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Анотація  

У статті розглянуто розширення можливостей системи 

дистанційного навчання для професійно-технічного навчального 
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Постановка проблеми. У 2016 р. вчені Національної академії 

педагогічних наук України В. Кремень, В. Луговий, А. Гуржій, 

О. Топузов, А. Колупаєва, Л. Лук’янова, М. Слюсаревський, О. Спірін, 

Ю. Вітренко презентували «Національну доповідь про стан і 

перспективи розвитку освіти в Україні». Представлені висновки 

прогнозують план дій з підвищення якості та конкурентоспроможності 

вітчизняної освіти. Реалізація цих завдань відкриє перспективи 

зростання українського суспільства, зміцнення незалежності України, 

забезпечення добробуту громадян. У розділі «Професійна освіта для 

потреб особистості, економіки, суспільства» повідомлено, що 

«модернізація професійної освіти потребує вдосконалення науково-

методичного супроводу її розвитку, врахування прогресивних ідей 

зарубіжного досвіду професійної освіти і навчання, запровадження 

інноваційних технологій і методики підготовки висококваліфікованих 

робітників, інформаційного та навчально-методичного забезпечення, 

підвищення якості педагогічного персоналу» [4]. Це може бути 

реалізовано, як зазначено в Концепції «Нова школа. Простір освітніх 

можливостей», «збільшенням кількості моделей підготовки вчителя». 

До того ж, «форми підвищення кваліфікації буде диверсифіковано: 
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курси при ІППО, семінари, вебінари, он-лайн курси, конференції, 

самоосвіта» [3] . 

Сьогодення ПТНЗ – це активний розвиток інтернет-технологій, 

який спонукає професійно-технічні навчальні заклади почати 

розробляти дистанційне навчання в освітньому процесі. 

У педагогічному аспекті система дистанційного навчання (СДН) 

дає змогу використовувати різноманітні режими та форми навчання, 

багато видів навчальних матеріалів та способів перевірки знань, 

здійснювати контроль успішності та прогресу учня через заохочення до 

успішності, надавати тьюторську підтримку та допомагає організувати 

навчальний процес, аналізуючи статистику. Так, дослідження, 

спрямоване на використання інноваційних педагогічних технологій 

вибору і реалізації професійної кар’єри як інструменту розвитку і 

саморозвитку учнівської молоді, надає можливість знайти нові та 

ефективні підходи до взаєморозуміння і взаємодії у навчально-

виховному процесі, створити простір для набуття учнями відповідного 

досвіду, що також може бути сформовано в курс дистанційного 

навчання. 

Через систему дистанційного навчання можна реалізувати та 

експериментально перевірити значну кількість набутого педагогічного, 

професійного і технічного досвіду українських вчених. Проводиться 

багато різних досліджень і розробляються методичні засади для 

покращення якості взаємодії педагогічних працівників у системі 

дистанційного навчання ПТНЗ.  

Актуальність проблеми полягає в тому, що напрацьований 

упродовж багатьох років матеріал української науки поки ще не 

адаптований для швидкого застосування через платформу 

дистанційного навчання та для кінцевого споживача. Великі об’єми 

інформації та багаторівневі таблиці потребують певних навиків роботи 

з системою. Розробники курсів зіткнулися з дилемою: 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.  

Мета статті – розкрити суть використання інфографіки при 

розробленні курсів у системі дистанційного навчання. 
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Виклад основного матеріалу. 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 інші) мають платну і 

безкоштовну частину. Допомагаючи вчителю донести до учня 

інформацію у цікавій та компактній формі, активізуючи зорове 

сприйняття, інфографіка розвиває пізнавальну сферу учня. Ми 

розглянемо її можливості у вигляді інструкцій для користувача 

дистанційного курсу в СДН професійно-технічного навчального 

закладу. Користувачем курсу може бути майбутній кваліфікований 

робітник або викладач ПТНЗ. 

