
2.3. Інфографіка при розробленні курсів 
для дистанційного навчання

У педагогічному аспекті система дистанційного навчання (СДН) 
дає змогу використовувати різноманітні режими та форми навчан
ня, багато видів навчальних матеріалів та способів перевірки знань, 
здійснювати контроль успішності й прогресу учнів через заохочен
ня до успішності, надавати тьюторську підтримку та допомагає 
організувати навчальний процес, аналізуючи статистику. Через си
стему дистанційного навчання стає можливим практична реаліза
ція фундаментальних теоретичних напрацювань української педа
гогічної науки.

Великий обсяг різноманітної інформації має бути донесений з 
найбільшою ефективністю в короткі терміни. Ми вважаємо, що 
цього можна досягнути використанням інфографіки в дистанцій
них курсах. Інфографіка як один із елементів подачі інформації на 
сайтах новин -  явище досить поширене. Але в системі освіти інфо
графіка тільки починає з'являтись. Останнім часом в Україні поси
люється інтерес дослідників до різних аспектів використання інфо
графіки у педагогічному процесі, зокрема у професійно-технічній 
освіті, однак системних досліджень ще не проводилося.

Учень дистанційних курсів взаємодіє з візуальними даними до
сить активно (презентації, інфографіка статична та динамічна). 
Презентації у дистанційних курсах зустрічаються значно частіше, 
ніж інфографіка. Це відбувається тому, що в автора дистанційного 
курсу підготовка презентації займає менше часу, йому простіше 
знайти та завантажити нові шаблони презентацій, які є досить по
ширеними, він може швидше замінювати слайди. Підготовка до 
використання інфографіки автором дистанційного курсу займає 
багато часу. Спочатку автор має опрацювати теоретичний матері
ал, проаналізувати його й узагальнити інформацію, а вже потім ство
рити інфографіку. Вивчаючи курс самостійно, учень дистанційних 
курсів швидше звертає увагу на візуальну інформацію. Наприкінці 
теми він очікує простих і зрозумілих висновків. Ці висновки мо
жуть бути подані у вигляді інфографіки в одному файлі, який легко 
зберігати, надсилати та опрацьовувати.

Отже, використання інфографіки в дистанційному навчанні 
сприятиме підвищенню ефективності самостійної роботи учнів, що 
якісно вплине на результати їхнього навчання.
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Великі об'єми інформації та багаторівневі таблиці потребують 
певних навиків роботи з СДН. Розробники курсів зіткнулися з ди
лемою: багато матеріалу, довший курс -  багато часу на розробку; 
багато матеріалу, менший курс -  ще більше часу на розробку, щоб 
не втратити в якості курсу. Вирішити проблему частково допоможе 
інфографіка.

Розробляючи курс дистанційного навчання, можна розширити 
можливості системи за допомогою інфографіки. В інтернеті існує 
безліч ресурсів для створення інфографіки online з подальшим її 
використанням. Більшість цих ресурсів (infogr.am, easel.ly, 
vizualize.me та ін.) мають платну і безкоштовну частину. Допомага
ючи викладачу донести до учня інформацію в цікавій та компакт
ній формі, активізуючи зорове сприйняття, інфографіка розвиває 
пізнавальну сферу учня. Ми розглянемо її можливості у вигляді 
інструкцій для користувача дистанційного курсу в СДН професій
но-технічного навчального закладу. Користувачем курсу може бути 
майбутній кваліфікований робітник або викладач ПТНЗ.

Що таке інфографіка? Інфографіка (скорочено від "інформа
ція" та "графіка") є способом передачі інформації через зображен
ня, що поєднує представлені у тексті дані з візуальною ілюстраці
єю. Інфографіка -  це візуалізація даних, спрямована на передачу 
читачеві складної інформації у такий спосіб, аби її швидко і легко 
можна було зрозуміти.

