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АНОТАЦІЯ

Нова українська школа вимагає нових підходів до освітнього процесу, 
основна мета якого полягає в розвитку особистісних якостей людини. Тому 
особливо актуальним є створення нових освітніх технологій, які мають сприяти 
загальному розвиткові дитини, формуванню її світоглядної культури, 
індивідуального досвіду, творчості.

Інфографіка – це графічний спосіб подачі інформації, даних і знань з 
метою полегшення її розуміння та пришвидшення отримання і засвоєння 
відомостей. Найчастіше вона застосовується як один із засобів візуалізації 
інформації, наприклад: дорожні знаки, карти, плакати, стенди, графіки тощо.  
Не будь-яке графічне зображення можна вважати інфографікою, тому що між 
ним і візуалізацією даних є багато відмінностей. 

В посібнику «Інфографіка як засіб візуалізації навчального процесу» 
описано особливості і класифікація інфографіки, наведено приклади 
застосування в якості наочності, зокрема на уроках трудового навчання, 
даються методичні поради щодо її створення.

Автор доводить, що інфографіку потрібно більш широко 
використовувати в друкованих і електронних засобах навчання: підручниках, 
паперових таблицях, комп’ютерних презентаціях, роздатковому матеріалі тощо. 
Це значно інтенсифікує і оптимізує процес засвоєння нових знань, і в кінцевому 
результаті спричинить новий якісний стрибок в освітньому процесі.
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ПЕРЕДМОВА

Краще один раз побачити, 
ніж сто разів почути.

Народна мудрість

В сучасному світі, що розвивається шаленими темпами, ламає здавалось 
би незмінні устої буття, освіта виконує провідну роль у розвитку людського 
суспільства та стала головним рушієм його змін. Те, що ще двадцять років тому 
здавалося фантастикою, в наш час стає звичайною реальністю, а те, над чим 
працюють вчені сьогодні, може докорінно змінити навіть саму форму існування 
людства. Від рівня освіти безпосередньо залежить якість праці трудових 
ресурсів будь-якої країни, а отже, і стан розвитку економіки в цілому. Тому 
якісна освіта безпосередньо вигідна не тільки для окремої людини, знання якої 
дозволяють їй стати більш конкурентоздатною на ринку праці, але і для 
суспільства в цілому. Завдяки освітньому процесу в навчальних закладах 
відбувається забезпечення держави висококваліфікованими працівниками, що 
веде за собою зростання продуктивності праці, впровадження нових технологій 
і в результаті – покращення добробуту. 

Сьогодні в людському суспільстві, поряд із багатьма іншими 
глобальними проблемами, постала освітня криза. Перед провідними державами 
не очікувано виникло складне питання «Чому навчати?», «Як навчати?», 
«Навіщо навчати?», «Як покращити процес навчання?», «Що повинні отримати 
в результаті?» тощо. Вирішуючи ці задачі, наразі в освіті ведеться інтенсивний 
пошук інноваційних форм і методів. 

Розвиток сучасної української освіти відбувається в складній ситуації.  
Соціальна і економічна нестабільність в суспільстві, гострий дефіцит 
фінансових коштів, недосконалість нормативної і правової бази в області освіти 
та її часте недотримання – це лише невелика частина дестабілізуючих чинників 
і проблем. Поряд з недостатнім фінансуванням, яке є однією з основних причин 
виникнення кризових ситуацій в системі освіти держави постають інші, не 
менш складні: нове молоде покоління, яке буквально розчиняється в 
інформаційному просторі, втрачає цікавість до отримання знань, що подаються 
в школах, їхнє сприйняття навколишнього світу суттєво відрізняється від 
життєвого досвіду покоління більшості вчителів. Звідси виникає системна 
проблема, адже форми і методи навчання, які успішно застосовувалися ще 
порівняно зовсім нещодавно, тепер все частіше не спрацьовують і відповідно 
потребують змін на більш ефективні. Зазнала змін навіть сама мета освіти.

