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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Закон України «Про освіту» метою повної 

загальної середньої освіти визначає створення необхідних умов для 

всебічного розвитку, виховання і соціалізації особистості,  здатної до життя в 

суспільстві та цивілізованої взаємодії з навколишнім середовищем, яка  

прагне до самовдосконалення та навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору і самореалізації, трудової діяльності, 

відповідальності та громадянської активності.  

 Потреби сучасного українського освітнього процесу й основні 

програмні документи щодо реформи загальноосвітньої школи спрямовують 

учителя української літератури на подальше удосконалення системи 

вивчення дисципліни, пошук шляхів формування й розвитку предметної 

(літературної) і ключових компетентностей (Концептуальні засади 

реформування середньої школи «Нова українська школа», Концепція 

літературної освіти, Державний стандарт базової і повної загальної середньої 

освіти). Літературну компетентність розглядають як готовність і здатність 

працювати з різними художніми текстами: розуміти їх зміст, з’ясовувати 

авторську позицію і художні засоби  її вираження, творити на основі 

прочитаного власні смисли щодо порушених проблем, висловлювати власну  

думку щодо прочитаного, сприймати художній твір як чинник формування 

життєвого досвіду та соціально-психологічного й соціокультурного 

становлення. Її формування  можливе лише за умови врахування специфіки 

середовища масової комунікації і глобальної інформатизації та 

психологічних особливостей учнів цифрової епохи, зокрема таких, як 

«кліпове» мислення, нестійка увага, короткотривала пам’ять. Пропонуємо 

будувати процес вивчення художнього твору з урахуванням наочного 

підходу до формування знань та вмінь, що дозволить максимально 

використати потенційні можливості візуального мислення. Одним із 

головних напрямів такого підходу є інфографіка. Це графічний спосіб 
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передачі інформації і знань, що дозволяє розв’язати  цілий комплекс 

педагогічних завдань.  

Різні аспекти методики вивчення художнього твору розглядалися 

Т. Бугайко, Н. Волошиною, А.Градовським, С. Жилою, О. Ісаєвою, 

Ж. Клименко, Л. Мірошниченко, В. Недільком, Є. Пасічником, 

А. Ситченком, Б. Степанишиним, Г. Токмань, Ф. Штейнбуком, В. Шуляром 

та ін. Засади ефективного використання наочності на заняттях із літератури 

розроблено в працях Т.Бабійчук, О. Бандури, В. Волинського, Н. Волошиної,  

С. Жили, А. Коржупової, Л. Кулінської та ін. Специфіка залучення 

інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках літератури була 

предметом дослідження Л. Богдан, О. Ісаєвої, Л.Назаренко, В. Оліфіренка, 

Г. Токмань,  В. Уліщенко, І. Царлової, В. Шуляра та ін. Однак інфографіка 

перебуває поза увагою фахівців із методики викладання української 

літератури. Актуальність означеної проблеми, її недостатня теоретична 

вивченість і висока практична значущість  зумовили вибір теми дослідження.  

Мета роботи –  науково обґрунтувати, розробити та  апробувати 

методику використання інфографіки під час вивчення художнього твору на 

уроках української літератури у 7-му класі. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:  

 з’ясувати особливості учнів покоління Z; 

 розкрити сутність  інфографіки як елемента візуальної комунікації; 

 проаналізувати можливості програмно-методичного забезпечення 

використання інфографіки та стан досліджуваної проблеми; 

 науково обґрунтувати і розробити методику використання інфографіки 

під час вивчення художнього твору в основній школі; 

 перевірити  пропоновану методику на практиці. 

             Об’єктом дослідження є процес вивчення художнього твору на уроках 

української літератури в основній школі. 

Предмет дослідження – використання інфографіки під час розгляду 

художнього твору на уроках української літератури у 7-му класі. 
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 Для реалізації поставлених завдань застосовувалися такі методи 

наукового пошуку:  

- теоретичні: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з 

проблеми дослідження; державних документів, що регулюють процес 

літературної освіти в Україні; аналіз шкільної програми, чинних підручників; 

метод теоретичного моделювання використано для визначення предмета й 

об’єкта дослідження; 

- емпіричні: діагностичні методи (анкетування, бесіди з учителями й 

учнями); обсерваційні (педагогічні спостереження й аналіз уроків літератури, 

творчих робіт, усних і письмових відповідей учнів); прогностичні 

(моделювання). 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося  на 

базі Херсонської  спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. № 52 з поглибленим 

вивченням української мови Херсонської міської ради.  

Практичне значення результатів дослідження полягає у розробленні 

та впровадженні методики використання інфографіки під час вивчення 

художнього твору. Сформульовані в роботі положення та висновки можуть 

бути використані в шкільній практиці навчання літератури, лекційно-

практичній роботі зі студентами вищої школи з навчальної дисципліни 

«Методика викладання української літератури».  

Апробація результатів дослідження здійснювалася шляхом виступів та 

обговорень на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції 

«Пріоритетні напрями філологічних досліджень» (Херсон, 16 листопада 

2017 р.) та  регіональній науково-практичній студентській конференції «Треті 

магістерські читання. Пам’яті професора О. Мішукова» (Херсон, 14-15 

грудня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення роботи висвітлено в одноосібній 

публікації у збірнику матеріалів студентської конференції. 

Структура роботи.  Дослідження  складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОГРАФІКИ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ 

 

1.1. Інфографіка як спосіб подання інформації учням  покоління Z 

Теорія поколінь виникла в 1991 році в США. Її засновниками вважають 

економіста, демографа Н. Хоува та історика і письменника У. Штрауса. 

