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інФОГрАФіКА яК ОснОВний інструмент ВізуАльнОї КОмуніКАЦії  
В ОсВітньОму сереДОВиЩі зАКлАДіВ ВиЩОї ОсВіти

Анотація. Якість підготовки фахівців та проблеми, з якими стикається сьогодні вітчизняна освіта ви-
магають значних змін та реформ у сфері форм та методів викладання. Стрімкий розвиток цифрових тех-
нологій проникнув і в освітню сферу, зокрема у засоби трансляції професійних знань. Внаслідок цьо-
го значної популярності набуває інформаційний дизайн, більш наочна та стисла форма подачі даних.  
Візуалізація інформації та інфографіка є однією з найважливіших вимог нашого часу, а тому є предметом 
більш детального та систематизованого вивчення в контексті освіти та візуальної комунікації. Подано 
сучасне трактування поняття інфографіки, висвітлено його актуальність, функції та роль в навчально-
му процесі згідно з актуальними освітніми тенденціями. Сформульовано основні засади та рекомендації 
щодо застосування інфографіки у навчальному процесі. Здійснено огляд програмного забезпечення та 
наявних онлайн-ресурсів для створення інфографіки.
Ключові слова: візуалізація даних, інфографіка, освітній процес, інформаційні технології.
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infOgrAPhic As the bAsic tOOl Of visuAl cOmmunicAtiOn  
in the eDucAtiOnAl envirOnment Of higher eDucAtiOn estAblishments

summary. Scientific and technological progress, innovation, and free access to information that facilitates 
people's lives, meanwhile force them to face chaotic volume of information flows. As a result, the informa-
tion design, the more visual and concise data feeds, is becoming increasingly popular. Visualization of infor-
mation and infographics is one of the most important requirements of our age and is therefore the subject 
of more detailed and systematic study in the context of education and visual communication. The modern 
interpretation of infographics is presented, its relevance, functions and role in the educational process are 
highlighted in accordance to actual educational tendencies. Today infographic is an integral part of any 
presentation, article, advertising and social networking. So quite naturally infographics deeply rooted in 
the educational sphere. The laconic, accessible and interesting form of representing large amounts of in-
formation is attractive to students, demonstrates a positive effect and allows expansion of the information 
space of learning. A number of functions that perform infographic are identified, among which the most 
important are: processing, integration and generation of information; compact presentation of data with 
preservation of its content and focus on key information; rational organization of educational activities with 
high rate of learning; creativity and critical thinking development, ability to systematize and analyze infor-
mation; improving students' motivation and their interest in learning. And that, accordingly, requires deep 
knowledge and skills about the basic principles of designing infographics and the high level competence in 
data visualization software. The basic principles and recommendations for the use of infographics in the 
educational process are formulated. An overview of the software and available online resources for creating 
infographics is carried out.
Keywords: data visualization, infographics, educational process, information technologies.

Постановка проблеми. Якість підготовки 
фахівців та проблеми, з якими стикається 

сьогодні вітчизняна освіта вимагають змін та ре-
форм у сфері форм викладання. Феноменаль-
ний розвиток цифрових технологій проникнув 
і в освітню сферу, зокрема у методи трансляції 
професійних знань і засобів діяльності.

Поява новітніх інформаційних технологій 
підносять освітні можливості на новий рівень 
і зумовлюють використання нових інтерактив-
них засобів навчання. А практично необмежені 
можливості доступу до величезного масиву ін-
формації потребують залучення візуальних за-
собів представлення даних з метою розширення 
інформаційного простору освіти. Сучасній мо-
лоді, у більшості випадків, більш притаманне 
саме візуальне сприйняття інформації, тому 

доцільно навчальний матеріал подавати в ві-
зуальній формі із застосуванням інфографіки, 
мультимедійних презентацій, схем. 

