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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ 

У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. 

Тема: Хмарні технології для інформатизації освіти. Сервіси Google Drive. 

 

Практичні завдання 

1. Здійснити аналіз наявних визначень поняття «хмарні технології» та заповнити 

порівняльну таблицю 

2. Проаналізувати призначення хмарних технологій та побудувати схему, яка 

відображатиме різні сфери їх застосування. 

3.Створення/реєстрація/вхід в акаунт gmail. Створення папки на диску Google. 

4.Створення текстового документа. Спільна робота з документами Google 

5.Створення Google форми 

 

Методичні вказівки.  

Завдання 1. Здійснити аналіз наявних визначень поняття «хмарні технології» та 

заповнити порівняльну таблицю 

Таблиця  

Аналіз визначень поняття «хмарні технології» 

Визначення 
Автор 

(науковець) 

Характерні ознаки, 

зазначені автором 

   

   

   

   

   

 

До таблиці додати список використаних наукових джерел. 

 

Завдання 2. Проаналізувати призначення хмарних технологій та побудувати схему, 

яка відображатиме різні сфери їх застосування. 
 
 

 

 

  



Завдання 3. Створення/реєстрація/вхід в акаунт gmail. Створення папки на диску 

Google. 

Інструкція для виконання 

Для того, щоб створити нову папку на диску Google, Вам потрібно зайти в інтерфейс 

Диска Google. Це можна зробити, наприклад, зайшовши в свій аккаунт електронної пошти 

Gmail і перейшовши в панель Сервіси в правому верхньому куті екрану. 

 
Крім того, ви можете перейти в диск за прямим посиланням drive.google.com 

В інтерфейсі диска знаходимо кнопку "Нова папка з плюсом", натискаємо на нього. 

У нас з'являється вікно, в якому прописуємо ім'я нашої папки "Сервіси Google", 

натискаємо Створити. 

 
Після цього ваша папка "Сервіси Google" відобразиться в кореневому каталозі Мій 

диск. 

 
Якщо Ви натиснете на кнопку "Показати властивості", з правого боку буде вказано, 

хто автор створення папки та час її створення. 

 
 

Завдання 4. Створення текстового документа. Спільна робота з документами Google  



Google Документи – це текстовий редактор. З його допомогою можна прямо в 

Інтернеті створювати і форматувати документи, а також редагувати їх разом з іншими 

користувачами в режимі реального часу. Що можна зробити в Google Документах: 

 Завантажити документ Word і перетворити його в документ Google. 

 Змінити поля, відступи, шрифти, кольори і безліч інших параметрів 

форматування. 

 Надати іншим користувачам право на редагування, додавання 

коментарів або перегляд того чи іншого документа. 

 Спільно редагувати файл в режимі реального часу і спілкуватися з 

іншими користувачами у вбудованому чаті. 

 Переглянути історію змін документа і відновити будь-яку версію. 

 Завантажити документ Google на свій комп'ютер у вигляді файлу 

Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML або ZIP. 

 Перекласти документ на іншу мову. 

 Прикріпити документ до повідомлення електронної пошти. 

Більш детальну інформацію ви знайдете в короткому посібнику користувача з 

Google Документами: https://support.google.com/docs/ answer/7068618?visit_id=1-

636590120622 834277-1643882542&rd=1. 

Інструкція для виконання 

Для того, щоб створити в своєму диску текстовий документ, перейдіть в свій Диск 

Google, як описано в завданні Створення папки на Диску Google. Перейдіть в папку, в якій 

ви хочете створити документ і натисніть червону кнопку Створити, яка знаходиться в 

лівому верхньому кутку, а потім оберіть Документ. 

 
 На Диску Google буде автоматично створений новий документ. Зверніть увагу, що 

за замовчуванням всім документам присвоюється назва "Новий документ". 

 

https://support.google.com/docs/


Щоб привласнити йому потрібну Вам назву, клацніть по заголовку Новий документ і 

введіть Вашу назву. 

 

 
Як і в інших текстових редакторах, Ви починаєте з порожнього листа. 

Вправи: 

1. Створіть власний документ "План лекції". 

2. Почніть складати план лекції. Запишіть тему лекції. Запишіть мету. 

Тривалість. Основні етапи заняття. 

3. Використовуйте панелі форматування, щоб змінити шрифт, його 

розмір, колір і т. ін. 

