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Вступ. Одержання високого рівня якості освіти було і 

залишається основним із пріоритетних напрямків осві-

ти сьогодення. Потужність розвитку інформаційних 

технологій у високорозвиненому суспільстві обумов-

лює потребу застосування інновацій в процесі навчан-

ня задля забезпечення більш високого рівня сприйнят-

тя і засвоєння навчального матеріалу. Це випливає з 

того, що у молоді, теперішніх школярів і студентів 

перших курсів, змінилися психологічні механізми 

сприйняття й уваги, а тому затребуваними стають тех-

нології стиснення та унаочнення інформації. 

Короткий огляд публікацій з теми. Аналіз науко-

во-педагогічних публікацій виявив наявність робіт, де 

обґрунтовується важливість унаочнення навчального 

матеріалу [0; 0; 0; 0] і відповідна підготовка вчителя це 

робити [0; 0; 0; 0]. Водночас науковцями не висвітлені 

питання про доцільність використання певних 

комп’ютерних програм для унаочнення інформації, а 

тому вважаємо актуальним аналіз наявних 

комп’ютерних засобів, інструментарій яких сприяє 

створенню якісної візуалізації або який містить вже 

створений візуальний контент для підтримки навчаль-

ного процесу. Такі засоби нами об’єднані назвою «за-

соби комп’ютерної візуалізації» (далі ЗКВ), під якими 

слід розуміти програмні засоби, технічні можливості і 

функціонал яких спрямовані на створення зображень, 

анімацій, презентацій або відеофайлів, які несуть у собі 

смислове візуальне навантаження, з подальшою мож-

ливістю демонстрації, перенесення на інші носії, роз-

повсюдження у мережі та хмарних сховищах. Іншими 

словами, такі комп’ютерні програми дозволяють ство-

рювати різного роду візуалізований контент. 

Мета: надати короткий опис засобів комп’ютерної 

візуалізації, інструментарій яких підтримує створення 

об’єктів когнітивної інфографіки і які доцільно вико-

ристовувати в навчальному процесі. 

Результати та їх обговорення. Візуалізувати нав-

чальний матеріал можна за допомогою різноманітних 

засобів та прийомів, які були розроблені і запропоно-

ваними дослідниками та практиками в галузі педагогі-

ки і психології. Для цього використовуються (рис. 1) 

таблиці, діаграми, схеми, графіки, моделі (у тому числі 

інтерактивні інтелект-карти) тощо [0]. 

 

 
Рис. 1.  

 

Вони сприяють розвитку візуального мислення у 

суб’єктів навчальної діяльності, що позитивно впливає 

на рівень якості засвоєння навчального матеріалу. 

На сьогодні є велика низка онлайн-сервісів та ПЗ, 

які дозволяють тим чи іншим шляхом візуалізувати 

інформацію. Найбільш поширені і популярні серед 

таких наступні. 

1. AnyChart. Програмний засіб, який створено для 

розробки різного роду графіків для візуалізації статис-

тичних та математичних даних. Він містить широкий 

набір інструментів для побудови інтерактивних діаг-

рам, картограм, а також моделювання статистичних, 

фінансових, числових даних. У середовищі передбаче-

но великий набір шаблонів, які дозволяють користува-

чу створити якісний візуалізований контент, викорис-

товуючи індивідуальний підхід до кожної деталі (рис. 

2). На відміну від MS Excel має більш простий інтер-

фейс (спрямований саме на створення графіків), що 

прискорює процес унаочнення контенту. 
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Анотація. У статті розглянуто програмні засоби для створення візуальних об’єктів, які покликані підтримати високий рівень 

якості навчального процесу. Наведено означення терміну «засоби комп’ютерної візуалізації». Надано коротку характеристику 

інструментарію та узагальнення відомостей щодо придбання спеціалізованого програмного забезпечення (AnyChart, Easel.ly, 

Infogram, Prezi, GeoGebra, PowToon, XMind) для підтримки і створення об’єктів когнітивної інфографіки і які доцільно викори-

стовувати в навчальному процесі. 



 
Рис. 2. 