Викладачі мають змогу реалізовувати у на-
вчальному процесі усі найновітніші технологіч-
ні досягнення задля підвищення ефективнос-
ті навчання, зацікавлення учнів та студентів 
[1]. Зокрема особливої популярності у викла-
дацькій практиці набуває інфографіка, яка 
інтенсивно застосовується для ефективної сис-
тематизації та узагальнення навчального ма-
теріалу. Інфографіка, використовуючи знакові 
засоби візуалізації: графіки, елементи дизай-
ну, ілюстрації, анімації, схеми та карти, а та-
кож інші елементи інтерактивності, дає мож-
ливість творчо та легко засвоювати закладені 
в ній значні обсяги інформації [9].
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Будучи універсальним інструментом візуаль-

ної комунікації та лаконічного поширення інфор-
маційних матеріалів інфографіка активно вико-
ристовується практично в усіх сферах сучасного 
життя суспільства – у журналістиці, медицині, 
бізнесі, соціологічних дослідженнях, рекламі.

Застосування інфографіки у навчальному 
процесі робить його повноцінним, цікавим, до-
ступним, дозволяє реалізувати творчий потен-
ціал студентів та викладачів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичним та практичним аспектам за-
стосування інфографіки у різних сферах присвя-
чені праці багатьох дослідників та спеціалістів 
з галузі маркетингу, дизайну, інформаційних 
технологій. Зокрема суттєвий науковий доробок 
внесли закордонні дослідники – М. Сміціклас 
[2], Р. Крам [3], Е. Тафті [4], Дж. Краус, З. По-
усман. Праця М. Сміцікласа [2] описує роль ві-
зуальних засобів комунікації, як потужного ін-
струменту впливу на аудиторію.

Серед вітчизняних науковців над питанням 
інфографіки та інших засобів візуальної кому-
нікації в освітньому процесі працювали В. Лог-
віненко [1], І. Шахіна, О. Ільїна, Л. Панченко, 
М. Разорьонова, О. Вовк, Р. Черемський, які 
зробили суттєвий науковий внесок у дану сфе-
ру. Однак деякі питання залишились висвітле-
ними не повною мірою, а невпинний розвиток 
технологій та плин інформації зумовлюють по-
требу більш детального вивчення актуальних 
тенденцій та новітніх інфографічних засобів. 

мета статті полягає у визначенні функції 
та ролі інфографіки в навчальному процесі згід-
но з останніми освітніми тенденціями, а також 
у формулюванні основних засад та рекоменда-
цій щодо застосування інфографіки у навчаль-
ному процесі.

Виклад основного матеріалу. Людський 
розум здатний сприймати візуальну інформа-
цію за короткий час і більш ефективним спо-
собом порівняно з письмовою або вербальною 
формою подачі інформації. Багато досліджень 
до цих пір доводять той факт, що візуальна 
комунікація набагато сильніша, ніж всі інші 
методи комунікації. Таким чином, у контек-
сті візуалізації інформації, яка є однією з най-
важливіших вимог сьогодення та майбутнього, 
важливу роль відіграє інфографіка. Збільшен-
ня кількості досліджень і робіт з проектування 
інформації в останні роки не є випадковістю, а 
вимогою часу. Візуалізація даних та інфографі-
ка мають на меті наочно представити інтенсив-
ну та складну інформацію на певну тематику 
більш зрозумілим чином. Візуалізації даних 
та інфографіки, які добре розроблені з точки 
зору візуальності, змісту та корисності, є важ-
ливими засобами переконання, спрямування 
та мобілізації людей [6].

Витоки інфографіки мають дуже давню іс-
торію. Деякі науковці відносять до перших про-
тотипів інфографічних зображень наскельний 
живопис, єгипетські фрески. Інші авторство 
першої інфографіки присуджують Леонардо Да 
Вінчі, який, на їхню думку, першим спробував 
надати інформації наочності у своїх анатоміч-
них малюнках та графічних інструкціях з екс-
плуатації та складання машин [7, с. 56]. 

Сьогодні інфографіка є невід’ємним елемен-
том будь-якої презентації, статті, реклами. Тож 
цілком закономірно, що інфографіка міцно вко-
ренилася в освітній сфері. Лаконічна, доступна 
та цікава форма представлення значних маси-
вів інформації є привабливою для студентів, де-
монструє позитивний ефект і дозволяє розшири-
ти інформаційний простір навчання.

