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Зміст анотації 

Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого з’ясовано 

загальнонаукові засади, передумови, етапи та основні напрями розвитку теорії 

когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття для обґрунтування перспектив 

використання інноваційного потенціалу досліджуваної теорії у процесі 

модернізації вищої освіти України. 

Висвітлено стан розробленості теорії когнітивної візуалізації у 

вітчизняному та зарубіжному науковому просторі шляхом виокремлення та 

характеристики таких взаємопов’язаних та взаємообумовлених аспектів її 

розгляду: 1) природа й характеристики візуального мислення; 2) моделювання 

процесу когнітивної візуалізації; 3) ґенеза теорії когнітивної візуалізації в 

педагогічній думці досліджуваних країн; 4) технології когнітивної візуалізації; 

дидактичні засоби когнітивної візуалізації. 

Відзначено тенденцію до формування в досліджуваній сфері 

міждисциплінарного дискурсу, що об’єднує науковців-представників різних 

галузей знань у їх прагненні втілити позитивні здобутки досліджуваної теорії 

на практиці. 

У межах характеристики поняттєво-термінологічного інструментарію 

дослідження теорії когнітивної візуалізації зясовано, що узагальнюючий 

концепт розглядуваної проблеми – «теорія когнітивної візуалізації», 



конкретизується через такі поняття, як: візуалізація, когнітивна візуалізація, 

когнітивна графіка, інфографіка, сюжетна інфографіка, візуальна 

аргументація. Розглянуто засоби когнітивної візуалізації: карти понять, або 

інтелект-карти, фрейми, схеми-опори, граф-схеми, таблично-матричні схеми, 

діаграми, блок-схеми, піктограми, дивергентні карти. Схарактеризовано 

провідні види інфографіки: бізнес-інфографіка, дизайн-інфографіка чи 

інфодизайн. 

Визначено переваги когнітивної візуалізації, а саме: виділення відносин 

і взаємозв’язків, що містяться в інформації; утримання уваги того, хто 

навчається; зменшення вербально-інформаційного перевантаження;розкриття 

різних аспектів поняття, що розглядається; чіткий аналіз значної кількості 

інформації; структурування великого набору даних. 

Розкрито принципи реалізації технології когнітивної візуалізації, 

зокрема: гуманістичної спрямованості навчання; активності та свідомості; 

наукової діяльності; наочності; естетизації.  

За допомогою хронологічного й історико-ретроспективного методів 

висвітлено передумови й етапи розвитку теорії когнітивної візуалізації в 

педагогічній думці Великої Британії та США. На основі узагальнення 

наукових праць, присвячених історичному розвиткові теорії когнітивної 

візуалізації, показано, що зародженню власне теорії когнітивної візуалізації 

передували два періоди: період первісної візуалізації (ІІІ-ІІ тис. до н.е.) – поява 

лігатурних ієрогліфічних блок-схем народів майя та вузликового письма інків 

«quipy^shri», що використовувалися для передачі інформації за допомогою 

візуалізації образів; та період двомірної графіки (ІІ тис. до н.е. – XVII ст.) – 

створення двомірної графіки: анатомічних малюнків та інструкцій, 

картографії, іконопису. Здобутки означених підготовчих етапів вважаємо 

передумовами розвитку теорії когнітивної візуалізації. 

У розвиткові власне теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці 

Великої Британії та США виокремлено низку етапів: етап вінтажної 

інфографіки (XVIII – початок ХХ ст.) – золотий вік візуалізації – створення 



шедеврів когнітивної графіки без графічних редакторів та інтернету; 

поширення графіків і винахід діаграм; сюжетно-дослідницький етап (друга 

половина ХХ ст.), протягом якого набули розвитку два підходи до теорії 

когнітивної візуалізації: дослідницький (інфографіка повинна бути 

мінімалістичною, дані передаються максимально точно) та сюжетний 

(створення привабливих образів, розваги, гумор в інфографіці); етап 

мультимедійної інфографіки (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) – поява 

сучасних видів інфографіки (відеоінфографіка, анімована інфографіка, 

інтерактивна інфографіка тощо). 

Розкрито сутність теорії когнітивної візуалізації, що отримала розвиток 

у педагогічній думці Великої Британії та США досліджуваного періоду. 

Окреслено концептуальні засади теорії візуальної аргументації Е. Тафті, 

зокрема закони теорії візуальної аргументації: максимум інформації в 

мінімумі форми; відсутність протиріч між цифровими даними та 

візуалізацією; використання таблиць для середньої кількості даних та графіків 

– для великої; заборона на спотворення даних та їх відрив від контексту; 

уникнення зайвих фарб та декоративних елементів; обережне використання 

кольорів; пріоритет високої щільності даних; дотримання графічної 

елегантності за рахунок простоти дизайну та складності даних; забезпечення 

контрасту між формами літер; пріоритет горизонтального формату 

візуалізації. 

