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Освіта — найпотужніша
зброя, аби змінити світ.

Нельсон Мандела



Сучасна епоха — епоха прогресивного 
розвитку комп’ютерних технологій!

Поміркуємо над тим, як навчати 
сучасне покоління;
визначимо, що таке інфографіка;
з’ясуємо, яке місце може посідати 
інфографіка на уроці;
складемо мозаїку методичних прийомів 
для роботи з інфографікою;
з’ясуємо, які ключові компетентності 
можна розвивати, використовуючи інфографіку
на уроках зарубіжної літератури.



Актуальні питання

Як досягти творчої співпраці вчителя й учня?

Які педагогічні технології доцільно обрати?

Як розвивати творчі здібності учнів?

Як сформувати компетентну особистість?

Як зробити урок зарубіжної літератури цікавим?



• Сучасна епоха — це 
епоха інновацій, епоха 
інтелекту. Вона диктує 
свої умови життя, 
висуває нові вимоги 
до людини. Щоб іти 
в ногу з часом, 
сучасний учитель 
не може зупинятися 
на досягнутому.



Інфографіка (від лат. informatio — інформування, 

роз’яснення; та від грец. γράφω — пишу).

В широкому значенні інфографіка —

це візуальне подання інформації, 

поєднання тексту та графіки, 

створене з метою повідомити

певну інформацію, особливо 

у великому обсязі.



Можливо, я навіжений, однак я певний, що скоріше 
прочитаю щось, виконане в стилі інфографіки, 
ніж опрацьовуватиму довгу статтю. 
Джастін Бігель, засновник Infographic World, Inc.



Нова технологія?..



Але чи настільки сучасна 

інфографіка? 



Інфографіка на уроках зарубіжної 
літератури



Інфографіка на уроках зарубіжної літератури

• роздуми;

• питання;

• відповіді;

• розвиток логічного 

мислення



Інфографіка на уроках зарубіжної літератури

• Швидкий спосіб 

отримання 

інформації



Інфографіка на уроках зарубіжної літератури

• Інфографіка —

відмінний 

оповідач!



Мотивація навчальної діяльності



Актуалізація опорних знань
• Використовуючи інфографіку, 

складіть повідомлення про історію 

написання, проблематику та сюжет 

роману О. С. Пушкіна «Євгеній 

Онегін» (робота в групах).

• Складіть ланцюжок 

основних подій роману.

• Словесне малювання.

• Впізнайте героя (подію),  

охарактеризуйте їх 

(робота в парах або в групах).



Вивчення нового матеріалу



Компаративний аналіз



Проведення інтегрованих уроків



Уроки-дослідження



Узагальнення нової теми
• Асоціативний кущ

розв’язанні проблемних питаньрозв’язанні проблемних питань



Творчі завдання

 Розкажіть  про 

використання образів священних  книг 

в одному з творів мистецтва —

у літературі, живопису, кіно.

 Поясніть  біблійний вислів «сіль землі», 

навівши приклади із сучасності.



Гронування



Розв’язання проблемних питань
Подивіться на роботи художника Гелія Коржева. 

Які риси характеру Дон Кіхота зміг побачити 
та відтворити митець? У чому, на вашу думку, 

полягає майстерність художника?



Характерні запитання і вправи
• Знайдіть в інфографіці 

5–10 цікавих фактів.
• Перевірте деякі з них 

на істинність, знайдіть 
підтвердження їм 
у інших джерелах.

• Напишіть невелике 
резюме (або візитівку) 
наведеної в зображенні 
інформації.



• Зробіть стислу 
усну презентацію, 
використовуючи 
інфографіку.

• Складіть тест 
за наведеною 
інформацією 
для перевірки 
її розуміння 
рештою учнів.

• Дайте відповідь 
на запитання: 
«Що здивувало вас 
найбільше в цій 
інфографіці?»





Доопрацювання



Інтерактивні вправи 
за допомогою інфографіки

«Продовж речення» 

Після ознайомлення з біографією

письменника вчитель пропонує учням

продовжити речення типу: «Я знаю про 

М. В. Гоголя, що він…», «Найбільше мене 

вразило те, що М. В. Гоголь…», 

«Найвидатнішою датою біографії

письменника я вважаю…», «Найщасливіший

період у житті М. В.  Гоголя, на мою думку…»

Хто бажає продовжити речення — піднімає

руку. Найвищу оцінку отримує той учень, який

останнім доповнить речення, тобто володіє

найвичерпнішою інформацією.



• «Ти мені — я тобі» 
Робота в групах. Групи 
отримують завдання 
опрацювати текст 
за одним із фрагментів 
інфографіки 
та підготувати 
запитання за її змістом. 
Учні обмінюються 
запитаннями, 
отримують вичерпні 
відповіді, самі 
виставляють оцінки 
учасникам 
групи опонентів.



• «Ланцюжок» 
Учні по черзі характеризують 
якогось літературного героя. 
Кожен промовляє 
по одному реченню.

• «Колективна розповідь» 
Учитель пропонує учням
скласти колективну розповідь 
на запропоновану тему. 
Кожен промовляє 
по одному реченню, 
пов’язуючи його з попереднім. 
Наприклад, про майбутнє 
будь-якого персонажу твору. 



• «Мікрофон» 
• Учні отримують завдання

підготувати промову
та виголосити її в уявний
мікрофон. Перед цим
учні ознайомлюються
з «Пам’яткою “Як скла-
даються промови”». 

Наприклад, під час вивчення
роману Рея Бредбері
«451⁰ за Фаренгейтом» 
учням пропонується
підготувати промову на тему 
«Який він, світ без книжок?».



Емоційне розвантаження



Інформаційні

Загальнокультурні

Ціннісно-смислові

Пізнавальні
Комунікативні

Соціальні (життєві)

Моральні

Ключові компетентності 



Всеукраїнський Конкурс 
підручників — 2016, 2017  

Рекомендовано Міністерством освіти
і науки України
(наказ Міністерства освіти і науки України
від 10.05.2016 р. № 491)



Методичний комплект  
 Плани-конспекти для вчителів:
 «Усі уроки зарубіжної літератури», 
 «Мій конспект».

 «Ноу-хау» — тести он-лайн для самостійної 
перевірки учнями своїх знань.



РОЗIГРАШ



• Урок з використанням 

інфографіки — це урок … ?



• Урок з використанням 

інфографіки — це урок 

в одному малюнку!



життя, ми не можемо дозволити
собі витратити час на завдання,

які не ведуть до нових результатів.
Л. Ландау

життя, ми не можемо дозволити
собі витратити час на завдання,

які не ведуть до нових результатів.
Л. Ландау

Зважаючи на швидкоплинність
життя, ми не можемо дозволити
собі витратити час на завдання,
які не сприяють новим результатам.

Л. Ландау



Тема вебінару
«Інфографіка на уроках зарубіжної

літератури»

22  лютого

• о 10.00

22  березня

• о 10.00

6  квітня

• о 12.25

Посилання для РЕЄСТРАЦІЇ на вебінари:
https://goo.gl/yLaIup

https://goo.gl/yLaIup


Телефон для замовлення книг та оформлення
передплати: (057) 731-96-35

Сайт для замовлення книг 
http://book.osnova.com.ua

Сайт для замовлення передплати
http://journal.osnova.com.ua

Контакти

Контакти спікера
Пошта: marinakonovalova@inbox.ru
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