Що таке інфографіка?  

Інфографіка – малюнок, об’єднаний з текстом, який демонструє 

та описує складні теми у стислих фразах, цифрах та символах. Він 

подібний до презентації у слайдах, але показує усі слайди одночасно. 

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 у підготовці слайд-шоу відсутня. Вся 

релевантна інформація представлена лаконічно, повністю в одному 

великому «слайді».  

Інфографіка ідеально підходить для підведення підсумків з теми, 

коли потрібно узагальнити факти, навести докази, переконати 

користувача або подати матеріал, навчити чомусь новому. За 

допомогою інфографіки також можна показати результати 

експерименту, опитування, намалювати діаграми та графіки, 

поєднавши дані з цікавими образами. 

Зацікавившись певною темою, користувач курсу може поділитись 

інфографікою з колегами, друзями через свій веб-сайт або сторінку на 

Facebook завдяки невеликому об’єму файлу. 

Якщо в користувача є власний сайт або блог, він, швидше за все, 

розмістить там цікаву інфографіку. 

Які технічні засоби потрібні? 

https://infogr.am/
http://www.easel.ly/
http://vizualize.me/
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Ноутбук, комп’ютер або планшет. 

Які можливі труднощі у використанні інфографіки? 

Користувачі мають право вільно розповсюджувати інфографіку, 

але при повторному використанні їм необхідно цитувати джерело. 

Оскільки програма PowerPoint добре відома розробникам курсів, 

їм простіше використовувати її для створення слайдів, не намагаючись 

створювати інфографіку. Це відбувається через те, що багатьом 

незнайомі переваги використання інфографіки та її можливості в подачі 

інформації. 

Яка послідовність створення інфографіки для курсу 

дистанційного навчання? 

– Підготуйте інформацію, котра буде реалізована в інфографіці. 

Підберіть, слова, якими ця інформація може бути виражена, 

лаконічніше. Речення не повинні бути занадто довгими, а слова мати 

двоякий смисл.  

– Сплануйте організацію змістових блоків, послідовність подачі 

інформації в інфографіці, яку розробляєте. 

– Зареєструйтесь на online ресурсах зі створення інфографіки та 

використовуйте їх для реалізації задуманого.  

– Побудуйте інфографіку. 

– Цитуйте джерело малюнка та інформації, яку використовуєте. 

– Збережіть інфографіку як файл з розширенням jpeg. 

– Завантажте файл з інфографікою. 

Які особливості та умови використання інфографіки в курсі 

дистанційного навчання професійно-технічного навчального закладу? 

– Зазначайте мету інфографіки користувачу (навчити новому, 

узагальнити та систематизувати матеріал, розширити знання тощо). 

– Текст має бути коротким, чітким і форматованим відповідним 

чиним. 

– Зберігайте стиль відповідно до малюнків. Послідовно 

відображайте головну мету кожного блоку та його зміст.  

– Матеріал інфографіки повинен співвідноситися зі змістом 

теми, яка вивчається. 

– Відобразіть порядок ознайомлення з блоками інфографіки за 

допомогою підказок (цифр, стрілок тощо). 
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– Поясніть користувачу, яким чином потрібно працювати з 

інфографікою. 

Як покращити якість підготовленої інфографіки? 

Після того, як ви підготували інфографіку, радимо поставити собі 

кілька запитань для самоконтролю:  

– Наскільки чітко виражена головна думка?  

– Чи малюнки та інформація процитовані належним чином? 

– Чи відповідає інфографіка віку користувача дистанційного 

курсу? 

Яка роль інфографіки в модернізації професійно-технічної 

освіти? 

Ці прості елементи інструкції допоможуть користувачу-

початківцю модернізувати свою власну методику розробки курсів, 

покращити зорове сприйняття інформації, навчитися створювати 

інфографіку за допомогою online ресурсів та урізноманітнити навчальні 

технології. 

