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Під впливом трансформацій сучасного суспільства, бурхливого розвитку 

інформаційних технологій, модифікації звичної реальності й формату взаємин 

між людьми змінюється традиційний навчальний процес. Надзавдання 

освітянина, який викладає мовні дисципліни вітчизняним та іноземним 

здобувачам медичної освіти в Україні, – сприяти розвитку здатності до 

безконфліктної міжкультурної взаємодії, вибудовуванню комунікативних 

взаємин із носіями української мови, адекватному й нормативному 

послуговуванню мовними засобами рідної / нерідної мови для реалізації інтенцій 

і прагматичних установок у різних ситуаціях усного й писемного спілкування. 

Успішна реалізація дидактичних завдань значною мірою залежить від 

методів і засобів викладання. Утім, на наш погляд, результат і ефективність 

авдиторної / позаавдиторної спільної діяльності викладача і студента 

детермінуються бажанням здобувачів освіти навчатися. Для забезпечення 

зовнішньої мотивації до вивчення української мови за професійним 

спрямуванням у медичному ЗВО й української мови – іноземної для 

англомовного контингенту здобувачів вищої медичної освіти в Україні – 

викладач має чітко й виважено окреслювати навчальні цілі, подавати матеріал у 

доступній, адаптованій до рівня студентів формі, демонструвати власні знання й 

фахову кваліфікацію, створювати атмосферу, емоційно сприятливу для 

засвоєння фактажу й формування базових умінь, а також активізації критичного, 

образного мислення й пізнавальної діяльності студентів. 

Сучасний здобувач освіти чітко усвідомлює власну життєву мету й 

поступово вибудовує траєкторію руху для її успішного досягнення. 

Викладацький склад переформатовує діяльність не лише для засвоєння 

студентом базових знань, умінь і навичок, а й для сприяння всебічному розвитку 

кожного здобувача освіти, створює освітнє середовище для реалізації творчих 
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здібностей, забезпечуючи адаптацію студента до навчання за фахом, його 

самореалізацію, еволюцію й подальшу успішну професійну діяльність. 

Сучасний педагог сміливо експериментує із засобами і традиційним 

алгоритмом трансляції навчальної інформації, апелює до інноваційних 

дидактичних методів і прийомів, адаптується до внутрішніх і зовнішніх змін 

здобувачів освіти, їхніх потреб і оновлених цілей. Цілком переконливими 

вважаємо міркування дослідниці В. Юфименко:«Ефективне використання 

інтерактивних методів ґрунтується на принципі доступності і передбачає 

створення ситуацій успіху, що стимулює здобувачів освіти до навчання» [2, с. 

326]. 

Заняття в ЗВО мають уповні відповідати рівню сучасних студентів і розвитку 

суспільства. Багаторічний досвід роботи з вітчизняними й іноземними 

здобувачами медичної освіти переконує в результативності пошуку наочних 

засобів, їх створення й систематичного використання. Такий підхід вважаємо 

цілком прийнятним і методично вмотивованим, оскільки сучасний студент 

орієнтований на зорове сприйняття даних у оновленому форматі спілкування, 

здобування й поширення інформації, а усвідомлення мультимодальності 

навколишнього простору поступово змінює підходи до навчання студентів 

загалом. На підтвердження думки фіксуємо: «Дидактично вмотивована 

імплементація різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій, зосібна 

розгалуженої парадигми візуалізаційних засобів, у вишівський навчально-

виховний процес має посприяти забезпеченню належного рівня подачі й 

моніторингу навчальної інформації» [3, с. 79].  

Ми переконані, що раціональне структурування й подача навчального 

матеріалу за допомогою мультимодальних текстових вкраплень забезпечує 

стисле представлення значних обсягів інформації та її сприймання за рахунок 

швидкої активізації пізнавальних механізмів, які доповнюють та 

урізноманітнюють вербальний канал подачі інформації. «Використання 

мультимодальних об’єктів як автентичних матеріалів під час практичних занять 

викликає інтерес, спонукає до спілкування», – фіксуємо у праці Н. Крекотень [1, 

с. 60]. 

Різноаспектні проблеми, прямо чи опосередковано пов’язані із технологією 

візуалізації в освіті, розглянуто у розвідках П. Анохіна, О. Асмолова, 

Ф. Бартлетта, О. Бецько, О. Бігич, Г. Бурменської, А. Вербицького, 

І. Володарської, В. Давидова, З. Калмикової тощо. Теоретико-методологічну 

основу для подальшого ґрунтовного аналізу й опису питань візуалізації 

освітнього простору закладено в низці праць (Л. Білоусова, Л. Білявська, 

Д. Безуглий, Л. Бутенко, Н. Житєньова, О. Мансуров, М. Манько, О. Мілейко, 

В. Осадчий, Т. Сорока, Б. Стариченко, М. Цимбалюк, В. Швирка, С. Шушкевич, 

В. Щербатюк тощо).  

Дидактичний потенціал мультимодальних текстів розглянуто в дослідженнях 

вітчизняних та зарубіжних науковців (Л. Байдак, Н. Волинець, З. Батринчук, 

О. Бешлей, І. Григоренко, М. Коздра, О. Крекотень, М. Кузнецова, 

Т. Кравчинська, М. Скрипник, М. Шибеко, А. Ferrari, R. Hobbs, А. Serafini, L. 

Shanahan тощо).  
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У цій роботі ми зосередили увагу на перевагах і можливостях використання 

дидактичних мультимодальних під час вивчення української мови як іноземної в 

медичних ЗВО. 

