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АНОТАЦІЯ 

Сем’ян Н. В. Формування у майбутніх філологів англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного 

твору. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2019; Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню, розробленню та 

експериментальній перевірці методики формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору. 

У процесі дослідження було уточнено зміст англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні майбутніх філологів, яка 

охоплює лінгвальні та екстралінгвальні знання, знання когнем, 

лінгвосоціокультурні лексичні рецептивні навички; уміння розуміння та 

стратегії інтерпретації фактуальної, підтекстової, емотивно-оцінної та 

концептуальної інформації; здатність та готовність до розуміння та інтерпретації 

змісту та смислу художніх творів; до емпатичного сприйняття художнього 

твору; до рефлексії. У дисертації окреслено лінгвальні та екстралінгвальні 

характеристики поетичного твору як засобу формування означеної 

компетентності: основними носіями лінгвосоціокультурної інформації 

поетичного твору є безеквівалентна та фонова лексика, метафори, символіка, 

концепти, слова, що позначають прецедентні феномени, які відображають 

фактуальну, концептуальну, підтекстову та емотивно-оцінну інформацію на 

рівні слова, висловлювання, цілого тексту.  

Обґрунтовано, що формування у майбутніх філологів англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору 

здійснюється на засадах компетентнісного, герменевтичного, комунікативного, 



3 

 

лінгвокраїнознавчого підходів, які реалізуються на основі системи принципів 

навчання, що, у свою чергу, складають основу для технології авторської 

методики. Технологія формування у майбутніх філологів англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору 

полягає в створенні інформаційно-навчальних модулів, які охоплюють 

пресупозиційну інформацію, необхідну для читання та розуміння поетичного 

твору, сам поетичний твір як носій лінгвосоціокультурної інформації, додаткову 

критичну інформацію, яка допомагає глибшому розумінню поезії та сприяє 

розширенню лінгвосоціокультурних знань. 

Визначено, що поетичний твір як засіб навчання мотивує студентів до 

читання додаткової літератури, необхідної для сприйняття та розуміння змісту та 

смислу поетичного твору як культурного феномену; репрезентує естетику 

художнього твору іншомовної культури; розширює літературознавчі 

соціокультурні знання; сприяє формуванню екстралінгвальних знань, а також 

засобів вербалізації культурних понять та реалій; слугує для удосконалення 

лінгвосоціокультурних лексичних навичок; для формування знань когнем, а 

також інтерпретаційних умінь; мотивує до репродуктивного та продуктивного 

мовлення; забезпечує рефлексію. 

Під час добору поетичних творів для читання було враховано предметні 

труднощі (зумовлені локальними та глобальними імплікатами, розуміння яких 

потребує екстралінгвальних знань, а також відсутністю в тезаурусі мовця 

екстралінгвальних знань та культурних концептів), логічні труднощі (відхилення 

від нормативного мовлення, які зумовлені насамперед специфікою жанрово-

стилістичних та композиційних особливостей поетичного твору), мовно-

мовленнєві труднощі (брак словникового запасу, знань граматичних засобів, 

недостатній рівень лексичних та граматичних навичок читання). 

На основі критеріїв зв’язності, змістової цілісності, смислової та змістової 

завершеності, мовної доступності, обсягу тексту, автентичності, відповідності 

віку, цілеспрямованості (функціональності), культурологічної цінності та 

інформативності, цікавості та екзотичності було дібрано поетичні автентичні 
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різнотематичні цілісні поетичні твори, які містять типові для англосаксонської 

культури когнеми, що реалізують різні типи інформації, а також виконують 

низку навчальних функцій, орієнтованих на формування лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні. Окрім поетичних творів, дібрано англомовні тексти – 

коментарі, словникові статті, фрагменти наукових та публіцистичних статей, які 

сприяють глибшому та повнішому розумінню поетичних творів. 

Розроблена підсистемав прав і завдань охоплює два блоки. Перший блок 

складають вправи на формування лексичних лінгвосоціокультурних навичок. 

Другий блок охоплює три групи завдань: дотекстового, текстового та 

післятекстового етапів читання. Підсистема вправ і завдань має циклічний 

характер, тобто вона застосовується до кожного нового циклу, стрижнем якого є 

поетичний твір.  Підсистема вправ і завдань укладена в інформаційно-навчальні 

блоки: вона орієнтована на вирішення типової фахової проблеми – інтерпретації 

поетичного твору (когнем, фактуальної, концептуальної, підтекстової, емотивно-

оцінної інформації), а також набуття на основі читання лінгвосоціокультурних 

знань, умінь та стратегій інтерпретації, емпатії та рефлексії, які складають зміст 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні майбутніх 

філологів.  

Дотекстовий етап складають завдання на аналіз інверсійних конструкцій та 

зняття мовних труднощів, на набуття пресупозиційних знань, на мотивацію 

студентів до читання тексту та до набуття лінгвосоціокультурних знань та вмінь, 

на формування інтерпретаційних стратегій. Текстовий етап охоплює завдання на 

формування лексикону та тезаурусу студентів, на формування 

лінгвосоціокультурних умінь, пов’язаних з розумінням та інтерпретацією різних 

видів інформації, на розвиток умінь та стратегій досягати комунікативної мети 

читання поетичного твору, визначати інтеркультурні відмінності в способах 

подачі інформації в поетичному творі, на розвиток композиційно-аналітичних 

умінь. На післятекстовому етапі студенти виконують завдання на обговорення 

проблем, пов’язаних з інтерпретацією інформації поетичного твору, завдання на 

формування стратегій інтерпретації поетичного твору, рефлексії, толерантного, 
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неупередженого, емпатичного ставлення до іншомовного художнього твору та 

до культури в цілому (через художній твір). 

Розроблено два варіанти авторської методики, які ґрунтуються на 

концепції герменевтичного кола: варіант А ґрунтується на тому, що студенти 

виконують завдання на аналіз імплікатів-когнем, з якими вони будуть 

зустрічатися під час читання усіх поетичних творів змістового мікромодуля, на 

дотекстовому етапі; варіант Б ґрунтується на тому, що студенти виконують 

завдання на аналіз імплікатів-когнем, з якими вони будуть зустрічатися під час 

читання усіх поетичних творів змістового мікромодуля, на текстовому етапі, 

тобто під час читання поетичного твору. Для упровадження розробленої 

методики необхідний 1 змістово-тематичний модуль в обсязі 25 академічних 

годин (15 годин аудиторних, 10 годин самостійної роботи). Цей модуль 

передбачає 5 мікромодулів (по 3 академічні години аудиторні та по 2 академічні 

години самостійної роботи), за кожним з яких закріплено певний вид лірики 

(філософської, громадянської, публіцистичної, інтимної, пейзажної). Модель 

реалізується на ІІІ році навчання.  

У ході експерименту було доведено гіпотезу, що ефективність формування 

у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні буде високою за умов організації навчання на засадах комунікативного, 

герменевтичного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчого підходів, 

застосування поетичного твору як засобу навчання,  а також дібраних поетичних 

творів, упровадження підсистеми вправ і завдань, організованих у відповідну 

модель навчання; використання варіанту Б авторської методики. Достовірність 

результатів експерименту було доведено за допомогою методів математичної 

статистики: критерію U-Манна-Уїтні (для зіставлення результатів двох 

експериментальних груп) та критерію Т-Вілкоксона (для зіставлення показників, 

одержаних у двох різних умовах на одній і тій же вибірці).  

На основі результатів експерименту було визначено основні передумови 

ефективності авторської методики. 

Ключові слова: лінгвосоціокультурна компетентність, навчання читання, 
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поетичний твір, герменевтика, підсистема вправ та завдань, інтерпретація твору, 

формування лексичних навичок, організація навчання, майбутні філологи. 

 

ABSTRACT 

Semian N. V. English poetry as a tool of building linguosociocultural 

competence in reading in Philology majors. – Manuscript. 

A thesis presented for а Candidate degree in Pedagogical Studies. Research 

specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

languages). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. –Kyiv, 2019; Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. –Kyiv, 2019. 

The present study aimed to design a teaching framework of using English poetry 

as a tool of building linguosociocultural competence in reading in Philology majors 

and provide its implementation in the educational process in the third year of study at 

language departments.  

Through literature review and empirical research, a set of contextual and 

cognitive parameters that are useful to uncover the concept of English 

linguosociocultural competence in reading in Philology majors was defined. First of 

all, it covers lingual and extralingual knowledge, knowledge of cognams, 

interpretation strategies and linguosociocultural lexical receptive skills. Secondly, it 

includes ability to understand and interpret factual and emotive, evaluative and 

conceptual information; ability and readiness to understand and interpret the concept 

and subtext, sense and emphasis of literary works; ability to reflect. The findings of the 

study support the idea that linguistic and extralinguistic characteristics of English 

poetry as a tool of building English linguosociocultural competence in reading are 

non-equivalent lexis and background vocabulary, metaphors, symbols and concepts; 

also, words which notify precedent phenomena that reflect subtext and factual, 

emotive, evaluative and conceptual information at the level of the word, expression 

and the whole text.  
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Hermeneutic, communicative, country-study and competence-based approaches 

were used in the main study to build English linguosociocultural competence in 

reading in Philology majors. These approaches are based on the system of educational 

principles which are used in the new teaching framework. This framework is 

implemented through designing of teaching modules which contain presuppositional 

information that is necessary for reading and understanding of English poetry. English 

poetry as the heritage of linguosociocultural information contains critical information 

which improves understanding of poems and upgrades linguosociocultural knowledge. 

The results of the study proved that English poetry as a tool of building 

linguosociocultural competence in reading motivates students to read additional 

literature to percept and understand the content and meaning of English poetry as 

cultural phenomenon; represents aesthetics of the literary work of a foreign culture; 

upgrades literary sociocultural knowledge; helps acquire extralingual knowledge and 

means of verbalization of cultural notions and realities. Moreover, English poetry 

improves linguosociocultural lexical and interpretation skills; develops knowledge of 

cognams; motivates reproductive and productive speaking; provides reflection. 

The main criteria for selection of poetry are: coherence, cohesion, content and 

meaning completeness, language comprehensibility, text length, authenticity, age 

relevance, functionality, cultural value and informativeness, exoticism. The present 

study offers the selection of authentic and unabridged poetry of different themes which 

contain typical Anglo-Saxon cognams. Additionally, English poetry presents different 

types of information, and also realizes a set of educational functions aiming at 

developing linguosociocultural competence in reading. Also, to enhance understanding 

of English poetry, original texts (scientific and publicistic article fragments, comments, 

dictionary articles) are provided. 

To verify the effectiveness of the new researcher-designed teaching framework a 

subsystem of exercises and tasks was applied. The subsystem includes two blocks. The 

first block presents exercises to develop lexical linguosociocultural skills. The second 

block includes three groups of tasks at pre-, while- and post-reading stages. The pre-

reading stage presents tasks to analyze inversion constructions, eliminate language 
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difficulties, construct presuppositional and linguosociocultural knowledge, motivate 

students to read the text, develop linguosociocultural skills and interpretation 

strategies. The while-reading stage covers the tasks to develop student lexicon and 

thesaurus, skills and strategies to understand the communicative aim of a poem in 

order to define intercultural differences between the ways of presenting information in 

poetry; compositional and analytical skills. At the post-reading stage students do the 

tasks to develop interpretation strategies (reflection, tolerant unbiased and emphatic 

attitude to a foreign literary work and culture in general) to interpret information of a 

poem. 

The present researcher-designed teaching framework covers 25 academic hours: 

15 classroom hours, 10 hours for self-study, and consists of 5 micromodules 

(according to the types of poetry). 