Згідно їхньому  вченню, покоління – це група людей, народжених у певний 

віковий період, які зазнали впливу одних і тих самих подій, особливостей 

виховання і мають спільні цінності. Проаналізувавши історію США, науковці 

визначили періоди, під час яких більшість людей незалежно від вікової 

різниці є носіями схожих надбань, що сформовані впливом суспільних, 

політичних, економічних, соціальних і виховання в родині. Проміжок часу, 

під час якого народжуються представники одного покоління, складає біля 20 

років. Кожні чотири покоління створюють певний цикл. Після завершення 

його починаються повтори. Цінності п’ятого покоління схожі до цінностей 

першого, а ті, хто народжений на стику поколінь, є перехідними [15], [16].  

Сучасні школярі належать до покоління Z, що називають «першим 

глобально цифровим». Вони вважають себе нерозривно пов’язаними з 

портативними пристроями і стверджують, що вай-фай важливіший від будь-

чого. Ці діти не уявляють себе без соціальних мереж, ютуба, інстаграма та 

ігрової приставки. Їхнім цінностям ще тільки належить сформуватися. 

Представники цього покоління страждають від низької самооцінки. В епоху, 

коли особисте життя виставляється на загальний огляд, підлітки мають змогу  

побачити заходи, на які не були запрошені, змонтовані за допомогою 

фотошопу світлини, що не відповідають реальності, рахувати кількість 

«лайків» під своїми фотографіями. Психолог А. Варга стверджує: «Не будуть 

вони читати і змушувати їх безглуздо» [2]. На думку дослідниці, поява нових 

способів комунікації визначає тип культури і менталітет людей. «У 

сучасному світі ми поступово відмовляємося від уяви і переходимо на 

зоровий регістр», – запевняє науковець. – Зоровому сприйняттю не потрібно 
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вчитися, відповідно, дитинство знову зникає, як і дорослість. Обсяг знань 

настільки виріс, що ніхто не в змозі запам'ятати все, що людство накопичило 

на цей момент» [2]. Інтернет рясніє дослідженнями психологів щодо 

особливостей представників  покоління Z: 

  у них переважає «кліпове» мислення; 

 не розуміють складний (складно представлений) матеріал і не можуть 

засвоювати великий обсяг інформації; 

 швидко відволікаються через нудний виклад матеріалу; 

 нерозвинені комунікативні та мовленнєві навички; 

 схильність до аутизації. Це спосіб взаємодії зі світом однолітків, із 

дитинства занурених у себе і нездатних спілкуватися з оточуючими; 

 на перший план виходить споживання інформації, товарів, послуг, розваг; 

 гіперактивність; 

 не вміють самостійно знаходити рішення і розподілити свій час [9]. 

Батьки також часто скаржаться на синдром дефіциту уваги і 

гіперактивність своїх дітей, стверджують, що вони не здатні засвоїти 

інформацію великими шматками. Однак психологи з цим не зовсім згодні. 

Науковці запевняють: багато в чому винна школа, що не дає дитині 

інформацію в зручному для неї вигляді та не пристосовується до реалій 

сучасного світу [2]. Зараз педагоги  шукають відповіді на питання про те, 

якого рівня складності необхідно подавати інформацію з дисципліни, як слід 

це робити та як організувати допомогу і контроль. 

Отже, дослідники констатують, що сучасна школа не завжди має 

належні умови для розвитку особистості учня ІІІ тисячоліття. Учителям 

потрібно враховувати  особливості цього покоління;  опановувати нові 

методи, прийоми, технології навчання; шукати оптимальні шляхи подання 

інформації. Інфографіка є одним із таких варіантів. Вона поширювалась уже 

багато років, а сучасне швидке зростання кількості легких у використанні та 

безкоштовних інструментів для її створення зробили інфографіку доступною. 
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Соціальні мережі, такі як Facebook і Twitter, також дали поштовх для її 

розповсюдження  у всіх куточках світу. Прикладом може слугувати 

інфографіка, розроблена в 2014 році для відвідувачів онлайн-енциклопедії  

«Вікіпедія»  (рис.1.1).  

 

         Рис. 1.1. Інфографіка для відвідувачів «Вікіпедії» 

Зазвичай терміном «інфографіка» позначають поєднання дизайну та 

інформації, проте основна мета її – інформування. Найчастіше цей 

інструмент виступає як доповнення до текстового матеріалу, що охоплює 

тему в повному обсязі або містить деякі пояснення [5]. Інфографіка дає змогу 

передавати інформацію сконденсовано й водночас  зрозуміліше та 

ефективніше за текст, подати певні відомості в такому вигляді, коли для 

сприйняття вистачає декількох секунд, адже графічне відтворення даних є 

доступнішим для розуміння суті явища, процесу тощо. 

          Між сучасними дослідниками і практиками не досягнуто єдності думок 

про те, які цілі, властивості й ознаки лежать в основі інфографіки. Деякі 

науковці в галузі теорії журналістики і дизайну пишуть про інфографіку 

лише опосередковано, розмірковуючи про неї як про різновид ілюстрації.  

Так, В.Тулупов, визначаючи інфографіку, говорить, що це карти, таблиці, 

схеми, а  її мета – наочно ілюструвати публікацію [17]. Частина фахівців 

визначають інфографіку як  повноправний засіб візуальної комунікації [19]. 
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Безсумнівно одне: зараз інфографіка широко застосовується у різних 

царинах –  від бізнесу і журналістики, до освіти та науки. Вона є 

універсальним  засобом  поширення концептуальної інформації.  «Сьогодні 

інфографіка все більшого значення набуває в напрямках розробки довідкових 

і навчальних систем,  інтерактивних сервісів, у тому числі і навчального 

призначення» [4]. Вона дозволяє   учням опрацьовувати  інформацію та 

засвоювати її через домінантний тип інтелекту і виступає як 

багатофункціональний інструмент, галузі застосування якого в освіті можуть 

бути досить різноманітними [3]. 