 

2. Easel.ly. Цей засіб дозволяє швидко створити пре-

зентаційний матеріал у вигляді інфографіки з викорис-

танням діаграм та малюнків на основі готових шабло-

нів (рис. 3-5). 
 

    
Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5. Рис. 6.  

 

3. Infogram. Цей сервіс розрахований на користува-

чів, які не розуміються на веб-дизайні та програмуван-

ні (рис. 6). Процес створення складається з декількох 

кроків, серед яких вибір шаблону з потрібним дизай-

ном (один з шести варіантів), внесення власної інфор-

мації до шаблону, додавання зображень або відео (на-

приклад, з YouTube), публікація в соціальних мережах 

або розміщення на власному сайті. 

4. Prezi. Хмарний сервіс для створення інтерактив-

них презентацій. Головною особливістю сервісу є мо-

жливість перетворення елементів під час демонстрації 

презентації (віддалення, повороти, акценти на певних 

об’єктах, елементах чи частинах слайду). Серед пере-

ваг використання Prezi варто виділити можливість 

спільної роботи над проектом декількома користува-

чами, публікацію готової презентації в блозі або на 

сайті, збереження презентації для автономного показу 

без використання інтернету (рис. 7). 

5. GeoGebra. У середовищі передбачено можливість 

моделювання математичних об’єктів, а також роботу з 

таблицями і статистичні розрахунки. Передбачена 

можливість створення інтерактивних аплетів (рис. 8), 

які можна вбудовувати у веб-сторінки [0]. 

 

   

Рис. 7.  Рис. 8.  Рис. 9. 
 

6. PowToon. Онлайн-сервіс для створення анімова-

них відео та презентацій з широким спектром додатко-

вих можливостей (рис. 9). Передбачено декілька варіа-

нтів анімації тексту та малюнків на слайдах (скрайбінг, 

послідовна поява літер тощо). 

7. XMind. Безкоштовний програмний засіб для ство-

рення інтелект-карт містить великий набір готових 

шаблонів для редагування і створення на їх основі 

власного візуалізованого продукту. Його інструмента-

рій дає змогу створювати інтелект-карти (рис. 10), 

діаграми Ішикави (схеми фішбоун, рис. 11), таблиці 

(рис. 14), логічні і деревоподібні діаграми (рис. 12-13), 

а також експортувати документи у Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint, формат PDF, зображення (форма-

тів bmp, jpg, gif та png). Передбачена можливість дода-

вання до документу файлів. 
 

  
Рис. 10.  Рис. 11.  
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Рис. 12.  Рис. 13.  Рис. 14.  

 

8. VideoScribe. Сервіс дозволяє створювати відеоро-

лики з елементами скрайбінгу, малюючи сюжет від 

руки. У безкоштовній пробній версії (пробний період 

складає 7 діб) передбачено три готових шаблони, які 

допоможуть створити динамічну презентацію. Скрін-

шот фрагменту такої презентації наведено на рис. 15. 
 

  
Рис. 15. Рис. 16. 

 

Таблиця 1. 

№ 

з/п 

Назва, ре-

сурс 
Форми візуалізації Ліцензія 

1 
AnyChart 

anychart.com 
Графіки (2D та 3D), діаграми, таблиці 

Безкоштовна (для навчальних закладів та для некомерційних 

проектів) 

Платна ($49 -$ 499) 

2 
Easel.ly 

easel.ly 
Діаграми, інфографіка 

Безкоштовна (з обмеженою кілкістю шрифтів і малюнків; відсутня 

можливість експорту) 

Платна ($3 на місяць) 

3 
Infogram 

infogram.com 

Графіки, діаграми, інфографіка, інтерак-

тивні мапи 

Безкоштовна (з обмеженими можливостями і функціоналом) 

Платна ($19 - $79 на місяць) 

4 
Prezi 

prezi.com 

Інтерактивні презентації з підключен-

ням будь-якого візуалізованого контен-

ту 

Безкоштовна (створення динамічних презентацій без можливості 

експортування в інші формати та без можливостей приватності) 