4. Використовуйте гіперпосилання, таблиці, зображення, символи. 

5. Перегляньте шаблони документів для учнів і викладачів в галереї 

шаблонів. Коли знайдете той, який хотіли б використовувати, клацніть 

Використовувати цей шаблон. 

 

Спільна робота з документами Google 

Одна з головних хмарних переваг Документів Google – зручність спільної роботи з 

документами і розподілу ролей: всі зміни в процесі роботи з документом відображаються 

в реальному часі в вигляді курсорів різних кольорів в тих позиціях, де відбувається 

редагування; права доступу досить прості в управлінні. Можна відкрити загальний доступ 

до документа, а також додати користувача і вказати його рівень доступу (редактор, 

власник, коментування, читання). 

 



 
Контакти нескладно об'єднати в групи, що робить розподіл прав більш оперативним, 

особливо при роботі в команді. 

Інструкція для виконання 

Для того, щоб надати права на редагування документа іншому користувачу, потрібно 

в правому верхньому кутку натиснути на кнопку "Налаштування доступу". 

 
У з’явившомуся діалоговому вікні з знаходимо поле "Спільний доступ", де вказуємо 

адресу особи, якій хочете надати доступ. 

 
В даному полі підтримується функція живого пошуку (якщо ми будемо вводити ім'я 

адресата або електронну адресу, то система буде пропонувати контакти, що відповідають 

умовам пошуку). 

Потім міняємо "Рівень доступу" (вибираємо зі списку) Редагування. 

Таким чином, редактори зможуть: редагувати цей документ, запрошувати і видаляти 

інших співавторів, створювати копії документів. 

Як тільки ми закінчили вносити зміни, натискаємо кнопку Готово. 

Вправи: 



1. Надайте Спільний доступ до вашого документа "План лекції" викладачеві. Для 

цього в поле Люди введіть електронну адресу katehod89@gmail.com. Натисніть на спадне 

меню праворуч від текстового поля і виберіть тип доступу Редагування. 

2. Відкрийте Спільний доступ до свого документа іншим учасникам заняття. 

Натисніть на спадне меню праворуч від текстового поля і виберіть тип доступу 

Коментування (Користувач зможе переглядати і коментувати файл, але не може вносити 

зміни). 

3. Подивіться документи інших учасників заняття, залиште коментарі. 

 

Завдання 5. Створення Google форми 

Форма Google – це інструмент, що забезпечує зворотний зв'язок. 

Форма Google – відмінний помічник. За допомогою форми можна проводити різні 

опитування, вікторини, створювати анкети, тести. 

При створенні форми автоматично створюється таблиця Google в якій автоматично 

накопичуються результати заповнення форми. Таблиця надає зручні можливості 

зберігання і обробки зібраних даних. 

Інструкція для виконання 

Створення форми в Google диску. 

Для того, щоб створити свою форму Google, перейдіть на Диск Google. 

Натисніть червону кнопку Створити, наведіть курсор на пункт Ще й виберіть Google 

Форми. 

 
Додайте питання у новостворений шаблон. Ви також можете структурувати форму, 

розділивши її на кілька сторінок і додавши до них заголовки. 

Відкриється інтерфейс редактора форми. 

Додавання та редагування питань 

Дайте формі власну назву, натиснувши на назві Нова форма. Після цього переходите 

до редагування форми. 



 
Введіть текст питання в поле Питання. 

Додайте пояснення (за бажанням). 

Виберіть у спадному меню Тип питання один із запропонованих: 

Текст. Респонденту пропонується вписати короткий відповідь. 

Текст (абзац). Респондент вписує розгорнуту відповідь. 

Один зі списку. Респондент повинен вибрати один варіант відповіді з 

декількох. 

Кілька зі списку. Респондент може вибрати кілька варіантів відповіді. 

Випадаючий список. Респондент вибирає один варіант зі спадного меню. 

Шкала. Респондент повинен поставити оцінку, використовуючи цифрову 

шкалу (наприклад, від 1 до 5). 

Сітка. Респондент вибирає певні точки в сітці, що складається з стовпців і 

рядків. 

 

 
 

При необхідності встановіть прапорець Зробити питання обов'язковим. 

Клацніть Готово. 

Щоб додати питання: 

Клацніть Додати елемент. 



 
Виберіть Тип питання. 

Щоб додати зображення: 

Перейдіть в меню Вставка або розкрийте список Зображення. 