Серед основних функцій, що виконує інфографіка, дослідники 

називають такі: інформування; привернення уваги та підвищення інтересу до 

теми; полегшення сприйняття інформації (особливо перевантаженої 

статистичними даними); краще її розуміння; лаконічне поєднання великих 

обсягів інформації, чисел та візуального ряду; негайне і всеосяжне читання; 

підсилення довіри до повідомлюваного тощо [5]. 

Традиційно до жанрів найпростішої інфографіки зараховують таблиці, 

графіки, карти, кругові діаграми, логічні схеми. Більш складна інфографіка 

може комбінувати текстові блоки, фотографії, карти, таблиці, діаграми, 

навіть комікси, все, що може допомогти створити повноцінну графічну 

розповідь. Вона допомагає в поширенні ідей і залученні уваги. 

Аналіз наукових праць свідчить, що до засобів інфографіки можна 

віднести широке коло комп’ютерних ресурсів, а саме: онлайн джерело з 

візуалізації даних, засоби для створення хмарини слів, програмне 

забезпечення візуалізації даних, засоби проектування інфографіки онлайн, 

графічні редактори, програми презентацій, засоби створення карт, джерела 

даних, вільні сховища зображень, іконок і візуалізації резюме [13]. 

Існують принципи, на які потрібно спиратися при роботі з 

візуалізацією даних. Актуальними для інфографіки є такі:  

 високий ступінь стиснення інформації; 

 попередня обробка інформації щодо структурування кількісних  даних; 
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 наявність елементів розвитку, зв'язування або підпорядкування 

інформаційних блоків; 

 виражена спрямованість на активізацію когнітивних процесів споживача; 

 наявність одного або декількох критеріїв, що об'єднують фрагменти 

інфографіки в конкретному об'єкті [1]. 

Сьогодні існує чимала кількість сервісів, що пропонують послуги зі 

створення інфографіки. Найбільш оптимальні з них, на наш погляд, для 

роботи вчителя української літератури наводимо в додатку А. 

 Науковці зазначають, готовність учителів до візуального подання 

знань із використанням сервісів для створення інфографіки, включає:  

 володіння технологіями подання знань у «стислому» вигляді; 

 розвинене візуально-образне мислення; 

 володіння когнітивної візуалізацією великого обсягу інформації; 

 уміння  візуальним способом  викладати предмет; 

 знання правил і прийомів композиції та колористики; 

 уміння  використовувати інтернет-ресурси і програмне забезпечення для 

вирішення освітніх задач засобами інфографіки [10], [13]. 

Процес створення інфографіки складається з декількох етапів:  

 формулювання мети її створення та визначення аудиторії (учні, колеги); 

 збір, аналітика та обробка інформації; 

 побудова доступної візуалізації, вибір формату  [6]. 

Практика засвідчила, що створити якісну інфографіку непросто. Те, що 

виглядає логічно і функціонально, формується шляхом перебору багатьох 

варіантів викладу, потребує наявності базових знань подання інформації та 

глибокого розуміння матеріалу. Однак отримані під час виробничої практики 

результати використання інфографіки під час вивчення художнього твору 

варті докладених зусиль, про що йтиметься мова у другому розділі нашої 

роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОГРАФІКИ 

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ  

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 7-му КЛАСІ 

 

2.1. Можливості програмно-методичного забезпечення 

використання інфографіки та стан досліджуваної проблеми в шкільній 

практиці 

Згідно із Державним стандартом базової і повної загальної середньої 

освіти   метою  освітньої галузі «Мови і літератури» є  забезпечення розвитку 

особистості учня, формування у школярів мовленнєвої і читацької культури, 

комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, 

національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, 

естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.  

Оновлена у 2017 році програма з української літератури для 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів ґрунтується на вимогах Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти  та ідеях 

«Концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська 

школа». Відзначимо, що перелік очікуваних результатів та зміст навчального 

матеріалу  у цьому документі, як і вимоги до рівня підготовки учнів за 

освітніми галузями у Держстандарті,  для зручності подані у формі таблиць. 

Програма   спрямовує словесника на утвердження серед учнів культури 

читання.  Її автори усвідомлюють, що сучасні діти живуть у динамічному 

інформаційному середовищі, якому притаманні «кліповість», 

«клаптиковість» і фрагментарність. Читання сьогодні є запорукою успішного 

становлення в житті, постійним чинником саморозвитку, можливістю 

здобути безцінний психологічний, соціокультурний і життєвий досвід.  

Структура програми, її змістове наповнення передбачають урахування 

специфіки інформаційно-комунікативного простору, загальносвітових 

процесів глобалізації. Оскільки у сучасних умовах першочерговим умінням  
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стає здатність і готовність діяти відповідно до поставлених завдань і вчитися  

усе життя,  – констатовано в програмі,  –  метою  літературної освіти є 

«засобами предмета допомогти учневі в його самопізнанні, життєвому 

самовизначенні, самоздійсненні, формуванні предметної (літературної) і 

ключових компетентностей, здатності до читацького й особистісного 

саморозвитку» [18]. Досягнення її  передбачає  зміну пріоритетів у навчанні з 

процесу накопичення предметних знань на формування умінь автономно 

використовувати їх у ситуації невизначеності; становлення школяра як 

суб’єкта навчальної діяльності й особистісного саморозвитку; посилення ролі 

загальнонавчальних умінь; необхідності забезпечення формування  

предметної (літературної) та ключових компетентностей. 

Компетентний читач-семикласник має стійкий інтерес до читання;  

уявляє і переживає прочитане; критично й рефлексійно мислить; інтерпретує 

прочитане; знаходить авторські і творить власні смисли; відчуває естетичну 

насолоду від художнього слова; відкриває національні й загальнолюдські 

цінності; живе і творчо діє в умовах глобалізаційних змін та полікультурного 

суспільства; цінує  рідну культуру й поважає здобутки інших народів [18].  

