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Статтю присвячено висвітленню ефективності використання стратегій візуальної грамот-

ності для розвитку навичок критичного мислення та мовленнєвої компетентності студентів ЗВО 
засобами мультимодальних текстів. Відзначено, що візуальна грамотність та мультимодальність 
широко представлені з погляду методики викладання іноземної мови у сучасних зарубіжних досліджен-
нях. Сучасний аналіз навчального процесу та численних досліджень підтвердив, що одним із найефек-
тивніших способів формування візуальної грамотності у процесі вивчення іноземної мови слугують 
мультимодальні тексти як інструмент удосконалення навичок критичного мислення студентів у 
процесі логічного опрацювання візуального матеріалу та за допомогою постановки низки змістовних 
запитань, які сприяють цілісній інтерпретації зображень та розкривають задум автора. При цьому 
зазначено, що особлива увага викладачів повинна бути спрямована на підготовку запитань відкритого 
типу. Зважаючи на фрагментарність та «кліпове» мислення сучасних студентів, слід здійснювати 
якісний добір мультимодальних текстів для фасилітації навчального процесу. У такий спосіб забез-
печується проблемний підхід до навчання іноземної мови, що сприяє розвитку навичок візуальної гра-
мотності, критичного мислення і, як результат, іншомовної комунікативної компетентності студен-
тів. Доведено, що візуальна грамотність є важливим компонентом «мультимодальної комунікативної 
компетентності», а не лише допоміжним чи супровідним засобом у навчальній практиці. Дослідження 
спрямоване на викладачів ЗВО і є закликом інтегрувати візуальну грамотність у контекст викладання 
англійської мови. Окреслено перспективи переосмислення візуальних практик у методиці викладання 
іноземних мов. У результаті дослідження створено спеціальний курс для студентів факультету іно-
земних мов Чернівецького національного університету «Основи візуальної грамотності». Курс спрямо-
ваний на ознайомлення студентів-філологів з основними принципами оцінки та інтерпретації мульти-
модальних матеріалів для формування основних засад візуальної грамотності.

Ключові слова: навчання англійської мови у ЗВО, мультимодальність, візуалізація, критичне мис-
лення, інтерпретація зображень, компетентнісний підхід, освітні стандарти.

Постановка проблеми. Сьогодні вчені, худож-
ники, новатори, викладачі та політики на власному 
прикладі доводять, що спілкування за допомогою 
візуальних ресурсів є життєво важливим еле-
ментом життя, роботи та навчання у сучасному 
суспільстві [1; 2], тому вміння критично спосте-
рігати та інтерпретувати зображення має велике 
значення для розуміння, оцінки та отримання 
інформації, переданої через візуальний матеріал, 
тексти і повідомлення.

Сучасні студенти народилися, навчаються і 
творять в епоху соціальних мереж, цифрових 
технологій та сенсорних екранів – у середовищі, 
насиченому візуальним контентом. Їхні практики 
спілкування опосередковуються візуально, вклю-
чаючи створення та обмін фото та відео, відеочат, 
а також візуальну мову емотиконів, GIF-файлів та 
мемів. Однак як тільки студенти потрапляють до 

університетських аудиторій, вони повертаються 
ніби на десятки років назад – у майже повністю 
текстовий світ. Такий контекст може спричинити 
відчуження від матеріалу та змісту курсу, який не 
підходить під модель мислення сучасної молоді. 
Як наслідок, студентство хоча, як правило, техно-
логічно підковане, часто візуально неписьменне. 
Вони не знають, як інтерпретувати й оцінювати 
зображення та як використовувати їх для ефек-
тивного спілкування [3; 4]. Цей факт ставить перед 
викладачами значні виклики, які часто сприйма-
ють компетентність студентів у створенні зобра-
жень та (критичному) оцінюванні як належне.