Платна ($5 - $59 на місяць) 

5 
GeoGebra 

geogebra.org 

Інтерактивні аплети, демонстрація 

динамічних креслень в режимі реально-

го часу 

Безкоштовна 

6 
PowToon 

powtoon.com 
Скрайбінг 

Безкоштовна (Обмежені формати експорту, довжина відео, обсяг 

пам’яті сховища, приватність) 

Платна ($19 - $46 на місяць) 

7 
XMind 

xmind.net 

Інтелект-карти, схеми фішбоун (діагра-

ми Ішикави), деревоподібні діаграми, 

логічні діаграми, таблиці 

Безкоштовна 

 

У таблиці 1 наведено коротку характеристику кож-

ного описаного ЗКВ.  

Поряд зі спеціалізованими програмними засобами 

нами використовується авторський електронний підру-

чник «Інформаційні системи» (рис. 16). Про його будо-

ву зазначено у роботах [0;0], причому акцентується 

увага саме на об’єктах когнітивної графіки з мінімаль-

ним текстовим наповненням. Використання електрон-

ного підручника можливе на мобільних пристроях, що 

дає можливість візуалізації матеріалу як на широкий 

загал через мультимедійний проектор, так і в індивіду-

альному порядку, що дозволяє вибудовувати індивіду-

альні траєкторії навчання. Як показує педагогічний 

експеримент, студенти частіше звертаються до систе-

матизованих електронних освітніх ресурсів під час 

підготовки до занять, а тому авторський електронний 

підручник є часто затребуваним ресурсом у підготовці 

вчителя інформатики.  

Висновки. Таким чином, огляд програмних засобів 

виявив цілу низку ЗКВ, серед яких нами виділено 

AnyChart, Easel.ly, Infogram, Prezi, GeoGebra, PowToon, 

XMind та авторські електронні підручники. Викорис-

тання таких засобів візуалізації навчального матеріалу 

передбачає активне використання когнітивної графіки 

– схем, таблиць, діаграм тощо. Для забезпечення якіс-

ної візуалізації інформація має бути ретельно система-

тизована та відібрана; повинні враховуватися психоло-

го-педагогічні механізми сприйняття візуального кон-

тенту; необхідним є знання комп’ютерного інструмен-

тарію відповідного програмного забезпечення. 
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Використання візуалізацій можливе лише за наявно-

сті спеціалізованого обладнання у вигляді смартфону, 

планшетного комп’ютера, монітора ПК або ноутбука, 

проектора або інтерактивної мультимедійної дошки в 

залежності від формату файлів контенту та системних 

вимог, яких він потребує. 
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Review of tools of computer visualization to support educational material 

D. S. Bezuhlyi, A. O. Yurchenko, O. M. Udovychenko  

Abstract. In article has been described about software tools for visual objects creation. The tools which required to support high quality 

assurance of educational process. Definition of term "tools of computer visualization" was given. Characteristic of tools, summarizing of 

information about acquiring the specialized software (AnyChart, Easel.ly, Infogram, Prezi, GeoGebra, PowToon, XMind) was briefly 

granted. This tools using for support and creation objects of cognitive infographics and which expediently to use in educational process. 

Keywords: visualization, tools of visualization, tools of computer visualization, infographics, cognitive graphic. 

 

Обзор средств компьютерной визуализации для поддержки учебного материала 

Д. С. Безуглый, А. А. Юрченко, О. Н. Удовиченко 

Аннотация. В статье рассмотрены программные средства для создания визуальных объектов, которые призваны поддержать 

высокий уровень качества учебного процесса. Дано определение термина «средства компьютерной визуализации». Предостав-

лено краткую характеристику инструментария и обобщение сведений по приобретению специализированного программного 

обеспечения (AnyChart, Easel.ly, Infogram, Prezi, GeoGebra, PowToon, XMind) для поддержки и создания объектов когнитивной 

инфографики и которые целесообразно использовать в учебном процессе. 

Ключевые слова: визуализация, средства визуализации, средства компьютерной визуализации, инфографика, когнитивная 

графика. 
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