The results of the study proved with empirical evidence that using English 

poetry as a tool of building English linguosociocultural competence in reading in 

Philology majors can be effectively carried out under several conditions. The 

framework can be successfully operationalized through hermeneutic, communicative, 

country-study and competence-based approaches. English poetry as a tool of building 

linguosociocultural competence in reading is introduced through the subsystem of 

exercises and tasks. The empirical research also puts forward a teaching framework B. 

Validity of the results of the experiment was verified by using mathematical statistics 

methods: U-Mann-Whitney criterion (for comparing the results of two experimental 

groups) and T-Wilcoxon criterion (for comparing results received in two different 

conditions on the same material). 

The results have important implication for language departments; in particular 

they demonstrate that English poetry as a tool of building linguosociocultural 

competence in reading in Philology majors is a valid option when considering 

language teaching. Methodological recommendations for using English poetry as a 

tool of building linguosociocultural competence in reading in Philology majors have 

been developed.  

Key words: linguosociocultural competence, English poetry, subsystem of 
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exercises and tasks, text interpretation, types of information, extralingual knowledge, 

teaching framework, reflection, Philology majors. 
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ВСТУП 

Кожна країна або нація має свою унікальну культуру, яка проявляється в 

термінах лінгвістики, паралінгвістики та екстралінгвістики. Культура стає все 

більш важливою складовою навчання мови [193, с. 1362]. 

Переорієнтація цілей та завдань навчання іноземної мови інтегрована з 

культурою народу-носія цієї мови, зумовлює зміни у методах, принципах, 

засобах здобуття знань, навичок та вмінь у закладах вищої освіти. Наразі у 

проекті «Стандарту вищої освіти України» за спеціальністю 035 передбачено, що 

майбутній філолог повинен «цінувати різноманіття та мультикультурність світу 

й керуватися у своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та 

співробітництва; володіти державною та іноземною мовами для реалізації 

письмової та усної комунікації» [148]. Це зумовлює потребу в підготовці 

фахівців-філологів, здатних до професійної діяльності, яка передбачає виконання 

ролі медіатора культур в умовах міжкультурного спілкування [97, с. 151].  

Дві розвинені національні культури завжди мають універсальний, спільний 

для багатьох народів, і унікальний, специфічний для кожного народу код. 

Обидва коди репрезентовані в мовних системах. У мові відображаються Космо – 

Психо – Логос. Космо охоплює реальний простір, в межах якого існує, 

функціонує, розвивається народ-носій мови; Психо – специфічні риси 

національного характеру; Логос – духовна культура, мова, стереотипи бачення 

та відтворення дійсності [120, с. 5]. Мова – це частина культури, а культура – 

частина мови; вони настільки тісно між собою пов’язані, що їх неможливо 

роз’єднати, не втративши важливості мови чи культури [189, с.177]. Неможливо 

навчати мови без її культури, «бо культура є важливим контекстом використання 

мови» [239, с. 115]. 

Мовознавці різних епох присвячували свої дослідження ролі 

лінгвокраїнознавчого аспекту як складової частини процесу навчання іноземної 

мови [200; 202; 203; 235; 244; 245]. Результати останніх досліджень англомовних 

джерел доводять функціонування мови і культури в одній поняттєвій площині, 
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що передбачає вивчення мови у процесі її стрімкого розвитку невід’ємно з 

розумінням нової культури [221, с.197]. Так, провідний британський філолог 

Д. Крістел зазначає, що мова змінюється, відображаючи суспільство. Лише 

мертва мова не може змінюватись [200].  

Проблема зв’язку мови з дійсністю порушувалася ще в античності. Так, 

Геракліт Ефеський (VI-Vст. до н.е.) вважав слово осередком, вмістилищем знань. 

З того часу питання мови і дійсності постійно було предметом спеціальних 

досліджень у працях філософів, лінгвістів, методистів аж до сьогодні [26, с. 13]. 

Однак варто зауважити, що до середини ХХ століття ідея інтегрування навчання 

мови й культури розвивалася доволі несміливо: з’являлися лише поодинокі 

підручники, у яких мовна інформація тісно перепліталася з культурною. 

Ситуація змінилася починаючи з 50-их років минулого століття, коли методисти 

багатьох країн виступили з заявами про те, що підручник мови слід будувати як 

одночасний курс національної культури, цивілізації [26, с. 13]. У 1975 році 

американський лінгвіст Дж. Аллен звернув увагу на обмежену кількість 

автентичного матеріалу у більшості підручників з іноземної мови та наголосив 

на доцільності інтегрованого вивчення мови і культури [184]. 

Ініціаторами у вивченні взаємозв’язку мови і культури були 

американський культурний антрополог Ф. Боас і британський соціальний 

антрополог Б. Маліновський. Ф. Боас ще в 1911 р. вказав на цей зв’язок, 

проілюструвавши його порівнянням двох культур через їхній словниковий 

склад. Розроблення концепції навчання іноземної мови через призму культури та 

ментальності її носіїв почалося в 80-і роки ХХ століття. Одним із перших 

системних досліджень інтегрованого навчання мови й культури була дисертація 

В. Фурманової у 1984 році [165]. Дослідниця, зокрема, визначила системний 

підхід до навчання країнознавства, що передбачає тісний міжпредметний 

контакт з іноземною мовою і літературою країни; цей підхід забезпечує 

вдосконалення країнознавчої та мовної підготовки; у змісті навчання 

країнознавства в аспекті його міжпредметних зв’зків визначено країнознавчий, 

лінгвокраїнознавчий і психолого-методичний компоненти [165]. 
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У 90-і роки з’являються праці Є. Верещагіна та В. Костомарова [26], 

І. Халєєвої [167], Л. Смєлякової [143]. Так, Є. Верещагін та В. Костомаров дали 

дефініцію лінгвокраїнознавству, а також визначили його предмет, окреслили 

номінативні та реляційні мовні одиниці як носії та джерела національно-

культурної інформації, висвітлили питання добору країнознавчих навчальних 

текстів за змістовими критеріями, лінгвокраїнознавче значення невербальних 

засобів мови,  а також схарактеризували художню літературу та інші види 

мистецтва в лінгвокраїнознавчому аспекті [26]. І. Халєєва у своїй докторській 

дисертації поставила проблему підготовки фахівця (з перекладу) в галузі не 

лише міжмовної, але й інтерлінгвокультурної комунікації. Окремими завданнями 

підготовки фахівця з іноземної мови (перекладацького профілю) дослідниця 

визначила: «на основі знань про системно-структурні риси будови мови, що 

вивчаються, про закономірності й типові реалізації цих особливостей в усній 

текстовій діяльності, «розпізнавати» (й розуміти) національну мовну особистість 

як узагальнений образ відповідного мовного типу; на основі володіння 

елементами семіотичного коду вивчення культури «підключатися» через тексти 

до іншої картини світу, яка реалізується в тезаурусі інофонної мовної 

особистості (перший рівень її структури)» [167, с. 15]. Л. Смєлякова зазначає, що 

одним із головних принципів добору художніх творів є принцип 

соціокультурного потенціалу, який визначається в діапазоні експліцитної та 

імпліцитної (фонової) соціокультурної інформації (національно-специфічної і 

історико-культурної). Ця інформація міститься в художньому творі, за 

характером її презентації в тексті, способу коментування і своїм навантаженням 

[143, с. 8]. 

У 90-их роках в річищі лінгвокультурології з’являється дослідження 

Л. Константінової, присвячене лінгводидактичним основам спецкурсу з 

лінгвокраїнознавства для студентів-філологів національних груп педагогічних 

закладів вищої освіти (на матеріалі весільної лексики). Продовжує працювати в 

межах лінгвокультурології і В. Фурманова, яка у 1994 році захистила докторську 

дисертацію «Міжкультурна комунікація та культурно-мовна прагматика в теорії 
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і практиці викладання іноземних мов». Дослідниця, зокрема, розробила 

культурно-прагматичний підхід до викладання іноземних мов. Такий підхід 

базується: на когнітивному управлінні формуванням культурного фону 

(тезаурус І) і культурного модусу поведінки (тезаурус II) за допомогою 

фреймових пресупозицій, що дозволяють структуровано описати взаємозв’язок 

різних типів знань і стратегій поведінки; на особистісно-діяльнісній 

спрямованості навчання; на ситуативному моделюванні, заснованому на знанні 

компонентного складу соціальної ситуації і певному алгоритмі дій з планування 

мовної / немовної поведінки з урахуванням соціальних і культурних індикаторів; 

на міжпредметній і міжаспектній координації; на аксіологічній спрямованості 

навчання [166]. Дослідниця вирішила важливе питання формування культурно-

мовної особистості для міжкультурного спілкування. 

Значний внесок у розвиток методики навчання іноземної мови в контексті 

культури зробила В. Сафонова (1996). Дослідниця виділила соціокультурний 

підхід (вивчення соціокультурного контексту навчання іноземних мов з 

урахуванням крос-культурних впливів інших цивілізацій і цивілізаційних 

пластів, глибинне реформування мовної бікультурної освіти за допомогою її 

«глобалізації» з орієнтацією на діалог культур і на соціокультурні 

характеристики іноземних мов) [124, с. 27 – 35] і соціокультурну компетентність 

(як компонент бікультурної комунікативної), яка виступає як єдність двох 

необхідних умов: з одного боку, це наявність знань у різних соціальних та 

культурних сферах, що характеризують країну, різні товариства і соціуми країни, 

мова якої вивчається, а з іншого – наявність умінь адекватно застосовувати ці 

знання в акті спілкування [103, с. 36]. У 1997 році з’являється також дослідження 

В. Воробйова, присвячене теорії та методам лінгвокультурології, який, серед 

багатьох питань, окреслив генезис і перспективи взаємозв’язку мови и культури, 

семіотичну модель вивчення мови й культури, поняття лінгвокультурологічної 

компетенції. В Україні одним з перших варто відзначити дослідження 

В. Топалової, присвячене формуванню соціокультурної компетентності 

студентів технічного закладу вищої освіти (на матеріалі англійської мови) [158]. 
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Отже, у 90-і роки минулого століття було закладено фундаментальну теоретичну 

базу інтегрованого навчання іноземних мов і культур. 

Починаючи з 2000-их років (тобто за останні 18 років) проблема 

співвивчення мови і культури набуває стрімкого розвитку. В ужиток входять 

поняття лінгвокультурологічна компетенція [86; 101], соціокультурна [11; 67; 

109; 164], соціолінгвістична [7], лінгвокраїнознавча [57; 118, c. 10; 170, c. 24], 

інтеркультурна [118, с. 10, 170, с. 24; 187; 192], міжкультурна [76; 155; 192; 

206], міжкультурна комунікативна [66; 175; 177; 183], лінгвогуманітарна [160, 

с. 24], лінгвомедійна [78], культурно-країнознавча [67; 119; 170, с. 24], крос-

культурна компетенція [211; 229; 241]. Однак варто зауважити, що найбільшого 

вжитку набуває поняття лінгвосоціокультурна компетенція [2; 5; 8; 42; 52; 97; 

118, с. 10; 170, с. 24]. На початку 2000-их років розробляються 

лінгвосоціокультурний підхід [101;], лінгвосоціокультурний метод [63, с. 9; 69; 

118, с. 13], культуровідповідні технології [89; 118] етнокультурологічна 

парадигма навчання іноземних мов [63; 232]. 

У 2000-их роках проблема співвивчення мови і культури у світі набуває 

стрімкого розвитку. Так, Н. Бориско визначає зміст та структуру 

лінгвосоціокультурної компетентності [16]; науковець доводить потребу у 

виділенні в процесі навчання іноземної мови таких блоків навчальних 

дисциплін: практично-мовний, країнознавчий і культурний (культурознавство, 

країнознавство, культурна прагматика, міжкультурна герменевтика, історія і 

література), філологічний (прикладна і контрактивна лінгвістика, соціо- і 

прагмалінгвістика, літературознавство) [16, с. 58]. Поступово в Україні 

формуються три основні напрями: формування міжкультурної компетенції 

(компетентності), формування соціокультурної компетенції (компетентності), 

формування лінгвосоціокультурної компетенції (компетентності). 

