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3) «Репости». Ще один плюс інфографіки – це залучення WOM маркетингу іншими словами 
«сарафанного радіо». Побачивши цікаву інформативну і просто гарну картинку, люди відразу 
прагнуть поділитися нею з друзями. 

 

  
Рис. 1. Приклади інфографіки. 

 
Інфографіка використовується для різних цілеи  протягом років, проте отримала нове 

обличчя лише останнім часом завдяки розвитку інформаціи но-комунікативних технологіи . 
Сьогодні інфографіка все більшого значення набуває в напрямках розробки довідкових і навчальних 
систем, інтерактивних сервісів, у тому числі і навчального призначення. Та освіті У зв’язку з цим 
необхідним є вивчення інфографіки та етапів ї ї  розробки і застосування при вивченні предметів 
різних типів. 
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У тезах розглянуто деякі міркування до тлумачення терміну «інтернет-технологія». 
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Показано застосування таких технологій у навчальному процесі.  
Ключові слова: інтернет-технології, Інтернет, навчальний процес, інформаційні ресурси. 
 
На сьогоднішній день освіта в Україні дуже стрімко розвивається, кожного дня вона 

поповнюється новими методами, технологіями та формами навчання. Одним із найефективніших 
методів навчання стало впровадження в навчальний процес інтернет-технологій, які відкривають 
нові можливості у поданні навчальних матеріалів та забезпечують доступність, легкість і 
ефективність отримання необхідної інформації. Проте розуміння необхідності застосування таких 
технологій, підтримка їх педагогами, а також розуміння самого поняття «інтернет-технології» 
знаходяться на низькому рівні, що перешкоджає підготовці майбутніх фахівців. 

Питання, пов’язані з інтерпретацією та використанням інтернет-технологій у навчальному 
процесі розглядали багато вчених-педагогів, серед яких: Ю.А. Бріскін, Є.С. Полат, О.В. Собаєва, 
Н.В. Бєляєва, А.Є. Петров, М.Ю. Бухаркіна, Н.В. Ладиженська, Н.О. Шаповалова та ін [6]. Як свідчить 
аналіз наукових джерел, на сьогодні достатньо актуальною є проблема використання мережі 
Інтернет в освітньому просторі вищої школи, адже повноцінна підготовка майбутніх спеціалістів у 
вищих навчальних закладах будь-якого профілю не може здійснюватися без використання 
інформаційних технологій, а випускник вузу повинен вільно орієнтуватися у просторах мережі і 
вміти ефективно використовувати його можливості в своїй професійній діяльності [4]. 

Міркуючи про інтернет-технології треба для початку уточнити зміст початкового поняття 
«технологія», що включає в себе: по-перше, процес обробки і перетворення, в результаті якого 
виходить готова продукція; по-друге, нормативну сторону цього процесу, що визначає, як і що треба 
робити, щоб реалізувалися необхідні процеси перетворення. 

Технологія – мистецтво, майстерність, наука і поняття, вчення, знання. Можна припустити, 
що в широкому сенсі слова під технологією слід розуміти наукові знання про вміння, мистецтво, 
майстерність. У тлумачному словнику поняття технологія – це сукупність прийомів, що 
застосовуються у якій-небудь справі, майстерності, мистецтві [8]. 

Виходячи з визначення терміну «технологія», інтернет технологія це «наука» про мережу 
Інтернет, мистецтво користуватися ним, вміння правильно і вміло використовувати його у своїй 
діяльності, чи то у навчанні, чи то у науковій тощо. 

Розглянемо декілька приклади тлумачення поняття інтернет-технологій, які 
використовуються у науковій літературі та інтернет джерелах. 

Інтернет-технології – це автоматизована область отримання, обробки, зберігання, 
передачі та використання знань у вигляді інформації та їх впливу на об’єкт, що реалізується в 
мережі Інтернет [2]. 

Інтернет-технології – це технології створення і підтримки різних інформаційних ресурсів в 
комп’ютерній мережі Інтернет: сайтів, блогів, форумів, чатів, електронних бібліотек та 
енциклопедій [5].  

Інтернет-технології – інформаційні, телекомунікаційні та інші технології, а також сервісні 
послуги, на основі яких відбувається діяльність в мережі Інтернет [7]. 

Інтернет-технології – це комунікаційні, інформаційні і інші технології і сервіси, 
ґрунтуючись на які здійснюється діяльність в Інтернеті або за допомогою нього [1]. До них 
відносяться: Спілкування в соціальних мережах, перегляд новин, отримання інформації на пошту, 
послуги інтернет-магазинів тощо. 

Узагальнюючи поняття інтернет-технології можна зробити висновок, що це не тільки 
робота в Інтернеті, це ще і створення та підтримка інформаційних ресурсів, це серфінг мережею, це 
комунікації між користувачами, різноманітний обмін інформацією тощо. 

Розвиток інтернет-технологій спричинив втілення в життя ідеї про надання мереж послуг 
програмним забезпеченням та послуг, пов’язаних із роботою в Інтернеті. Сюди можна віднести [3]: 

• зберігання великих обсягів даних у спеціальному сховищі, яке має надійних 
програмний та апаратний захист – хмарні технології; 

• надання послуг потужних апаратних засобів та високошвидкісних каналів передачі 
даних; 

• розробку інформаційних систем та окремих програмних продуктів; 
• дизайн web-сторінок, їх підтримку та супровід; 
• оренда ліцензійного програмного забезпечення. 
У рамках інтернет-технологій знайшли своє застосування всі засоби, які пропонує 

користувачам сучасна мережа Інтернет. Використання інтернет-технологій у навчанні відкриває 
нові можливості для безперервного навчання. Слід відзначити, що використання інтернет-
технологій витісняє всі інші технології дистанційного навчання, це обумовлюється доступністю 
Інтернету практично для кожного і безмежним інформаційним простором.  
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Юрченко К. 
ІНФОГРАФІКА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
У тезах розглянуто актуальність використання інфографіки у навчанні, які базуються на 

зоровому сприйнятті навчального матеріалу і актуалізації візуального мислення суб’єктів 
навчання. Зазначено, що табличні процесори містять інструменти інфографіки, які будуть 
досліджені у подальшій роботі. 

Ключові слова: інфографіка, зоровий образ, інструменти інфографіки. 
 
В епоху розвитку інформаційного суспільства до 90% інформації передається візуальними 

каналами, оскільки відбулися значні зміни в засобах, що реалізують унаочнення. Якісні зміни, які 
відбувалися в освіті протягом століть і які викликані виникненням писемності, книгодрукування, 
книговидання, розробкою дидактичних матеріалів, розвитком мережі Інтернет і інформаційних 
технологій в цілому, дистанційних форм навчання та різних інновацій в області розробки засобів 
обміну інформацією стали передумовою розвитку інфографіки як подання великих обсягів 
інформації в лаконічній, згорнутій, зручній і логічній формі. 
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