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ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

 
На сьогоднішній день розвитку інформаційного суспільства більша частина інформації передається 

візуальними каналами. Загальновідомим є факт про те, що близько 80% всієї наявної інформації про 
навколишній світ людина отримує через зоровий канал. Нам складно запам’ятати великий обсяг 
текстової інформації, але, якщо цю інформацію візуалізувати в зображення, схему, діаграму, то 
запам’ятати інформацію буде набагато легше. 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. 

Інфографіка – це візуально-спрощене уявлення складних даних, спрямований на збудження інтересу 
і передачу інформації у зрозумілій, доступній формі. Розглядаючи інфографіку для навчання, зазвичай 
представляють її як візуальну опору, ілюстрацію того, про що йде мова на занятті, але потенціал її 
використання значно більше. 

Багато інформації, що вчитель використовує на уроці, учні вважають звичним і, можливо, нудним. 
Якщо ж попрацювати з великою кількістю складної, заплутаної інформації, створити цікаву 
інфографіку, то в учнів відбувається "включення" (розвиток) їх здібностей до візуального мислення, 
обробку інформації та зацікавлення до предмету [5]. 

Сьогодні інфографіка чудово підходить для освітніх цілей. Інформація не має меж, точки доступу до 
неї повсюдні, технології доступні кожному. В газеті US News [2] описані результати опитування, згідно 
з яким у дослідженні компанії Dell з участю 1575 студентів університетів і коледжів, викладачів і батьків 
з США, Китаю та Німеччини, 9 із 10-ти респондентів зазначили, що візуальні технології сприяють 
поліпшенню здібностей студентів до навчання. При цьому, 82% вважає, що саме візуалізації повинна 
приділятися велика роль в освіті, ніж приділяється на даний момент. 

Аналіз наукових джерел [1;3;4;6;7;8-10] дозволяє констатувати факт, що в Україні комп’ютерні 
засоби візуалізації, зокрема інфографіки, недостатньо використовуються у сфері освіти, не говорячи про 
сферу управління освітою та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

 

  

Рис. 1. Приклади подання інформації в інфографіці 
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Як зазначають науковці [6;7], 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, засновані на механізмах мислення, методології роботи з мультимедіа;  
– вміння обирати та використовувати Інтернет-ресурси та програмне забезпечення для вирішення 

освітніх задач засобами інфографіки.  
До засобів інфографіки можна віднести широке коло комп’ютерних програм та інтернет-ресурсів, а 

саме: он-лайн ресурси з візуалізації даних, засоби для створення хмарини слів, програмне забезпечення 
візуалізації даних, засоби проектування інфографіки, графічні редактори, програми презентацій, засоби 
побудови інтелект-карт, ментальних карт. В таблиці 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  

На нашу думку, перевага для використання в освіті простих онлайн та оф-лайн засобів, які надають 
різноманітні шаблони для наповнення звітів, резюме, програм курсів, ментальних карт та забезпечують 
вільний доступ до цих ресурсів, очевидна. Інфографіка може застосовуватися практично в будь-якій 
дисципліні. Вивчення, наприклад, іноземних мов вже давно супроводжується інфографікою і це стає 
скоріше необхідністю, ніж прерогативою. Інфографіка дає можливість отримати неймовірний обсяг 
інформації практично без тексту. Її поширення настільки велике, що з її допомогою візуалізують 
різноманітні статистичні дані, прогнози та процеси.  

Використання інфографіки у навчальному процесі є необхідною вимогою викладання предметів для 
сучасного вчителя. А тому є необхідність створювати та впроваджувати спецкурси у вищих 
педагогічних навчальних закладах для підготовки майбутніх вчителів вміти вправно візуалізувати 
навчальний матеріал у інфографіку. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Перед сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів і форм організації навчальної діяльності. 
Навчання має розвивати критичне і творче мислення. З цією метою багато викладачів вже давно 
використовують проектну технологію, залучаючи ресурси мережі Інтернет. Але велика кількість 
інформації в мережі та її якість не тільки не спрощують процес роботи над проектом, але й ускладнюють 
його. Одне з можливих рішень даної проблеми це технологія веб-квест. Виходячи з цього постає проблема 
формування у майбутніх вчителів навиків роботи з сучасним комп’ютером, уміння застосовувати ІКТ та 
можливості мережі Internet. Тому доцільно розглянути особливості використання технології Веб-квест у 
навчальному процесі [2, с.224]. Мета статті полягає в узагальненні підходів до використання технології 
«Веб-квест», як сучасного методу навчання та її можливостей у навчальному процесі. 

Особливості використання Веб-квестів у навчальному процесі досліджували В. Биков, Р. Гуревич, 
М. Кадемія, Н. Морзе, С. Сисоєва, О. Спірін, Є. Полат, та ін. 

Різноманітні джерела інформації свідчать про широке коло застосування цієї технології у 
начальному процесі загальноосвітньої школи. Існує ряд досліджень російських вчених щодо 
застосування веб-квестів у самостійній роботі студентів та дистанційному навчанні (Г. Шаматонова), у 
контексті підвищення якості підготовки фахівців різного профілю (Я. Биховський, С. Мешкова, В. 
Сілант’єв)  [3, с. 103-104].  

Вперше модель веб-квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго Берні Доджем у 1995 
р. Зараз ця технологія розглядається, як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на заняттях. 

Я. Биховський дає наступне визначення: «Освітній веб-квест – це сайт в Інтернеті, з  яким працюють 
учні, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу» [1].  Як стверджує Л. Желізняк, Веб-квести найкраще 
підходять для роботи в міні-групах, однак існують і веб-квести, призначені для роботи окремих учнів. 
Веб-квест може стосуватися одного предмета або бути міжпредметним. Дослідники відзначають, що в 
другому випадку дана робота ефективніша [4]. 

Освітній веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють і навчаються, виконуючи ту чи іншу 
навчальну задачу, а також формат уроку орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності 
учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету. 

Характерні особливості веб-квесту: ситуація з чіткими ролями всіх учасників; пошукова діяльність, 
що приводить до певних цілей; проблемне завдання, для виконання якого використовуються 
інформаційні ресурси Інтернету [5]. Структура веб-квесту: анотація; інструкція; набір завдань; 
оцінювання; підсумки. 

Веб-квест допомагає ефективно вирішувати ряд практичних завдань: 
1. Учасник Веб-квесту вчиться виходити за рамки змісту та форм подання навчального матеріалу 

викладачем; 
2. Створює можливість розвитку навичок спілкування в Інтернеті, тим самим, реалізуючи основну 

функцію – комунікативну; 