Міжкультурна комунікація передбачає усвідомлення того, що мова є не 

тільки засобом пізнання і спілкування, але і формою соціальної пам’яті, 

«культурним кодом нації», розвинутим умінням зіставляти факти мови і факти 

дійсності; уміння бачити культурний фон, що криється за кожною мовною 
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одиницею; знання культури, історії, традицій, звичаїв народу; уміння знаходити 

регіонально значимі лексеми і розуміти їх роль у тексті [233]. Розглядаючи стилі 

комунікації представників різних культур, М. Беннет робить висновок, що 

звичайний спосіб мислення проявляється у комунікативній поведінці, а оскільки 

наше звичне мислення визначене культурою, то у міжкультурному спілкуванні 

існують контрасти у стилях спілкування [187, с. 20]. Мета навчання студентів 

культури у контексті мови полягає у «їхній здатності зрозуміти причини реакцій 

і поведінки носіїв двох різних мов, чи то в художніх текстах, чи у повсякденному 

житті» [217, с. 32].  

Найбільш ґрунтовного вивчення набула методика формування 

соціокультурної компетентності як компонента іншомовної комунікативної: у 

студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної 

[114], учнів основної школи в процесі навчання англійського діалогічного 

мовлення [64], у майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних 

навчальних закладах [67], у майбутніх учителів у навчанні читання англомовних 

публіцистичних текстів [11], майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні [100], майбутніх фізиків в умовах 

магістратури [105], майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних 

дисциплін [146], студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін [12], студентів мовних спеціальностей засобами 

англійського фольклору [7], у майбутніх філологів з використанням 

автентичного художнього фільму [159], студентів дистанційної форми навчання 

[21], у майбутніх викладачів англійської мови засобами проектної діяльності [9], 

навчання студентів розуміння соціокультурної інформації при читанні 

англомовної художньої літератури у вищих мовних навчальних закладах [120]. 

Слід зазначити, що більшість науковців розглядали соціокультурну 

компетентність в лінгвістичному аспекті – як здатність та готовність студентів 

використовувати культурно марковані мовні та мовленнєві одиниці в 

продуктивному мовленні  та сприймати й розуміти їх у рецептивному мовленні 

релевантно носіям мови. 
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Лінгвосоціокультурна компетентність (ЛСКК) як безпосередній об’єкт 

дослідження потрапила в поле зору науковців в останні 10 років (до цього 

означену компетентність розглядали побіжно). Лінгвосоціокультурна 

компетентність – це комплексний феномен. Розглядаємо її як можливість набути 

мультикультурних знань, умінь і цінностей в процесі міжкультурної комунікації 

в певній життєвій ситуації з ціллю виявлення толерантності до інших людей 

[231, c. 80]. О. Морозова (2008) у дисертації, присвяченій формуванню 

лінгвосоціокультурної компетенції як засобу професіоналізації студентів 

педагогічного закладу вищої освіти, визначає зміст лінгвосоціокультурної 

компетентності: знання про національно-культурні особливості країни, мова якої 

вивчається, норми мовної і немовної поведінки її носіїв і уміння будувати свою 

поведінку і комунікацію з урахуванням цих особливостей і норм; умінням 

використовувати різні комунікативні ролі, стратегії в умовах соціальної 

взаємодії з людьми і навколишнім світом, здатністю здійснювати різні види 

мовленнєвої та розумової діяльності і вибирати лінгвістичні засоби відповідно 

до місця, часу, сфери спілкування, адекватно соціальному статусу партнера по 

спілкуванню; дослідницею розроблено педагогічні умови та модель формування 

означеної компетентності [94]. Н. Андронкіна (2009) у дисертації, яка 

присвячена когнітивно-діяльнісному підходу до формування 

лінгвосоціокультурної компетенції в навчанні німецької мови студентів мовного 

закладу вищої освіти, визначила структуру лінгвосоціокультурної 

компетентності (лінгвістичний, соціальний та культурологічний компоненти), 

пов’язані комунікативною, інтерактивною і перцептивною діяльністю, володіння 

якими забезпечує входження полікультурної мовної особистості в різні види 

діяльності в міжкультурному іншомовному просторі [2]. Л. Костікова (2011) 

розглядає лінгвосоціокультурну компетентність як готовність особистості до 

розуміння культури іншого народу, позитивного до неї ставлення, осмислення її 

реалій, моралі, цінностей та інших компонентів крізь призму власної культури, 

до функціонування в умовах іншого соціокультурного середовища з 

використанням іноземної мови [71, с. 9]. Отже, констатуємо: дослідження 
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О. Морозової, Н. Андронкіної, Л. Костікової були присвячені напрацюванню 

загальних теоретичних засад формування іншомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності. Їхні дослідження не були орієнтовані на конкретні види 

мовленнєвої діяльності. 

Ая Урве (2016) виділяє когнітивний та діяльнісний компоненти 

лінгвосоціокультурної компетентності (яка формується засобами російських 

прислів’їв) естонських школярів. Зокрема, до діяльнісного компонента відносить 

мовні навички ідентифікації прислів’їв в ізольованій позиції, навички точного 

відтворення їхньої лексико-граматичної структури, рецептивні та продуктивні 

мовленнєві навички розпізнавання й декодування вживання в мовленні [6]. Ая 

Урве розглядає лінгвосоціокультурну компетентність інтегровано з мовними 

аспектами та видами мовленнєвої діяльності.  

Варто зауважити, що в працях останніх років українські методисти 

лінгвосоціокультурну компетентність почали розглядати інтегровано з певним 

видом мовленнєвої діяльності: методика формування у майбутніх учителів 

англійської мови лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання 

художньої літератури [97]; формування лінгвосоціокультурної компетентності у 

майбутніх філологів у процесі читання англомовних художніх творів [45]; 

формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів старшої школи 

засобами електронного підручника в аудіюванні, читанні, діалогічному та 

монологічному мовленні [8]; формування у старшокласників 

лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках 

країнознавства [103]. Як бачимо, найбільш ґрунтовно було досліджено проблему 

формування лінгвосоціокультурної компетентності в читанні.  

Серед основних здобутків у галузі формування лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні вважаємо такі: 

– визначено лінгвокраїнознавчий підхід, який «будує взаємовідносини 

мови та культури шляхом від фактів мови до культурних проявів носіїв мови, 

тобто в освітньому процесі відбувається виокремлення культурних елементів з 

мовних одиниць та цілеспрямована робота з ними» [103, с. 68]; 
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– визначено мету формування ЛСКК у майбутніх учителів англійської 

мови – оволодіння лінгвосоціокультурними знаннями, навичками, вміннями, 

психологічним компонентом ставлення на основі автентичних художніх творів 

[97]; склад та структуру (два компоненти: структурно-орієнтовний і власне 

лінгвосоціокультурний) лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному 

читанні країнознавчих текстів старшокласників: як сукупність 

лінгвосоціокультурних знань, навичок і вмінь, яка забезпечує здатність 

старшокласників орієнтуватися в структурно-смисловій організації тексту з 

лінгвосоціокультурним потенціалом, розпізнавати, адекватно розуміти та 

критично інтерпретувати лінгвосоціокультурну інформацію, що він містить, та 

забезпечує готовність випускників профільної школи вступати в міжкультурну 

комунікацію [103, с. 101]; як навички та вміння використовувати 

лінгвосоціокультурні знання для розуміння та інтерпретації автентичного 

повідомлення будь-якого жанру, типу та форми презентації; здійснення 

успішного спілкування та досягнення взаєморозуміння в процесі цього 

спілкування; а також здатність і готовність до контактів з носіями мови, 

усвідомлення нерозривного зв’язку між мовою і культурою, соціокультурної та 

соціолінгвістичної спостережливості, зіставлення й аналіз феноменів рідної та 

чужої культур, емпатії, толерантності, доброзичливості тощо [45, с. 43]; 

– визначено, що художні тексти як засоби навчання мають бути естетично 

значущими, відповідати інтересам та побажанням студентів, наповнені 

лінгвосоціокультурною імпліцитною та експліцитною інформацією, 

відповідають часовим та жанровим вимогам [97]; серед основних критеріїв 

добору художніх текстів для читання визначено: автентичність, тематичність, 

лінгвосоціокультурна та країнознавча цінність, інформативність, естетична 

привабливість, лексична складність, граматична складність, стилістична 

складність, обсяг текстового матеріалу [103, с. 120]; 

– окреслено етапи формування означеної компетентності (відповідно до 

етапів роботи з текстом для читання): на дотекстовому передбачено засвоєння 

студентами фонових знань, ознайомлення з національно маркованою лексикою; 
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на текстовому – скерування процесу читання на виокремлення певних явищ 

культури; на післятекстовому – формування умінь їх аналізувати та порівнювати 

з відповідними явищами у рідній культурі, створювати власні висловлювання з 

національно маркованою лексикою [97]; підготовчий, основний (розвиток умінь 

читання країнознавчих текстів), завершальний (інтерпретація 

лінгвосоціокультурної інформації: обговорення змісту прочитаного) [103, с.45]. 

Однак мусимо констатувати, що низка аспектів, які складають зміст 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, а також методика її 

формування залишається не дослідженою, зокрема потребують уточнення: 

– поняття англомовної лінгвосоціокультурної компетентностї у читанні 

майбутніх філологів; 

– визначення навчального потенціалу іншомовного поетичного твору: 

формування екстралінгвальних знань засобами поетичного твору; 

лінгвосоціокультурних умінь розуміння та стратегій інтерпретації фактуальної, 

підтекстової, емотивно-оцінної та концептуальної інформації; здатності та 

готовності до розуміння та інтерпретації змісту та смислу поетичних творів; до 

толерантного та емпатичного ставлення до іншомовного художнього твору та до 

культури в цілому (через художній твір), до рефлексії; 

– уточнення критеріїв добору поетичних творів для формування означеної 

компетентності, а також добір найбільш оптимальних поетичних творів для 

читання; 

– розроблення підсистеми вправ та завдань, орієнтованих на формування 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору, а також моделі організації процесу навчання. 

Поетичний (ліричний) твір є унікальним джерелом лінгвосоціокультурної 

інформації, а також засобом формування лінгвосоціокультурної компетентності 

в читанні: він є культурним феноменом, відображає образне мислення автора та 

народу-носія мови, у ньому домінує концептуальна, підтекстова та емотивно-

оцінна інформація, що дає можливість формувати у студентів інтерпретаційні 

стратегії; розуміння та інтерпретація змісту і смислу поетичного твору 
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«виводить» студентів за межі самого твору, мотивує до розширення їхнього 

когнітивного поля новими лінгвальними та екстралінгвальними знаннями; 

спонукає до продуктивного мовлення під час обговорення змісту та смислу. 

Формування лінгвосоціокультурної компетентності засобами поетичних 

творів ми здійснюємо з позицій компетентнісного, герменевтичного, 

комунікативного та лінгвокраїнознавчого підходів, які дозволяють розглядати 

поетичний твір як відбиток культури багатоаспектно – з погляду лінгвістики та 

лінгвокультурології. Читання та інтерпретація змісту й смислу поетичного твору 

є завжди типовою проблемною ситуацією у професійній діяльності майбутнього 

філолога, потребує пресупозиційних знань, ознайомлення з критичними 

джерелами інформації, володіння уміннями читання та стратегіями 

інтерпретації. Читання та інтерпретацію поетичного твору неможливо здійснити 

на основі лише одного поетичного твору, потрібно добирати додаткові джерела 

інформації (які використовуються до читання твору, під час читання та після 

читання). Тому нами розроблено технологію формування лінгвосоціокультурної 

компетентності засобами поетичного твору, яка полягає в концентрації навколо 

поетичного втору додаткових текстів, що складають основу пресупозиційних 

знань, підсистеми вправ і завдань.  