Процес опрацювання зорової інформації активізує близько 50% 
задіяної в роботі частини мозку. На відміну від словесного пред
ставлення інформації, візуальна подача даних запам'ятовується 
краще. Тому використання інфографіки під час навчання робить 
його більш ефективним: на 89% поліпшується процес запам'ято
вування.

За допомогою інфографіки можна представити: статистичні дані; 
ідеї, концепції, теорії, ідеології; хронологічні дані, порядок подій 
та багато іншого.

Процес розробки і публікації інфографіки називається візуалі- 
зацією даних, проектною інформацією або інформаційною архіте
ктурою.

Крім інфографіки, в сучасному інформаційному просторі існує 
вислів "візуалізація інформації". Інфографіка представляє дані, які 
мають реальне відображення в дійсності. Візуалізація інформації
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представляє абстрактну інформацію, яка часто не може бути від
творена у фізичному світі (наприклад, кореляція даних, ймовірні 
результати тощо). Представлення даних за допомогою інфографі- 
ки та візуалізації інформації має чимало переваг: стислість (інфог- 
рафіка несе значне смислове навантаження, але дає можливості 
аудиторії швидко зрозуміти великі обсяги інформації за короткий 
проміжок часу); інсайт (візуалізація інформації допомагає аудиторії 
побачити хронологію всередині цифр); дія (статистична інфогра- 
фіка може сприяти швидкому прийняттю рішення та розробленню 
тактики його реалізації); взаємодія (залучення співробітників до 
використання інфографіки під час розробки спільних проектів та 
формулювання власного бачення вирішення певної проблеми, що 
сприяє згуртуванню колективу, виникненню командного духу та 
поліпшенню взаємовідносин).

Інфографіка та візуалізація даних є сучасними способами пред
ставлення інформації, які використовуються у різних сферах люд
ської діяльності і дають змогу зрозуміти та запам'ятати великі об
сяги інформації за короткий проміжок часу. На думку інших авто
рів, інфографіка -  малюнок, об'єднаний з текстом, який демонструє 
та описує складні теми стислими фразами, цифрами та символами. 
Він подібний до презентації у слайдах, але показує усі слайди од
ночасно. На відміну від "живої" презентації, в якій доповідач роз'
яснює складні елементи, інфографіка має змістовно і в короткій 
формі донести до користувача головну інформацію.

Як використовувати інфографіку? На відміну від презентацій 
у PowerPoint, інфографіка має більш сучасний формат. Потреба в 
підготовці слайд-шоу відсутня. Вся релевантна інформація пред
ставлена лаконічно, повністю, в одному великому "слайді".

Інфографіка ідеально підходить для підведення підсумків з теми, 
коли потрібно узагальнити факти, навести докази, переконати ко
ристувача, або подати матеріал, навчити чомусь новому. За допо
могою інфографіки також можна показати результати експеримен
ту, опитування, намалювати діаграми та графіки, поєднавши дані з 
цікавими образами.

Зацікавившись певною темою, користувач курсу може поділи
тись інфографікою з колегами, друзями через свій веб-сайт або сто
рінку на Facebook завдяки невеликому об'єму файла.

Якщо в користувача є власний сайт або блог, він, швидше за все, 
розмістить там цікаву інфографіку.
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Які технічні засоби потрібні? -  Ноутбук, комп'ютер або план
шет.

Які можливі труднощі використання інфографіки? Користувачі 
мають право вільно розповсюджувати інфографіку, але при повто
рному використанні їм необхідно цитувати джерело.

Програма PowerPoint добре відома розробникам курсів, їм про
стіше використовувати її для створення слайдів та інфографіки. Але 
є ще спеціальні інтернет-сервіси, які полегшують створення інфо
графіки. Вони мають велику кількість шаблонів і додаткових мож
ливостей, які не має PowerPoint.

Яка послідовність створення інфографіки для курсу дистан
ційного навчання?

1. Підготуйте інформацію, яка буде реалізована в інфографіці; 
підберіть слова, якими якомога лаконічніше ця інформація може 
бути виражена; речення не повинні бути занадто довгими, а слова 
мати двоякий зміст.