Виберіть Зображення. 

Після завантаження зображення ви можете дати йому ім'я і вказати, який текст буде 

відображатися при наведенні на нього курсора миші. 

Зображення в формах не прив'язані до запитань. Ви можете змінити положення 

зображення, потягнувши його вниз у формі. 

Відправлення форми: 

По електронній пошті: одержувачі зможуть відповісти на форму безпосередньо в 

повідомленні: 

Клацніть Файл → Надіслати → Надіслати форму ел. поштою. 

Введіть адреси електронної пошти. 

Клацніть Готово. 

Публікація веб-адреси форми для всіх: 

У редакторі форми клацніть Відкрити форму. 

Скопіюйте URL і вставте його в презентацію або повідомлення електронної пошти. 

 
Розміщення Форми на веб-сайті: 

У редакторі форми в меню Файл виберіть Вбудувати в веб-сторінку. 

 



 
Скопіюйте код 

 
Вставте цей код в свій сайт або блог, включивши при цьому кнопку HTML. Висоту і 

ширину вбудованої форми можна змінити змінивши числа в коді. 

 
 

Перегляд результатів опитування 

Щоб переглянути, скільки респондентів заповнили Форму і дізнатися їхні відповіді: 

В меню Відповіді виберіть Підсумок відповідей. 

 



 

Щоб побачити повністю всі відповіді, клацніть Переглянути відповіді на панелі 

інструментів. 

 
Вправи: 

1. Створіть Google форму з питаннями: 

Як тебе звати? [Текст]  

Скільки хвилин ти читав на цьому тижні? [Час] 

Оціни останню прочитану тобою книгу. [Шкала] 

2. Додайте викладача в якості співавтора. Додайте хоча б одне 

зображення. І нарешті, відправте форму співучасникам заняття. 

3. Перегляньте результати опитування 

 

Література 
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дошкільної освіти. Полтава: ПУЕТ. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. 

Тема: Наукові електронні бібліотеки та наукометрія.   

 

Практичні завдання 

1. Створення профілю в Google Scholar. Дослідження наукометричних та бібліометричних 

методів оцінки публікаційної  діяльності вчених. 

2. Робота з проектом «Бібліометрика української науки». 

3. Створення веб-портрета вченого. 



 

Методичні вказівки.  

Завдання 1. Створення профілю в Google Scholar. Дослідження наукометричних та 

бібліометричних методів оцінки публікаційної  діяльності вчених. 

Зареєструватись або увійти до облікового запису Google, перейти до стартової 

сторінки Google Scholar. Створити авторський профіль Google Scholar. Серед 

запропонованих документів, які були індексовані Google Академією, знайти власні та 

додати їх до профілю. Обрати спосіб оновлення профілю: автоматично чи після 

підтвердження автором – система надсилає лист для перегляду й підтвердження оновлень. 

Користуючись ресурсами платформи «Google Академія» встановити наявність 

наукометричних профілів науковців, що працюють в ІПООД імені Івана Зязюна. На основі 

аналізу наукометричних профілів науковців скласти рейтинг за такими параметрами: 

загальна кількість цитувань наукових робіт вчених, h-індекс, і10-індекс, кількість робіт у 

профілі, що були процитовані. Простежити взаємозв'язок між отриманими даними. На 

основі аналізу наукометричних профілів науковців скласти рейтинг 10 найчастіше 

цитованих джерел. Зробити висновок відносно отриманих результатів.  

Завдання 2. Робота з проектом «Бібліометрика української науки». 

Ознайомитись з функціоналом проекту. Здійснити пошук інформації про себе, про 

установу, аспірантом якою ви є, про наукові колективи цієї установи. Встановити 

рейтингові показники. У розділі «Аналітика» простежити рейтинги вчених, наукових 

колективів та установ відповідної галузі. Здійснити аналіз профілів науковців, що 

працюють за тематикою, спорідненою темою вашого дисертаційного дослідження. 

Доповнити список джерел для власного дослідження. 

Завдання 3. Створення веб-портрета вченого. 

З’ясувати можливості розбудови веб-портрету науковця засобами вебпорталів: 

Google Scholar, «Український індекс наукового цитування», «Науковці України», ORCID, 

ResearcherID, Impactstory, соціальні мережі: ResearchGate, Academia.edu, 

Sciencecommunity.org. E-LIS repository. Підготувати звіт. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. 

