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ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ АНІМОВАНИХ КАРТ  
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

впливає на всі складові сучасної системи освіти: формуються нові підходи, 
засоби та методи передачі знань і розробляються принципово нові критерії 
якості освіти. Крім того, в умовах інформатизації навчального процесу 
вчителі отримують нові можливості управління пізнавальними 
здібностями учнів. 

Сучасні учні у навчанні та у повсякденному житті активно 
користуються засобами ІКТ, орієнтовані на використання інтерактивного, 
мультимедіа насиченого, інформаційно-навчального середовища. Тому, 
виникає необхідність здійснювати розробку нових концепцій використання 
інформаційно-комунікаційних технологій: мультимедійних та інтерак-
тивних засобів наочності, які реалізовані засобами ІКТ і допомагають 
суб’єктам навчання опановувати нові знання та уміння, підтримують 
процес активного навчання, моделюють поведінку об’єктів реального світу 
в комп’ютерному (віртуальному) освітньому середовищі, сприяють 
формуванню пізнавальних здібностей та самостійної й творчо розвинутої 
особистості. 

У дослідженнях Ю. М. Єгорової [6], В. А. Красильникової [8], 
І. В. Роберт [7; 9], О. Г. Смолянінової [10], В. О. Стародубцева [11], 
С. І. Шукліна [12] встановлено, що при використанні інтерактивних, 
насичених мультимедіа, освітніх ресурсів процес навчання стає 
інтенсивним та ефективним, а також створюються умови для самоосвіти та 
дистанційної освіти.  

Мета статті: важливо дослідити роль віртуальних анімованих карт як 
дидактичного засобу вивчення навчального матеріалу в навчальному 
процесі ЗОШ. 

Віртуальні анімовані карти – це інформаційний мультимедійний та 
інтерактивний ресурс, який характеризується представленням у 
цифровому вигляді картографічних явищ і процесів та реалізований 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Віртуальні анімовані карти за нашими підходами до класифікації та 
її місця серед інших дидактичних засобів відноситься до категорії засобів 
віртуальної наочності (ЗВН) [5, с. 16]. Основна дидактична одиниця будь-
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якого ЗВН – аудіовізуальний образ (АВО) [2, с. 231], який складається з 
елементарних дидактичних одиниць: графіки (статичної та динамічної), 
тексту, звуку, відео, моделі, гіперпосилання, а також їх комбінацій. 
Основне завдання створення аудіовізуального образу – створити простий і 
зрозумілий наочний образ досліджуваного явища чи об’єкта у процесі 
сприйняття різноманітної інформації. 

Наведемо переваги використання віртуальних анімованих карт у 
навчальному процесі. Віртуальні анімовані карти [1–5]: 

 володіють насиченим інформаційним контентом; 
 характеризуються додатковими елементами отримання та 

засвоєння знань: інтерактивність, навігація, кольорова графіка, швидке 
завантаження; 

 сприяють індивідуалізації навчання: забезпечують суб’єктів 
навчання можливістю вибору темпу та траєкторії одержання знань із 
елементами самонавчання і самоконтролю, при цьому не замінюючи 
педагога в навчальному процесі; 

 сприяють розумовому процесу суб’єктів навчання через образи;  
 виступають об’єктом дослідження;  
 володіють можливістю постійного доповнення (оновлення) новою 

інформацією; 
 розвивають творчий потенціал суб’єктів навчання;  
 володіють особливим впливом на емоційну сферу суб’єктів 

навчання завдяки візуально представленому матеріалу; 
 реалізують дистанційні методи навчання та сприяють роботі з 

суб’єктами навчання, що мають обмежені можливості;  
 створюють умови для самостійної роботи та комфортного 

середовища навчання;  
 формують в суб’єкта навчання асоціативні зв’язки, що сприяють 

кращому засвоєнню навчального матеріалу; 
 здійснюють інтеграцію інформації, оскільки в процесі навчання за 

допомогою мультимедійних та віртуальних технологій реалізується 
можливість одночасно використовувати всі канали сприйняття суб’єктів 
навчання;  