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена: потребою у 

підготовці висококваліфікованих фахівців з англійської мови з високим рівнем 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, які володіють 

екстралінгвальними знаннями, культурно специфічними метафорами, 

концептами, символами, прецедентними феноменами як фрагментом мовної 

картини світу, стратегіями інтерпретації фактуальної, підтекстової, емотивно-

оцінної та концептуальної інформації; здатні та готові до розуміння та 

інтерпретації змісту та смислу поетичних творів як культурних феноменів; до 

толерантного та емпатичного ставлення до іншомовного художнього твору і 

культури в цілому (через художній твір), до рефлексії; відсутністю методики 

формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності засобами поетичного твору. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-

дослідних робіт Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (державний реєстраційний номер 16БФ044-01). Тему дисертації 

затверджено вченою радою Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол №8  від 29.04 2015 року). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

апробації методики формування у майбутніх філологів англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності засобами поетичного твору. 

Логіка наукового пошуку у процесі досягнення зазначеної мети обумовила 

необхідність вирішення таких завдань: 

1. Уточнити зміст англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні майбутніх філологів. 

2. Окреслити лінгвальні та екстралінгвальні характеристики поетичного 

твору як засобу формування в майбутніх філологів англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. 

3. Визначити підходи і принципи формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. 

4. Зробити добір поетичних творів для формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. 

5. Розробити систему вправ та завдань, а також створити модель процесу 

формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні засобами поетичного твору. 

6. Експериментально перевірити ефективність авторської методики, 

підтвердити чи спростувати гіпотезу дослідження; визначити методичні 

передумови ефективності методики формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору. 
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Об’єктом дослідження є процес навчання англійської мови майбутніх 

філологів вищих закладів освіти України. 

Предметом дослідження стала методика формування у майбутніх 

філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність 

формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні буде високою за умов організації навчання на засадах 

комунікативного, герменевтичного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчого 

підходів, добору поетичних творів та їх застосування як засобу навчання, 

упровадження підсистеми вправ і завдань, організованих у відповідну модель 

навчання, використання варіанту Б авторської методики.  

Експериментальною базою дослідження став навчальний процес та його 

суб’єкти Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка Загальна кількість студентів, які взяли участь в експерименті, 

становить 38 осіб. 

Вирішення перелічених вище завдань потребувало застосування методів 

дослідження: теоретичні методи – аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних 

праць з лінгводидактики, лінгвістики, психології, психолінгвістики з метою 

визначення змісту англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, 

лінгвальних та екстралінгвальних особливостей поетичного твору як засобу 

навчання, методичних засад формування означеної компетентності, критеріїв 

добору поетичних творів, розроблення підсистеми вправ і завдань; педагогічне 

моделювання – для створення моделі авторської методики формування у 

майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні засобами поетичного твору; емпіричні методи: експериментальне 

навчання з метою перевірки ефективності авторської методики; статистичні 

методи – метод U-Манна-Уїтні– для якісного й кількісного аналізу результатів 

експерименту. 
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Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Поетичний твір є засобом формування важливого сегменту англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні – екстралінгвальних 

національно-специфічних, інформативно-тематичних, літературознавчих, 

мовних знань, знань когнем: метафор, концептів, прецедентних феноменів, 

культурних символів; лінгвосоціокультурних лексичних рецептивних навичок; 

лінгвосоціокультурних умінь розуміння та стратегій інтерпретації актуальної, 

підтекстової, емотивно-оцінної та концептуальної інформації; здатності та 

готовності до розуміння та інтерпретації змісту та смислу художніх творів; до 

толерантного та емпатичного ставлення до іншомовного художнього твору та до 

культури в цілому (через художній твір), до рефлексії. 

2. Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні засобами поетичного твору здійснюється на засадах компетентнісного, 

герменевтичного, комунікативного та лінгвокраїнознавчого підходів. Технологія 

формування означеної компетентності полягає в тому, що було створено 

інформаційно-навчальні модулі, які охоплюють пресупозиційну інформацію, 

необхідну для читання та розуміння поетичного твору, сам поетичний твір як 

носій лінгвосоціокультурної інформації, додаткову критичну інформацію, яка 

допомагає глибшому розумінню поезії та сприяє розширенню 

лінгвосоціокультурних знань. 

3. На основі критеріїв зв’язності, змістової цілісності, смислової та 

змістової завершеності, мовної доступності, обсягу тексту, автентичності, 

відповідності віку, цілеспрямованості (функціональності), культурологічної 

цінності та інформативності, цікавості та екзотичності дібрано автентичні 

різнотематичні цілісні поетичні твори, у якихпорушуються проблеми, актуальні 

для віку студентів, твори, що відповідають змісту лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні, містять безеквівалентну та фонову лексику, типові 

метафори, культурні концепти, культурні символи, прецедентні феномени, 

фактуальну, підтекстову, емотивно-оцінну, концептуальну інформацію, також 

твори, що містять сучасну, історично актуальну лінгвосоціокультурну 
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інформацію, яка відображає факти, типові для англосаксонської культури, має 

контрастність відносно рідної культури. 

4. Підсистема вправ і завдань має циклічний характер, реалізується 

поетапно: формування лексичних лінгвосоціокультурних навичок → робота з 

поетичним твором: дотекстовий етап (зняття мовних труднощів; формування 

пресупозиційних знань, необхідних для сприйняття та інтерпретації змісту й 

смислу поетичного твору; формування мотивації студентів до читання тексту та 

до набуття лінгвосоціокультурних знань та вмінь; формування інтерпретаційних 

стратегій); текстовий етап (формування лексикону та тезаурусу студентів, 

лінгвосоціокультурних умінь, пов’язаних з розумінням та інтерпретацією різних 

видів інформації, композиційно-аналітичних умінь); післятекстовий етап 

(контроль повноти та глибини розуміння фактуальної (експліцитної) інформації, 

обговорення проблем, пов’язаних з інтерпретацією різних видів інформації,  

формування стратегій інтерпретації, формування рефлексії, толерантного, 

неупередженого, емпатичного ставлення до іншомовного художнього твору та 

до культури в цілому (через художній твір)). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розроблено 

методику формування в майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні засобами поетичного твору: визначено методичні та 

лінгвістичні засади, розроблено етапи формування цієї компетентності, створено 

підсистему вправ та завдань, а також модель організації процесу навчання; 

визначено методичні передумови ефективності авторської методики; уточнено 

сегмент змісту лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, який 

формується засобами поетичного твору; подальшого розвитку набули критерії 

добору художніх текстів (зокрема, поетичних), етапи роботи з текстом під час 

читання. 

Практичне значення дослідження: за результатами наукового 

дослідження підготовлено навчальний посібник «Critical analysis of 25 selected 

poems», який містить розроблену систему вправ і завдань, а також відображає 

модель методики. Результати дослідження можуть бути використані під час 
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укладання підручників та навчальних посібників з англійської мови для 

навчання майбутніх філологів, а також методики навчання іноземних мов. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на 6 міжнародних 

конференціях: «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов» 

(Київ, 2018), «Пріоритетні напрями розвитку науки» (Вінниця, 2019), 

«Концептуальні шляхи розвитку науки» (Київ, 2019), «Exploring the relationship 

between language assessment and second language acquisition (SLA) research» 

(Лондон, 2019), «Весняні наукові читання – 2019» (Вінниця, 2019), «Актуальные 

проблемы современной науки» (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 2019). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

викладено у 10 працях, із них 4 – у фахових виданнях, затверджених МОН 

України, 1 – у зарубіжному періодичному науковому виданні, 1 – у 

міжнародному періодичному науковому виданні та 4 – у збірниках матеріалів 

наукових конференцій.  

Усі опубліковані автором праці з досліджуваної проблеми є одноосібними. 

Структура й обсяг дисертації зумовленї її цілями і завданнями. Робота 

складається з анотацій, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел і 3 додатків. Загальний обсяг дисертації складає 238 сторінок, з них 

основного тексту – 176 сторінок. Список використаних джерел налічує 265 

найменувань, зокрема 68 англійською мовою. Дисертацію ілюстровано 15 

таблицями.  
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                                                              РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

В ЧИТАННІ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ 

 

У першому розділі дисертаційного дослідження проаналізовано зміст 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні майбутніх 

філологів;  окреслено лінгвальні та екстралінгвальні характеристики поетичного 

твору як засобу формування в майбутніх філологів лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні; визначено методичні засади формування у майбутніх 

філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. 

 

1.1. Зміст англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні майбутніх філологів 

 

У формуванні організму мови, як зазначає В. Гумбольдт, бере участь весь 

народ; культура кожного народу залежить від його особливих здібностей і долі 

[38]. В останні десятиліття утвердилася концепція вивчення та навчання мови 

через призму культури народу-носія мови. Вивчення мови стає процесом 

інкультурації, де кожен набуває нових культурних форм і нового 

світосприйняття, притаманних країні та її представникам, мова яких вивчається. 

Зв’язок мови і культури є беззаперечним у вивченні іноземної мови [185, c. 58]. 

Ми поділяємо висновки В. Маслової і розглядаємо мову як факт культури бо: 

«1) мова складова частина культури, яку ми успадковуємо від наших предків; 

2) мова – основний інструмент, за допомогою якого ми засвоюємо культуру; 

3) мова – найважливіше з усіх явищ культурного порядку, бо якщо ми хочемо 

зрозуміти сутність культури – науку, релігію, літературу, то повинні розглядати 

ці явища як коди, що формуються подібно до мови. Тому концептуальне 

осмислення культури може відбутися тільки за допомогою природної мови» [89]. 
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Об’єктом вивчення в лінгвокультурології насамперед є та частина 

змістовного плану мовних одиниць усіх рівнів, яка обумовлена особливостями 

культури, а також характер системно-структурних відношень у мові, що склався 

під впливом культури мовної спільноти. Свій менталітет носій мови як мовна 

особистість проявляє в тому, як він будує своє мовлення; у тому, з чого він будує 

своє мовлення (людина – особистість не тільки комунікативна, а й «зберігає» в 

пам’яті основи світобачення, світовідчуття, що знаходить своє відображення в 

характері лексико-семантичних засобів. До об’єктів лінгвокультурології 

належить уся сукупність мовленнєвих дій, подій, ситуацій, в яких проявляється 

культурно значимий вибір мовних засобів, і характер побудови яких 

відзначається культурним маркуванням [179, с. 12–13]. Отже, мова і культура 

перебувають в органічному взаємозв’язку, мова є відображенням культури, за 

допомогою мови людина стає частиною культури, має змогу пізнавати світ і 

ставати його частиною. Навчання іноземної мови має стати процесом 

формування вторинної мовної особистості, що наразі, за словами 

К. Потьомкіної, cтало стратегічною метою навчання іноземної мови і критерієм 

його ефективності [114, с. 217]. 

Вторинна мовна особистість здатна проникати в «дух» мови, що 

вивчається, у «плоть» культури народу, з яким має здійснюватися міжкультурна 

комунікація. Вторинна мовна особистість має здатність до іншомовного 

спілкування з представниками інших культур на міжкультурному рівні [1, с. 45]. 