2. Структуруйте змістові блоки, послідовність подачі інформації 
в інфографіці, яку розробляєте.

3. Зареєструйтесь на online ресурсах зі створення інфографіки 
та використовуйте їх для реалізації задуманого.

4. Побудуйте інфографіку.
5. Цитуйте джерело малюнка та інформації, яку використовує

те.
6. Бережіть інфографіку як файл з розширенням jpeg.
7. Завантажте файл з інфографікою.
Які особливості та умови використання інфографіки в курсі 

дистанційного навчання професійно-технічного навчального за
кладу?

-  Зазначайте мету інфографіки користувачу (навчити новому, 
узагальнити та систематизувати матеріал, розширити знання тощо).

-  Враховуйте, що текст має бути коротким, чітким і форматова- 
ним відповідним чином.

-  Зберігайте стиль відповідно до малюнкі, послідовно відобра
жайте головну мету кожного блоку та його зміст.

-  Матеріал інфографіки слід співвідноситі зі змістом теми, яка 
вивчається.

-  Відобразіть порядок ознайомлення із блоками інфографіки за 
допомогою підказок (цифр, стрілок тощо).
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-  Поясніть користувачу, яким чином потрібно працювати з інфо- 
графікою.

Як покращити якість підготовленої інфографіки?
Після того, як Ви підготували інфографіку, радимо поставити 

собі кілька запитань для самоконтролю:
-  наскільки чітко виражена головна думка?
-  чи належним чином процитовані малюнки та інформація?
-  чи відповідає інфографіка віку користувача дистанційного 

курсу?
Ці прості елементи інструкції допоможуть користувачу-почат- 

ківцю модернізувати свою власну методику розробки курсів, по
кращити зорове сприйняття інформації, навчитися створювати інфо
графіку за допомогою опііпе-ресурсів та урізноманітнити навчальні 
технології.

Ми бачимо, що модернізація професійно-технічної освіти від
бувається через розвиток професійних навиків викладачів та по
кращення підготовки майбутніх кваліфікованих працівників. Вва
жаємо, що використання елементів інфографіки в системах диста
нційного навчання відповідає вимогам часу та робить процес на
вчання сучасним, ефективним, цікавим і змістовним. Як зазначає 
В. Радкевич: "Важливим принципом модернізації професійно-тех
нічної освіти є принцип компетентнісного підходу, метою якого є 
формування у кваліфікованих робітників високого рівня професіо
налізму (професійні уміння, навички, досвід практичної діяльності, 
знання технологічних процесів), а також розвиток у них професій
но важливих якостей (професійна "Я"-концепція, самостійність, 
здатність вирішувати проблему, бути відповідальним, доводити до 
кінця почату справу, творчий підхід до професійної діяльності, гну
чкість, неординарність мислення, комунікабельність, здатність до 
навчання і безперервного підвищення кваліфікацій)" [20].

Під час підготовки та розробки курсів у СДН викладач має справу 
з великими обсягами різноманітної інформації, зокрема й інозем
ною мовою. Пошук, аналіз та опрацювання цієї інформації активі
зує аналітичне мислення викладача. Розроблений курс -  це резуль
тат його інформаційно-аналітичної діяльності, а набутий у процесі 
цієї роботи досвід сприяє розвитку його інформаційно-аналітичної 
компетентності. Інформаційно-аналітичну діяльність викладача 
ПТНЗ розглядаємо як взаємодію і взаємовплив мотивації, практи
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чного інтелекту, інтелектуальних здібностей, життєвого, професій
ного та власне педагогічного досвіду, мудрості педагогічного пра
цівника, інтуїції, творчості та саморефлексії у процесі роботи з інфо
рмацією [21].