Сучасне покоління дітей набагато краще сприймає графічні образи, ніж 
текст, тому візуалізація навчання має стати пріоритетом для освітян. Однією з 
форм підвищення інтенсифікації навчання може стати застосування в 
навчальному процесі інфографіки в якості наочності.



Інтеграція України в Європейський простір надає нового позитивного 
поштовху системі освіти нашої країни. Насамперед – це зміна підходу до 
процесу навчання. Сучасне суспільство знаходиться на такому рівні розвитку, 
коли настав час відходу від принципу навчання, як заучування і накопичення 
фактів. Зараз потрібно учити дітей самостійно здобувати інформацію, розуміти 
її і застосовувати на практиці в житті. Вчитель стає не просто носієм знань, а 
фасилітатором освітнього процесу. 

Для оптимізації та інтенсифікації процесу навчання потрібні нестандартні 
підходи і самовіддана праця, насамперед передової когорти педагогічних 
працівників. Оптимізація (від лат. optimus – найкращий, найзручніший) –
процес надання найкращих, найзручніших умов для діяльності.

Оптимізація навчального процесу – це добір таких методів, форм і засобів 
навчання, при яких будуть створені найбільш сприятливі умови отримання 
якісних результатів без додаткових затрат на отримання та засвоєння нової 
інформації, формування особистісно значимих умінь і навичок.

Інформація – це знання, які отримує людина у результаті сприйняття і 
переробки певних відомостей. За способом її сприйняття людиною інформація 
поділяється на такі види: візуальна, звукова, тактильна, нюхова і смакова. 
Найбільш важливий вид отримання інформації, тобто той, що надає найбільшу 
її кількість і є життєво необхідним для людини є візуальний, оскільки до 90% 
інформації ми отримуємо через зір.

За формою подання інформація поділяється на такі види: текстова, 
числова, графічна, звукова. Існують види інформації для яких ще не вигадано 
ефективні способи передачі, зберігання і кодування – це тактильна, 
органолептична, передача відчуттів і запахів. Крім цього, інформацію можна 
класифікувати за призначенням на масову, спеціальну і особисту.

Згідно з твердженням Б. Г. Ананьєва, сприйняття через зір йде на трьох 
рівнях: відчуття, сприйняття і уявлення, а через слухову систему – лише на 
одному рівні, на рівні уявлення. Це означає, що при самостійному читанні 
інформація сприймається людиною краще, ніж на слух. Встановлено також, що 
до 20% звукової інформації може втрачатися, оскільки думки людини майже в 
десять разів швидші за її мову. Крім того на сприйняття інформації людиною 
мають вплив відволікаючі чинники – реакція на зовнішні подразники та ще те, 
що, як стверджують вчені, через кожні 5 - 10 секунд мозок відключається на 
долі секунди від сприйняття інформації. Саме тому для кращого засвоєння 
потрібне повторення однієї і тієї ж інформації різними способами і засобами, 
включення в процес засвоєння різних каналів сприйняття. 

Відомо, що найкращі результати впливу на довготривалу пам'ять дає 
комбінована дія аудіо- і візуальна інформація. Дослідження науковців свідчать, 
що людина запам’ятовує близько 15% звукової інформації і 25% – візуальної. 
Якщо ж ці способи передачі інформації використовуються одночасно, то 
сприйняття змісту інформації збільшується до 65%. Отже, можна зробити 
висновок про надзвичайно важливу роль у процесі засвоєння нового 



аудіовізуальних засобів навчання, наприклад, – застосування відеофрагментів. 
У навчанні, особливо дітей, бажано використовувати цю особливість якомога 
ширше. 

У навчальних закладах найбільш вживаною формою передачі нового 
матеріалу учням є мова вчителя. Хоча ще 500 років до н.е. китайський філософ 
Конфуцій сформулював, можна сказати, базисний постулат навчання, який 
підтверджують наукові дослідження сучасності:

«Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю. 

Те, що я роблю, я розумію.»

