, 
ніж із знаком «+». Іншими словами, зрушень у цій групі стосовно наѐвності 
вмінь розробки й використаннѐ візуальних моделей знань не відбулосѐ. 

Тому робимо висновок, що спецкурс позитивно впливаю на вміннѐ 
розроблѐти візуальні моделі знань із використаннѐм спеціалізованих 
засобів комп’ятерної візуалізації, що ю важливим складником формуваннѐ 
інтелектуально-графічної культури візуалізації майбутнього вчителѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. Візуальна модель знань ѐк одиницѐ навчальної інформації 

обумовляю потребу переосмисленнѐ процесу формуваннѐ особливого 
особистісного утвореннѐ – інтелектуально-графічної культури візуалізації, 
ѐка поюдную інтелектуальну, логічну, образну і графічну пізнавальні сфери 
особистості длѐ забезпеченнѐ метапредметних результатів навчаннѐ.   

2. Сучасна фахова підготовка потребую зміщеннѐ акцентів на більш 
активне використаннѐ технологій візуалізації длѐ підтримки інтенсифікації 
навчального процесу. Особливо це стосуютьсѐ підготовки вчителѐ з метоя 
формуваннѐ в нього вмінь створявати й використовувати візуальні моделі 
знань у викладанні навчальних предметів з метоя формуваннѐ 
інтелектуально-графічної культури молоді. 

3. Візуальні моделі знань (логічні схеми, інтелектуальні карти, смарт-
схеми тощо) у зрозумілій формі подаять основні ідеї теми, характеристики 
понѐттѐ, стимуляять поширеннѐ властивостей тощо, дозволѐять стискати 
великі обсѐги навчального матеріалу (інформаційні, в тому числі і текстові), 
без спрощеннѐ їх вмісту.  

4. Підготовка вчителѐ створявати й використовувати такі моделі може 
бути здійснена на основі описаного спецкурсу, ефективність ѐкого 
підтверджена за непараметричним критеріюм знаків на рівні значущості 0,05. 
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РЕЗЯМЕ 

Белошапка Наталья. Использование средств компьятерной визуализации при 
формировании интеллектуально-графической культуры будущего специалиста. 

Цель статьи заклячаетсѐ в описании подходов к формирования у будущих 
специалистов интеллектуально-графической культуры визуализации путем 
разработки и использованиѐ визуальных моделей знаний. 

Длѐ реализации поставленной цели были использованы теоретические и 
эмпирические методы исследованиѐ, а также статистические методы обработки 
результатов экспериментального обучениѐ. 

http://ai.arizona.edu/intranet/papers/Information%20Visualization.pdf
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По результатам исследованиѐ подтверждена эффективность внедрениѐ 
авторского спецкурса, призванного сформировать у будущих учителей умение 
разрабатывать и использовать в профессиональной деѐтельности визуальные модели 
знаний с использованием специализированных средств компьятерной визуализации. 

Ключевые слова: средства компьятерной визуализации, профессиональнаѐ 
подготовка, интеллектуально-графическаѐ культура, визуализациѐ, технологии 
визуализации, визуальные модели знаний, инфографика. 

 
SUMMARY 

Biloshapka Nataliia. Use of computer visualization tools in the formation of 
intellectual-graphic culture of the future specialist. 

The purpose of the article is to describe the approaches to the formation of an 
intellectual-graphic culture of visualization of the future specialists by developing and using 
visual models of knowledge. 

The theoretical and empirical methods of research, as well as statistical methods for 
processing the results of the experimental learning, have been used in order to achieve the 
goal of the paper. 

While studying the problem we have found out that according to the type computer-
based visualization can be divided into computer-based tools of purpose and computer-based 
tools of general purpose. Such tools in the field of mathematics include programs of dynamic 
mathematics, systems of computer mathematics and others. In our opinion general-purpose 
software include: 1) office software objects Smart-Art; 2) programs for the realization of 
meandering; 3) programs for creating infographics; 4) services for creating scribing 
presentations.  

We have developed the author’s special course “Computer visualization tools and 
their use in the professional work of the mathematics teacher”. The aim of the course is to 
form the ability of the future teachers to develop and use visual models of knowledge in their 
professional activity applying specialized means of computer visualization. 

The special course has 3 credits (90 hours, including 30 hours of classroom work) and 
consists of two modules.It is recommended for the fourth year bachelor students. The first 
module is devoted to studying the forms, methods and tools of visualization of educational 
material and familiarization with the smart objects of the package of office programs, 
programs for the implementation of the meandering during the construction of intelligence 
maps, as well as infographics environments. The first module relates to the study of 
specialized software in the field of visualization and formation of the skills of developing 
visual models of knowledge. The second module is devoted to the methodological 
peculiaritites of the use of models of knowledge in the learning process. 

According to the results of research, the effectiveness of implementing the author’s 
special course, which is intended to form the ability of the future teachers to develop and use 
visual models of knowledge in the professional activity applying specialized tools of computer 
visualization, has been proved. The effectiveness of the special course is confirmed by a 
nonparametric criterion at the level of significance of 0.05.  

Key words: computer visualization tools, professional training, intellectual-graphic 
culture, visualization, visualization technologies, visual models of knowledge, infographics. 

 
  




