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Анотація. Розглядається сутність інфографіки, її функції для 

вирішення освітніх завдань, принципи використання, напрямки 

використання в освіті. Аналізуються наявні комп’ютерні засоби та 

Інтернет-ресурси, запропоновано зміст спецкурсу «Інфографіка в освіті» 

для науково-педагогічних працівників  та методистів з кадрових питань 

закладів освіти, наведено приклади практичних завдань. 
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Использование инфографики в образовании 

Аннотация. Рассматривается сущность инфографики, ее функции 

для решения образовательных задач, принципы использования, 

направления использования в образовании. Анализируются имеющиеся 

компьютерные средства и Интернет-ресурсы, предложено содержание 

спецкурса «Инфографика в образовании» для научно-педагогических 

работников и методистов по кадровым вопросам учебных заведений, 

приведены примеры практических задач. 
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У сучасному світі зростає роль умінь та навичок  складної 

комунікації, експертного оцінювання, системного мислення  як складника 

професіонального розвитку фахівця педагога. Одним з ефективних засобів 

розвитку цих умінь  є опанування методами і засобами інфографіки та їх 

використання в навчально-виховному процесі та  в процесі управління 

навчальним закладом із використанням можливостей сучасного 

інформаційного середовища [6]. За визначенням Вікіпедії, інфографіка – це 

графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначене для 

швидкого та чіткого відображення складної інформації. Інфографіка 

лежить на перетині таких предметних галузей, як статистика, аналіз даних, 

комп’ютерний дизайн,  когнітивна психологія та ін. Засоби інфографіки 

надають можливість  викладачам, студентам, слухачам, адміністраторам 

представляти візуальні якісно-кількісні  моделі процесів та явищ, які 

вивчаються, розуміти їхній взаємозв’язок, дослідити вплив різноманітних 

факторів, представляти у наглядному вигляді розвиток досліджуваних 

явищ та процесів. 

Інфографіка активно використовується в наш час в журналістиці, 

маркетингу, економіці, менеджменті. Про актуальність цього напрямку 

свідчить ряд масових он-лайн відкритих курсів на платформі Coursera 

«Візуалізація даних», Knight Center for Journalism «Введення в інфографіку 

та візуалізацію даних», освітньому порталі Linda.com та ін. 

В основі використання інфографіки в освіті лежить принцип 

наочності, розроблений Я.Коменським, І. Песталоцці, К.Ушинським. 

Теоретико-методологічним засадам візуалізації навчальної інформації 

присвячені праці О. Асмолова, А. Вербицького, В.Давидова, П. Ерднієва, 

М. Мінського та ін. Основи візуалізації розглянуто в наукових студіях 

Дж. Мітчелла, Е.Тафті, Н.Холмса та ін.  

Аналіз наукових джерел [3;5;8] та власний досвід авторів дозволяє 

констатувати, що в Україні комп’ютерні засоби інфографіки  недостатньо 



використовуються у сфері вищої освіти, не говорячи про сферу управління 

освітою та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

Мета статті – з’ясувати сутність інфографіки, її функції для 

вирішення освітніх завдань, принципи використання, напрямки 

використання в освіті, проаналізувати наявні комп’ютерні засоби та 

Інтернет-ресурси, запропонувати зміст спецкурсу «Інфографіка в освіті» 

для науково-педагогічних працівників. 

Методи дослідження включали аналіз наукових джерел та 

передового педагогічного досвіду, аналіз вільного програмного 

забезпечення інфографіки, моделювання та проектування для розробки 

навчально-методичного забезпечення відповідного спецкурсу для науково-

педагогічних працівників. 

Приклади наочності і візуалізації навчальної інформації широко 

застосовувалися в освіті і пов’язані з іменами Я. Коменського, 

І. Песталоцці, К.Ушинського та ін. Теоретико-методологічні  основи 

візуалізації, зокрема візуалізації навчальної інформації, відображено у 

дослідженнях О. Асмолова, Р. Арнхейма,   А. Вербицького, В. Давидова, 

П. Ерднієва, Дж. Мітчелла, В.Жуковського та ін. [2;3]. Особливості 

застосування візуалізації у навчальному процесі розглянуто в психолого-

педагогічних роботах  Д.Безуглого, О.Кондратенко, Н. Кубрак, О. 

Макарової,  А.  Рапуто та ін. [1;4;5;8].  