Тема: Комп’ютерні засоби навчального призначення: визначення, класифікація, вимоги.  

Використання ІКТ на етапі оформлення результатів наукового дослідження. Вимоги до 

бібліографії. Комп’ютерні технології на етапі аналізу експериментальних даних. 

 

Практичні завдання 
1. Проаналізуйте програми та сервіси для створення електронних підручників. Виберіть та 

опишіть два, на Вашу думку, найкращих 

2. Визначити, які типи діаграм використовують для візуалізації результатів психологічних 

досліджень? Проаналізувати, для яких даних використовують різні типи діаграм. Заповнити 

таблицю. 

3. Ознайомитись із статистичними методи обробки результатів психологічного експерименту та 

обрати найкраще програмне забезпечення (враховуючи різні критерії) для їх реалізації.  Огляд 

статистичних можливостей програми MS Excel. 

4. Алгоритм обчислення параметричних критеріїв достовірності відмінностей в програмі MS Excel 

5. Алгоритм проведення регресійного аналізу в програмі MS Excel 

6. Алгоритм проведення факторного аналізу в програмі MS Excel 

7. Алгоритм проведення кластерного аналізу в програмі MS Excel 

 

Методичні вказівки.  

 

Завдання 1. Проаналізуйте програми та сервіси для створення електронних підручників. 

Виберіть та опишіть два, на Вашу думку, найкращих 

Результати Вашого аналізу оформіть в есе. 

 

Завдання 2. Визначити, які типи діаграм використовують для візуалізації результатів 

психологічних досліджень? Проаналізувати, для яких даних використовують різні типи діаграм. 

Заповнити таблицю. 

 

Визначте, які є типи діаграм. Та заповніть таблицю за поданим нижче зразком 

 

Типи діаграм та їх застосування 

Тип 

діаграми 

Зразок діаграми, приклади застосування 

 

 

 

Стовпчаста 

діаграма 

 

 діапазони значень (наприклад, кількість відповідей); 



  градація особливих шкал (наприклад, шкали Лікерта з такими

поділками, як «Цілком погоджуюся», 

«Погоджуюся», «Байдуже», «Не погоджуюся», 

«Категорично не погоджуюся»); 

 імена, які не мають конкретного порядку (наприклад, назви 

програм, географічні назви або назви підручників). 

  

  

 

Завдання 3. Ознайомитись із статистичними методи обробки результатів психологічного 

експерименту та обрати найкраще програмне забезпечення (враховуючи різні критерії) для їх 

реалізації.  Огляд статистичних можливостей програми MS Excel. 

Розробіть критерії для аналізу програмного забезпечення, яке допомагає в обробці 

результатів психологічного експерименту. За цими критеріями проаналізуйте як мінімум три 

програмних забезпечення. Висновки оформіть у вигляді презентації. 

 

Завдання 4. Алгоритм обчислення параметричних критеріїв достовірності відмінностей в 

програмі MS Excel 

При виконані завдання в програмі MS Excel  обов’язково потрібно активувати «Пакету 

аналізу даних». Нижче (в картинках) наведена покрокова інструкція. 

 
 

 

 



 

 
 

 
Завдання 5. Алгоритм проведення регресійного аналізу в програмі MS Excel 

Для проведення регресійного аналізу можуть бути використані функції:  

− ЛИНЕЙН − розраховує за допомогою методу найменших квадратів параметри для 

лінійного рівняння регресії;  

− ПРЕДСКАЗ − передбачає значення на основі рівняння лінійної регресії. Цю 

функцію можна використовувати для передбачення майбутніх продаж, потреб в 

устаткуванні чи тенденцій споживання;   

− ТЕНДЕНЦІЯ − повертає значення відповідно до лінійного тренда. У вікні Аналіз 

даних для регресійного аналізу використовується інструмент − Регресія, користуючись 

яким можна отримати таблиці з регресійною статистикою, коефіцієнтами регресії, 

стандартними помилками, t-статистикою та ін. 

 

Завдання 6. Алгоритм проведення факторного аналізу в програмі MS Excel 

Факторний аналіз спирається на обчислення коефіцієнтів кореляції між змінними, а 

тому масив даних, які готуються для факторного аналізу, повинен відповідати певним 

вимогам. 

1. Масив повинен бути представлений у вигляді двовимірної матриці. 