Ми бачимо модернізацію ПТНЗ через розвиток професійних 

навиків викладачів та покращення підготовки майбутніх 

кваліфікованих працівників. Вважаємо, що використання елементів 

інфографіки в системах дистанційного навчання відповідає вимогам 

часу та робить процес навчання сучасним, ефективним, цікавим та 

змістовним. Як зазначає автор статті «Принципи модернізації 

професійно-технічної освіти» В. Радкевич: «Важливим принципом 

модернізації професійно-технічної освіти є принцип компетентнісного 

підходу, метою якого є формування у кваліфікованих робітників 

високого рівня професіоналізму (професійні уміння, навички, досвід 

практичної діяльності, знання технологічних процесів), а також 

розвиток у них професійно важливих якостей (професійна «Я» – 

концепція, самостійність, здатність вирішувати проблему, бути 

відповідальним, доводити до кінця почату справу, творчий підхід до 

професійної діяльності, гнучкість, неординарність мислення, 

комунікабельність, здатність до навчання і безперервного підвищення 

кваліфікацій)» [7].  

Під час підготовки та розробки курсів в СДН вчитель має справу 

з великими обсягами різноманітної інформації, зокрема іноземною 

мовою. Пошук, аналіз та обробка цієї інформації активізує аналітичне 
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мислення вчителя. Розроблений курс – це результат його інформаційно-

аналітичної діяльності, а набутий у процесі цієї роботи досвід сприяє 

розвитку його інформаційно-аналітичної компетентності. 

Інформаційно-аналітичну діяльність вчителя ПТНЗ розглядаємо як 

взаємодію і взаємовплив мотивації, практичного інтелекту, 

інтелектуальних здібностей, життєвого, професійного та власне 

педагогічного досвіду, мудрості педагогічного працівника, інтуїції, 

творчості і його саморефлексії у процесі роботи з інформацією [6]. 

Інформаційно-аналітична компетентність вчителя ПТНЗ – це 

складова його професійної-педагогічної компетентності, яка включає 

інформаційно-аналітичні знання, навички, вміння, здібності, професійні 

якості, особистий досвід у сфері пошуку, оцінювання, використання, 

збереження, аналізу, оформлення і передачі інформації, яка може бути 

представлена за допомогою розробленого курсу в СДН [5; 6]. 

Висновок. Отже, можна стверджувати, що при розробці 

дистанційних курсів можна вирішити проблему представлення 

великого об’єму інформації у цікавій, пізнавальній формі та розширити 

можливості системи дистанційного навчання для професійно-технічних 

навчальних закладів завдяки набутим навикам з використання 

інфографіки.  
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инфографики при разработке курса в системе дистанционного обучения 

для профессионально-технического учебного заведения. 

Ключевые слова: инфографика, система дистанционного 

обучения, профессионально-техническое учебное заведение. 

Summary 

The article discusses the possibility of using the infographics in 

making e-learning courses for professional education. 

Key words: infographics, e-learning, professional education. 
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Анотація 

У статті заявлено про актуальність зближення традиційних і 

дистанційних форм навчання у процесі професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників; проаналізовано відповідність 

можливостей дистанційного навчання загальним цілям професійної 

підготовки; обґрунтовано організаційну, навчально-пізнавальну, 

комунікаційну й діагностичну функції навчальних курсів системи 

дистанційного навчання Moodle, їх практичне значення для суб’єктів 

інформаційно-комунікаційного середовища. 

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх кваліфікованих 

робітників, дистанційне навчання, функції дистанційного навчання, 

навчальні курси, електронна платформа Moodle. 

 

Постановка проблеми. Інформаційно-комунікаційні технології 

(далі – ІКТ) охопили весь світ, усе більше визначають долю людей і 

народів. По-суті, формується світове мережне суспільство. Людина має 

бути готовою до життя й успішної діяльності у такому суспільстві, 
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