З’ясовано змістові характеристики теорії сюжетної інфографіки 

Н. Холмса, а саме: використання візуальних образів та вербальних засобів у 

рівному обсязі; простота; обмежений набір нескладних форм; здатність до 

змінювання; креативність; наявність гумору; перевага малюнку над текстом; 

ефективність подачі матеріалу. Визначено функції сюжетної інфографіки: 

інформаційна, навчальна, роз’яснювальна, спонукальна, акцентувальна. 

Сформульовано особливості сюжетної інфографіки: наявність графічних 

об’єктів; корисне інформаційне навантаження; яскраве подання інформації; 

виразне й осмислене представлення теми. 



Розкрито сутність сюжетно-аргументаційної теорії (А. Каіро, 

Д. Грімвейд, Д. М. Вонг, Р. Косара), що характеризується поєднанням гумору 

й чіткості даних; точне співвідношення даних зі змістом навчального 

матеріалу; високий рівень інтерактивності візуалізації; помірність форми та 

глибина змісту. Представлено класифікацію видів інфографіки, що 

застосовуються в сюжетно-аргументаційній теорії: за способом відображення; 

за цілями; за ступенем обробки інформації; за типом даних; за рівнем 

інтерактивності; за формою представлення; за змістом; за рівнем реальності; 

за рівнем когнітивності. 

Узагальнено досвід імплементації позитивних здобутків теорії 

когнітивної візуалізації в закладах вищої освіти Великої Британії, США та 

України. Обґрунтовано перспективи використання інноваційного потенціалу 

теорії когнітивної візуалізації у процесі модернізації вищої освіти України на 

державному, регіональному та інституційному рівнях. 

На державному рівні доцільним бачиться врахування досвіду 

досліджуваних країн у процесі розроблення стандартів вищої освіти щодо 

введення у зміст підготовки майбутніх учителів курсу з інфографіки, уведення 

в практику підготовки майбутніх учителів вивчення таких навчальних 

предметів, як теорія когнітивної візуалізації, інфографіка, сюжетна 

інфографіка тощо; організація стажування студентів за кордоном з метою 

ознайомлення з успішним освітнім досвідом інших країн світу; збільшення 

обсягів фінансування з боку держави на залучення ресурсів для ефективної 

імплементації теорії когнітивної візуалізації в закладах освіти; створення 

розгалуженої системи конкурсів-грантів для облаштування закладів 

необхідним обладнанням та заохочення педагогів-новаторів; оновлення 

всеукраїнської бази даних про інноваційні розробки педагогічних працівників 

у сфері когнітивної візулізації.  

На регіональному рівні перспективною є підтримка розроблення й 

упровадження регіональних освітніх програм з урахуванням прогресивного 

світового досвіду, налагодження співпраці з регіональними науковими та 



методичними центрами й мережами розвинених країн із метою обміну 

досвідом та імплементації кращих досягнень; створення регіональних 

науково-методичних осередків, що мають об’єднати освітніх теоретиків та 

педагогів-практиків, які займаються імплементацією теорії когнітивної 

візуалізації в закладах освіти; алокація ресурсів для ефективної імплементації 

ідей теорії когнітивної візуалізації. 

На інституційному рівні вважаємо за потрібне активізацію в сучасних 

закладах вищої освіти процесу розробки цифрових освітніх ресурсів різних 

типів; удосконалення навчально-методичної бази закладів вищої освіти, 

здійснення подальшої інформатизації освітнього процесу; залучення до участі 

в освітньому процесі іноземних викладачів та методистів, які активно 

впроваджують теорію когнітивної візуалізації в практику викладання; 

упровадження інноваційної практики персоналізації освітніх траєкторій 

студентів на засадах теорії когнітивної візуалізації; налагодження взаємодії 

викладача зі студентами у процесі створення й використання інфографічних 

проектів в освітньому процесі на засадах партнерства. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено комплексне дослідження 

загальнонаукових засад, передумов, етапів і основних напрямів розвитку 

теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття; з’ясовано стан розробленості 

теорії когнітивної візуалізації у вітчизняному та зарубіжному науковому 

просторі; визначено передумови й етапи розвитку теорії когнітивної 

візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США; розкрито сутність 

теорії когнітивної візуалізації, що отримала розвиток у педагогічній думці 

Великої Британії та США досліджуваного періоду; виявлено прогресивні 

здобутки імплементації теорії когнітивної візуалізації в закладах вищої освіти 

Великої Британії та США й визначено можливості використання 

інноваційного потенціалу означеної теорії у процесі модернізації системи 

вищої освіти України на державному, регіональному й інституційному рівнях. 



Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що схарактеризовані авторкою загальнонаукові засади, передумови, етапи й 

основні напрями розвитку теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці 

Великої Британії та США другої половини ХХ – початку ХХІ століття можуть 

бути використані у процесі розроблення стандартів змісту вищої освіти, для 

збагачення навчальних курсів у закладах вищої освіти й розроблення наукових 

та методичних праць із історії педагогіки, порівняльної педагогіки, методики 

викладання навчальних дисциплін). Матеріали дослідження, а також 

джерельна база будуть корисними в подальших наукових пошуках у 

відповідних галузях наукового знання, освітньому процесі закладів вищої та 

загальної середньої освіти. 

Ключові слова: теорія когнітивної візуалізації, теорія візуальної 

аргументації, теорія сюжетної інфографіки, сюжетно-аргументаційна теорія, 

педагогічна думка, Велика Британія, США. 
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The contents of the abstract 

The thesis is a complex research, which clarifies general scientific 

foundations, prerequisites, stages and main directions of the cognitive visualization 

theory development in the pedagogical thought of Great Britain and the USA of the 

second half of the XX – early XXI century in order to substantiate the prospects of 

using the innovative potential of the studied theory in the process of higher education 

modernization in Ukraine.  



The state of scientific elaboration of the cognitive visualization theory in 

domestic and foreign scientific space is revealed by highlighting and characterizing 

the following interconnected and interdependent aspects of its consideration: 1) the 

nature and characteristics of visual thinking; 2) modeling of the process of cognitive 

visualization; 3) the genesis of the cognitive visualization theory in the pedagogical 

thought of the studied countries; 4) technologies of cognitive visualization; 5) 

didactic means of cognitive visualization. 

There is a tendency to form an interdisciplinary discourse in the research area, 

which unites scientists from different fields of knowledge in their desire to 

implement positive achievements of the studied theory in practice. 

Within the characteristics of conceptual and terminological tools of research 

of the cognitive visualization theory it is found out that the main concept of the 

considered problem – “cognitive visualization theory” is concretized through such 

concepts as: visualization, cognitive visualization, cognitive graphics, infographics. 

Means of cognitive visualization are considered: mind maps, frames, support 

schemes, graph schemes, tabular-matrix schemes, diagrams, block diagrams, icons, 

divergent maps. The leading types of infographics are characterized: business 

infographics, design infographics or infodesign. 

The advantages of cognitive visualization are identified, namely: highlighting 

the relationships contained in the information; keeping the learner’s attention; 

reduction of verbal and information overload, disclosure of various aspects of the 

concept under consideration; clear analysis of a significant amount of information; 

structuring a large data set. 

The principles of cognitive visualization technology implementation are 

revealed, in particular: humanistic orientation of training; activity and 

consciousness; scientific activity; clarity; aestheticization. 

With the help of chronological and historical-retrospective methods the 

origins and stages of the cognitive visualization theory development in the 

pedagogical thought of Great Britain and the USA are covered. Based on the 

generalization of scientific works on the historical development of the cognitive 



visualization theory, it is shown that its emergence was preceded by two periods: the 

period of initial visualization (III-II millennium BC) – emergence of ligature 

hieroglyphic block diagrams and the nodal Inca script “quipy^shri” used to convey 

information through image visualization; and the period of two-dimensional 

graphics (II millennium BC – XVII century) – creation of two-dimensional graphics: 

anatomical drawings and instructions, cartography, iconography. We consider the 

achievements of these preparatory stages as prerequisites for the development of the 

cognitive visualization theory. 

The stages of the cognitive visualization theory development in the 

pedagogical thought of Great Britain and the USA are outlined: the stage of vintage 

infographics (XVIII – early XX century) – the golden age of visualization – creation 

of masterpieces of cognitive graphics without graphic editors and the Internet; 

distribution of graphs and invention of diagrams; plot-research stage (second half of 

the XX century), during which two approaches to the cognitive visualization theory 

were developed: research (infographics should be minimalist, data is transmitted as 

accurately as possible) and plot (creation of attractive images, entertainment, humor 

in infographics); stage of multimedia infographics (late XX century – early XXI 

century) – emergence of modern types of infographics (video infographics, animated 

infographics, interactive infographics, etc.). 

The essence of the theory of cognitive visualization, which was developed in 

the pedagogical thought of Great Britain and the USA of the studied period, is 

revealed. 

The conceptual principles of E. Tufte’s theory of visual argumentation are 

outlined, in particular the laws of the theory of visual argumentation: maximum 

information in minimum form; no contradictions between digital data and 

visualization; use of tables for the average amount of data and graphs – for large; 

prohibition of data distortion and their separation from the context; avoidance of 

unnecessary paints and decorative elements; careful use of colors; high data density 

priority; observance of graphic elegance due to simplicity of design and complexity 



of data; providing contrast between letter forms; priority of horizontal visualization 

format. 

