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ФОРМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В 

ІНШОМОВНІЙ АВДИТОРІЇ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 

 У статті розглянуто питання, пов’язані з набуттям мовної 

компетенції студентами зарубіжних країн, що вивчають українську мову як 

іноземну. Окреслено форми унаочнення навчального контенту, зокрема для 

опанування лексики. Наведено приклади застосування таких форм 

візуалізації як презентація й хмари тегів. 

 Ключові слова: іноземні здобувачі освіти, форми візуалізації, 

навчальна презентація, хмари тегів. 

The article deals with issues related to acquiring language competence by 

students from foreign countries studying Ukrainian as a foreign language. Various 

forms of visualization of educational content are outlined, in particular for 

mastering vocabulary. Examples of using such forms of visualization as 

presentations and tag clouds are given in the article. 
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 Сучасні умови організації навчально-виховного процесу закладах 

вищої освіти України, ступінь розвитку освітніх технологій, нове покоління 

здобувачів освіти зумовлюють необхідність осучаснення форм і методів 

навчання, зокрема й української мови як іноземної. 

 Переосмислення класичних підходів до навчання мови іноземних 

студентів викликано ще й вимушеним переходом до онлайн занять поза 

межами мовного середовища. Мета наших досліджень – пошук 

найефективніших форм організації занять і створення пізнавального, 

інформативного навчального контенту, здатного підтримувати в 



інокомунікантів зацікавленість, бажання опанувати мову, мотивацію до 

розвитку комунікативних компетентностей в усіх видах мовленнєвої 

діяльності. 

Питання візуалізації навчального матеріалу досліджувалося 

вітчизняними й закордонними науковцями, зокрема О. Асмоловим, 

А. Вербицьким, В. Давидовим, Л. Панченко, Л. Бондаренко, С. Терещенком, 

І. Гафіатуліною, Л. Назаревич. Більшість науковців наголошує на 

ефективності візуалізації як навчальної технології для сучасного студентства, 

яке характеризується «кліповим мисленням», тобто пізнає світ, переважно, 

через візуальні образи, краще сприймає і запам’ятовує унаочнену 

інформацію, ніж прослухану чи прочитану. Зацікавити сучасного здобувача 

вищої освіти читанням наукових текстів (здебільшого, значних за обсягом), 

вивченням теоретичних положень лекції без опертя на наочність – 

неможливо. І, якщо, чисельні ілюстрації, малюнки, схеми традиційно 

вважалися прерогативою середньої освіти, то зараз візуалізація є вимогою 

часу на всіх етапах здобуття освіти. 

 Вивчення лексики на етапі доуніверситетської підготовки іноземних 

громадян є важливою умовою для адаптації до проживання в Україні та 

здобуття фахової освіти в українських ЗВО, досягнення комунікативної 

компетентності в побутовій, освітній, науково-професійній сферах 

спілкування. Унаочнення, як один із методів ейдетики, уможливлює 

ефективне запам’ятовування лексичних одиниць, мовних і стилістичних 

норм їх уживання під час вивчення комунікативно значимих розмовних тем. 

Часто термін «візуалізація» застосовується асоціативно до такої 

комп’ютерної технології як презентація, адже ретельно створені навчальні 

презентації забезпечують одночасне сприйняття інформації через аудіо й 

відео канали. На думку Л. Назаревич «під час роботи з якісно розробленими 

слайдами студентам простіше встановити причинно-наслідкові зв’язки між 

мікротемами, легше сприймати нову інформацію, оскільки є можливість 

повторювати речення разом із викладачем і бачити пов’язану з текстом 



схему, фотографію, карту» [2, с. 241]. Крім того, завдяки яскравим образним 

презентаціям, іноземці знайомляться з країною, регіоном, де вони навчаються 

й проживають, що полегшує адаптацію, адже, опановуючи мову, іноземні 

здобувачі освіти вчаться існувати в новому соціумі, знаходити порозуміння, 

спілкуючись з українцями.  

Наведемо приклад роботи з лексикою за темою «Мої покупки» до 

тексту «Як я купую продукти». На слайді зображені полиці магазинів, 

наведено приклад семантизації слова через знайоме спільнокореневе. 

Студентам пропонуємо пояснити значення слів, послуговуючись цим 

методом семантизації.  

Виконуючи 

завдання, іноземці за 

алгоритмом пояснюють 

слова, розвивають навички 

словотвору, 

конструювання складних 

речень тощо.  

Залежно від мети, попередньо, для підготовки до заняття пропонуємо 

студентам актуалізувати в пам’яті вже знайомі з початкового фонетико-

граматичного курсу назви овочів, виконавши тренувальні завдання, створені 

викладачами на освітніх ресурсах Quizlett, Quizizz, Wordwall.  

 

Наступний слайд скеровує 

навчальну діяльність 

студентів на формування 

граматичної компетенції з 

уживання лексики, на основі 

якої змодельований 

навчальний текст. 

 Після опрацювання тексту іноземні студенти мають можливість 

перевірити й закріпити свої знання в ігровій формі на навчальній платформі 



Kahoot!. Використання цього застосунку під час авдиторного заняття 

створює атмосферу змагання, зумовлює активізацію процесів 

запам’ятовування. 

Ефективним, на нашу думку, є робота з 

використанням хмар тегів, які дозволяють 

запропонувати ряд завдань, зокрема: 

- віднайти й записати знайомі слова; 

- обрати слово, яке об’єднує 

тематичний ряд; 

- визначити зайве слово в цій 

тематичній групі тощо. 
 

Таким чином, застосування новітніх технологій на цьому етапі 

забезпечує створення в уяві відповідного образу значення лексичних 

одиниць, що вивчаються, викликає позитивні емоції, завдяки чому 

покращується засвоєння інформації, розвивається пізнавальний інтерес, 

формуються вміння висловлювати креативні ідеї.  
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