Зображення будують контекст, сприяють муль-
тисенсорному навчанню та «реактивують цільову 
мову» [2]. Зважаючи на загальноприйняту думку, 
що візуальний супровід полегшує сприйняття 
навчального матеріалу, у нашій роботі ми маємо 
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на меті дослідити, як зображення використову-
ються у навчальних посібниках, призначених для 
вивчення англійської мови у ЗВО, а також запро-
понувати ефективну стратегію їх опрацювання на 
занятті. Насамперед відзначимо, що більшість 
зображень (фотографій та малюнків) у навчаль-
них посібниках використовується лише як деко-
рація. Без сумніву, досвідчені викладачі все ж 
використовують зображення з метою викликати 
інтерес студентів, заохочуючи їх розповісти про 
малюнок чи фото та про те, як воно може стосу-
ватися їхнього власного життя. Однак останнім 
часом спостерігається тенденція до більш кри-
тичного та креативного використання зображень 
у навчальних посібниках, наприклад у Keynote, 
Outcomes, Life (видавець – National Geographic 
Learning), що є позитивним розвитком і свідчить 
про більш обдумане використання зображень у 
вивченні англійської мови зокрема. Сучасні мето-
дологічні розвідки у світлі візуальної грамотності 
як компонента навчання іноземної мови розгляда-
ють функцію зображень у класі як їх використання 
у вигляді наочності, що спрямоване на вдоско-
налення практики мовленнєвих навичок або 
пожвавлення використання граматичних та лек-
сичних конструкцій. У рамках нашої розвідки ми 
прагнемо дослідити перспективи використання 
мультимодальних текстів для формування стра-
тегій візуальної грамотності з метою поліпшення 
навичок критичного мислення та комунікативної 
компетентності студентів факультету іноземних 
мов Чернівецького національного університету і, 
таким чином, розкрити потенціал мультифункціо-
нальної та революційної педагогіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед численних зарубіжних робіт у сфері візуаль-
ної грамотності привертають увагу широкомасш-
табні дослідження, присвячені важливості роз-
витку різних видів грамотності: медіаграмотності 
[5; 6], мультимодальної грамотності [7], цифрової 
грамотності [8; 9] і навіть грамотності у соціальних 
мережах [10]. Ураховуючи те, що зображення вже 
стали мовою нашої щоденної комунікації, осо-
бливо серед молодого покоління, декілька праць 
досліджують переваги застосування стратегій 
візуальної грамотності як інтегральної частини 
навчальних курсів, так і окремого елемента 
навчальної програми у рамках викладання різних 
дисциплін в університеті [11].

С. Стоукс розглядає існуючі стилі навчання та 
їх зв’язок із візуальними матеріалами, наводить 
результати вдосконалення візуалізації за допо-
могою сучасних онлайн-ресурсів. Також автор 
висуває концепцію візуальної грамотності, яка 
визначається як здатність не лише інтерпретувати 
зображення, а й створювати їх для передачі ідей 
і концепцій [12]. Візуальна грамотність пов’язана 
з пізнавальним процесом і використовується з 

метою поліпшення науково-дослідницької компе-
тентності студентів, а теоретичний процес візуа-
лізації представлений трьома етапами: інтерна-
лізацією, концептуалізацією й експортуванням 
візуальних моделей [11].

Ознайомлення з наведеними роботами зару-
біжних науковців у сфері візуальної грамотності 
показує, що основний акцент досліджень робиться 
на психолого-фізіологічних аспектах візуального 
сприйняття. Звертаючись до вітчизняних праць, 
зауважимо, що досить невелика кількість робіт 
присвячена соціокультурним і дидактичним аспек-
там розвитку навичок візуальної грамотності. Слід 
визнати, що опрацювання проблем графічної, 
візуальної та інших типів грамотності, а також роз-
роблення ефективних стратегій їх розвитку є акту-
альними для вітчизняної системи як загальної, так 
і професійної освіти.

Мета статті. У нашому дослідженні ставимо 
за мету представити візуальну грамотність як 
невід’ємний компонент навчання іноземної мови 
у сучасній вищій школі, особливо в контексті дис-
танційної освітньої моделі. Інтеграція стратегій 
візуальної грамотності та роботи над мультимо-
дальними текстами відповідає сучасним компе-
тентнісному та холістичному підходам до нав-
чання студентів ЗВО.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні у 
сфері освіти завданням кожного викладача є 
вчасно реагувати на зміни тенденцій у суспіль-
стві. Сучасне «візуальне покоління» студентів 
сприймає світ по-іншому, що вимагає міждисци-
плінарних підходів до подачі та обробки інфор-
мації, не стільки навички запам’ятовування, 
скільки глибокого аналізу різних медіаресурсів. 
Перш ніж перейти до аналізу можливих стра-
тегій розвитку візуальної грамотності на основі 
роботи з мультимодальними текстами, роз-
глянемо основні поняття та принципи, якими 
будемо оперувати надалі. Р. Вайлман визна-
чає візуальну грамотність як «здатність читати, 
інтерпретувати та розуміти інформацію, пред-
ставлену у зображеннях». Із візуальною гра-
мотністю асоціюється візуальне мислення, яке 
характеризується як «здатність перетворювати 
інформацію всіх типів на зображення, графіку чи 
форми, які допомагають передавати інформацію 
візуально» [13, с. 114].