2. У стовпчиках матриці повинні бути занесені аналізовані змінні, а в рядках – 



значення цих змінних. 

3. У матриці не повинно бути пропусків. 

4. Бажано, щоб кількість рядків була більшою за кількість стовпчиків. 

5. Кількість змінних (стовпчиків) повинна бути достатньо великою (більше 

10). 

Нижче наведено приклад масиву даних, підготовленого для факторного аналізу. 

Нехай ми провели опитування, в якому просили людей оцінити політичних лідерів за 

якістю “розум” (за 10-бальною шкалою). Після цього дані представили у табл. 1, де 

стовпчики – закодовані імені лідерів (змінні), а рядки – опитані особи (значення змінних). 

Дійсно, факторний аналіз може дати відповідь на питання, як сприймаються людьми 

політичні лідери, оскільки це і є задача на з’ясування структури зв’язків між змінними. 

 

Таблиця 1. 

 Політичні лідери 

(змінні) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О
п

и
та

н
і 

о
со

б
и

 (
зн

ач
ен

н
я
 з

м
ін

н
и

х
 –

 

о
б

’є
к
ти

) 

1 2 1 3 7 8 6 9 9 4 5 

2 1 5 3 6 4 8 9 9 2 7 
3 3 1 5 4 7 7 7 7 6 2 

4 2 3 5 6 6 1 6 6 6 4 

5 1 2 3 6 7 8 9 9 5 4 

6 6 1 4 9 7 8 3 2 10 5 

7 4 1 2 10 5 8 3 7 9 6 

8 5 1 4 7 6 10 8 2 9 3 
9 10 5 6 3 9 2 8 1 4 7 

10 9 4 5 6 1 3 10 7 8 2 

11 4 3 6 7 1 5 2 9 8 10 

12 8 1 2 7 6 9 3 5 10 4 

13 10 3 4 9 5 8 2 6 7 1 

14 2 3 6 7 4 5 1 8 9 10 
15 5 1 2 8 10 9 7 3 4 6 

16 7 2 3 1 10 6 5 9 8 4 

17 6 1 3 9 8 10 5 2 4 7 

18 4 1 2 9 5 10 6 3 7 8 

19 2 1 4 6 5 8 9 7 10 3 

20 2 1 4 6 5 8 9 7 10 3 

 

Результати факторного аналізу будуть вдалими, якщо вдасться їх проінтерпретувати, 

виходячи із смислу показників, які характеризують виділені фактори. Цей етап роботи є 

надзвичайно відповідальним, оскільки вимагає від дослідника досвіду аналізу та чіткого 

уявлення про аналізовані змінні. Саме тому включення в набір змінних якомога більшої 

кількості різноманітних показників ні до чого не призведе. Факторний аналіз не дає 

якогось нового знання, він лише допомагає виявити структуру заданих дослідником 

змінних. 

 

Завдання 7. Алгоритм проведення кластерного аналізу в програмі MS Excel 



При побудові алгоритму кластерного аналізу в програмі MS Excel дайте відповіді на 

запитання: 1. Що таке кластерний аналіз? Для чого він застосовується. Дайте визначення 

поняттю «Кластер». 2. Наведіть приклади застосування кластерного аналізу в 

психологічних дослідженнях. 3. Назвіть основні етапи кластерного аналізу. 4. Що таке 

кластерна дендрограма? Як вона інтерпретується? 5. Що таке потужність кластеру? Як її 

встановити? 6. Як виділити оптимальну кількість кластерів? 7. Як інтерпретуються 

результати кластерного аналізу?  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4. 

Тема: Програмні засоби для проведення психологічного дослідження (анкетування, 

тестування). Використання засобів ІКТ на етапі впровадження результатів експерименту (сайти, 

форуми, блоги, електронні посібники, соціальні мережі). 

Практичні завдання 
1. Проаналізувати інтернет-ресурси і програмні засоби для створення тестів та організації процесу 

тестування за вказаними параметрами, додати власні. Заповнити таблиці.  

2. Розробити тест, який містить 20 – 25 тестових завдань різних типів для оцінювання навчальних 

досягнень з дисциплін, залучених до Вашого експериментального дослідження, або для 

вимірювання тих чи інших показників Вашого психологічного експерименту. Обов’язково 

розробити матрицю тесту. Реалізувати розроблені тестові завдання у навчальному в програмах 

MyTest та Майстер-Тест. Надати викладачу доступ до них. Порівняти можливості програмних 

засобів, визначити переваги й недоліки кожної.  

