
Тема дисципліни:  Графічний аналіз явищ фахової предметної області 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 8 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 17.11.2021 р. о 09.45 за допомогою 

Конференції Zoom 

 

Тема: Візуалізація фахової інформації за допомогою інфографіки  
Мета: сформувати уміння та навички використовувати онлайн-сервіси для представлення 

фахової інформації у вигляді інфографіки 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows,  програма 

Excel. 

Література:  Інформатика 10 клас.: Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Черникова, В.В. 

Шакотько – К.: “Генеза ”, 2018 с.49-69 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що являє собою інфографіка? 

2. В яких випадках доцільно застосовувати інфографіку? 

3. Які основні особливості інфографіки? 

4. Які види інфографіки існують? 

5. Як створити інфографіку на основі шаблону? 

6. Як підготувати дані до використання у інфографіці? 

7. Як зберегти створену інфографіку? 

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. Комп’ютери 

вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації комп’ютерної техніки. 

По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст  практичної роботи з методичними рекомендаціями: 
Завдання 1. Створення інфографіки порівняння властивостей двох продуктів на онлайн-

сервісу http://www.easel.ly 
1. Завантажити браузер Google Chrome. В рядку адреси 

ввести  www.easel.ly. Звернути увагу на англомовний 

інтерфейс.  

2. Зареєструватися на сайті. Для цього потрібно 

натиснути зелену кнопку   

3. У вікні рєєстрації вказати власну електронну адресу та 

пароль. Пароль можуть запропонувати. Після введення 

даних натиснути кнопку внизу сторінки. Після 

реєєстрації додати сторінку на панель закладок браузера. 

 

 

 

 

4. На новій сторінці для  переходу на сторінку 

створення інфографіки потрібно 

клацнути по посиланні  

http://www.easel.ly/
http://www.easel.ly/


4. Ознайомитися з елеменетами вікна створення 

інфографіки. В таблиці наведено переклад елементів 

та кнопок вікна. 

Graphics 

Seache 

Icons 

Photos 

Animation 

Upload 

Lines 

Графіки 

Пошук 

Значки 

Фотографії 

Анімація 

Завантажити 

Лінії 

File Файл 

Resize Змінити розмір 

Download Завантажити 

Public Оприлюднити 

Preview Попередній перегляд 

Share Поділитися 

  

Text 

Add a Title 

Add a Header 

Add a Body Text 

Текст 

Додайте заголовок 

Додайте заголовок 

Додайте основний текст 

Open Sans Semibold  Відкрийте шрифти 

Bold Жирний 

Italic Курсив 

Underline Підкреслити 

Backgrownds Фони 

 
Position Позиція 

Lock Блокування 

Opacity Непрозорість 

Templates  

Catecories 
Шаблони 

Категорії 
Save Зберегти 

Сharts 

Bar/line 

Column 

Line 

Radar 

Діаграми 

Бар/ Лінія 

Колонка 

Лінія 

Радар 

Align top 

middle  

bottom 

 left 

 center 

 right 

Вирівняти верх 

посередині 

знизу  

ліворуч 

по центру  

праворуч 

5. Для створення інфографіки  за зразком потрібно використати файли малюнків та текстовий 

файл  Інформація.docx, що знаходяться в папці ПР 8.   

 
Рисунок 1 Зразок інфографіки 

6. Натиснути кнопку Backgrownds і у списку фонів вибрати потрібний. 

7.  Додати малюнок з папки ПР 8. Для цього потрібно натиснути на Graphics→ Upload→Brouse 

Computer. У вікні, що з’явилося перейти до папки, обрати потрібний файл та натиснути кнопку 

Открыть. Розмістити малюнок вгорі по центру аркуша, підібрати розміри малюнка. 



8. Аналогічним чином додати файли малюнків з чашкою кави та чаю і розмістити в кутках 

верхньої частини аркуша. 

9.  Натиснути кнопку Shapes → Lines, обрати пряму лінію та розділити аркуш  на 2 рівних 

частини. Колір  та товщину лінії можна обрати за власним бажанням. 

10.  Натиснути кнопку Text → Add a Title→ на аркуші з’являється поле для введення тексту. 

Ввести потрібний  текст та розташувати його в місці, що відповідає зразку. Підібрати параметри до 

набраного тексту (шрифт, розмір, колір, накреслення,  

шрифту, вирівнювання) 

11. Натиснути кнопку Text → Add a Header. Розмістити поле для введення тексту в лівій 

частині під написом ЧАЙ. Перейти до файла Інформація.docx, скопіювати потрібний текст, 

повернутися у вікно браузера та вставити текст. Підібрати параметри до впровадженого тексту. 

12. Аналогічним чином розмістити поле для введення тексту в правій частині під написом  КАВА. 

Впровадити потрібний текст  та підібрати параметри. 

13. Натиснути кнопку Text →  Add a Body Text → на аркуші з’являється поле для введення 

тексту. Розмістити поле для введення тексту в лівій частині аркуша. Ввести потрібний  текст та 

підібрати параметри до набраного тексту (шрифт, розмір, колір, накреслення,  шрифту, 

вирівнювання).  

14. Аналогічним чином розмістити поле для введення тексту в правій частині аркуша. 

Впровадити потрібний текст  та підібрати параметри. 

15. Натиснути кнопку Text → Add a Header. Розмістити поле по центу та ввести текст 

«Кількість кофеїну в 1 чашці, мл». 

16. Натиснути кнопку Сharts → Bar. 

На аркуші з’явиться стовпчаста діаграма. 

Для редагування діаграми потрібно двічі 

клацнути,  відкриється вікно.  

17. Відредагувати діаграму 

відповідно до малюнка. Для видалення 

зайвих стовпчиків слід натискати Add 

Column, для того щоб додати рядок 

потрібно вибирати  Add Row. 

18. Додати в стовпці В Label 

написи «білий, зелений, чорний».  В 

стовпці  A Color – підібрати відповідний 

колір. В стовпці С вказати числові 

значення «15, 25, 75». 

19. Війти з вікна редагування 

можна  за допомогою блакитної кнопки 

Apply Changes. Діаграму розташувати в 

лівій нижній частині аркуша.  

20. Аналогічним чином  побудувати 

діаграму для кави. 

21. Додати в стовпці В Label написи 

«еспрессо, варена, розчинна».  В стовпці  A 

Color – підібрати відповідний колір. В стовпці 

С вказати числові значення «25, 100, 150». 

Діаграму розташувати в правій нижній частині 

аркуша.  

22. Доповнити інфографіку іншими 

елементами за власним бажанням. 

23. Переглянути результат роботи можна 

за допомогою кнопки Preview. 

24. Зберегти  вашу роботу на сайті, використавши меню Save. 

25. Надіслати створену інфографіку  викладачу за адресою 

nkkep2015@ukr.net. Для цього потрібно  натиснути зелену кнопку Share→ 

mailto:nkkep2015@ukr.net


Share by Email. Ввести дані виконавця роботи: група, прізвище, ім’я та натиснути кнопку Send. 

26. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Використовуючи онлайн-сервіс  http://www.easel.ly створити інфографіку порівняння понять 

«оптова торгівля» та «роздрібна торгівля»,  

Література: 

 Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 

2017  

 

 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easel.ly/
mailto:plastunnata81@gmail.com