Отже, чинна навчальна програма з української літератури для 5-9 

класів реалізує сучасні підходи до літературної освіти, що передбачають 

насамперед суттєві зміни відповідно до нових пріоритетів, критеріїв, 

ціннісних орієнтацій, перспектив суспільного розвитку. 

Для порівняльного розгляду підручників з української літератури 

обрали навчальні видання для 7-го класу, рекомендовані Міністерством 

освіти та науки України у 2017-18 н.р. (табл. 2.1). Аналіз доводить, що кожна 

із навчальних книг по-своєму створює умови для формування предметної та 

ключових компетентностей. Методичний апарат усіх підручників почасти 

використовує елементи інфографіки, зокрема для умовних позначень та назв 

розділів. Проте деяким із них бракує врахування психологічних 

особливостей учнів цифрової епохи, зокрема таких, як «кліпове» мислення, 

зменшення концентрації уваги, короткочасна пам'ять. 
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Таблиця 2.1  

Порівняльний аналіз підручників для 7-го класу 

№ п/п Автор Рік видання Використана інфографіки 

1 Авраменко О. 2015 Умовні позначення, 

таблиці для тестових завдань,  

таблиця для домашнього завдання  

2 Коваленко Л. 2016 Умовні позначення, 

назви розділів і тем, 

навчальні маршрути  розділів, 

таблиці досягнень засвоєння 

матеріалів розділів, 

схеми, таблиці для вивчення 

теоретико-літературних понять та 

аналізу творів 

3 Міщенко О. 2015 Умовні позначення, 

назви розділів 

 

На наш погляд, найбільше враховано рекомендації фахівців щодо 

використання  методу візуалізації як головного способу подання інформації 

сучасним  школярам у підручнику Л.Коваленко. Зокрема схема «Витоки 

формування характеру Михайлика» (за твором М.Стельмаха «Гуси-лебеді 

летять…») відповідає висновкам психологів про те, що  інструкції у 

малюнках діють на учнів  ефективніше, ніж традиційні завдання [7, с. 123].  

У результаті проведеного аналізу матеріалів фахової періодики, 

інтернет-джерел, у яких відображено стан досліджуваної проблеми в 

шкільній практиці, встановлено, що публікації словесників засвідчують 

упровадження сучасних методичних ідей, інноваційних технологій у процес 

вивчення мистецтва слова. Але використання можливостей інфографіки на 

уроках української літератури має епізодичний характер (блоги учителів 

української мови та літератури М. Бондаренко, К. Братко, Н. Карпушкіної, 

Ю. Лайтаренко, С. Шевченко та ін. Переважно цікавляться нею вчителі 

світової літератури, про що, зокрема, свідчать проведені вебінари, наприклад 

вебінар «Інфографіка на уроках зарубіжної літератури» для  словесників 

навчальних закладів м. Львова (березень 2017 р.)  
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Спостереження за освітньо-виховним процесом, бесіди з учителями й 

учнями, аналіз відвіданих уроків під час виробничої практики в Херсонській  

спеціалізованій школі  І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням 

української мови засвідчили, що словесники переважно усвідомлюють 

необхідність урахування особливостей учнів цифрової епохи, упровадження 

сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій під час вивчення 

художнього тексту, але роблять це безсистемно й нецілеспрямовано. 

Інфографіка на уроках ними не використовується.  

Із метою визначення ставлення учнів до читання літературних творів, 

під час проходження практики було проведено анкетування. Усього 

діагностуванням охоплено 28 учнів 7-Г класу Херсонської  спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ст. № 52 з поглибленим вивченням української мови. 

Анкетування передбачало виконання таких завдань: 

 з’ясувати  ступінь зацікавленості учнів читанням загалом та  творів з 

української літератури зокрема; 

 виявити,  наскільки важливим для них  є унаочнення книги. 

Школярам було запропоновано дати відповідь на запитання анкети 

(додаток А). У ході опитування, зокрема, виявлено, що 100% (28 осіб) 

уважають читання книг обов’язковим складником життя сучасної людини. 

Відповідаючи на питання про те, чи любите ви читати художні твори, лише 

29% (8 осіб) обрали варіант «Ні». У своїх відповідях на третє запитання 71% 

(20 осіб) засвідчили, що за все своє життя прочитали від 5 і більше книг, 21% 

(6 осіб)  визнали, що найбільша кількість прочитаних ними книг становить 

від 1 до 5, жодної повністю не прочитали  7% опитаних (2 особи).  На 

четверте запитання було надано такі відповіді: 75% (21 особа) відзначили, що 

приділяють увагу читанню від однієї до двох годин на тиждень, інші  21% (6 

осіб)  обрали варіант Б (3 і більше години на тиждень), 4% (1 особа) визнали, 

що зовсім нічого не читають. Відповіді на наступне питання засвідчили, що 

79% (22 особи) надають перевагу друкованій книзі, тоді як 21% (6 осіб) –   

лише електронному носію. Результати відповідей на шосте питання виявили, 
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що 86% (24 особи) опитуваних вважають наявність у книзі малюнків, 

ілюстрацій, схем дуже важливою. 14% (4 особи) відповіли, що для них це не 

має значення (рис.2.1). 

86%

14%

 

  Рис. 2.1. Результати відповідей учнів на шосте питання анкети 

Відповіді на сьоме запитання засвідчили, що 61% (17 осіб) читають 

тексти, бо це вимога вчителя літератури. 21% (6 осіб) опитуваних зізналися, 

що до цього  їх змушують батьки, і лише 18% (5 осіб)  відповіли, що читають 

художні твори тому, що це  цікаво  (рис. 2.2). 