Інформаційно-аналітична компетентність викладача ПТНЗ -  це 
складова його професійної-педагогічної компетентності, яка вклю
чає інформаційно-аналітичні знання, навички, вміння, здібності, 
професійні якості, особистий досвід у сфері пошуку, оцінювання, 
використання, збереження, аналізу, оформлення й передачі інфор
мації, що може бути представлена за допомогою розробленого ку
рсу в СДН [16; 21].

Отже, можна стверджувати, що при розробці дистанційних ку
рсів можна вирішити проблему представлення великого об'єму 
інформації у цікавій, пізнавальній формі та розширити можли
вості системи дистанційного навчання для професійно-технічних 
навчальних закладів завдяки набутим навикам з використання 
інфографіки.

Інфографіку можна створювати за допомогою графічних редак
торів (напр.: Adobe Illustrator), програм для створення та відтво
рення презентацій (напр.: Microsoft Office PowerPoint, Keynote) або 
на спеціалізованих інтернет-сайтах (рис. 2.11). Більшість з цих ре
сурсів англомовні, але є багато відео-уроків та довідкової інфор
мації від самих розробників ресурсів. Процедура реєстрації та по
чаток роботи в більшості інтернет-сервісів подібні.

Послідовність створення інфографіки за допомогою інтернет- 
сервісу https://www.easel.ly наступна:

1. Із головної сторінки сайту перед початком користування інте- 
рнет-сервісом потрібно пройти реєстрацію (рис. 2.12). Після цього 
необхідно перейти на сторінку зі створення логіну і паролю 
(рис.2.13).

Процес реєстрації передбачає три варіанти: ввести електрону 
поштову скриньку та пароль; обрати реєстрацію за допомогою со
ціальних мереж Facebook або Google+.

2. Автоматично перейшли на головну сторінку сайту. Тепер мо
жемо обрати інфографіку з шаблонів (біля 2 млн.). Шаблони до
сить легко трансформуються. Якщо почати створювати інфографі
ку самостійно, то потрібно натиснути кнопку "Start fresh" (рис. 2.14).
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Create stunning infographics in 3 easy steps

-  https://www.visme.co 
інтернет-сервіс зі створення 

інфографіки

-  https://infogram.com 
інтернет-сервіс 

зі створення інфографіки 
та діаграм

-  https://piktochart.com 
інтернет-сервіс зі створення 

інфографіки

-  http://vizualize.me
інтернет-сервіс зі створення візуального резюме за допомогою шаблонів 

Рис. 2.11. Інтернет-сервіси для створення інфографіки

3. Інтернет-сервіс https://www.easel.ly допомагає нам підказка
ми на екрані, даючи пояснення про інструменти на робочі області 
(рис. 2.15).

4. Якщо потрібно повернутись до шаблонів або використати 
якийсь елемент шаблону, то натискаємо "Templates". Лівий рядок -  
з'явиться список шаблонів, сортований за категоріям. Верхній ря
док -  візуальний вибір шаблонів (рис. 2.16).
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Рис. 2.12. Сторінка реєстрації 
"Register today for free" 

або "Sign up free" Рис. 2.13. Сторінка зі створення 
логіну і паролю

Рис. 2.14. "Start fresh" -  початок 
створення інфографіки 

без використання шаблонів 
інтернет-сервісу

Рис. 2.15. Інструменти. 
Початок роботи

Рис. 2.16. "Templates"
("Шаблони")

5. Подібно до вибору шаблонів, можемо обирати "Об'єкти" -  
кнопка "Objects" (рис. 2.17), фотографії та інші медіафайли -  кноп
ка "Media" (рис. 2.18).
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Рис. 2.17. "Objects" ("Об'єкти")

Рис. 2.18. "Media" (фотографії, 
відеозаписи)

На жаль, кількість доступних 
безкоштовних форм, об'єктів та 
функціональність сервісу може 
змінюватися. Інтернет-сервіс 
пропонує перейти на платну під
писку (рис. 2.19). Але навіть при 
цьому він достатньо цікавий та 
дає можливість зберігати ство
рену інфографіку.