Вторинна мовна особистість має лексикон, тезаурус та прагматикон. Лексикон – 

словниковий запас. Тезаурус охоплює когнітивний рівень мовної особистості – 

систему її цінностей і смислів; цей рівень передбачає перехід до знань, а значить, 

охоплює інтелектуальну сферу, даючи вихід через мову, через процеси говоріння 

і розуміння – до знання, свідомості, процесів вивчення людини. Одиницями 

цього рівня є поняття та ідеї. Прагматикон мовної особистості забезпечує 

перехід від мовленнєвої діяльності до осмислення діяльності реальної, 

висловлює інтенції мовця, внаслідок чого одиниці цього рівня формують мережу 

комунікативних потреб. Це оціночні і експресивні судження, які можуть бути 
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експліковані в мовних одиницях або виражатися в підтексті, їх можна 

експлікувати тільки на рівні цілого тексту [114, с. 217 – 219]. Отже, вторинна 

мовна особистість має володіти лексичними одиницями, які позначають 

культурні поняття та реалії, тезаурусом, тобто системою когнем, які 

відображають відповідні знання, а також набути здатності інтерпретувати 

мовлення, надавати йому смисл, експлікувати підтекст. 

Навчання майбутніх філологів є процесом формування вторинної мовної 

особистості й передбачає розвиток комунікативної компетентності, яка формує 

мовну особистість, що реалізує потрібні словосполучення, граматичні 

конструкції, що відповідають певним нормам культури мовної поведінки для 

найбільш точного вираження думок, доречного і доцільного застосування 

мовних засобів відповідно до вимог, багатства, виразності, правильності 

мовлення; розвиток вмінь розуміти національну мовну картину світу на основі 

знань про системно-структурні особливості будови мови, що вивчається, 

закономірності реалізації мовних засобів в процесі комунікації; умінь розуміти 

іншомовні тексти; умінь розпізнавати і розуміти мовну особистість на 

прагматичному рівні на основі володіння різними мовними засобами в різних 

комунікативних ситуаціях; набуття й використання студентами мовних засобів 

для вираження знань і емоцій [61, с. 70]. Сфера діяльності філолога – дуже 

різноманітна. Майбутній філолог може працювати на посадах документознавця, 

референта, упорядника передмови і коментаря до тексту, літературного критика, 

бібліографа, компаративіста, мовознавця, літературознавця, журналіста, 

викладача мови та літератури [17]. Але найголовніше, на нашу думку, філолог, 

фахівець з іноземної мови, має стати рівноправним носієві мови комунікантом в 

найрізноманітніших ситуаціях комунікативної взаємодії. З висновків 

М. Качалова та Л. Борисової випливає, що майбутній філолог має стати, по суті, 

суб’єктом іншомовного культурного та когнітивного простору, продукувати 

мовлення, яке за лексиконом, тезаурусом та прагматиконом релевантне носіям 

мови і буде адекватно ними сприйматися та інтерпретуватися; а також розуміти 
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та інтерпретувати мовлення носіїв іноземної мови, визначати в ньому той зміст 

та смисл, який був закладений автором. 

Предмет нашого дослідження орієнтований на формування у майбутніх 

філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. Тому логіка нашого 

дослідження вказує на потребу зупинитися на рецептивному мовленні 

вторинної мовної особистості. 

«Одним із способів відображення суб’єктивованої мовної картини світу, –

як зазначає І. Халєєва, – так само, як і узагальненим (хоча і неминуче 

фрагментарним) носієм енциклопедичного знання про світ є текст (сукупність 

текстів), в якому об’єктивуються як тезаурус-словник, так і енциклопедичні 

знання світу, властиві мовній особистості» [167, с. 20]. Зважаючи на предмет 

нашого дослідження, текст ми розглядаємо як текст-дискурс, який має  всі 

текстові ознаки, але розглядаються вони під призмою дискурс-аналізу, тобто з 

урахуванням механізмів породження і сприйняття тексту, комунікативної 

ситуації, а також в світлі широкого екстралінгвістичного і інтертекстуального 

контексту [59, с. 22]; як текст, який розуміється (мислиться) з урахуванням 

соціальних, ситуативних, комунікативних, культурних та інших умов 

(передумов) його породження (створення) і функціонування [24, с. 20 – 21]. 

Діяльність філолога, спрямована на отримання інформації, що здійснюється в 

процедурах розуміння, основними характеристиками розуміння є цілісність, 

повнота і адекватність, які проявляються в інтерпретації, де ціннісний досвід 

філолога поряд з володінням процедурами рефлексії забезпечує глибину 

розуміння тексту (дискурсу). Таким чином, діяльність філолога за розумінням 

тексту спрямована на виявлення духовних цінностей, їх актуалізацію і 

збереження [17], що відображається у низці функцій, які реалізуються під час 

рецепції (зокрема і читацької) художнього твору (за Л. Борисовою): 

– інформаційна (виявлення та збір інформації); 

– інформаційно-аналітична (фіксування нової інформації, обробка 

інформації, систематизація літературознавчого матеріалу; аналіз спілкування на 
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рівні змісту і форми; зіставлення світоглядних універсалій тексту й цінностей 

сучасного суспільства);  

– інформаційно-критична (опис виявленої інформації; визначення місця 

твору в історико-культурному процесі);  

– інформаційно-класифікаційна (сортування інформації); 

– інформаційно-оцінна (оцінка повідомлення, вплив на емоційну сферу 

реципієнта); 

– просвітницька (поширення ідей і знань, вилучених з художнього твору); 

– впливова, або пропагандистська (вплив на аудиторію) [17]. 

Завдяки цим функціям майбутній філолог зможе вибудовувати ціннісні 

діалогічні відносини з текстом культури, набувати здатності грамотної 

інтерпретації і стилізації тексту в контексті культури, вміння бачити в 

досліджуваному тексті тексти попередніх епох [18, с. 31]. Означені функції 

виявляються у найрізноманітніших видах фахової діяльності майбутніх 

філологів, особливо у тих, які пов’язані з роботою з художнім текстом, 

покликаним розширювати інформаційне поле реципієнта, долучати його до 

культурного контексту та соціального досвіду, впливати на емоції та почуття 

реципієнта, формувати його світогляд. 

Найбільш частим способом рецепції художнього твору (зокрема і 

поетичного) є читання, яке розуміють як техніку, тобто процес «складання» із 

літер слів, слів у синтагми, синтагми в речення тощо; і як вид мовленнєвої 

діяльності, тобто читання, яке супроводжується розумінням інформації 

[99, с. 371]. Саме останній аспект є актуальний для формування 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні майбутніх філологів засобами 

поетичного твору. 

Розуміння визначаємо як здатність осягнути смисл і значення будь-чого; 

викликане зовнішніми або внутрішніми впливами специфічний стан свідомості, 

що фіксується суб’єктом як упевненість в адекватності відтворених уявлень і 

змісту впливів [117]. Розуміння є розумовим процесом, який спрямований на 

виявлення суттєвих властивостей предметів і явищ дійсності, пізнаваних в 
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чуттєвому і теоретичному досвіді людини. Формами прояву розуміння можуть 

бути віднесення предмета або явища до певної категорії; підведення окремого 

випадку під загальне поняття; з’ясування причин явища, його походження, 

розвитку тощо [62, с. 126]. Розуміння ґрунтується на таких принципах: 

можливість принципового зведення всього смислового змісту множинності 

висловлювань до єдиних для них концептів; презумпція осмисленості; принцип 

культурно-історичної інтерсуб’єктивності, звернення до тої культурної 

онтології, яка окреслює предмет предрозуміння; лінгвістична однозначність, яка 

передбачає усунення софістської гри [73, с. 41]. Отже, принципи розуміння, 

виділені С. Кримським, співвідносяться з раціоналістичним підходом до 

розуміння, згідно з яким розумінню підлягає те, що має зміст (смисл), людина 

розуміє з позиції свого досвіду [65; 98; 151; 247], значення, яке надається 

стимулу, залежить від того, як цей стимул класифікований і осмислений із 

погляду існуючих у споживача інформації знань [122, c. 168], а розуміння змісту 

тексту сприймається через співвіднесення смислового поля читача із системою 

смислів тексту [147, c. 80], Таким чином, розуміння здійснюється через призму 

культурного контексту, суб’єктом якого є людина розуміння визначаємо як 

інтерсуб’єктно-інтеркультурний феномен. 

Ґрунтуючись на концепції поліінтерпретаціонізму [175, с. 16 –18], 

відповідно до якої існує стільки інтерпретацій тексту, стільки смислів, скільки 

реципієнтів, вважаємо, що кожна людина сприймає й інтерпретує текст по-

своєму, по-особливому, «зміст реальності змінюється з кожним особистим 

поглядом» [243, с. 23]. Тому, з одного боку, кожен студент-інтерпретатор має 

право на власну інтерпретацію; а з іншого боку ми повинні розуміти, що автор 

художнього твору закладав певну концепцію, чітку ідею, а сам хронотоп твору є 

сегментом культури, у межах якого був створений твір, тому в ньому існує 

змістовий і смисловий блок, який не підлягає варіативності інтерпретації. Перед 

викладачем і студентом постає завдання подолати соціокультурні бар’єри і 

вийти на рівень розуміння твору адекватно носіям мови, задуму автора. 
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Отже, навчання іноземної мови є процесом формування вторинної мовної 

особистості і здійснюється в контексті інтегрування з культурою народу-носія 

мови; процес сприйняття тексту-дискурсу є інтерсуб’єктно-інтеркультурним, 

тобто його інтерпретація та розуміння залежать від досвіду та культурної 

інтеріоризації реципієнта. Тому лінгвосоціокультурний аспект є невід’ємним 

компонентом компетентності в читанні. 

Зупинимося більш детально на компетентності в читанні, яку ми 

розуміємо, услід за В. Шовковим, як «систему екстралінгвальних знань, 

лексичних, граматичних, фонетичних навичок, паралінгвістичних знань та 

навичок, низки читацьких умінь та стратегій, які зумовлюють здатність та 

готовність інтерпретувати й розуміти (залежно від мети читання) писемні тексти 

різних стилів, жанрів та прагматики на семантичному, метасеміотичному та 

метаметасеміотичному рівнях» [177, с. 9]. Отже, компетентність в читанні 

охоплює: 

–  екстралінгвістичні знання; 

–  мовні знання та мовленнєві навички; 

–  читацькі уміння та стратегії; 

–  мету читання (яка зумовлює вибір виду читання); 

–  глибину (або рівні) розуміння: рівень розуміння мовних одиниць,  рівень 

розуміння змісту тексту, рівень розуміння смислу. 

Під час читання поетичних творів присутній весь склад компетентності в 

читанні.  

Читання поетичного тексту відбувається з метою повного розуміння, лише 

так, на наше глибоке переконання, можна відчути всю його естетику, зрозуміти 

зміст та смисл, вловити всі відтінки краси слова та авторських інтенцій. Тому 

для читання поетичного твору використовуємо вивчаюче філологічне читання. 

Поетичні твори часто містять глибокий смисл, концептуальну (ідейну) та 

підтекстову інформацію, експлікація цих двох видів інформації і є головною 

метою інтерпретації тексту, стимулом його розуміння. Тому розуміння 

поетичного твору на метаметасеміотичному рівні (розуміння смислу) є 



36 

 

ключовою метою. Однак розуміння смислу неможливе без розуміння змісту 

поезії, розуміння окремих мовних одиниць та позначуваних ними когнем, що 

містять лінгвосоціокультурний зміст й інтегруються в код цілісного змісту 

тексту та його смислу. Тому в навчанні читання поетичних творів спираємося на 

всі рівні розуміння, визначаючи ключовим метасеміотичний. 

Читання та розуміння поетичного тексту, його інтерпретація можливі лише 

за умови занурення в культурний контекст. Адже автентичний текст репрезентує 

культуру народу, мова якого вивчається в значеннях одиниць (лексика), в 

особливій образності (фразеологія), у специфічних конструкціях понятійних 

категорій (граматика) [53, с. 10]. Услід за І. Зотовою, розглядаємо автентичний 

текст як засіб залучення студентів до культури носіїв мови, як засіб актуалізації 

національного смислу слів і словосполучень з метою підвищення рівня 

лінгвосоціокультурной компетентності [52, с. 10]. Тому лінгвосоціокультурна 

компетентність інтегрується в читацьку.  