Візуальна грамотність як мультидисциплі-
нарна концепція була започаткована Дж. Дібісом 
у 1966 р. Визначаючи роль візуальної грамотно-
сті, він розмежував типи навчального процесу, які 
сприяють розвитку «візуально грамотних» особи-
стостей: характер навчального процесу повинен 
давати змогу студенту знаходити взаємозв’язок 
між власним досвідом і тим, що зображено; спри-
яти вибору тих візуальних явищ з оточуючого 
середовища, які є важливими; спонукати сту-
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дента практикувати висловлювати ідеї візуально 
[14, c. 962].

С. Федоренко вивчає візуальну грамотність як 
«здатність аналізувати, створювати і використову-
вати візуальну реальність із метою розвитку кри-
тичного мислення, навичок ефективної комуніка-
ції і конструктивного прийняття рішень» [15, c. 98].

М. Ожеріну визначає п’ять взаємопов’язаних 
аспектів сучасного розуміння візуальної грамот-
ності як мультидисциплінарної категорії: візуальне 
спілкування (visual communication), візуальна мова 
(visual language), візуальне сприйняття (visual 
perception), візуальне мислення (visual thinking), 
візуальне навчання (visual learning) [16].

В освітньому середовищі візуальна грамот-
ність як невід’ємна частина загальної культури 
особистості може бути інтегрована у навчальний 
процес через опрацювання методів, засобів і стра-
тегій відображення і читання інформації, її збере-
ження, передачі, перетворення і використання у 
навчальній діяльності.

Важливо при цьому спонукати студентів вирі-
шувати творчі завдання з елементами проєктної 
діяльності, створюючи власні концепції відобра-
ження візуальної реальності з використанням 
мультимодальних засобів [17]. Окреслені стан-
дарти вважаємо вихідним пунктом нашого дослі-
дження, оскільки вони зосереджені на вміннях, які 
повинні бути у середовищі вищої освіти.

Говорячи про сучасні ефективні освітні прак-
тики, навчання візуальної грамотності вимагає 
від студентів та викладачів спільної візуальної 
метамови [18; 19] (загальної, спеціалізованої 
термінології), що описує значення. Доступ до 
візуальної метамови дасть змогу студентам і 
викладачам ідентифікувати візуальний семіотич-
ний вибір, а також точно і послідовно аналізувати 
зміст мультимодальних текстів, їх імовірне куль-
турне і соціальне підґрунтя, імплікатури, автор-
ські інтенції, цілі візуального дизайну, альтерна-
тивні моделі зображення, рівень спрямованості 
на аудиторію тощо.

Говорячи про мультимодальні тексти, слід 
зазначити, що вони давно інтегровані в процес 
вивчення іноземної мови. Залежно від рівня мовної 
підготовки студента можуть відрізнятися структура, 
насичення, типи вправ. Мультимодальність – це 
властивість тексту, у структурі якого крім вербаль-
них засобів (текст, напис) використано невер-
бальні (іконічні). Класичний мультимодальний 
текст складається із двох компонентів: вербаль-
ної та невербальної (візуальної) частин. Г. Крес 
уважає мультимодальними явищами за умов вза-
ємодії вербальних текстів та зображень, відео, 
елементів паралінгвістики, жестів, а також особли-
востей розмірів та кольору шрифтів [20]. У нашій 
розвідці фокусуємося на класичній та найбільш 
уживаній формі мультимодального тексту із вза-

ємодією вербальних (текстових) компонентів та 
невербальних (зображувальних). Зазвичай муль-
тимодальні тексти використовують у ролі засо-
бів аудіальної чи візуально-аудіальної наочності. 
Залежно від їхнього впливу мультимодальні тек-
сти поділяються на візуальні, аудіальні й аудіові-
зуальні [21, c. 1322].