Виходячи з цього можна зробити висновок про важливу роль наочних 
засобів навчання у освітньому процесі. Їх особливість застосування полягає у 
використанні на занятті самостійних спостережень, демонстрації реальних 
образів, зображень об’єктів, подій. Дуже важливим, особливо на заняттях  
трудового навчання, є показ етапів виконання роботи.

Принцип наочності автоматично робить навчання більш ефективним: чим 
більше використовується зображень, моделей, зразків, демонстрації виконання 
дій тощо, тим доступніший і ефективніший процес засвоєння нового матеріалу. 
Суть цього принципу найкраще передає народна мудрість: «Краще один раз 
побачити, ніж сто раз почути». 

Наочні засоби можна класифікувати за багатьма ознаками. Наприклад:

1. Друковані (плакати, графіки, таблиці, ілюстрації, портрети тощо).
2. Об’ємні (моделі, прилади тощо).
3. Проекційні (відеофільми, комп’ютерні презентації тощо).
В цій роботі представляється ще один, поки що мало застосовуваний для 

навчання наочний засіб, який поступово набирає популярності, особливо в 
мережі Інтернет – інфографіку.



ОСНОВИ ІНФОГРАФІКИ

1. Короткий історичний екскурс

Сьогодні інформаційний потік безперервною зливою обвалюється на 
людину, яка щодня отримує величезну порцію різноманітних відомостей. 
Відомо, що перше подвоєння загальної кількості знань на Землі відбулося за 
період від початку нашої ери до 1750 року; друге подвоєння сталося вже 
протягом наступних 150 років, на початок ХХ ст.; третє – за наступних 50 років 
– до 1950 року. Потім кількість знань подвоювалися ще стрімкішими темпами: 
до 1970 року - впродовж 10 років, після 1970 року – кожні 5 років, а з 1991 року 
– щорічно! В наш час кількість інформації майже не піддається вимірюванню.

Досліджено, що протягом життя сучасної людини об’єм існуючої 
інформації збільшується в 20 раз. Про лавинний характер збільшення 
інформації свідчить цікавий факт: було підраховано, що випуск газети «The 
New York Times» лише за один тиждень містить більше інформації, ніж людина 
XVIII століття отримувала за все своє життя. 

Основним засобом передачі відомостей, як відомо, є письмо. 
Найдавнішим знайденим записам – піктографічному письму, близько 8 тисяч 
років. Прадавні люди передавали інформацію у формі зображень, малюнків.      
І лише в ІІ тисячолітті до нашої ери виникають перші задатки сучасного 
фонетичного, тобто літерного письма.

Зародженням інфографіки, як абсолютно нового способу передачі 
відомостей, вважається 1932 рік, коли в США у газеті «USA Today» значну 
частину площі відвели під так звані інформаційні малюнки. Американські 
читачі швидко зрозуміли і сприйняли переваги такого способу – графічна 
інформація сприймалася набагато швидше, ніж текст. Один професійно і 
детально виконаний малюнок завдяки влучним коментарям до нього міг 
замінити декілька сторінок тексту, і передати інформацію більш зрозуміліше, 
ніж звичайна ілюстрація. Наприклад, під час виборів президента США в 2008 
році команда Барака Обами змогла максимально привернути увагу до 
кандидата саме через різні форми інфографіки, що в підсумку відіграло 
визначальну роль в його перемозі.

Провідні європейські видання почали використовувати інфографіку з
кінця 80-х років минулого століття. Тоді ж виникають спеціалізовані світові 
інформаційні агентства і служби. Сьогодні інформаційні малюнки стали 
головною родзинкою таких всесвітньо визнаних видань, як «The New York 
Times» і «The Guardian», а кількість графічних зображень в книгах із 1900 р. 
збільшилася в 400 разів.

Інфографіка дає можливість представити великий об’єм 
найрізноманітнішої інформації в зручному для сприйняття вигляді, і знаходить 



застосування в різних областях – від науки і статистики до поширення освітніх 
ідей. Вона стала не тільки технологією, не тільки сферою бізнесу, але і 
мистецтвом, яке безпосередньо збільшує прибутковість видавничого бізнесу та 
впливає на свідомість людей. 