Спробуємо описати зміст лінгвосоціокультурної компетентності в читанні 

майбутніх філологів. 

Лінгвосоціокультурну компетентність розуміють як здатність і готовність 

особистості до іншомовного міжкультурного спілкування [99, с. 425]; готовність 

особистості до розуміння культури іншого народу, позитивного ставлення до неї, 

осмислення її реалій, моралі, цінностей та інших складових компонентів крізь 

призму власної культури, а також уміння ефективно функціонувати в умовах 

іншої соціокультурного середовища з використанням іноземної мови в 

частковому або повному обсязі [70, с. 20]; як здатність тих, хто навчається, 

здійснювати міжкультурну комунікацію, яка базується на їхній вторинній 

акультурації, тобто на країнознавчих і фонових знаннях про країну виучуваної 

мови, на лінгвокраїнознавчому мінімумі словникового запасу, на володінні 

знаннями про факти, норми і цінності національної культури, про специфіку 

мовної поведінки в певній етнокультуру [52, с. 9]; як компетенцію, що 

забезпечує соціокультурний аспект комунікації і передбачає володіння певним 

комплексом фонових знань, етнокультурно і соціокультурно маркованим 
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лексико-фразеологічним запасом і здатність використовувати його одиниці 

відповідно до соціокультурної специфіки комунікативної ситуації [6, с. 37]; як 

уміння реалізовувати комунікативну взаємодію з представниками іншомовної 

культури на основі розуміння схожості та відмінностей контактуючих культур, 

що передбачає формування в собі особистісних якостей, які сприяють 

міжкультурному спілкуванню і врахування прагматичних особливостей 

комунікативного акту [40, с. 8]; як систему лінгвістичних та екстралінгвістичних 

знань (країнознавчих знань, норм вербальної та невербальної поведінки носіїв 

мови залежно від умов соціальної взаємодії), мовленнєвих навичок (оперування 

культурно маркованими лексичними та фонетичними одиницями) та вмінь 

(розуміти / продукувати мовлення, співвідносити з мовними одиницями ту саму 

інформацію, що й носії мови; дотримуватися норм вербальної та невербальної 

мовленнєвої поведінки залежно від умов соціальної взаємодії), які забезпечують 

здатність особистості вступати в міжкультурну комунікацію [8, с. 22]; як складну 

динамічну сукупність знань, навичок, вмінь і здатності, що дозволяють тому, хто 

навчається, знаходити, вилучати, усвідомлювати, оцінювати 

лінгвосоціокультурну інформацію, і готовність її практично використовувати 

при опосередкованому і безпосередньому контактах з носіями іншомовної 

культури в процесі міжкультурної комунікації, що базується на вторинній 

акультурації учня [103, с. 84]. Отже, узагальнюючи різні дефініції, констатуємо, 

що ЛСКК є головною передумовою та запорукою ефективного міжкультурного 

спілкування, охоплює лінгвальний та екстралінгвальний чинники 

комунікативної взаємодії, орієнтується на контраст мов і культур різних народів, 

на розвиток певних особистісних якостей, які допомагають реалізовувати 

міжкультурне спілкування. ЛСКК є невід’ємною передумовою формування 

комунікативної компетентності особистості, готової до міжкультурної 

комунікації. 

Ми стоїмо на позиції, що лінгвосоціокультурна компетентність 

реалізується в різних видах мовленнєвої діяльності та інтегрується з ними. Тому 



38 

 

коректно надалі говорити про лінгвосоціокульутрну компетентність у 

читанні. 

ЛСКК у читанні розуміють як здатність орієнтуватися в структурно-

смисловій організації тексту країнознавчого характеру, розпізнавати, 

адекватно розуміти та критично інтерпретувати лінгвосоціокультурну 

інформацію, яку він містить [103, с. 84 – 85]. Таке визначення є цілком 

задовільним, і тому ми будемо спиратися на нього в нашому дослідження. 

Однак варто зауважити, що таке розуміння означеної компетентності 

виникло в контексті навчання учнів школи. Ми вважаємо доцільним акцентувати 

увагу не лише на структурі та смислі тексту, але й на його змісті; а також не 

обмежуватися лише лінгвосоціокультурною інформацією (в умовах читання 

поетичного твору), а сприймати цей твір як культурне явище – в культурно-

ціннісному, ідейному, літературно-контекстному планах. 

Визначимо структуру ЛСКК в контексті навчання майбутніх філологів 

читання поетичних творів. Для цього проаналізуємо її компонентний склад у 

цілому. 

Науковці не мають однозначних поглядів на структуру ЛСКК.  

Л. Костикова виділяє п’ять компонентів ЛСКК студентів гуманітарного 

ЗВО: 1) ціннісно-смисловий (в контексті фахової та особистісної взаємодії); 

2) емоційно-вольовий; 3) когнітивний; 4) діяльнісний; 5) мотиваційний. 

Критеріями сформованості ЛСКК за висновками Л. Костикової, є прояв 

ціннісно-смислового ставлення до професійно-особистісної взаємодії в умовах 

полікультурності; здійснення емоційно-вольової регуляції професійно-

особистісної взаємодії в умовах полікультурності; володіння знаннями 

національних особливостей і традицій в професійно-особистісній взаємодії в 

умовах полікультурності; застосування лінгвосоціокультурних знань і умінь в 

професійно-особистісній взаємодії в умовах полікультурності [70, с. 20 – 21]. 

Л. Костикова розглядає ЛСКК як соціальний феномен і не моделює процес її 

формування в різних видах мовленнєвої діяльності. 
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 О. Артемова А. Григорян, О. Морозова ЛСКК розглядають в контексті 

навчання іноземних мов й обґрунтовують такий компонентний склад:  

- знання про національно-культурні особливості країни, мова якої 

вивчається, про норми мовної і немовної поведінки носіїв мови (звичаї, етика, 

соціальні стереотипи, історія  культури країни) і уміння вибудовувати свою 

поведінку і комунікацію з урахуванням цих особливостей і норм [94, с. 9; 37, 

с. 10]; вміння використовувати ці знання в комунікативному акті [5; 108; 212]; 

- безеквівалентна лексика; невербальні засоби спілкування; фонові 

знання; мовна афористика і фразеологія, які розглядаються з погляду 

відображення в них культури, національно-психологічних особливостей, досвіду 

людей [37, с. 18]; 

- уміння використовувати різні комунікативні ролі, стратегії в умовах 

соціальної взаємодії з людьми і навколишнім світом [5; 94, с. 9; 153];  

- здатність здійснювати різні види мисленнєво-мовленнєвої 

(мовленнєвої) діяльності і вибирати лінгвістичні засоби відповідно до місця, 

часу, сфери спілкування, адекватно соціальним статусам партнера по 

спілкуванню [5; 94, с. 9; 37, с. 10];  

-  лінгвістичний, соціальний та культурологічний компоненти, 

пов’язані з формуванням комунікативної, інтерактивної і перцептивної складової 

комунікації: тексти культури (вербальні, невербальні та креолізовані); мовний та 

мовленнєвий матеріал, організований за тематичним принципом; фонові і 

мовленнєво-поведінкові знання, що охоплюють знання 

етнолінгвосоціокультурних стереотипів, у тому числі прецедентні імена, 

висловлювання і тексти, що входять до когнітивної бази носіїв мови, знання 

лінгвосоціокультурних концептів, зміст яких специфічний у порівнянні з 

аналогічними концептами в рідній мові [2, с. 10]. 

В. Гюльгюден, Н. Бориско, С. Шукліна, І. Бачинська розглядають ЛСКК 

через призму компетентностей  [40], субкомпетентностей [99], виділяють: 

– соціокультурну компетентність (субкомпетентність): знання 

національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки 
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носіїв мови (звичаї, етика, соціальні стереотипи, історія  культури країни), 

уміння здійснювати мовленнєву поведінку відповідно до них; уміння 

комунікантів вступати в діалог з носіями іноземної мови; здатність до адекватної 

взаємодії в ситуаціях повсякденного життя [40, с. 8];  

– лінгвокультурну компетентність (субкомпетентність): володіння 

знаннями енциклопедичного, етнографічного, культурологічного характеру про 

письмове й усне спілкування про рідну та іноземну культуру; наявність знань 

про цінності, норми, традиції, вибір комунікативних стратегій відповідно до цих 

знань [40, с. 8];  

– соціолінгвістичну компетентність (субкомпетентність): володіння 

реаліями, комунікативними моделями, специфічними правилами мовленнєвої 

поведінки, характерними для іншомовної культури; відбір і використання 

адекватних мовних засобів і засобів екстралінгвальної поведінки для реалізації 

цілей спілкування, виконання комунікативної ролі, організація відповідних умов 

і встановлення взаємодій [40, с. 8]; знання мовних засобів з культурною 

семантикою, навички та вміння їх коректного вживання (безеквівалентна та 

фонова лексика, фразеологізми та афоризми, лінгвістичні маркери соціальних 

стосунків та ситуацій, типи дискурсу) [101, с. 425 – 426]; 

– соціальну субкомпетентність: здатність особистості вступати в 

комунікативні стосунки з представниками інших країн у певних ситуаціях 

[99, с. 430]. 

Підсумовуючи, можемо зазначити, що О. Артемова, Н. Бориско, 

А. Григорян, В. Гюльгюден, О. Морозова, С. Шукліна виділяють знаннєвий, 

поведінковий, інтерактивний, прагматичний, рольовий, діяльнісний (навички та 

вміння) компоненти в ЛСКК.  

І. Бачинська, яка розглядає зміст ЛСКК в аспекті виділених Н. Бориско та 

С. Шукліною субкомпетентностей, оперує поняттями лінгвосоціокультурної 

інформації, лінгвосоціокультурних мовленнєвих навичок, 

лінгвосоціокультурних мовленнєвих умінь й виділяє лінгвосоціокультурну 

інформацію – інформацію соціокультурного, соціолінгвістичного та соціального 
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характеру, яка знаходить відображення у вербальних та невербальних засобах 

комунікації; лінгвосоціокультурні мовленнєві навички – рецептивні та 

репродуктивні навички оперування культурно маркованими мовними та 

мовленнєвими одиницями; лінгвосоціокультурні мовленнєві вміння – вміння 

користуватися культурно маркованим мовленням (у його рецептивних та 

продуктивних видах) так само, як носії мови, уміння розуміти, інтерпретувати 

мовлення та співвідносити з мовними одиницями ту саму інформацію, що й носії 

мови; уміння моделювати монологічне та діалогічне мовлення відповідно до 

норм, які склалися в певному мовному колективі [8, с. 22]. Ми поділяємо 

погляди І. Бачинської і вважаємо доцільним оперувати поняттями 

лінгвосоціокультурної навички та лінгвосоціокультурного вміння. Проте 

розроблений компонентний склад ЛСКК орієнтований на середню школу і тому 

не відображає повною мірою зміст ЛСКК в читанні майбутніх філологів. 