61%

21%

18%

 

             Рис. 2.2. Результати відповідей учнів на сьоме питання анкети 

Відповідаючи на останнє запитання, більшість учнів (64% – 18 осіб) 

відповіли, що на уроках літератури вони вивчають переважно цікаві твори, 

29% (8 осіб) відповіли негативно, іншим 7% (2 особи) просто байдуже. 

Отже, результати анкетування дають підстави стверджувати, що 

школярі знають про важливість читання художньої літератури, але самі для 

цього процесу не знаходять достатньо часу. Вони читають переважно тому, 

що батьки чи вчителі змушують це робити. Унаочнення книги має для 

більшості учнів велике значення.  
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2.2. Теоретичне обґрунтування пропонованої методики  

Для наукового обґрунтування пропонованої методики необхідно 

розв’язати такі завдання: 

1) сформулювати  мету та завдання дослідного навчання; 

2) виявити принципи, на яких воно ґрунтується; 

3) висвітлити сутність візуального мислення та визначити його переваги у 

навчанні; 

4) з’ясувати, на яких етапах вивчення художнього твору можливе 

використання інфографіки;  

5) визначити, які методи і прийоми при цьому є пріоритетними.  

1) Мета дослідного навчання – виявити умови, за яких використання 

інфографіки сприяє підвищенню ефективності вивчення художнього твору. 

Ураховуючи пізнавально-вікові особливості учнів основної школи, 

розвиватимемо й удосконалюватимемо такі уміння школяра-читача 

спілкуватися з художнім твором: емоційно сприймати текст;  визначати 

тематику та проблематику прочитаного, систему образів, ідейно-естетичний 

задум автора; розуміти неповторний художній світ митця; уявляти прочитане 

в образах і картинах; читати підтекст  [14, с. 161-162]. На думку 

Н. Волошиної, А. Градовського, С. Жили, О. Ісаєвої, Л. Мірошниченко, 

Є. Пасічника,  А. Ситченка, Г. Токмань, В. Шуляра та ін. науковців у царині 

методики літератури, вироблення такого комплексу умінь дає змогу 

школяреві стати висококваліфікованим читачем. 

  2) Пропонована методика ґрунтується на загальнодидактичних 

принципах (науковості, наочності, системності, доступності, зв’язку теорії з 

практикою), літературознавчих принципах аналізу художнього твору 

(історизму, єдності змісту й форми) і специфічних для шкільного вивчення 

біографії та літературного тексту (фактуальності, психологізму, емоційності).  

Оскільки в основу використання інфографіки в освітньому процесі 

покладено принцип наочності, засадничими для нашого дослідження стали 

теоретичні положення, розроблені в працях О. Бандури, Т. Бугайко, 
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Б. Буяльського, Н. Волошиної, А. Градовського, С. Жили, А. Капської, 

А. Коржупової, Л. Кулінської, М. Машенка, В. Неділька, Л. Овдійчук, 

Є. Пасічника, О. Пультера, Б. Степанишина, Г. Токмань та ін. Зокрема 

спираємося на висновки методиста А. Коржупової про те, що «наочність 

допомагає краще зрозуміти і засвоїти програмні твори з літератури. 

Наочність викликає інтерес до виучуваного, сприяє кращій організації 

навчання, розвитку активної і цілеспрямованої розумової діяльності. 

Словесно-образний матеріал, що ним переважно оперує вчитель на уроках 

літератури, при використанні наочності конкретизується» [8].  

3) Основи візуалізації розглянуто в наукових студіях Р. Арнхейма, 

Дж. Мітчелла, Е.Тафті, Н.Холмса та ін. Візуальне мислення розуміють як 

людську діяльність, продуктом якої є породження нових образів, створення 

нових візуальних форм, що мають певне смислове навантаження  і роблять 

значення видимим. Головна функція візуального мислення, на думку 

дослідників, це функція упорядкування значення образів. Жодну інформацію 

про предмет не вдасться передати спостерігачу до тих пір, поки цей предмет 

не буде представлений у структурно зрозумілій формі. Саме маніпуляція 

елементами видимого світу, що породжує новий образ, і становить сутність 

візуального мислення. Воно виконує специфічні пізнавальні функції, 

діалектично доповнює понятійне дослідження об’єкта,  має синтетичний 

характер: виникає на основі вербального мислення, але за рахунок поєднання 

із трансформованим чуттєвим матеріалом втрачає свій вербалізований 

характер [12].  

Теоретико-методологічним засадам візуалізації навчальної інформації 

присвячені праці С. Аранова, А. Вербицького, В. Давидова, П. Ерднієва, 

М. Мінського та ін. Залучення візуального мислення у навчанні і, відповідно, 

візуальних засобів наочності таких як, наприклад,  інфографіка, дає низку 

переваг: 
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- по-перше, спрощення складних понять (візуалізація допомагає складну 

інформацію відобразити в малюнку, схемі, що можна охопити одним 

поглядом замість прослуховування великих за обсягом текстів); 

- по-друге, мотивація учнів аналізувати інформацію (карти, схеми, 

графіки дозволяють наочно подати ієрархічні відношення, причинно-

наслідкові зв’язки і динаміку виучуваних явищ, виявити їх подібності 

та відмінності); 

- по-третє, підвищення рівня отриманих знань (психологами 

встановлено, що зорове сприйняття відбувається на трьох рівнях: 

відчуття, сприйняття та уявлення, у той час як через органи слуху – 

лише на рівні уявлення. Тому доцільно повторювати складну 

інформацію не менше трьох разів, широко використовуючи різні 

засоби наочності).  

