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ПЛАН

✘Визначення інфографіки
✘Напрями використання в освіті
✘Приклади інфографіки в резюме
✘Інфографіка в описі курсу
✘Інфографіка для аналізу реформи освіти
✘Інфографіка як результат опитування
✘Засоби інфографіки
✘Практичні завдання з інфографіки



Інфографіка
графічне візуальне подання
інформації, даних або знань, 
призначене дляшвидкого та
чіткого відображення
складної інформації

(Вікіпедія)

Інфографіка (англ. Information graphics; infographics)



Статистика

Аналіз 
даних

Комп’ютерний
дизайн

Когні-
тивна  
психо-
логія

Інфографіка лежить на перетині



2 підходи до дизайну інфографіки: дослідницький та сюжетний

✘дослідницький (explore),  
започаткований Е. Тафті. 
✘Все несуттєве має бути
опущено, а сама
інформація повинна бути
передана максимально
точно. 
✘виправданий в науковій
роботі, аналізі даних, 
бізнес-аналітиці. 

✘сюжетний, оповідальний (narrative) Н. 
Холмс
✘прагнення до створення
привабливих для споживача образів, 
виразного дизайну, ілюстративності. 
✘Сфера застосування: журналістика, 
блоги, маркетингові та рекламні
матеріали. 



Функції Принципи

✘презентаційна
✘інформаційна
✘пояснювальна
✘переконувальна
✘реконструвальна
✘прогнозувальна
✘організаційна

✘Лаконічність
✘Креативність
✘Візуалізація
✘Організованість
✘Прозорість
✘Точність
✘Актуальність
✘Простота



Види інфографіки

За форматом
✘Статична
✘Динамічна
✘Інтерактивна

І

За представленням
✘Порівняння
✘Розвиток, тенденція
✘Доля
✘Простір
✘Алгоритм
✘Пристрій



Напрями використання в освіті

✘ Презентація навчального
закладу, спеціальності, 
викладача, підручника, 
навчального курсу
✘Представлення результатів
наукового-дослідження
✘Представлення результатів
опитування педагогів, 
студентів, слухачів
✘Представлення результатів
аналізу освітніх реформ

✘Пояснення окремої теми
✘Конспект лекції
✘Візуалізація даних події
✘Концептуальні карти



Інфографіка в резюме



Резюме в цифрах



Персональна хмарина тегів



Освіта в країнах з конфліктом
(ЮНЕСКО)



Співвідношення між кількістю учнів
та кількістю підготовлених вчителів у

Гвінеї – Бісау.







Порівняйте обіцяну зарплатню вчителям України в 2017 р. 

зі стартовою зарплатнею в інших країнах.

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/72090/Vchytelam_obicajut_5266_grn__ce_vse

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read


Обговоріть результати соціологічного

дослідження студентів Запорізького

національного університету, який сам провів

дослідження про рівень та форми корупції у

власних стінах.

Представте у вигляді інфографіки також

результати власних соціологічних досліджень з

тематики, яка вас цікавить.



"Я вважаю, що чоловіки краще за жінок можуть
впоратись із такими справами, як заробляння грошей, 
отримання освіти та навчання інших".
Згодні+переважно згодні:





Журі проти 

глядачів

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



Співвідношення : журі/телеглядачі



Інструменти

✘Редагування ілюстрацій Adobe Illustrator (пропрієтарний) або
вільний Inkscape.
✘Piktochart дозволяє користувачам створювати інфографіку, 
використовуючи 400 безкоштовнихшаблонів
✘Gapminder
✘Tableau Public
✘Visual.ly − великий сайт для обміну інфографікою

✘Wordle – дозволяє створювати хмаринки слів.



Пошук іконок



Ідеї і перегляд: visual.ly



http://vizualize.me/ перетворює резюме  на LinkedIn в інфографіку

http://vizualize.me/


Робота з сервісом Piktochart.com

first second last

Зареєструватися 

на сайті 

Piktochart.com

Обрати необхідний 

шаблон, відредагувати 

його, зберегти як файл.

Показати  своїм 

колегам та обговорити.

http://piktochart.com/
http://piktochart.com/


Практичне
завдання 1

Зареєструватися на сайті 

Piktochart.com — онлайн-сервісі

із створення інфографіки чи 

зайти  туди як користувач 

Google або Facebook.

Вибрати шаблон  “About me”

Створити, користуючись ним,   

інформацію про себе. 

Зберігти її у розділі «Мої 

пікточарти»

Завантажити на комп’ютер у 

форматі  jpeg.

Переглянути.

http://piktochart.com/


Практичне завдання 2

Обрати шаблон курсу 

для викладача. 

American Literature.

Створити, користуючись

ним,  інформацію про 

свій курс.

Зберігти її у розділі « 

Мої пікточарти»

Завантажити на 

комп’ютер у форматі

jpeg.

Переглянути.



THANKS!

✘ lubov.felixovna@gmail.com



Посилання

• Панченко Л.Ф., Разорьонова М.В. Використання інфографіки в освіті. 

Наукові записки. – вип.10. Серія: Проблеми методики математичної і 

технологічної освіти. Ч.2. – Кропивницький :РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 

2016. – С.122–126.

• Piktochart.com

• http://piktochart.com/wp-content/uploads/2015/07/Piktochart-e-book-1-The-

Untapped-Potential.pdf

• http://www.gapminder.org/GapminderMedia/wp-

uploads/tutorial/Gapminder_World_Guide.pdf

• http://texty.org.ua

• www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template (вільний шаблон 

цієї презентації)