Склад і структуру ЛСКК в читанні розробила Н. Осадча. Дослідниця 

виокремила структурно-орієнтований та лінгвосоціокультурний компоненти (у 

межах соціолінгвістичної, соціокультурної, соціальної компетентностей): знання  

структурно-композиційних особливостей текстів різних жанрів, мовних і 

мовленнєвих засобів з національно-культурним забарвленням, про країну та її 

культуру, специфічні норми, правила спілкування, теми табу; навички та вміння 

орієнтуватися в структурно-смисловій організації тексту з 

лінгвосоціокультурним потенціалом, використовувати лінгвосоціокультурні 

знання для розуміння та адекватної інтерпретації країнознавчого тексту з 

високим лінгвосоціокультурним потенціалом; здатність і готовність: 

спостережливість, сенсибілізація, зіставлення рідної та іншої культур, аналіз їх 

відмінностей, рефлексія, емпатія, толерантність, неупередженість, 

доброзичливість [103, с. 101]. Проаналізована структура ЛСКК потребує, на 

наше переконання, уточнення навичок і вмінь, проте окремі «здатності і 

готовності» є актуальними для ЛСКК майбутніх філологів і мають складати її 

зміст. 
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Ми проаналізували різні підходи до змісту і складу ЛСКК, проте маємо 

констатувати, що жоден із них не відображає проблеми навчання майбутніх 

філологів читання поетичних творів. Тому перед нами постає завдання уточнити 

зміст і структуру ЛСКК в читанні. 

На основі аналізу дефініцій ЛСКК, компонентного складу та змісту, 

описаного в працях науковців, змісту компетентності в читанні (зокрема 

художнього твору як культурного феномену) визначаємо такий компонентний 

склад ЛСКК в читанні: 

– екстралінгвальні знання (фактуальні): національно-специфічні: географія, 

природа, клімат, природні багатства; національний характер; духовна культура, 

стереотипи, економічні, політичні та культурні особливості життя в країні [120], 

прецедентні феномени, етика, правила комунікації; інформативно-тематичні: 

територіально-етнічні, національні, соціально-економічні, професійні, релігійні, 

освітні, вікові, статеві, психологічні характеристики, вербальна та невербальна 

поведінка носіїв мови та культури; літературознавчі: знання літературного 

процесу, місця твору в історії літератури країни, мова якої вивчається, 

структурні, тематичні, образні характеристики твору, хронотоп, ідея, 

проблематика; мовні знання: знання лексичних одиниць, які позначають 

денотативні та конотативні реалії культурно маркованих одиниць [120, с. 46–59]; 

когнеми: метафора, концепт, фрейм, ідіома, прецедентний текст (при 

вивчаючому філологічному читанні); 

– лінгвосоціокультурні рецептивні навички встановлення культурного 

маркера семантики лексичної одиниці в контексті (при вивчаючому 

філологічному читанні);  

– лінгвосоціокультурні уміння інтерпретації підтекстової та 

концептуальної інформації; інтерпретації когнем (при вивчаючому 

філологічному читанні);  

– здатність та готовність до розуміння та інтерпретації змісту та смислу 

художніх творів; до толерантного, неупередженого, емпатичного (розуміти 

переживання іншої особи, зокрема, ліричного героя, автора, персонажів творів і 
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співпереживати їм) ставлення до іншомовного художнього твору та до культури 

в цілому (через художній твір), адже, як зазначає лінгвіст К. Крамш, 

міжкультурний мовець має бути толерантною, відкритою людиною, здатною 

взаємодіяти з іншими культурами з урахуванням культурних відмінностей [217; 

194]; до рефлексії (самоаналіз та самовизначення рівня ЛСКК в читанні, 

виявлення потреби в розширенні лінгвосоціокультруних знань, навичок та 

вмінь). 

Здатність та готовність діяти автономно в ситуаціях розуміння та 

інтерпретації змісту та смислу художніх творів можлива, на наше переконання, 

за умови володіння студентами інтерпретаційними стратегіями. «Фрейм 

«стратегія», – як зазначає В. Шовковий, – охоплює таку сукупність і 

послідовність етапів розумової діяльності: цілепокладання, планування, добір 

необхідних ходів/тактик, прогнозування, регулювання та рефлексії (оцінки 

результатів діяльності, реалізованості поставлених цілей)». Тобто стратегія 

передбачає визначення мети, певних ходів (тактик), засобів їх імплементації та 

управління процесом їх застосування та реалізації, а також обов’язкового 

результату діяльності» [176, c. 22]. Рецепція мовлення зводиться до стратегії 

інтерпретації та розуміння інтенції співрозмовника, змісту, смислу висловлення 

та супроводжується низкою тактик [176, с. 24]. Основною метою читання твору 

визначаємо розуміння його змісту та смислу. Для здійснення інтерпретації 

змісту та смислу необхідне безпосереднє метакогнітивне усвідомлення 

студентами дій, пов’язаних з процесом читання, що впливають на його якість 

[195; 219; 220], планування певних дій-тактик, їх добір, прогнозування 

ефективності та прагматичності тактик, регулювання процесу читання та 

інтерпретації, а також рефлексія, які сукупно створюють механізм інтерпретації.  

Під час читання та інтерпретації англомовних поетичних творів вважаємо 

доцільним комплексно застосовувати холістичну та елементаристську 

інтерпретаційні стратегії.  

Холістична стратегія спрямована на інтерпретацію твору «згори донизу»: 

читач виходить за межі самого твору, орієнтуючись на екстрахарактеристики: 
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жанр, комунікативна ситуація, соціальний контекст, культурно-історичний 

контекст [154, с. 206 – 209]. Холістична стратегія передбачає використання 

додаткових інформаційних джерел, які орієнтовані на формування 

пресупозиційних знань, необхідних для розуміння деталей твору. 

Елементаристська стратегія спрямована на інтерпретацію твору шляхом 

актуалізації окремих елементів тексту, здійснюючи семантизацію тексту на 

основі значень складових його одиниць та їх синтактики [154, с. 206–209]. 

Елементаристська стратегія передбачає роботу з мовними одиницями твору, а 

також з окремими змістовно-смисловими одиницями, які дозволяють 

інтерпретатору здійснити інтерпретацію всього тексту.  

Професійна інтерпретація є особливою цілісною структурованою 

системою, де смисл виводиться з окремих елементів, тому великою 

популярністю у фахівців користується концепція читання художнього тексту під 

мікроскопом, концепція «повільного читання», де увага зосереджується на 

кожній деталі тексту, усвідомленні їх смислу і вибудовуванні цілісної системи 

[154, с. 207]. Стратегії читання є цілеспрямованими розумовими діями, які читач 

використовує для того, щоб зрозуміти текст [230; 237; 247]. 

Стратегія реалізується у тактиках, тобто безпосередніх кроках, діях, які 

застосовує суб’єкт для досягнення мети. Спираючись на класифікацію тактик 

для здійснення професійної інтерпретації, розроблену В. Шовковим та 

Т. Шовковою [174; 176], визначаємо власне інтерпретаційні, когнітивні, 

метакогнітивні, компенсаторні, контрактивні тактики: 

1. власне інтерпретаційні: 

– визначення змістових вузлів на основі встановлення семантики та 

синтактики денотатів мовних одиниць, 

– визначення змісту та смислу підтекстової, емотивно-оцінної інформації 

на основі встановлення семантики та синтактики конотативних значень мовних 

одиниць, 

– інтегрування змістових вузлів у семантичні коди,  
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– акцентуація на окремих змістово-смислових одиницях (наприклад, тільки 

на підтекстовій інформації); 

2. когнітивні: 

– набуття необхідних для інтерпретації пресупозиційних знань, 

– вилучення інформації з твору; 

3. метакогнітивні тактики: 

– визначення мети інтерпретації (яку саме інформацію студент буде 

інтерпретувати: фактуальну, підтекстову, емотивно-оцінну, концептуальну), 

– планування роботи, пов’язаної з інтерпретацією (поетапна організація 

дотекстової, текстової та післятекстової роботи з твором), 

– регулювання (перечитування окремих фрагментів, аналіз семантики 

окремих одиниць, встановлення готовності переходити від одного змістовно-

смислового фрагмента до іншого), 

– самоаналіз досягнутих результатів інтерпретації, самооцінка глибини 

розуміння змісту та смислу; 

4. компенсаторні тактики: 

– робота з додатковими інформаційними джерелами,  

– використання джерельних баз, 

– робота зі словниками;  

5. контрастивні тактики (порівняння рідної та іноземної мови): 

– порівняння денотативних значень мовних одиниць рідної та іноземної 

мов, 

– порівняння конотативних значень мовних одиниць рідної та іноземної 

мов, 

–  порівняння хронотопу, екстралінгвального контексту функціонування 

самого твору, а також подій та ідей, описаних у ньому; 

6. афективні: 

–  об’єктивне неупереджене ставлення до поетичного твору, 

–  встановлення естетичної, історико-культурної, літературної цінності 

твору.  
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Означені стратегії дозволяють забезпечити автономність студентів під час 

читацько-інтерпретаційної діяльності у нових ситуаціях – тобто під час аналізу 

щоразу нових творів. 

Отже, підсумовуючи, зазначаємо, що ЛСКК у читанні майбутніх філологів 

покликана формувати вторинну мовну особистість, яка стає частиною 

іншомовної культури, ЛСКК у читанні спрямована на формування здатності 

орієнтуватися в структурно-смисловій організації тексту, розпізнавати, 

адекватно розуміти та критично інтерпретувати лінгвосоціокультурну 

інформацію; передумовою розуміння змісту та смислу твору є екстралінгвальні 

знання (національно-специфічні, інформативно-тематичні, літературознавчі, 

мовні, когнеми), лінгвосоціокультурні рецептивні навички та уміння, які 

забезпечують розуміння та інтерпретацію підтекстової, концептуальної 

інформації, когнем (при вивчаючому філологічному читанні); а також готують 

студентів до рефлексії, толерантного, неупередженого, емфатичного ставлення 

до іншомовного художнього твору та до культури в цілому і складають зміст 

ЛСКК майбутніх філологів. 

 

1.2. Лінгвальні та екстралінгвальні характеристики поетичного твору 

як засобу формування в майбутніх філологів лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні 

 

Культурна картина світу, створена в художньому творі, є результатом того, 

що художник сприймає, відчуває і переживає світ по-своєму і тим самим 

створює свій оригінальний  неповторний образ світу, своє уявлення про світ. 

Культурна картина світу, будучи поглядом члена культури на зовнішній світ, є 

сукупністю знань і уявлень про цінності, норми, мораль, менталітет як власної 

культури, так і культур інших народів. Ці знання і уявлення про світ, 

трансформуючись у художні образи, можуть вступати в найрізноманітніші 

відношення зісвітом [152, c. 144]. Поезія – вища форма буття національної мови. 

У поетичній творчості з найбільшою повнотою і сконцентрованістю виражається 
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дух народу – своєрідність його історичного та культурного розвитку, його 

психічного ладу. Зрозуміти поезію іншого народу – означає зрозуміти інший 

національний характер, емоційний світ іншої культури [178, с. 212]. Таким 

чином, поетичний твір є культурним феноменом і фрагментом мовної картини 

світу, у якому відображаються культура, історія, цінності, норми, мораль, ідеали, 

психологія народу. 

Поезію ми ототожнюємо з поняттям «лірики» і розуміємо як один із трьох 

родів художньої літератури, в якому у формі естетизованих переживань 

осмислюється сутність людського буття, витворюється нова духовна дійсність, 

розбудована за законами краси. Лірика має свою якість, визначувану конкретним 

змістом певної доби та панівними у ній стильовими струменями, естетичними 

вподобаннями тощо і водночас – ментальною свідомістю кожного етнічного се-

редовища [82, с. 393]. 

Використовуючи ліричний твір як засіб формування у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, визначаємо ліричний вірш 

(твір, організований за версифікаційними законами певного літературно-

історичного періоду [81, с. 127]) як жанрову форму лірики, релевантну нашому 

дослідженню. 