4) Використання інфографіки можливе на всіх етапах вивчення 

художнього твору. Під час підготовки до сприймання вона сприятиме 

актуалізації опорних знань,  зацікавленню учнів постаттю автора та його 

твором. На етапі читання допоможе школярам прослідкувати хід подій, 

зрозуміти значення невідомих слів, встановити в тексті причинно-наслідкові 

зв’язки. У процесі аналізу сприятиме глибшому проникненню в неповторний 

світ художнього тексту.  При підведенні підсумків – виділити головне у 

виучуваному матеріалі. 

5) Засадничими для розроблюваної нами методики використання 

інфографіки під час вивчення художнього твору  стали праці вчених-

методистів (Т. Бугайко, Ф. Бугайка, Г. Ващенка, Н. Волошиної, С. Жили, 

О. Мазуркевича, В. Неділька, Є. Пасічника, А. Ситченка, Б. Степанишина, 

В. Шуляра та ін.) про впорядковані способи взаємозв’язаної діяльності 

вчителя і учнів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань. 

Оскільки перед сучасною школою стоїть завдання формування 

конкурентоспроможної, здатної до самореалізації та саморозвитку 

особистості,  патріота України, в освітньому процесі перевага має надаватися 
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активним методам навчання, серед яких чільне місце посідають пошуково-

дослідницькі. Використовуючи інфографіку під час вивчення художнього 

твору, застосовуємо частково-пошуковий метод,  суть якого полягає у 

цілеспрямованому керівництві пізнавальною діяльністю школярів. Навчаємо 

семикласників виконувати окремі етапи дослідження шляхом здійснення 

низки пошукових дій: 

перший – сприйняти та проаналізувати інформаційно-пізнавальний 

матеріал, зокрема про зв'язок між біографією автора та його твором; 

усвідомити проблему; 

другий – сформулювати проблему (відобразити її суть – через 

завдання, що слід виконати, чи запитання, на яке треба дати відповідь); 

третій – побудувати самостійно знайдений доказ; 

четвертий – зробити висновки із запропонованих фактів; 

п’ятий – висловити своє припущення і далі скласти план його 

перевірки і т. ін. [11]. 

Застосування частково-пошукового методу   спрямоване на організацію   

вчителем пізнавальної діяльності школярів, залучення їх до вивчення 

художнього твору за допомогою інфографіки. Сприяє цьому і використання 

різних прийомів читання твору: 

 первинне читання художнього твору – обов’язкова умова його аналізу; 

 коментоване читання – правильне сприймання певних фактів,  увага до 

деталей, розкриття підтексту;    

 вибіркове читання – для виявлення у літературному творі 

автобіографічних елементів, художніх деталей, символічних образів. 

Використання інфографіки під час застосування пошуково-

дослідницьких методів у процесі вивчення художнього твору сприятиме 

формуванню вмінь кваліфікованого читача. 

Отже, під час розроблювання методики використання інфографіки для 

вивчення художнього твору  у 7-му класі враховувалися: основні завдання 

розвитку й виховання особистості, що стоять перед сучасною школою; 
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положення  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

щодо літературного компонента освітньої галузі «Мови і літератури» для 

основної школи; очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності 

семикласників з української літератури; пізнавально-вікові особливості 

учнів; теоретико-методологічні засади візуалізації навчальної інформації; 

загальнодидактичні, літературознавчі та специфічні для шкільного вивчення 

тексту принципи аналізу; етапи вивчення художнього твору; характер 

завдань, що сприяють формуванню кваліфікованого читача у процесі 

розгляду літературного тексту.  

Залучення учнів до пошуково-дослідної діяльності під час вивчення 

художнього твору за допомогою інфографіки створює сприятливі умови для 

розвитку самостійного мислення, власних естетичних смаків, вироблення 

умінь аналізувати інформацію, виокремлювати головне, прагнути до 

самореалізації та ініціативності. Слушність цього висновку підтвердили 

проведені нами уроки за пропонованою методикою.  

 

2.3. Хід дослідного навчання та його результати 

Зміст дослідницької роботи визначався чинною програмою з 

української літератури для 5-9-х класів, графіком виробничої практики 

студентів ІV курсу напряму підготовки «Філологія (українська мова та 

література)*». Підготовка уроків вивчення художнього твору  із 

використанням інфографіки передусім починалася із вивчення календарно-

тематичного планування вчителя, аналізу навчального матеріалу з теми, 

виокремлення основних понять, що їх учні мають засвоїти, визначення умінь, 

якими семикласники мають оволодіти. Внесені для пошуково-дослідної 

роботи теми визначені програмою, план проведення уроків складався на 

основі календарно-тематичного планування учителя української мови та 

літератури Херсонської  спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. № 52 з поглибленим 

вивченням української мови, результати дослідного навчання оцінювалися 

під час виконання учнями контрольної роботи. 
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 За календарно-тематичним плануванням учителя української мови та 

літератури І категорії Густенко Ольги Олександрівни проведення уроків за 

автобіографічною повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять» передбачено в 

кінці другої чверті. На вивчення цієї теми словесник відвів 6 годин. 

 Дослідна робота проходила відповідно до  етапів вивчення епічного 

твору: підготовка до сприймання, читання, аналіз, підсумки. Під час 

підготовки до сприймання твору, враховуючи вимоги програми, пропонуємо 

подати учням основні відомості про автора у вигляді інфографіки «Чому ця 

людина така відома?»(рис.2.3).  

 Аналіз образу головного героя Михайлика провели, використовуючи 

інфографіку(рис.2.4): 

                                  

                                

        Рис.2.3                                                                                 Рис. 2.4  
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Запропонували учням, зокрема, такі запитання і завдання: 

 Чи таким Ви уявляли Михайлика, як побачив його режисер фільму? 

Свою відповідь обґрунтуйте. 

 Що пов’язує головного героя з книгами? 

 Чи згодні Ви з виділеними рисами характеру хлопчика? Підтвердіть 

свою думку, посилаючись на текст. 

