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Практичний порадник по користуванню Genial.ly 

 

Серед працівників бібліотек набирає популярність новий творчий 

підхід у поданні інформаційних матеріалів - інтерактивний плакат. 

Зазначена технологія дозволяє ефективно, компактно, але при цьому 

глибоко інформативно представити різноманітні форми роботи: 

соціокультурні заходи, віртуальні виставки, цікаві туристичні об’єкти, 

маршрути, тощо…   

Інтерактивний плакат – це спосіб візуалізації інформації на основі 

одного зображення, до якого «мітками» (інтерактивними точками) 

прикріплюються посилання на веб-ресурси, інтернет-документи, 

мультимедійні об’єкти: відео, аудіо, презентації, слайд-шоу, ігри, опитування 

тощо. 

Інтерактивний плакат можна створювати і зберігати в спеціально 

розроблених для цієї мети онлайн-сервісах таких як Genial.ly, Thinglink і 

інші, а посилання для перегляду розміщувати в різних соціальних мережах. 

Один із найбільш  популярних сервісів - Genial.ly. Даний сервіс стане в 

нагоді всім, хто бажає урізноманітнити формати створення і представлення в 

інтернеті своїх творчих доробків. 

Мови інтерфейсу: англійська, іспанська та французька. У браузері 

Google Chrome можна налаштувати автоматичний переклад веб-сторінок 

сервісу українською мовою. Важливо: для перекладу тексту на українську 

мову в браузері Google клацніть правою кнопкою миші на сторінці і вибрати 

команду «Перевести на українську». 

 

Як користуватися Genial.ly? 

Реєстрація на онлайн-сервісі https://Genial.ly/ 

Заводимо аккаунт на сайті, натиснувши кнопку «Create an free account». 

 

https://genial.ly/


Відразу можна заповнювати форму для реєстрації: вказати адресу 

електронної пошти, придумати пароль, поставити галочку навпроти «I have 

read and accept the user agreement and privacy conditions», а потім натиснути  

«Sign up».  

Крім цього, можна зареєструватися через акаунт Google, або інші 

соціальні мережі натиснувши на кнопку «Gontinue with Google», або 

«Others».  

Якщо ви реєструвалися за адресою електронної пошти, перейдіть на 

пошту, відкрийте лист і дотримуйтесь вказівок листа.    

Оберіть тип облікового запису: освітній («education»). 

Клацніть на значок «Create genially». І починаємо ТВОРИТИ… 



 

 

Оберіть тип презентації: загальна презентація, досьє та звіт, навчальний 

досвід, гейміфікація, інтерактивне зображення, горизонтальна інфографіка, 

вертикальна інфографіка, путівник, відеопрезентація, особисте брендування 

або контент для соціальних мереж. 

Наприклад, оберіть «interaktive image» - інтерактивне зображення. 

 
Коли ми обрали цю вкладку і натиснули на неї, перед нами відкриється 

наступна панель, на яку потрібно натиснути:  
 



  
 

Далі, натиснувши на стрілку в хмаринці, можна відразу завантажити 

основне фото, яке  буде фоном вашого майбутнього плакату. (Яке потім 

можна замінити на інше, якщо необхідно).  

Заздалегідь ви можете підготувати в окремій папці різні фото, 

картинки, посилання тощо з вашої теми, які додатково будете 

використовувати у процесі роботи. 

Натиснути на завантажене фото, далі на «ACCEPT». З’явиться фон 

Вашого плакату. За допомогою нижнього меню його можна відформатовати, 

далі. 

 



 

 

Вашому інтерактивному плакату (зображенню) обов'язково треба 

надати назву. Це можна зробити відразу, написавши її зліва зверху в полі: 

 

 
 

Ліворуч знаходяться кнопки для створення різних інтерактивних міток: 

 

  



 

Рухаючись по лівій вертикальної лінійці, можна перемикати тип 

інтерактивного елемента, що розміщується на плакаті: тексти, малюнки, 

кнопки, емблеми, графіки і т.і. А також додавати сторінку (плакат може бути 

багатосторінковим). 

Ми бачимо в лівій бічній панелі: 

Text - для додавання тексту на зображення: різних шрифтів, розміру. 

Для інтерактивного плаката, як правило, використовуються короткі тексти 

обсягом до 5 речень. При необхідності можна додати посилання на веб-

ресурс, де є більш розгорнута текстова інформація. У тексті, прикріпленому 

до мітки, можна дати невеликі пояснення і короткий опис, привести 

незвичайні факти і іншу цікаву інформацію в стислому вигляді.  

Resources  - кнопка, за допомогою якої можна додавати різноманітні 

геометричні фігури: іконки, гіфи, лінії, фото, мапи з бібліотеки цього сервісу. 

Наприклад, скориставшись кнопкою illustrations, ми отримаємо такі 

картинки: їх вставляємо (додаємо) в будь-яке місце нашого плакату зверху 

основного зображення. 

Background (фон) -  це заміна вашого фону, вашої головної картинки. 

Можна також взагалі обрати фон певного кольору, який пропонує нам сервіс 

з власної палітри. 

 Embed- цікава кнопка, яка дозволяє додавати вбудовані об'єкти  - 

презентації, документи, відео з YouTube і Vimeo, Google-мапи, навіть 

контент з Твіттеру. 

Images - для завантаження картинок, зображень зверху головного фону 

(не більше 5МБ з ПК, або за посиланням з Інтернету). 

Оберіть шаблон, палітру кольорів та починайте створювати 

інтерактивний плакат. Ви самі можете експериментувати, натискаючи на 

кожну іконку і обираючи такий маркер, який вам подобається. 

На будь-яку мітку, яку ви хочете додати на основне зображення, 

необхідно натиснути лівою кнопкою миші і вона з'явиться на полі плаката. 

  

Коли з’явиться ваше фото, на ньому вже будуть маркери.  

 
                                                  

Натиснувши на маркер, над ним з’являється піктограми форматування 

маркерів. Якщо натиснути на лівий значок, з’явиться табличка.  



 

 
 

Використовуючи різні варіанти, можна додати текст в спливаючий підказці, 

або за допомогою «вікна» добавити текст, який містить багато інформації.  

Також можна давати посилання на сайт. 

За допомогою інших піктограм, можна вибрати форму кнопки, її анімацію. 

Експериментуйте! 

 

Вгорі дуже корисна кнопка для попереднього перегляду зображень. 

       
         (Preview)  

Повернення з «перегляду» кнопкою «EDIT» 

 

Після створення презентації натисніть плашку «All Set» із піктограмою 

паперового літака (у верхньому правому куті сторінки). 

 



 
 

З'явиться табличка для вибору типу публікації.

 
Оберіть: буде ваша презентація публічною (безкоштовно) чи 

приватною (функція Premium). 

Натисніть кнопку «All Set» (внизу ліворуч). 

 



 
 

За допомогою кнопки «Share» (праворуч вгорі), поділіться 

зображенням в соціальних мережах. 

  
Натисканням кнопки «COPY» копіюєте посилання, яка вказує адресу 

ресурсу на якому розміщений Ваш плакат. Переходьте на свою сторінку в 

соціальній мережі, вставляйте посилання. 

Готово! 

ВАЖЛИВО! Перед публікацією перегляньте створену роботу 

(Preview), перевірте посилання інтерактивних міток. 



 