2. Особливості візуального сприйняття 

Інформаційна графіка або інфографіка (англ. Information graphics; 
infographics) – це графічне зображення, яке призначене для візуального подання 
комплексної інформації, даних або знань. Інформація, яка складається із 
елементів, що нерозривно пов’язані між собою і мають спільну суть, легше 
сприймається за інші традиційні форми подання, наприклад, текст чи таблиці. 
Відомо, що графічні образи обробляються в мозку в 60 тис. разів швидше, ніж 
текст, а наші очі можуть фіксувати 36 тис. візуальних повідомлень на годину і 
обробляти зображення, які ми побачили всього за 13 мілісекунд.

Зрозуміло, що зображення не завжди надає нам стовідсоткову 
інформацію, необхідну для розуміння явища, процесу чи подій. В процесі 
еволюції людина отримала здатність усвідомлювати побачене з одного погляду, 
а коли фіксує погляд на певному предметі, то отримує загальне уявлення і про 
навколишнє середовище.

Наше бажання дізнатися і розібратися у всьому, що відбувається навколо 
росте, але з кожним днем зробити це стає дедалі складніше. Людство буквально 
тоне у величезному потоці словесних і цифрових даних. Тому на допомогу 
приходить візуалізація інформації. Якщо стисло, то інфографіка – це візуальне 
представлення інформації. Вона передбачає збалансоване використання тексту і 
візуальної подачі, відповідний їм вибір шрифтів, кольорового оформлення, 
зонування, чіткий поділ на теми тощо. Вона є чудовим способом подачі 
інформації особливо для сучасної молоді, яка мало читає, але добре сприймає 
графічні образи. А що б обрали особисто Ви: прочитати статтю чи переглянути 
графічні зображення з підписами на ту ж тему?

Порівняйте форми подання інформації про приготування борщу на 
уроках кулінарії з точки зору засвоєння нового матеріалу учнями:

І спосіб. Рецепт приготування борщу

§ 3 літри води;
§ яловичина для бульйону;
§ 300 грам капусти;
§ 2-3 середніх картоплини;
§ 1 морквина;
§ 1 головка ріпчастої цибулі;
§ середній буряк;
§ 1 столова ложка томатної пасти;
§ спеції і часник.



ІІ спосіб. Текстовий опис приготування борщу

Перше, що потрібно зробити, щоб зварити смачний борщ –
правильно підібрати посуд та інгредієнти. У ідеалі для борщу 
використовують бульйон з яловичини на кістці. Але цілком підійде і не 
дуже жирна свинина і навіть курка. Отже, налийте в каструлю 3 літри 
води, покладіть туди м’ясо і поставте на вогонь.

Поки вариться бульйон, почистіть овочі і нашаткуйте капусту.

Коли м’ясо буде готове, вийміть його з бульйону, остудіть і наріжте 
на невеликі шматочки, а потім поверніть назад у бульйон.

Коли бульйон знову закипить, опустіть в нього нашатковану 
капусту.

Слідом за капустою в суп відправте подрібнену картоплю. 
Пам’ятайте, що бажано закладати новий інгредієнт лише після того, як 
бульйон закипить з попереднім та що борщ завжди потрібно варити на 
повільному вогні.

Підготуйте заправку для борщу: натріть на терці моркву, дрібно 
наріжте цибулю, обсмажте інгредієнти на рослинному маслі і додайте в 
майбутню страву.

Натріть столовий бурячок на крупній терці, протушкуйте в 
сковорідці на повільному вогні 10-15 хвилин, регулярно помішуючи. 
Потім додайте томатну пасту, розведену в невеликій кількості бульйону, 
щоб заправка не пригорала. За декілька хвилин до того, як зніматимете 
сковорідку з вогню, побризкайте її вміст лимонним соком, – так буряк не 
втратить свій колір. Все це відправте в каструлю і через 2 хвилини зніміть 
її з вогню.