 Що за дівчинка представлена на інфографіці? Яку роль у житті  

головного героя вона посідає? Доведіть свою думку цитатами з 

тексту. 

 Чому на інфографіці поданий малюнок лампочки? 

 Учні жваво відповідали на ці та інші запитання. Подана інфографіка 

значно активізувала їхню пізнавальну діяльність.  

 Характеризуючи інші образи повісті, теж використали інфографічні 

зображення. Образи діда Дем’яна та бабусі представили в таких 

інтерпретаціях (рис.2.5), (рис.2.6): 

               

                   Рис.2.5                                                       Рис.2.6 
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Аналізуючи образи дідуся й бабусі, використали таку систему завдань і 

запитань: 

 Яким ви уявляєте діда Дем’яна? Як його описує автор? 

 Що цікавого дід розповідав Михайлику?  

 Яким чином дідусь прищеплював онуку любов до природи, 

оточуючого світу? 

 Чим найбільше полюбляла займатися бабуся? Про що це свідчить?  

 До чого бабуся намагалась привчити Михайлика?  

 Як бабуся ставилася до пестощів онука? 

Наступними проаналізували образи батьків головного персонажа та 

з’ясували, як  вони вплинули на його світобачення  (рис 2.7), (рис.2.8). 

               

 Рис. 2.7           Рис. 2.8 

 Зокрема, школярам потрібно було знайти в тексті характеристику 

образу матері, фрагмент із гарбузовим насінням та пояснити, чому батькову 
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кирею Михайлик дуже любив. Далі перейшли до аналізу образу Люби, 

використавши наведену нижче інфографіку (рис. 2.9).   Семикласникам було 

запропоновано дати відповідь на запитання, як ці малюнки пов’язані з 

Любою. Останнім у характеристиці персонажів був  дядько Себастіян (рис. 

2.10). Завданням школярів було  виділити риси його вдачі та пояснити своє 

ставлення до нього. 

             

                   Рис. 2.9                                                        Рис. 2.10 

Практика засвідчила, що інфографіка дозволяє упродовж одного уроку 

на належному рівні проаналізувати образи декількох персонажів, оскільки 
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візуальне подання навчального матеріалу значно полегшує процес його 

засвоєння, робить його динамічним. 

 На підсумковому етапі аналізу епічного твору пропонуємо закріпити 

вивчений матеріал за допомогою інфографіки «Що поєднує Михайла 

Стельмаха з цими зображеннями?»(рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11 

Завершував вивчення повісті урок написання твору на тему 

«Шанобливе ставлення до природи у повісті «Гуси-лебеді летять…». 

Письмова робота виявила, що школярі 7-Г класу широко використали 

матеріал, поданий їм за допомогою інфографіки. Це значно збагатило 

розкриття теми.  Подаємо фрагменти учнівських робіт:  

«Мати теж намагається пояснити сину, що земля жива, мудра, що 

вона може гніватись і бути вдячною і щедрою. Інколи мати Михайлика 

розмовляла з землею і відкривала їй свої таємниці. Вона нічого так не 

любила, як землю, що дарувала красу і життя. Найбільшою цінністю для неї 

було гарбузове насіння» (рис.2.8) 

                                                           (Дацко Кирил, 7-Г клас) 
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«Бабуся Михайлика також допомагає онукові зрозуміти світ. Хлопчик 

частенько підглядає за бабусею, яка порається на городі. Вона водить його 

по саду і показує, як ростуть дерева і овочі, вчить доглядати за садом» (рис. 

2.6) 

                                                            (Метельська Катерина, 7-Г клас) 

«Коли на городі з’являється перший пуп’янок огірка чи зацвітав 

повернутий до сонця соняшник, мати брала його, малого, за руку  і вела 

подивитись на це диво» (рис. 2.8) 

                                                           (Тіманова Маргарита, 7-Г клас)                                                  

Аналіз письмових робіт у 7-Г та 7-А класі засвідчив, що школярі   7-Г 

класу, які вивчали текст за допомогою інфографіки, показали вищий рівень 

знань. Це підтверджують результати, наведені у таблиці 2.2. 

                                                                                                                 Таблиця 2.2 

Кількісні показники виконання учнями письмової роботи 

№ 

п/п 

 

Рівні 

 

Бали 

Кількість учнів 

7-А 7-Г 

1. Початковий 1-3 3 0 

2. Середній 4-6 4 0 

3. Достатній 7-9 16 20 

4. Високий 10-12 4 7 

 

Отже, проведене дослідження підтвердило ефективність використання 

інфографіки на уроках  української літератури під час розгляду художнього 

твору. Візуальне подання навчальної інформації значно полегшує процеси  її 

сприймання та запам’ятовування сучасними учнями, сприяє підвищенню їх 

рівня знань  та зацікавленню виучуваним текстом, мотивує школярів до 

заглиблення у неповторний внутрішній світ митця. 
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ВИСНОВКИ 

Проведена робота була спрямована  на розробку методики 

використання інфографіки під час вивчення художнього твору на уроках 

української літератури у 7-му класі. У процесі дослідження розв’язано 

поставлені завдання, одержано й проаналізовано результати, що дозволило 

зробити такі висновки: 

1. Обов’язковою передумовою організації освітнього процесу в 

сучасній школі є урахування таких особливостей учнів покоління Z, як  

«кліпове» мислення, дефіцит уваги, труднощі у засвоєнні складного 

матеріалу, гіперактивність тощо.  Словесникам необхідно опановувати нові 

методи, прийоми, технології, засоби навчання, шукати зручні для школярів 

шляхи подання матеріалу. Одним із них є інфографіка. 