 підвищують мотивацію навчання;  
 демонструють міждисциплінарні зв’язки; 
 стимулюють інтерес до занять; 
 дозволяють вивчати об’єкт чи явище в різноманітних умовах 

(використовуючи комп’ютерне моделювання); 
 здійснюють на суб’єкт навчання психолого-педагогічний вплив 

лонгованого характеру. 
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Недоліки використання віртуальних анімованих карт у навчальному 
процесі [1–5]:  

 їхнє проектування та реалізація є складним процесом, що вимагає 
великих часових, технічних і фінансових витрат; 

 обмеження часу спілкування з педагогом та зменшення 
безпосереднього контакту між суб’єктами навчання, оскільки увага 
зміщується на спілкування з комп’ютером. 

Віртуальні анімовані карти класифікуються залежно від:  
 ступеня активності віртуального середовища: некеровані (суб’єкт 

навчання не має змоги змінювати параметри представлення інформації – 
проекцію, кут спостереження, масштаб зображення, включити або 
виключити шари даних тощо); керовані (суб’єкт навчання має змогу 
змінювати параметри представлення інформації в реальному часі); 

 пасивні (орієнтовані тільки на представлення інформації); 
інтерактивні (можливість використання «зворотного зв’язку»); 

 методів отримання освітнього контенту: із сайту в мережі; із 
компакт-диску та комбіновані; 

 способу візуалізації: віртуальні анімовані карти, у яких 
використовується двовимірна та тривимірна графіка, анімація, відео та їх 
комбінації.  

Віртуальні анімовані карти володіють атрибутами класичної карти, 
які реалізовані засобами ІКТ: проекція; масштаб; часовий масштаб; 
легенда; пульсуючі умовні знаки (знаки, які циклічно змінюють форму, 
колір, внутрішню структуру тощо). 

В якості умовних позначок віртуальні анімовані карти 
використовують ефекти анімації. Умовний знак може змінювати:  
форму (в залежності від семантичного значення знаку); колір (швидкість  
та характер зміни кольору характеризуватиме інтенсивність про 
цесу); розмір (в залежності від семантики); текстуру або рисунок; 
положення. 

Розглянемо анімовані карти, які розроблені авторами, для  
візуальної підтримки навчального курсу з історії теми «Друга світова 
війна». Слід зауважити, що дані карти не являються самостійним 
навчальним ресурсом та повинні використовуватися разом з іншими 
засобами навчання.  

На аудіовізуальному образі (рис. 1) анімованої карти суб’єкт 
навчання вибирає тему. Для прикладу, розглянемо «Агресія фашистської 
Німеччини в 1939–1941 рр.». Серед переліку карт вибираємо потрібну. Для 
детального розгляду карти потрібно натиснути на кнопку  (рис. 2.). 
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Рис. 1. Аудіовізуальний образ анімованої 
карти «Друга світова війна» 

Рис. 2. Аудіовізуальний образ анімованої 
карти. Активна карта:  

«Агресія фашистської Німеччини в 
1939–1941 рр.» 

 
Кнопки керування анімованими картами:  – далі;  – 

повернутись до списку тем;  – повернутись на домашню сторінку;  – 
переглянути відеофайл, який стосується даної теми;  – пауза при 
перегляді відеофільму;  – зупинка перегляду;  – переглянути 
текстову інформацію з даної теми;  – переглянути фотографії. 

Приклад 2. На першому аудіовізуальному образі вчитель або учень 
вибирає розділ і тему. Для прикладу, розглянемо анімовані карти із розділу 
«Друга світова війна», тема – «Корсунь-Шевченківська битва» (рис. 3). 

 

  
 

Рис. 3. Аудіовізуальний образ анімованої 
карти з теми «Корсунь-Шевченківська 

битва» 

 
Рис. 4. Аудіовізуальний образ анімованої 
карти з теми «Корсунь-Шевченківська 

битва» 
 
На АВО можна схематично зображати маркером схеми руху армій 

або натиснувши одну з кнопок /  (в залежності від армії), 