Борщ має настоятися протягом 20-30 хвилин. Не забувайте про 
приправи, часник і зелень – саме вони додають борщу неповторний 
аромат і незабутній смак. Смачного!



ІІІ спосіб. Інструкційна картка приготування борщу

№ Зміст роботи Продукти Примітка

1 Зварити бульйон. 3 літри води;

яловичина на кістці або 
свинина чи курка.

Каструля 
на 5 літрів води.

2 Почистити овочі. 4 картоплини;

1 морквина;

1 головка цибулі;

середній буряк.

Поки вариться 
бульйон.

3 Нашаткувати капусту. 300 грам.

4 Нарізати невеликими шматочками 
м’ясо.

М’ясо. Вийняти 
з бульйону.

5 Покласти м’ясо в бульйон. М’ясо.

6 Покласти в бульйон капусту. Капуста. Коли бульйон  
закипить.

7 Покласти в бульйон картоплю. Картопля. Як закипить.

8 Натріть на терці моркву. Морква.

9 Дрібно наріжте цибулю. Цибуля.

10 Обсмажте на рослинному маслі. Морква, цибуля, олія. Покласти все в 
борщ.

11 Натріть на крупній терці столовий 
буряк, протушкуйте на повільному 
вогні 10-15 хвилин.

Столовий буряк, 
бульйон.

Постійно 
помішувати.

12 Додайте томатну пасту. 1 столова ложка 
томатної пасти.

Розвести
в бульйоні.

13 Побризкайте зажарку лимонним 
соком.

Зажарка, лимонний сік.

14 Покласти буряк в борщ. Зажарка.

15 Посолити. 

Додати приправи і зелень.

1 столова ложка солі. 
Кріп, петрушка тощо.

На власний 
смак.



ІV спосіб.

Інфографіка 

«Приготування борщу»

Цілком зрозуміло, що об’єднана в комплекс інформація з використанням 
графічних зображень набагато легше сприймається. В ній чітко 
прослідковуються тенденції розвитку процесів, а значить набагато легше 
зрозуміти загальну суть, усвідомити нерозривний зв’язок між окремими діями та 
засвоїти загальну логіку і послідовність дій роботи. 

Дивно, що ця особливість 
досі не знайшла широкого 
поширення в навчальних 
закладах. Наскільки було б 
легше пояснювати вчителю на 
уроці! До того ж, виконання 
самостійної роботи учнями не 
потребувало б постійного 
контролю з його сторони, а 
дитина навчалася б самостійно 
сприймати матеріал.

3. Характерні особливості та переваги інфографіки

Інфографіка – це, насамперед, графічний спосіб передачі знань та 
інструмент подання інформації в лаконічній формі. А правильне поєднання 
тексту і графіки у вигляді зображення, дає можливість швидко засвоїти її 
великий об'єм. Під цим поняттям також розуміють один з видів 
альтернативного викладу інформації шляхом застосування зарисовок, графіків, 
діаграм, інших графічних об’єктів як на папері, так і в електронному варіанті.  
Такий спосіб подачі доступніше за інші показує співвідношення предметів та 
фактів в часі і просторі, наочно демонструє тенденції розвитку процесів, має 
багато інших переваг.

Особливості інфографіки:

– наявність графічних об’єктів, які пов'язані з інформацією асоціативно;
– важливість, корисність і лаконічність інформації;
– збалансованість, простота і виразність представлення теми;
– візуалізація процесів;
– представлення однієї головної ідеї в одній роботі.
Виділяють такі найважливіші ознаки інфографіки: умовність зображень, 

їх схематичність, естетична функціональність. Дуже важливими є ієрархічність 
поданої інформації, її впорядкованість і компактність. А здатність привернути 

Як зварити
БОРЩ

Кількість порцій
Час приготування – 2 
години

Яловичина – 500 г Вода – 3 л
Капуста – пів качанаКартопля – 4 штБуряк – 1 шт

Масло – 25 г

Томати – 2 шт

Перець – 1 штТоматна паста – 2 лМорква – 1 штЦибуля – 2 шт
Оцет – 1 ложка

Цукор – 2 ч.л.
Лаврове листя – 3 шт

Часник – 4 зубчикаПерець – 8 шт

Петрушка – пучок

Сіль – 1 ложка

Кріп – пучок

Сметана – 100 г

Залити м’ясо водою.