Основи інфографіки досліджували J. Bertin, Е. Тафті, N. Holmes,  

P. Lewi, W. S. Cleveland та ін. Існують два підходи до дизайну інфографіки 

[10; 11]. Перший напрям  -  дослідницький (англ. explore),  започаткований  

Едвардом Тафті [12].  Він ратує за мінімалістський характер інфографіки, 

при якому все несуттєве має бути опущено, а сама інформація повинна 

бути передана максимально точно. Такий підхід виправданий в науковій 

роботі, аналізі даних, бізнес-аналітиці. Другий підхід, сюжетний, 

оповідальний (англ. narrative) властивий Найджелу Холмсу, який ввів в 
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науковий обіг термін «пояснювальна графіка» і був відомий як ілюстратор 

редакційних колонок газети Нью-Йорк Таймс з 1978 по 1994 рік [9]. Цьому 

підходу притаманне прагнення до створення привабливих для споживача 

образів, виразного дизайну, ілюстративності. Сферою застосування цього 

підходу можна вважати журналістику, блоги, маркетингові та рекламні 

матеріали. Таким чином, дослідницький підхід має на увазі витяг потрібної 

інформації саме споживачем, тоді як оповідальний вже містить висновок, 

до якого споживач повинен дійти [10]. Вважаємо, що обидва  ці підходи, та 

їх гармонійне поєднання знайдуть своє місце і в освіті. 

Так на сайті Юнеско, Всесвітній доклад з моніторингу освіти для 

усіх проілюстровано 8 інфограмами на 4-х мовах, які розкривають нестачу 

вчителів у світі (http://www.unesco.org/new/ru/education/themes/leading-the-

international-agenda/efareport/infographics-figures/). 

Ми з’ясували функції, які  може виконувати інфографіка в 

навчальному процесі. Це, насамперед, такі, як-от: презентаційна, 

інформаційна, пояснювальна, переконувальна, реконструвальна, 

прогнозувальна, організаційна, фасілітативна. В основі застосування 

інфографіки лежать принципи лаконічності, креативності, візуалізації 

інформації, організованості, прозорості, актуальності, простоти. 

За форматом розрізняють статичну, динамічну, інтерактивну 

інфографіку. Засобами інфографіки можна представити порівняння, 

розвиток, тенденції явищ та процесів, алгоритми, схеми роботи пристроїв, 

організацію знань предметної галузі тощо. 

На наш погляд, великі можливості надає використання інфографіки в 

таких напрямках: 

– підвищення мотивації до навчання, занурення у тему, пояснення та 

закріплення навчального матеріалу;  

– презентація навчального закладу, спеціальності, викладача, 

підручника, навчального курсу; 
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– представлення результатів наукового-дослідження викладачів, 

студентів, слухачів, аспірантів і докторантів, наукових лабораторій та 

колективів; 

– представлення результатів досліджень в галузі соціології освіти, 

зокрема контент аналізу та опитування;  

– представлення результатів аналізу освітніх реформ.  

Як зазначають науковці [5;8], готовність викладачів до візуального 

подання знань з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних  

технологій включає·  

– володіння технологіями представлення знань в «стислому», 

«згорнутому» вигляді;·  

– володіння технологіями екстеріоризації психологічних репрезентацій 

навчального матеріалу шляхом створення когнітивних графічних 

зображень і візуальних метафор,  

– розвинене візуально-образне мислення;  

– володіння когнітивної візуалізацією великого обсягу інформації, в 

тому числі слабо структурованої;·  

– вміння зберігати і передавати  отриману і перепрацьовану візуальну 

інформації для колективного  використання;·  

– вміння чітко візуальним способом, не обов'язково за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, викладати предмет; 

– знання правил і прийомів композиції і колористики;·  

– знання, заснованої на механізмах мислення, методології роботи з 

мультимедіа;  

– вміння обирати та використовувати Інтернет-ресурси та  програмне 

забезпечення для вирішення освітніх задач засобами інфографіки. 

Зазначимо, що нове інформаційно-освітнє середовище сучасних 

університетів [6] формує принципово нові ролі суб’єктів навчального 

процесу. Викладач виступає в ролі організатора, фасилітатора,  а студент 



(слухач) в ролі дослідника. Спільне створення візуальних схем  в рамках 

інфографіки включає творчу взаємодію педагога і того, хто навчається, і 

може викликати до життя нові продукти спільної діяльності. Отже 

вважаємо спільну «інфографічну» діяльність педагога та слухача однією з 

перспективних форм їх співтворчості [7], яка знайде своє втілення і в 

рамках дистанційного курсу, проектування мультимедійної лекції, 

мережевого проекту, оновлення освітніх програм тощо. 

