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Основні питання  

• Алгоритм створення візуалізації. Рекомендації 
щодо створення візуалізацій 
 
 

• Ознайомлення з онлайн-сервісами для 
створення візуалізацій 
 
 

• Дискурс щодо можливостей імплементації ІКТ 
сервісів з візуалізації на уроках природничої та 
математичної освітніх галузей при очній, 
дистанційній, змішаній та онлайн формах 
навчання. 



Алгоритм створення візуалізації 

Контекст/
структура 

Контрасти 

Цілісність  

Переглянути матеріал 

Визначити мету 
створення візуалізації 

Візуалізувати 
навчальний контент  

Використати на уроці 



Рекомендації щодо створення візуалізації 



Проблема 1: 

Перевантаженість візуалізації текстом  

 Зайва деталізація 
 Багато «монотонного» рівномірно розподіленого тексту 
 Занадто крупний шрифт/Недостатньо вільного простору 



Акценти 

Близькість розташування 
 
 

Колір 
 

Розмір 
 

Орієнтація 
 

Напрямок 
 

Форма 
 

D Roem. The Back of the Napkin (Expanded Edition): Solving Problems and Selling Ideas with Pictures. 2013.304p. 



Завжди спочатку 
сприймається 
зображення, а 
потім вже текст 





Проблема 2: 

Читабельність  





 Шрифт має значення 







Проблема 3: 

Взаємозв’язок тексту та зображення  











Проблема 4: 

Колористика  

















 
Головною 
потребою 
кожного 

школяра мають 
стати праця, 
самостійна 

думка, 
відкриття 

істини 
 
 



Результати опитування  учасників онлайн-курсів  

«Європейська якість навчання для кращої успішності учнів»: 
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Ознайомлення з онлайн-сервісами для 
створення візуалізацій 

https://prezi.com/view/eb4Pp1IUdls95aSax5WP/ 
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6,22 
7,15 

Традиційний Візуальний 

Douglas A. Johnson, Jack Christensen. A Comparison of Simplified-
Visually Rich and Traditional Presentation Styles 

doi.org/10.1177/0098628311421333 

Оцініть, будь ласка, за 10-бальною шкалою, наскільки Вам 
сподобалась презентація 



6,73 
9,39 

Традиційний Візуальний 

Розуміння 
+39% 

1,54 0,98 

Традиційний Візуальний 

Помилки 
-36% 

5,52 7,77 

Традиційний Візуальний 

Запам’ятовування 
+40% 

Joanna K. Garner, Michael Alley. How the Design of Presentation Slides Affects Audience Comprehension: A Case for the Assertion-Evidence Approach 
https://www.researchgate.net/publication/286042632_How_the_Design_of_Presentation_Slides_Affects_Audience_Comprehension_A_Case_for_the

_Assertion-Evidence_Approach 



Дякую за увагу! 