Серед важливих функцій інфографіки варто 
виділити наступні:

– Обробка, інтеграція та генерація інформа-
ції; показ поверхневих і глибинних зв’язків між 
об’єктами [1, с. 80];

– Компактність подання матеріалу зі збере-
женням його змістового наповнення та фокусом 
на ключовій інформації;

– Раціональна організація освітньої діяль-
ності [1, с. 80];

– Розвиток креативності та критичного мис-
лення, уміння систематизувати та аналізувати 
інформацію;

– Підвищення мотивації студентів та їх ін-
тересу до навчання;

З розвитком технологічних рішень з’явля-
ються нові форми візуальної комунікації. Інфо-
графіки, які раніше існували лише статичними 
версіями в друкованих засобах масової інфор-
мації, також мають інтерактивні та динамічні 
формати (відео, анімації), які стають дуже попу-
лярними [6]. У статичних і динамічних формах 
людина є глядачем, в той час як в інтерактив-
них візуалізаціях даних і інфографічних додат-
ках людина є активним користувачем. Інтерак-
тивні інфографіки, які можуть містити більше 
інформації, ніж статичні, мають різноманітні 
додатки, відкриті для взаємодії з користувачем, 
надають йому більше інформації. Поява нових 
і нових форм візуальної комунікації відповідно 
вимагає важливих знань та умінь щодо основ-
них засад побудови інфографіки та високого 
рівня володіння програмними засобами візуалі-
зації даних.

У зв’язку з цим, розглядаючи інфографіку 
в контексті викладацької діяльності, важливо, 
щоб самі викладачі повноцінно володіли но-
вітніми засобами та інструментами з дизайну 
інфографіки. Це відповідно впливає на якість 
навчального контенту, мотивацію студентів, які 
на сучасному етапі вимагають більш наочної 
подачі інформації замість суцільної текстової 
інформації. З цією метою необхідне створення 
спецкурсу з інфографіки для викладачів, як 
обов’язкового компоненту підвищення кваліфі-
кації науково-педагогічних працівників. 

Той факт, що дизайн візуальної комунікації 
базується на міждисциплінарному підході, (на 
перетині графічного дизайну, статистики, пси-
хології, аналізу даних тощо), також впливає 
на зміст самих освітніх програм. Навчальний 
курс дизайну візуальних комунікацій доцільно 
ввести в освітні програми для майбутніх фахів-
ців усіх галузей знань, щоб йти в ногу з часом 
та розвитком технологій. Курс з навчання мето-
дів та засобів створення інфографіки вже рока-
ми є обов’язковим елементом багатьох освітніх 
програм багатьох європейських ЗВО. Натомість 
вітчизняні студенти у кращому випадку само-
тужки освоюють необхідні навики, а в гіршому 
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демонструють тотальну необізнаність у даній 
сфері. Маніфест Icograda Design Education, ого-
лошений на зустрічі в Тайбеї в 2011 році, під-
креслює багатовимірну і мультидисциплінарну 
структуру комунікаційного дизайну: «Дизайн 
комунікації стає все більш професією, яка інте-
грує підходи інших дисциплін у багатовимірну 
та гібридну візуальну компетентність» (Icograda 
Design Education Manifesto, 2011) [6].

Величезне різноманіття вільних у доступі 
онлайн-ресурсів для створення інфографіки, 
програмного забезпечення та графічних ре-
дакторів робить процес створення інфографіч-
них схем легким і цікавим. Найпоширенішим 
професійним графічним редактором є Adobe 
Illustrator. Серед онлайн-інструментів варто 
виділити: visual.ly, gapminder, visualize.me, 
wordle, easel.ly, piktochart та інші.

Висновки. Дизайн інформації стає особливо 
актуальним сьогодні, в еру потоку даних та ін-
формації, що збільшуються щодня. Очевидно, 
що дана тенденція повинна знайти більш ши-
роке висвітлення як у теоретичних, так і при-
кладних роботах, пов'язаних з інфографікою 
та візуалізацією даних. Це призведе до більш 
мультидисциплінарного підходу до розробки 
даної проблеми. Включення навчальних кур-
сів з інфографіки та візуальної комунікації 
в освітні програми майбутніх фахівців з різних 
галузей знань, безумовно матиме позитивний 
ефект, сприятиме розвитку навиків збору, ана-
лізу та систематизації інформації, креативнос-
ті, критичного та системного мислення, які на 
сучасному етапі є надважливими, а також до-
зволить ефективно використовувати творчий ві-
зуальний дизайн і технології.

рис. 1. застосування інфографіки у навчальному процесі.  
роботи студентів (викладач Голубчак К.т.)
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