Аналіз  наукових джерел, інтернет-ресурсів та власний досвід 

показує, що до засобів інфографіки можна віднести широке коло 

комп’ютерних засобів та  інтернет-ресурсів, а саме: он-лайн ресурси з 

візуалізації даних, засоби для створення хмарини слів, програмне 

забезпечення візуалізації даних, засоби проектування інфографіки он-лайн, 

графічні редактори, програми презентацій, засоби створення карт, джерела 

даних та депозитарії , вільні сховища зображень, іконок, засоби побудови 

ментальних карт і  візуалізації  резюме. В  таблиці 1 наведено  деякі 

поширені  інструменти інфографіки.  

Таблиця 1 

Деякі поширені інструменти інфографіки 

 

Інструмент Можливості 

Inkscape Вільне програмне забезпечення для редагування іллюстрацій 

Adobe Illustrator Професійний інструмент для редагування іллюстрацій 

Piktochart Дозволяє користувачам створювати інфографіку, використовуючи 

400 безкоштовних шаблонів 

Gapminder Он-лайн і оф-лайн версії програмного забезпечення для 

інтерактивної візуалізації показників статистики глобального 

розвитку країн та континентів 

Tableau 

 

5 продуктів з візуалізації даних Tableau Desktop, Tableau Server, 

Tableau Online, Tableau Reader and Tableau Public, два останніх для 

вільного використання 

Wordle Створення хмарини слів з термінів статті, книги, сайту 

Visual.ly Сайт для переглядів та обміну інфографікою, кращі практики її 

використання 

ResumUp Представлення резюме  як  інфографіки 

Наш досвід показує перевагу для використання в освіті простих он-

лайн та оф-лайн засобів, які надають різноманітні шаблони для наповнення 



звітів, резюме, програм курсів, ментальних карт та забезпечують вільний 

доступ до цих ресурсів. 

В розробленому нами спецкурсі «Основи використання інфографіки 

в освіті» для науко-педагогічних працівників та методистів системи освіти  

розглядаються основи інфографіки та візуалізації для вирішення освітніх 

завдань, аналізуються сучасні засоби та ресурси, використовуються 

різноманітні практичні творчі завдання. Наведемо деякі приклади завдань. 

Приклад перший. Створіть інфографіку на тему стабільного 

розвитку за резолюцією ООН 70/1 «Порядок денний в галузі сталого 

розвитку на період до 2030 року: (17 цілей)» і порівняйте  власне бачення з 

баченням ООН. 

Приклад другий. Створення  власного резюме і  представлення 

дистанційного курсу викладача засобами інфографіки ресурсу 

Piktochart.com (безкоштовні  шаблони «Авоut me», “American Literature”) з 

наступною демонстрацією та обговоренням в групі. 

Приклад третій. Розгляньте та прокоментуйте інфографіку, 

створену засобами tableau public, яка візуалізує результати голосування 

журі та інтернет-голосування  глядачів на останньому конкурсі 

Євробачення (https://public.tableau.com/s/gallery/eurovision-2016-results-jury-

vs-public). 

Приклад четвертий. Зробіть аналіз інфографіки, створеної  за 

результатами  контент аналізу документів  з освітньої реформи МОН, 

знайдіть слабкі та сильні боки цієї візуалізації. 

Приклад п’ятий. Візуалізуйте відкриті  дані української статистики  

з сайту Державної статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/, зокрема 

про наукові розробки та розвиток інформаційного суспільства в Україні. 

Досвід викладання спецкурсу показав зацікавленість слухачів цією 

темою, виявив певні проблеми, зокрема слабке володіння англійською 

мовою, що ускладнило користування англомовними ресурсами, та 

необхідність більш детальної розробки навчально-методичного 

забезпечення, проектування змісту дистанційного етапу між курсового 

навчання слухачів. 

Висновки. У освітній практиці можна виділити декілька напрямків 

використання інфографіки: візуалізації навчального контенту (образне 

представлення нової навчальної інформації, закріплення навчального 



матеріалу, а також  його систематизація засобами інфографіки); 

представлення викладача, освітньої програми, навчального закладу; 

створення карт знань предметної галузі з метою перетворення навчального 

контенту в зручні візуальні  конструкти; спільна діяльність педагога і 

слухача або студента з метою інфографічного представлення 

дистанційного курсу, мережевого проекту тощо. З метою формування 

готовності науково-педагогічних працівників до використання інфографіки 

в освіті розроблено спецкурс, який включає мультимедійні лекції з основ 

інфографіки, аналітичний огляд сучасних практик її застосування, основи 

роботи з різноманітними інтернет-ресурсами, практичні завдання, 

виконання самостійного проекту.  

Напрямки подальшого дослідження – організація дистанційного 

етапу спецкурcу «Основи використанні інфографіки в освіті» засобами 

хмарних технологій та платформи Moodle, та його модифікація для 

використання методистами з кадрових питань, освітянами-

держслужбовцями в рамках модуля «Інформаційні технології в публічному 

управлінні». 
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