The semantic characteristics of N. Holmes’s theory of plot infographics are 

clarified, namely: the use of visual images and verbal means in equal volume; 

simplicity; limited set of simple forms; ability to change; creativity; presence of 

humor; the advantage of the image over the text; material supply efficiency. The 

functions of plot infographics are defined: informational, educational, explanatory, 

motivating, accentuating. The peculiarities of the plot infographics are formulated: 

the presence of graphic objects; payload; bright presentation of information; 

expressive and meaningful presentation of the topic. 

The essence of the plot-argumentation theory (A. Cairo, J. Grimwade, 

D. M. Wong, R. Kosara) is revealed, which is characterized by a combination of 

humor and clarity of data; the exact ratio of data to the content of educational 

material; high level of interactivity of visualization; moderation of form and depth 

of content. The classification of types of infographics used in plot-argumentation 

theory is presented: by the method of display; by goals; by the degree of information 

processing; by data type; by level of interactivity; by the form of presentation; by its 

content; by the level of reality; by level of cognition. 

The experience of implementation of the positive achievements of the 

cognitive visualization theory in higher education institutions of Great Britain, the 

USA and Ukraine is generalized. Prospects for the use of the innovative potential of 

the cognitive visualization theory in the process of higher education modernization 

in Ukraine at the state, regional and institutional levels are substantiated. 

At the state level it is expedient to take into account the experience of the 

studied countries in the process of developing higher education standards for the 

introduction of infographic courses in the training of future teachers, introduction of 

such subjects as theory of cognitive visualization, infographics, story infographics, 

etc.; organization of internships for students abroad in order to get acquainted with 

the successful educational experience of other countries; increasing the amount of 

funding from the state to attract resources for the effective implementation of the 



theory of cognitive visualization in educational institutions; creation of an extensive 

system of grant competitions to equip institutions with the necessary equipment and 

encourage teachers-innovators; updating the all-Ukrainian database on innovative 

developments of teachers in the field of cognitive visualization. 

At the regional level, it is perspective to support development and 

implementation of regional educational programs based on progressive world 

experience, establishing cooperation with regional scientific and methodological 

centers and networks of developed countries in order to share experiences and 

implement the best achievements; creation of regional scientific and methodological 

centers to unite educational theorists and teachers-practitioners involved in the 

implementation of the cognitive visualization theory in educational institutions; 

allocation of resources for the effective implementation of the ideas of the cognitive 

visualization theory. 

At the institutional level, we consider it necessary to intensify the process of 

developing digital educational resources of various types in modern higher 

education institutions; to improve the educational and methodological base of higher 

education institutions, to facilitate further informatization of the educational process; 

to involve foreign teachers and methodologists in the educational process, who 

actively implement the theory of cognitive visualization in teaching practice; to 

introduce innovative practice of students’ educational trajectories personalization on 

the basis of the cognitive visualization theory; to establish interaction between the 

teacher and students in the process of creating and using infographic projects in the 

educational process on the basis of partnership. 

The scientific novelty of the research results lies in the fact that for the first 

time in domestic pedagogical science a comprehensive study of general scientific 

foundations, preconditions, stages and main directions of the cognitive visualization 

theory development in pedagogical thought of Great Britain and the USA of the 

second half of XX – early XXI century is conducted; the state of the cognitive 

visualization theory development in domestic and foreign scientific space is 

clarified; preconditions and stages of the cognitive visualization theory development 



in the pedagogical thought of Great Britain and the USA are determined; the essence 

of the cognitive visualization theory, which was developed in the pedagogical 

thought of Great Britain and the USA of the studied period, is revealed; the 

progressive achievements of the implementation of the cognitive visualization 

theory in higher education institutions of Great Britain and the USA are revealed 

and the possibilities of using the innovative potential of this theory in the process of 

the higher education system modernization of Ukraine at the state, regional and 

institutional levels are determined. 

The practical significance of the research results is that general scientific 

principles, preconditions, stages and main directions of cognitive visualization 

theory development in pedagogical thought of Great Britain and the USA of the 

second half of the XX – early XXI century can be used in the development of higher 

education standards, for enrichment of educational courses in higher education 

institutions and development of scientific and methodological works on the history 

of pedagogics, comparative education, methods of teaching disciplines. Research 

materials, as well as the source base will be useful in further research in relevant 

fields of scientific knowledge, the educational process of higher and general 

secondary education institutions. 

Key words: cognitive visualization theory, visual argumentation theory, plot 

infographics theory, plot-argumentation theory, pedagogical thought, Great Britain, 

USA. 
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