3. Здійснити аналіз сервісів для створення інфографіки. Заповнити таблицю. Розробити 

інтелектуальні карти власних психологічних досліджень у різних сервісах (Сoogle, BubblUs, 

LOOPY). Надати викладачу доступ до них. Порівняти можливості програмних засобів, визначити 

переваги й недоліки кожної.  

 

Методичні вказівки.  

 

Завдання 1. Проаналізувати інтернет-ресурси і програмні засоби для створення тестів та 

організації процесу тестування за вказаними параметрами, додати власні. Заповнити таблиці 

 

Для аналізу інтернет-ресурсів і програмних засобів для створення тестів та організації 

процесу тестування за вказаними параметрами використовуйте параметри, що подані в таблиці. 

Додайте декілька своїх параметрів. 
 

 



Таблиця  

Порівняння інтернет-ресурсів для створення тестів та проведення тестування 

 

Параметри ресурсу Ресурс 1 Ресурс 2 Ресурс 3 Ресурс 4 

Необхідність реєстрації 

 для розробника; 

 для тестованого. 

    

Наявність безкоштовної 

версії та її можливості 

    

Форми та тестових завдань     

Можливість використання 

графічних, аудіо та відео 

файлів 

    

Статистичне опрацювання 

результатів 

    

Можливість збереження 

результатів 

    

     

     

 

При виборі оптимального для Вашого дослідження інтернет-ресурси і програмні засоби для 

створення тестів та організації процесу тестування за вказаними параметрами скористайтеся 

таблицею поданою нижче. 
Таблиця  

Порівняння програмних засобів для створення тестів та проведення тестування 

 

 

Параметри програмного засобу 
 

MyTest 
 

HotPotatoes 

Назва ПЗ за 

власним 

вибором 

Необхідність реєстрації 

 для розробника; 

 для тестованого. 

   

Простота встановлення    

Наявність безкоштовної версії та її 

можливості 

   

Форми та тестових завдань    

Можливість використання графічних, 

аудіо та відео файлів 

   

Статистичне опрацювання результатів    

Можливість збереження результатів    

 Зробіть висновок та оформіть його у вигляді презентації. 

 

Завдання 2. Розробити тест, який містить 20 – 25 тестових завдань різних типів для 

оцінювання навчальних досягнень з дисциплін, залучених до Вашого експериментального 



дослідження, або для вимірювання тих чи інших показників Вашого психологічного 

експерименту. Обов’язково розробити матрицю тесту. Реалізувати розроблені тестові завдання у 

навчальному в програмах MyTest та Майстер-Тест. Надати викладачу доступ до них. Порівняти 

можливості програмних засобів, визначити переваги й недоліки кожної.  

Результати оформіть в таблиці довільної форми. 

 

Завдання 3. Здійснити аналіз сервісів для створення інфографіки. Заповнити таблицю. 

Розробити інтелектуальні карти власних психологічних досліджень у різних сервісах (Сoogle, 

BubblUs, LOOPY). Надати викладачу доступ до них. Порівняти можливості програмних засобів, 

визначити переваги й недоліки кожної.  

Таблиця  

Аналіз сервісів для створення інфографіки 

 

Назва сервісу, посилання на 

ресурс 

Опис, основні можливості 

  

  

 

Інтелектуальна карта (mind maps), карта знань, ментальна карта – це схема/діаграма, 

призначена для візуалізації інформації під час її обробки людиною. 

 

Сoogle (www.coggle.it) – онлайн додаток для створення інтелектуальних карт, у 

якому передбачено безкоштовний тарифний план (цінова політика на платну підписку та 

розширені можливості досить демократична). Mind map, створені в програмі Coggle, 

можуть експортуватися в форматі PNG або PDF. Сервіс підтримує спільну роботу над 

проектами. 

BubblUs (www.bubbl.us) – дозволяє скласти прості mind map і експортувати їх в 

форматі зображень.  

LOOPY (www.ncase.me/loopy/) – безкоштовний сервіс, який дозволяє створювати 

«живі» схеми, проілюструвати циклічні процеси. 

 

При створені інтелектуальних карт звертайте на переваги й недоліки кожної. 

Оформіть свої спостереження в інтелектуальну карту в тому сервісі, який на Вашу думку 

найкращий. 
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