У ХХІ ст. характерною особливістю мислення 
сучасної молоді є «кліпове мислення»: фрагмен-
тарність сприйняття, нездатність до тривалого 
зосередження уваги на одному об'єкті, довго-
тривалого відслідковування розвитку подій. Тож 
для успішного засвоєння навчального матеріалу 
студент, якому притаманний такий чи схожий тип 
мислення, потребує дискретної подачі основного 
матеріалу у скомпресованій формі, але, за мож-
ливості, в образному вигляді з новими яскра-
вими стимулами, які в змозі привернути увагу до 
об’єкта вивчення та втримати її. Тож за таких умов 
мультимодальні тексти можна успішно застосо-
вувати для фасилітації засвоєння навчального 
матеріалу [22].

В. Сенцова виокремила основні вимоги до 
мультимодальних текстів, які б виконували дидак-
тичну функцію. В аспекті вивчення іноземної мови 
мультимодальні тексти:

1) повинні бути співвіднесені із цілями та 
завданнями навчання;

2) здатні забезпечувати розвиток комунікатив-
ної компетенції;

3) у мультимодальних текстах мовний мате-
ріал повинен бути інтегрований у вербальному 
компоненті;

4)  повинні відповідати рівню володіння інозем-
ною мовою;

5)  повинні бути інформативними та змісто-
вими, комунікативними й автентичними та вміщу-
вати типові ситуації мовного спілкування;

6)  мають ураховувати вікові і професійні інте-
реси учнів, їхні фонові знання;

7) повинні володіти актуальною інформацією;
8) вербальні та невербальні компоненти мають 

бути зрозумілі та цілком доступні для сприйняття;
9) мають бути високоякісними;
10) відповідати основним характеристикам 

гетерогенного тексту (обов’язкова наявність 
вербального та невербального компонентів) 
[23, с. 171–172].

Досліджуючи мультимодальні тексти сучас-
них видань National Geographic Learning 
(Keynote; Outcomes, Life), що мають на меті роз-
вивати комунікативні навички студентів, керує-
мося принципом жанрово-структурного аналізу 
Ю. Чонг [24, с. 164]. Отже, помічаємо (рис. 1),  
що ввідна комунікативна вправа до блоку 
супроводжується мультимодальним текстом, 
де центром візуального впливу є ситуативне 
зображення. Вербальні компоненти зазвичай 
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представлені заголовком блоку. Присутня також 
контекстуальна взаємодія вербального компо-
ненту (білий шрифт заголовку та експліцитної 
інформації), натомість номер блоку позначено 
червоним кольором, що свідчить про відокрем-
люваність вербальної інформації. Примітною є 
взаємодія акцентної вербальної інформації та 
зображення, яке часто імпліцитне. Трапляється 
також указівна, експліцитна вербальна інформа-
ція-підсилення щодо фактичного змісту зобра-
ження (місце/автор/подія/персонаж). Така комбі-
наторика покликана активізувати та тригерувати 
критичне мислення студента із залученням сис-
теми його лінгвокультурних знань.

 
Рис. 1. Увідний мультимодальний текст блоку 9

(Keynote Advanced Students’ Book; National Geographic/ELT)

Оскільки головною метою таких завдань та 
матеріалів є розвиток комунікативних навичок сту-
дентів, активізація критичного мислення, пропону-
ємо добірку питань під час роботи з матеріалом 
такого типу на заняттях зі студентами:

Звідки це зображення? (сторінка з книги чи 
вебсайту; кліп із фільму; художня робота, пла-
кат, реклама)? Яка його мета? На кого розра-
ховане зображення? Яка головна ідея? Що ви 
думаєте про це? Чому? Які почуття викликає 

зображення? Що є незрозумілим із зображення? 
Що воно вам нагадує?

Які зв’язки ви можете зробити з іншими 
джерелами інформації / з власним досвідом? 
Як ви думаєте, як цей текст позиціонує гля-
дача / читача?Що може бракувати на цьому 
зображенні? Чому іміджмейкер вирішив показати 
це зображення таким чином? Як ще це можна 
його відтворити? Чи матиме це інший ефект 
на читача?

Зауважимо, що важливо націлювати студен-
тів на розширене представлення власної думки, 
вказуючи на причини і докази, обґрунтовуючи 
твердження і, безперечно, використовуючи 
відповідну метамову для аналізу візуального 
дизайну. Завдяки такій стратегії навчання візу-
альної грамотності можна охопити різні рівні 
інтерпретації зображення, що є основою для 
подальших дискусій і, власне, розвитку навичок 
критичного мислення.