Довести до кипіння.

Злити воду і залити 

новою. Варити 3 год.

Додати цибулю і моркву.

Варити 2,5 год.

Налити бульон 

у сковорідку.

Протушити нарізаний 
буряк.

Додати оцет, цукор, пасту.

Обжарити цибулю і моркву.

Додати нарізаний перець.

Протушити помідори

із зажаркою поки 

не випарується вода.

Додати в бульйон

картоплю і проварити. 

Через 5 хв додати капусту.

Через 15 хв – буряк і 
зажарку.

Додати спеції і варити 5 хв. Заправити часником.

Додати петрушку.

Варити 2 хв.

Вимкнути вогонь.

Дати настоятися 30 хв.

Подавати із сметаною 

та кропом.

СМАЧНОГО!



увагу, зацікавити матеріалом, викликати певні емоції робить її незамінним 
інструментом для навчання. 

Переваги інфографіки перед іншими способами подачі інформації 
полягають в першу чергу в урізноманітненні подачі інформації та унаочненні, 
оскільки ілюстрування даних покращує їх розуміння і засвоєння. Наприклад, 
перекреслена червоною лінією сигарета – повідомлення, зрозуміле кожному. 
«No smoking» – текст, зрозумілий тільки тим, хто вміє говорити по-англійськи. 
А власне інфографіка цінується за те, що говорить майже без слів.

Творча особистість здатна подати самий нецікавий матеріал настільки 
креативно, що він викличе жваве зацікавлення і буде сприйматися навіть тими, 
хто до неї ставиться критично. В Додатку подається кілька таких креативних 
ідей.

Будь-який досвідчений вчитель підтвердить, що при наявності зорових 
опор учні запам’ятовують краще і більше матеріалу. Особливо, якщо 
інформація (комбінація слів, чисел, зображень, таблиць, ілюстрацій, кольорів) 
подається в нестандартній і привабливій формі.

4. Класифікація основних типів інфографіки

1). За способом подачі зображення:

§ статична – нерухоме графічне зображення; 
§ динамічна – з використанням анімації.

2). За типом джерела:

§ новинна – оперативно відображає конкретну подію; 
§ аналітична – роз’яснення певних подій, явищ;
§ економічна – відображення економічних досліджень;
§ реконструкція – відображення даних в хронологічній послідовності.

3). За характером візуалізації кількісних даних:

§ графіки, діаграми, гістограми – графічне подання числових даних;
§ плани-графіки – зображення послідовності вирішення завдання;
§ схеми – акцентуація на найбільш важливих ключових моментах;
§ рисунки – наочне представлення подій, процесів, явищ тощо;
§ графи – відображення зв’язків між поняттями, процесами;
§ ментальні карти знань – об’єднання спільною темою та ідеєю 

діаграм, схем і текстів;
§ колажі – поєднання різностильових об’єктів.

4). За насиченістю інформації:

§ ненасичена – побудована на основі кількох даних; 
§ концентрована – має в основі поєднання графіки і багатьох інших 

даних: чисел, понять, об’єктів тощо.



5. Програмні засоби для створення інфографіки

Створення інфографіки – це творчий процес, який полягає в побудові 
схем, графіків, моделей, розміщення текстів, побудові композиції елементів 
всього зображення. Створювати зображення можна звичайно вручну, але в час 
суцільної комп’ютеризації для цього більш доцільно використовувати 
спеціалізовані програмні засоби. Слід зауважити, що комп’ютерна інфографіка 
може бути як статичною – звичайне графічне зображення, так і анімаційною чи 
у форматі відео. Для створення інфографіки з допомогою комп’ютера існують 
різні платні і безкоштовні програми та сервіси Інтернету. 