2. Інфографіка – це графічне представлення матеріалу в узагальненому 

вигляді. Вона дозволяє у стислій формі  візуально донести до учнів складну 

інформацію, подати певні відомості в такому вигляді, коли для сприйняття 

вистачає декількох секунд. Серед основних функцій  інфографіки: 

інформування; привернення уваги та підвищення інтересу до теми; 

полегшення сприйняття інформації; краще її розуміння; поєднання великих 

обсягів інформації та візуального ряду  тощо. 

3. Проаналізовано різноманітні сервіси для створення інфографіки. 

Подано їх порівняльну характеристику. Під час дослідження користувалися 

переважно безкоштовним сервісом «Canva», що має низку переваг. 

4. Порівняльний аналіз навчальних видань із української літератури 

для 7-го класу дозволяє стверджувати, що найбільше враховано рекомендації 

фахівців щодо використання  методу візуалізації як головного способу 

подання інформації сучасним  школярам у підручнику Л.Коваленко. 

5. Під час розроблювання пропонованої методики враховувалися: 

основні завдання розвитку й виховання особистості, що стоять перед 

сучасною школою; очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності 

семикласників з української літератури; пізнавально-вікові особливості 
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учнів; теоретико-методологічні засади візуалізації навчальної інформації; 

принципи аналізу художнього тексту; етапи вивчення  твору; характер 

завдань, що сприяють формуванню кваліфікованого читача.  

6. У ході дослідження встановлено, що використання інфографіки 

можливе на різних етапах вивчення художнього твору. Під час підготовки до 

сприймання вона сприяє актуалізації опорних знань,  зацікавленню учнів 

постаттю автора та його твором. На етапі читання допомагає школярам 

прослідкувати хід подій, зрозуміти значення невідомих слів, встановити в 

тексті причинно-наслідкові зв’язки. У процесі аналізу сприяє глибшому 

проникненню в неповторний світ художнього тексту.  При підведенні 

підсумків дозволяє виділити головне у виучуваному матеріалі. 

7. Залучення учнів до пошуково-дослідної діяльності під час вивчення 

тексту за допомогою інфографіки створює сприятливі умови для розвитку 

самостійного мислення, естетичних смаків, вироблення умінь аналізувати, 

виокремлювати головне, прагнути до самореалізації та ініціативності. 

8. Аналіз учнівських робіт дає підстави стверджувати, що школярі, які 

засвоювали матеріал за допомогою інфографіки, показали вищий рівень 

знань. У своїх письмових творах вони широко використали відомості, подані  

їм за допомогою інфографіки. Це суттєво збагатило розкриття теми. Отже, 

дослідження підтвердило ефективність використання інфографіки на уроках  

української літератури під час розгляду художнього твору. Візуальне 

подання навчальної інформації значно полегшує процеси  її сприймання та 

запам’ятовування сучасними учнями, сприяє підвищенню їх рівня знань  та 

зацікавленню виучуваним текстом, мотивує школярів до заглиблення у 

неповторний внутрішній світ митця.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх можливостей використання 

інфографіки на уроках української літератури у 7-му класі, а висвітлює лише 

основні аспекти цієї роботи і є перспективним напрямом для подальшого 

наукового пошуку, зокрема  у застосуванні інфографічних матеріалів  для 

засвоєння теоретико-літературних понять. 
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Додаток А 

Сервіси для створення інфографіки 

 

      Назва 

сервісу 

   Загальна інформація         Вигляд сервісу 

Infogr.am Простий 3-кроковий сервіс: 

оберіть шаблон, графічно 

унаочніть дані та поділіться 

інфографікою із друзями та 

знайомими. Infogr.am – це 

інструмент, що найбільше 

підходить для створення схем, 

графіків і карт  

 

 

 

Easel.ly У ресурсі Easel.ly зібрано 

десятки безкоштовних 

шаблонів для створення 

інфографіки на будь-яку тему. 

Усі вони піддаються 

редагуванню, тому навіть із 

найбільш далекого до вашої 

теми зображення можна 

зробити потрібну візуалізацію. 

Easel.ly містить бібліотеку 

заготовок: графіків, стрілок, 

зображень, блок-схем, 

шрифтів і колірних палітр. Їх 

можна додавати та видаляти 

залежно від потреби. Сервіс 

максимально простий у 

використанні 
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Draw.io  

 Один із найпростіших 

безкоштовних ресурсів для 

створення діаграм і блок-схем. 

На сайті доступні різноманітні 

шаблони структур і форм. 

Draw.io також можна 

використовувати для 

створення графіків та UML-

моделей. 

 Підтримується функція 

експорту готових схем, а 

також опція синхронізації з 

Google диском 

 

 

Canva 

 

Канва дозволяє нестандартні 

розміри полотна,  має велику 

бібліотеку контенту - тільки за 

запитом «Любов» сайт 

знаходить більше 100 

картинок. Також, можна 

завантажувати свої власні 

картинки 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.draw.io/
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Додаток Б 

Анкета для учнів 

1. Чи потрібно сучасній людині читати книги? 

    А. Так 

    Б. Ні 

2. Чи любите ви читати художню літературу? 

    А. Так 

    Б. Ні 

3. Скільки книг за все життя ви прочитали? 

    А. Від 5 і більше 

    Б. 1-5 

    В. Жодної повністю 

4. Скільки годин на тиждень ви приділяєте читанню? 

    А. 1-2 години 

    Б. 3 і більше 

    В. Зовсім нічого не читаю 

5.Ви надаєте перевагу друкованій книзі чи електронному носію? 

   А. Друкована книга 

   Б. Електронний носій 

6. Наявність малюнків, ілюстрацій для вас: 

    А. Дуже важлива 

    Б. Не має значення 

7. Чому ви читаєте художні твори? 

    А. Бо це вимагає вчитель літератури 

    Б. Батьки змушують 

    В. Мені самому цікаво 

8. Чи цікаві твори ви вивчаєте на уроках літератури? 

    А. Так 

    Б. Ні          

    В. Мені байдуже 