Мультимодальний текст передовсім транслює необхідну навчальну 

інформацію. Крім цього, він покликаний забезпечити здобувачам освіти 

можливість її самостійного вирізнення, інтерпретації й синтезу фактажу, 

поданого як словесно, так і ілюстративно. Під час роботи з розглядуваними 

текстами результат, зосібна краще сприйняття, глибоке осмислення й 

запам’ятовування інформації, досягається через раціональну комбінацію 

сприйняття візуального, раціонального й емоційного.  

Мультимодальними текстами, які активно використовуються в навчальному 

процесі, вважають плакати, схеми, таблиці, тематичні світлини, картки, карти, 

ілюстративні фрагменти, мережеві меми, комікси, колажі, мотиватори / 

демотиватори, буклети, постери, логотипи, буктрейлери, скрайббукінги, 

«дуддли», зразки навчальної інфографіки тощо.  

У кожному із згаданих вище зразків вербальні й невербальні компоненти 

функціонують в єдиному семантичному континуумі, виформовуючи цілісний і 

зв’язний мультимодальний текст, – дидактичний продукт, який за умови 

раціонального використання під час навчання активізує пам’ять, мисленнєву 

діяльність, уяву студента, позитивно впливає на його мотивацію, самостійність 

пошуків та можливу дослідницьку перспективу здобувачів освіти в цілому. 

Окремо зауважимо про оригінальність оформлення розглядуваних дидактичних 

текстів, їхню компактність, лаконічність та образність. 

Цілком виправданим й дидактично вмотивованим уважаємо поєднання 

кількох видів мультимодальних текстів, що містять навчальний контент, адже 

транслювати зміст за допомогою зорових представлень, реалістичних й 

асоціативних образів, кольорових вкраплень, графічних схем, малюнків, слайдів, 

світлин чи графіків, а також ретельно дібраного словесного мінімуму, описувати 

й розтлумачувати суть і специфіку розглядуваної теми значно простіше. При 

цьому представлені дидактичні мультимодальні тексти не повинні дублювати 

навчальний матеріал, а, навпаки, доповнювати й розширювати його змістове 

наповнення. 

Багаторічна робота з іноземними здобувачами освіти демонструє їхню 

цікавість до нового, інформаційного способу подачі фактажу і засвоєння 

матеріалу, який сприяє розвитку когнітивних навичок та підвищенню інтересу 

до навчальної дисципліни. Розширює спектр переваг впровадження елементів 

роботи з мультимодальними текстами під час авдиторного / позаавдиторного 

виучування мовних дисциплін у ЗВО, зосібна й медичних, творча активність і 

самостійність тих, хто навчається, швидка активізація навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів освіти на будь-якому етапі заняття, наочність, 

деталізація, структурування навчального контенту, можливість фокусування 

уваги на ключових аспектах виучуваної теми, залучення до навчальної 

дискусії кожного студента. Мовимо про те, що забезпечення візуалізації 

фактажу через використання мультимодального текстового матеріалу дає 

змогу акцентувати увагу на ключових моментах  виучуваного та відкриває 
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нові перспективи для реалізації провідних дидактичних принципів і цілей 

навчання. 

Подаємо для прикладу зразок завдання, яке можна використовувати на 

занятті з дисципліни «Українська мова як іноземна» (ІІІ курс, спеціальність 

«Стоматологія»). 

1. А. Розгляньте зразок навчальної інфографіки «Зубний біль» (мал. 1,2) / 

Look at the Infographics «Toothache» given below. 

Б. Виберіть з виучуваного уроку нові слова і фрази, запишіть їх / Select the 

new words and phrases and write them down. 

B. Створіть свою інфографіку. Використовуйте електронні ресурси / 

Create your own Infographics. Ресурси для створення інфографіки / Оnline tools 

for creating Infographics: (https://piktochart.com/, https://creately.com/, 

https://infogram.com/, https://visual.ly/, https://developers.google.com/chart/, 

https://www.parchment.com/, https://www.easel.ly/, https://app.diagrams.net/, 

https://www.omnigroup.com/, https://cacoo.com/). 

Підказка: щоб створити інфографіку, дотримуйтесь кількох простих 

правил: визначте мету й тему, доберіть потрібну інформацію, візуалізуйте її, 

попрацюйте зі стилем / To create your sample just follow few steps below: оutline 

your goals for creating your Infographic, collect the data for your Infografic, visualize 

the data, add style to your Infographic design.  
 

 
Малюнок 1, 2 

2. А. Прочитайте навчальний комікс (мал. 3). Запропонуйте заголовок до 

коміксу / Read the educational comics. Make up a name for it. 

Б. Оберіть один із коміксів 1 – 2 (мал. 3,4) . Складіть діалог до нього. 

Використовуйте активну лексику заняття / Choose one of the followings 

comics 1 –24 and compose your own dialogue. Use active topical lexemes.  
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Малюнок 3 

 
Малюнок 4, 5 

Можемо висновувати, що урізноманітнення викладацького арсеналу й 

розширення сегмента педагогічної інноватики, зумовлені зміною життєвих 

реалій, а також зростанням ролі знань і технологій, інтенсифікації процесів 

глобалізації, посилення впливу Інтернету й викликами реформування системи 

освіти загалом. Активне й умотивоване використання дидактичних 

мультимодальних текстів сприяє підвищенню ефективності засвоєння 

української мови як вітчизняними, так і іноземними здобувачами освіти. Надалі 

перспективним бачиться детальніше дослідження впровадження 

мультимодального підходу у викладання української мови / української мови як 

іноземної в медичних ЗВО. 
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