Комп’ютерні програми

1). Microsoft PowerPoint 

Широко розповсюджена програма, яка призначена для створення 
комп’ютерних презентацій, але є також зручним засобом створення 

навіть анімованих інфографік. Існує багато програмних додатків   такого 
типу, наприклад, безкоштовний Open Office Impress.

Інтернет-сервіси

1). Piktochart (http://Piktochart.com)

Умовно-безкоштовний інструмент, що дає можливість 
створювати інфографіку на основі готових тем з 
використанням інтерфейсу перетягування. Має 3 

безкоштовні теми, на яких розміщується водяний знак «Piktochart». У платному 
варіанті (від $15 в місяць) надається доступ до більше 100 професійних тем.

2). Easelly (https://www.easel.ly)

Сервіс надає можливість створювати інфографіку на основі 
багатьох тем. Рекомендую скористатися цим сервісом не 
зважаючи на його англомовний інтерфейс.

3). Infogram (https://infogr.am)

Має англомовний інтерфейс, багато готових платних 
шаблонів і урізану безкоштовну версію. 

4). Сanva (https://www.canva.com)



Простий онлайн-редактор, що має русифікований інтерфейс, 
бібліотеку професійних шаблонів, зображень і шрифтів. 

5). Venngage  (https://venngage.com)

Професійний платний інструмент дозволяє створити 
лише 5 безкоштовних інфографік на основі шаблонів, 
завантажувати власні дані. Перші 14 днів можна 

користуватися безкоштовно.

6). Visually (http://visual.ly)

Цей сервіс допоможе створити інфографіку, навіть якщо 
ви не маєте навичок дизайнера. 

Безкоштовна версія відсутня.

7). Vizualize.me (http://visualize.me)

Інтернет-ресурс для тих, хто хоче створити 
оригінальне резюме в форматі інфографіки. 
Має багато цікавих шаблонів.

Інтернет-платформи для створення відеоінфографіки

1). Sparcol VideoScribe  (http://www.sparkolpro.ru)

Зручний і простий інтерфейс, який дозволяє 
створювати відеоролики з ефектом 
промальовування сюжету від руки. У пробній 

версії користувач отримує 3 готових шаблони.  Має бібліотеку картинок і 
анімованих зображень з можливістю попереднього перегляду відео та запису 
голосу диктора чи звукового супроводу. Створена мультимедійна презентація 
може бути збережена у відеофайл чи в текстовий файл формату *.pdf.

2). PowToon (http://www.powtoon.com)

Платформа має безкоштовні і платні варіанти. Пропонує 
кілька видів текстової анімації, бібліотеку анімованих 
зображень, елементів інфографіки і готових шаблонів.

Безкоштовна версія дає можливість експортувати готову презентацію на 
Youtube.

3). Moovly (http://www.moovly.com)



Платний сервіс з урізаними безкоштовними можливостями. 
Можна створювати відеоролики з обмеженим набором стилів 
оформлення тривалістю до 10 хвилин. Безкоштовно доступні 

анімовані картинки і елементи інфографіки з можливістю підбору до них 10 
варіантів анімації. Створені відеоролики можна зберегти у форматі flash або 
відео.

4). GoAnimate (http:// www.goanimate.com)

Сервіс має безкоштовну версію і багато варіантів оплати. 
Різноманітні шаблони дають можливість редагувати 

анімовані зображення. Готовий відеоролик можна викласти на Youtube або 
зберегти на власний комп’ютер.

5). Plotagon (http:// www.plotagon.com)

Засіб допоможе створити фільм за власним сценарієм для 
віртуальних персонажів, яким можна навіть підібрати 
інтонацію голосу. На сьогоднішній день платформа 

знаходиться на стадії тестування і доступна для безкоштовного скачування, але 
за додаткові персонажі і сцени доведеться заплатити.  

ПРОДОВЖЕННЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://drive.google.com/file/d/1CswlVh2PXu8lMBPJqr-
O2fh3fNmcmyxz/view?usp=sharing