Як бачимо, візуальне розуміння вимагає ціле-
спрямованого, ретельно послідовного підходу 
для розвитку аналітичного мислення та семіо-
тично обґрунтованих навичок спостереження. 
Детальний аналіз того, яке значення мають візу-
альні тексти, можна сформулювати приблизно на 
трьох рівнях:

− буквальному (пошук інформації у тексті);
− інтерпретативному (пильний аналіз тек-

сту та його контекстуалізація);
− оцінному (узагальнення і синтез буквальної 

та інтерпретаційної інформації з метою креатив-
ного застосування отриманих знань до вже відо-
мих контекстів).

У такій новій парадигмі грамотності виклада-
чам потрібно пройти відповідне навчання у сфері 
візуальної компетентності та засобів масової 
інформації. Переконані, що для розширення мож-
ливостей викладачів в епоху мультимодального 
спілкування та забезпечення кращої співпраці 
зі студентами «цифрового покоління» аспекти 
візуальної грамотності повинні бути включені в 
навчальний план курсів підготовки вчителів до та 
під час їхньої професійної практики.

Висновки і пропозиції. Зважаючи на муль-
тимодальний характер сучасного спілкування, 
освітня система повинна переосмислити кон-
струювання комунікативної компетентності 
студентів. Підходячи до зображень не просто 
як допоміжного засобу, а скоріше як до важли-
вого компонента досвіду спілкування іноземною 
мовою, ми допомагаємо студентам уповільнити 
темп сприйняття інформації й відобразити власні 
ідеї критично і творчо. Такий підхід до навчання 
забезпечує розширення спектру навичок ХХІ ст., 
які сьогодні необхідні для створення свідомого 
суспільства з чіткою громадянською позицією та 
світоглядом.
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Запропонована стаття аргументує користь 
педагогіки міждисциплінарного підходу до викла-
дання англійської мови, де візуальна грамот-
ність лежить в основі процесів осмислення, 
автономії студентів та соціальних змін загалом. 
Упровадження нових практик у освіті грамотно-
сті – це справжній виклик, тому їх слід інтегрувати 
систематично і послідовно. Однак для якісної візу-
альної освіти потрібні також кваліфіковані та візу-
ально грамотні викладачі.

Перспективу подальших досліджень у цьому 
напрямі вбачаємо у розробленні практичного курсу 
English through Visual Literacy and Multimodality у 
рамках викладання англійської мови для студен-
тів-філологів ІІ курсу факультету іноземних мов 
Чернівецького національного університету.
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Beshlei O., Batrynchuk Z. Promoting university students’ visual literacy through multimodal texts
The article deals with the effectiveness of the use of visual literacy strategies for the development of critical 

thinking skills and speech competence of university students by means of multimodal texts. It has been noted 
that visual literacy and multimodality are widely represented in modern foreign studies in terms of methods of 
teaching a foreign language. Analysis of the educational process and numerous studies has confirmed that one 
of the most effective ways to form visual literacy in the process of learning a foreign language are multimodal 
texts as a tool to improve students' critical thinking skills in the process of logical processing of visual material 
and by asking a number of meaningful questions that contribute to comprehensive interpretation of images and 
reveal the author's intention. It is noted that special attention of teachers should be focused on the preparation 
of open-ended questions. Given the fragmentary nature of "clip" thinking of modern students, it is necessary 
to make a high-quality selection of multimodal texts to facilitate the learning process. In this way, a problem-
based approach to foreign language learning is provided, which accordingly contributes to the development of 
skills of visual literacy, critical thinking and, as a result, students' foreign language communicative competence. 
It has been proved that visual literacy is an important component of "multimodal communicative competence", 
and not only an auxiliary or accompanying tool in educational practice. The aim of the study is to encourage 
university instructors to integrate visual literacy in the context of English language teaching. Prospects for 
rethinking visual practices in the methodology of teaching foreign languages have been outlined. As a result 
of the research, a special course was created for students of the Faculty of Foreign Languages of Chernivtsi 
National University "Fundamentals of Visual Literacy". The course is aimed at acquainting students of the 
Faculty of Philology with the basic principles of evaluation and interpretation of multimodal materials for the 
formation of visual literacy.

Key words: English language teaching in universities, multimodality, visualization, critical thinking, image 
interpretation, competence approach, educational standards.