Рис. 2.19. Пропозиція платного плану користування 
https://www.easel.ly.
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6. Для зміни кольору фону -  "Backgrounds" ("Фони") (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Вибір кольору фону

7. Намалювати різні лінії -  натиснути "Draw" ("Намалювати") 
(рис. 2.21).

Рис. 2.21. "Draw" (намалювати лінію, лінію зі стрілочкою тощо)

8. Намалювати об'єкти різної форми -  натиснути "Shapes" ("Фо
рми") (рис. 2.22).

Рис. 2.22. "Shapes" ("Форми")
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9. За необхідності, додати текст або текстове поле (рис. 2.23). 
Розташування тексту та його розмір можна змінювати. При акти
вації тексту на екрані з'являється додаткове меню (рис. 2.24). Поді
бне відбувається і з об'єктами. При їх активації з'являється додатко
ве меню (рис. 2.24) та меню для роботи з об'єктами (рис. 2.25).

а в а ї і і
Tffle header body Виїм Humbir Alphabet

Рис. 2.23. Текст

Рис. 2.24. Текст. Додаткове меню

delete lock

Г \

clone hyperlink

о

position

Д у  Д V

opacity
100

Ш Ш (ЗУ
Рис. 2.25. Меню для роботи з об'єктами

10. Додати діаграми або графіки треба натиснути "Charts" ("Гра
фіки") (рис. 2.26).

Рис. 2.26. "Charts" ("Графіки")

11. Завантажити фотографії треба натиснути "Upload" (рис. 2.27).

Рис. 2.27. "Upload" ("Завантажити")
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12. Розглянемо функціональні можливості верхньої стрічки 
інструментів (рис. 2.28).

залишити створений елемент або 
інфографіки та перейти до вибору 

шаблонів;
зберегти файл зі створеною 

інфографікою на інтернет-сервісі 
під будь-яким номером;

відкрити збережену раніше роботу 
на інтренет-сервісі;

очистити "робочий стіл" з 
інфографікою;

Down,oad® 1 5 1 1 1 1 1

© Low Quality 

© High Quality 

0  PDF (Print)

Q  Export My Work

зберегти створену інфографіку в "Low Quality" (тільки для безкоштовної
версії);

Рис. 2.28. Функціональні можливості верхньої стрічки інструментів
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надіслати створену інфографіку параметри сторінки для створення 
друзям або учням; інфографіки.

Рис. 2.28. Функціональні можливості верхньої стрічки інструментів

13. Праворуч від загальних приладів знаходиться досить непри
мітний функціонал для роботи з усією інфографікою: "Zoom" 
("Збільшити" / "Зменшити"), "Grid" ("Сітка"), "Undo" ("Скасува
ти"), "Redo" ("Повторно") (рис. 2.29).

zoom а  10054 grid

0  0  0
ur.do -  redo 

0 Р >  P r e s e n t

Рис. 2.29. Інструменти масштабування та інше

Успішно опановуючи програмні засоби зі створення інфографі
ки, викладачі поступово покращують якість своєї роботи (рис. 2.30). 
Використання шаблонів інфографіки значно полегшує професійну 
підготовку кваліфікованих робітників.

Учасники дистанційних курсів, вивчаючи матеріали самостій
но, очікують простих і зрозумілих візуальних даних та взаємоді
ють з ними досить активно (презентації, інфографіка статична та 
динамічна), також швидше звертають увагу на візуальну інформа
цію наприкінці теми, яку легко зберігати, надсилати та опрацьо
вувати.

69



М Е Т О Д И  О Р ГА Н ІЗ А Ц ІЇ Т А
З Д ІЙ С Н ЕН Н Я . Н А В Ч А Л Ь Н О -

П ІЗ Н А В А Л Ь Н О Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І

Рис. 2.30. Приклади використання інфографіки у процесі професійної 
підготовки кваліфікованих робітників

Отже, використання інфографіки в дистанційному навчанні 
сприяє підвищенню ефективності самостійної роботи учнів та під
вищує результативність їхнього навчання.
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