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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОГРАФІКИ 
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ІНТУЇТИВНОГО 
МИСЛЕННЯ УЧНІВ 

Голуб І.І.,

ННЦ ПТО НАПН України, м. Київ 

Володіння іноземною мовою — необхідна умова для 

успішного навчання та майбутнього професійного зростання учнів. 

Англійська мова — це мова міжнародного спілкування. З метою акти-
візації вивчення учнями іноземної мови використовуємо візуальну по-
дачу інформації — інфографіку.  

Зазначимо, що мислення як вищий пізнавальний процес у навчаль-ній 

діяльності учня на уроках англійської мови виконує низку функцій:  
— активізує творче відображення світу, допомагаючи учневі роби-

ти теоретичні та практичні висновки;  
— виходячи за межі чуттєвого, мислення розширює коло пізнання 

учня;  
— встановлює зв’язки та відношення між предметами, підсумком 

яких є певна думка учня або ідея, виражена словами.  
Мислення учня завжди пов’язане з проблемною ситуацією. 

Проблемна ситуація — це конфлікт між тим, що дане суб’єкту, і тим, 

чого він повинен досягти.  
Одним із видів мислення є інтуїтивне мислення, яке характери-

зується швидкоплинністю, відсутністю чітко виражених етапів, міні-
мальною усвідомленістю. Розвиток інтуїтивного мислення учня фор-
мує підґрунтя для інсайту. Інсайт — миттєве усвідомлення 
розв’язання певної проблеми. Від усвідомлення проблеми учень 

переходить до прийняття рішення. Інтуїція — це здатність до 

безпосереднього отри-мання знань розумом або відчуттям, без 

попереднього спостере-ження та роздумів. Інтуїтивне мислення 

відбувається швидко та без зусиль. Воно схоже на чуттєве 
сприйняття, але відрізняється від ньо-го тим, що інтуїтивні дані не є 

відчуттям і не викликані певними діями на органи чуттів.  
Інфографіка (скорочено від «інформація» та «графіка») являє собою 

тип зображення, який поєднує представлені у тексті дані з візуальним 

малюнком і таким чином допомагає вчителю донести зміст інформації  
у стислій формі до своєї аудиторії. 
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Тобто, інфографіка — це візуалізація даних, яка спрямована на пе-
редачу учневі складної інформації у такий спосіб, аби її швидко і 

легко можна було зрозуміти.  
Інфографіка створюється як аналітичний конструктор, який до-

помагає учневі зрозуміти причинно-наслідковий зв’язок, зробити ба-
гатовимірні порівняння, вивчати представлені дані, оцінювати їх до-
стовірність та робити висновки. Аналітичне мислення є основою для 

практичного відображення фактичних даних за допомогою інфогра-
фіки.  

Мислення викладача під час створення інфографіки має аналітич-
но-пошуковий характер. Учень, сприймаючи зразок інфографіки, 

акти-візує спочатку своє інтуїтивне мислення, а потім аналітичне.  
Правильно дібрана кольорова палітра інфографіки сприятиме по-

зитивному настрою учня.  
Існує багато різноманітних сайтів та програм для створення інфо-

графіки. Наведемо приклади соціальних сервісів для обміну та розмі-
щення інфографіки з іноземної мови в режимі он-лайн: 

— http://infographicsmania.com; 
— http://visualoop.com; 
— https://www.pinterest.com. 
Отже, використання інфографіки як методу навчання іноземної 

мови розширює можливості для наочності та представлення інформа-
ції, допомагаючи систематизувати значні обсяги даних, створює пози-
тивне середовище для навчальної діяльності своєю кольоровою палі-
трою. Інфографіка є підґрунтям для розвитку інтуїтивного мислення 

учнів та сприяє якісному навчанню англійської мови. 
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