Для формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні використовуємо такі види лірики: 

– філософська (настанова на пізнання сутнісних проблем буття, часу і 

простору, превалювання логізованих узагальнених образів, медитація як спосіб 

ліричного осмислення дійсності; роздуми про сенс життя, про вічні людські 

цінності, про мету нашого перебування в цьому світі) [81, с. 698]; філософська 

лірика пронизана складною системою образів та символів, культурних 

концептів, імплікатів, підтекстової та концептуальної інформації, які потребують 

глибокого аналізу, занурення в широкий культурний контекст, оперування 

загальноцивілізаційними та унікальними культурними  кодами; 

– громадянська (у якій порушуються важливі суспільні проблеми, 

актуалізуються національні та соціальні мотиви) [81, с. 169]; у громадянській 
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ліриці відображені важливі історичні події та соціальні процеси, конфлікти 

особистості та соціального середовища; через культурно марковану лексику, 

символи, метафори, концепти, пресупозиції створюється образ цих подій, 

процесів та виражається ставлення до них ліричного героя та широких мас; 

– публіцистична (тенденційні ліричні твори, вяких виражаються актуальні 

світоглядні, політичні та інші погляди, предметом публіцистичної лірики є 

цінності ідеологічні, соціальні, подеколи за рахунок естетичних; мета вірша – 

утвердження або заперечення якоїсь думки) [81, с. 570]; 

– інтимна (розкриває широкий діапазон душевних переживань, постає 

найяскравішим художнім документом історії людського серця; основні мотиви 

поезії мають еротичне забарвлення, зумовлюють витончену інтимізацію буття, 

втаємничення у заповітні істини) [81, с. 310]; окрім цього, вважаємо, що інтимна 

лірика містить багато різноманітної символіки, метафор, розкриває зміст 

телеономних концептів, розкиває взаємини між людьми (також і через призму 

соціальних відносин), що складає зміст лінгвосоціокультурної компетентності; 

– пейзажна, у якій змальовуються картини природи; пейзажна лірика 

багата стилістичними тропами та фігурами, у ній відображаються найтонші 

відтінки сприйняття природи, навколишнього світу носіями мови, пейзажна 

лірика виступає відображенням візуальних та звукових образів мовної картини 

світу, метафоричного сприйняття  світу, що нас оточує; пейзажна лірика багата 

на метафори, епітети, символіку; часто пейзажна лірика переплітається з 

інтимною, у таких творах змальовується особливий стан душі людини, 

викликаний тим, що вона бачить, чує, відчуває. 

Поетичний твір відрізняється ускладненістю семантичного, емоційного та 

духовного плану. Ліричне слово багатозначне, напружене, концентроване, має 

багато конотацій; ліричний образ породжує в читача багато асоціацій [157]. План 

змісту поетичного тексту – це комплекс, єдність і система мовних, культурних, 

естетичних і духовних смислів [58]. Інтелектуальну діяльність, наші знання під 

час читання стимулює слово [196, с. 69; 234, с. 819; 242]. Тому вербальним 

засобам відводимо ключову роль в інтерпретації твору. 
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На основі висновків Ю. Казаріна та І. Толстухіної визначаємо, що для 

формування лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, яка орієнтована 

насамперед на розуміння змісту та смислу поетичних творів, студенти повинні 

опанувати: 

- знання метафорики англомовних ліричних творів та уміння її 

інтерпретації; 

- знання символіки англомовних ліричних творів та уміння її 

інтерпретації; 

- знання семантичних полів концептів, які вживаються в англомовних 

ліричних творах та уміння їх інтерпретації; 

- пресупозиційні знання та вміння орієнтуватися на них під час 

інтерпретації; 

- знання культурно маркованої лексики та навички її семантизації; 

- знання прецедентних феноменів та уміння орієнтуватися на них під 

час інтерпретації; 

- уміння інтерпретувати фактуальну, концептуальну, підтекстову та 

емотивно-оцінну інформацію на рівні слова, висловлювання, цілого тексту. 

Метафору розглядаємо в когнітивному аспекті як (основну) ментальну 

операцію, як спосіб пізнання, категоризації, концептуалізації, оцінки і пояснення 

світу [20, с. 20]. Будучи надбанням індивіда і одиницею індивідуального 

лексикону, метафора є засобом доступу до його єдиної інформаційної бази– 

пам’яті, звідки черпаються необхідні одиниці і стратегії оперування ними при 

формуванні думки в мові, що забезпечує оволодіння досвідом попередніх 

поколінь і становлення індивіда як члена соціуму [50, с. 55–59; 53, с. 3]. Таким 

чином, метафора розкриває глибини свідомості, знання та пізнання всієї нації, є 

засобом словогенезу, який відображає специфіку світоустрою, що оточує 

індивіда.  

Одним з основних засобів пізнання навколишнього світу є порівняння, а 

саме – зіставлення нового з відомим: у будь-якій новій інформації, яка 

сприймається, людина намагається знайти те, що їй відомо або асоціюється з 



50 

 

тим, що відомо. Важливий елемент розуміння нового – аналогія (між новим і 

знайомим або мало відомим і добре відомим), що лежить в основі феномена 

метафори, яка спрямовує наше пізнання [30, с. 7]. В основі метафори лежить 

образне порівняння, перенесення ознак, властивостей, характеристик з одного 

предмета (об’єкта), процесу, дії, особи на інший. У різних мовах існує наявність 

подібних у функціонуванні метафор на ментальному рівні, це спільні метафори 

для різних лінгвокультур, але є метафори, які мають національний характер, 

вони властиві та унікальні в конкретній мові [19]. Наявність спільних у рідній та 

іноземній мовах метафор допомагає сприймати іншомовні тексти, адекватно 

інтерпретувати імпліцитну інформацію. Однак метафори, унікальні для 

лінгвокультури, які відображають специфіку мовної картини світу, особливості 

світосприйняття та світоінтерпретації, з одного боку, є джерелом знань про 

культуру та ментальність носіїв мови, а з іншого – створюють бар’єри в 

розумінні змісту та смислу, експлікації імплікатів, а отже, мають ставати 

предметом спеціального вивчення. 

У межах предмету нашого дослідження (формування 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору) 

метафору ми розглядаємо як компонент лінгвосоціокультурної компетентності, і 

як засіб формування цієї компетентності. Метафора цінна для тих, хто 

навчається, тим, що вона репрезентує низку конотативних значень лексичних 

одиниць, що відображають певний сегмент мовної картини світу. Володіння 

цими конотативними семами призводить до експлікації змісту та смислу 

висловлювання. Саме через експлікацію метафор-імплікатур з культурно 

унікальним маркером семантики можлива адекватна інтерпретація тексту, а 

також пізнання логіки сприйняття та відображення навколишнього світу в 

мовній свідомості особистості. Формування знань метафоричних одиниць та 

умінь їх інтерпретації здійснюється шляхом використання метафор як засобу 

навчання шляхом їх аналізу та встановлення певних констант метафоризації 

одиниць мови. 
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Символіка поетичного твору. Символ – універсальний засіб культури, 

який у формі, що сприймається чуттєво, кодує основні для функціонування 

суспільства і культури ідеї, ідеали і духовні цінності, зберігаючи і транслюючи 

їх у внутрішніх і міжкультурних комунікативних процесах [155, с. 11–12]. 

Символ не займає предикатної позиції, він виражає загальну ідею подвійного 

характеру, тобто уособлює цілу ситуацію, є дейктичним, а не атрибутивним, не 

відноситься до сфери семантики, а швидше до фонових знань, до культурної 

компетентності [128, с. 537]. Ми розглядаємо символ як ментальне утворення, 

що сформувалося упродовж певного історичного періоду і є надбанням 

колективної свідомості. Відповідно, символ є компонентом мовної картини 

світу, фрагментом знання колективної свідомості. 

Одним з головних компонентів міжкультурної комунікації є процес обміну 

символами між культурами. Проблема усвідомлення культурних відмінностей 

суб’єктами міжкультурної комунікації полягає в їх здатності в адаптованій формі 

адекватно інтерпретувати символи «чужої» культури. Прийняття символів іншої 

культури є важливою передумовою міжкультурної комунікації [145, с. 13]. У 

поетичних творах слова-символи нерідко є основним інструментом створення 

структурно-тематичної єдності всього тексту, оскільки беруть участь в реалізації 

мотиву і ідеї, формують текстове поле смислової цілісності, висловлюючи 

концептуально-тематичну домінанту [10, c. 27]. Символи художнього твору не 

мають вербального розкриття, вони ніби інтегрують сукупність інформації, дух 

художнього твору. Образи-символи відіграють ключову роль у творі, оскільки 

вони точно і глибоко виражають смисл твору, його концептуальну ідею. Тому 

від знання образної символіки та умінь її правильно інтерпретувати залежить 

якість і глибина розуміння смислу твору, авторського задуму. Володіння 

студентами образами-символами є компонентом лінгвосоціокультурної 

компетентності в цілому, адже ці знання можуть бути використані під час 

комунікативної взаємодії в різних видах мовленнєвої діяльності. Формування 

знань про образну символіку та умінь її інтерпретації під час читання текстів 

здійснюється шляхом аналізу образів-символів, набуття студентами знань про 
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їхню культурно марковану семантику, інтерпретацію концептуальної інформації 

твору. 

Концепт визначаємо як складний лінгвально-ментальний феномен, що на 

рівні семантики поєднує денотативний та емотивно-оцінний значеннєві плани, 

виявляє особливості мовомислення, поведінкових стереотипів людини як 

представника певного етносу, ставлення її до того чи іншого відображуваного 

об’єкта [121]. Поділяючи висновки Н. Попової, концепт вважаємо таким, що 

формується в людини від самого народження, відколи людина починає 

переймати досвід; концепт об’єднує загальні поняття в систему знань про світ. 

Концептосфера, або сукупність концептів, дозволяє судити про ментальну 

модель дійсності, яка відбивається в мові, взагалі, і в мовній свідомості 

конкретних носіїв мови зокрема [113, с. 10]. Таким чином, концепт асимілює 

досвід та знання окремих соціальних груп та / або нації в цілому. Хоча не 

виключаємо наявності в концепті й елементів індивідуальних знань окремої 

особистості. 

Вважаючи услід за Ю. Степановим концепт основним осередком культури 

в ментальному світі людини [149], в аспекті дослідження проблеми формування 

лінгвосоціокультурної компетентності вважаємо логічним зосередитися на 

культурному підході до розуміння концепту, однак розглядати його слід через 

«сито етнопсихологічної оцінки» [116, с. 21]. Визначаємо концепт, услід за 

В. Єфремовим, як багатовимірну глобальну структуру, що складається з понять, 

емотивно-оцінного блоку, стислої історії та етимології, який може мати статус 

константи культури [149, с. 84]. Лінгвокультурний концепт інтерпретуємо як 

«пучок» усіх уявлень, асоціацій, знань, оцінок, емоцій і переживань людини 

щодо певного явища, які існують в її свідомості або ментальному світі і 

зумовлені культурними знаннями [46, с. 101]. 

Ми проаналізували різні підходи до аналізу концепту [144, с. 248–250] і 

встановили ключові підходи до навчання концептів іншомовного поетичного 

твору: контрастивний аналіз з акцентом на семантичному полі, з визначенням 

понятійного, образного та ціннісного прошарків. 
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Контрастивний аналіз концепту полягає в сприйнятті його через призму 

подібного чи аналогічного концепту в іншій мові, саме це уможливлює 

визначення його національної специфіки [144, с. 251]. Ідентичні чи контрастні 

риси концепту можуть виявлятися в різних прошарках. Однак, у контексті 

формування лінгвосоціокультурної компетентності найбільш значимими й 

цінними для нас будуть образний та ціннісний прошарки, які імплікують 

культурно марковані кванти інформації, що можуть потрапляти в зону 

міжмовної інтерференції через збіги понятійних прошарків концептів у двох 

мовах – рідній та іноземній. 

Аналіз концепту охоплює встановлення номінативного та семантичного 

полів, етимології, встановлення парадигматичних та синтагматичних відношень, 

встановлення асоціативних зв’язків тощо [144, с. 248–250]. З усіх характеристик 

концепту для нашого дослідження найбільш цінними визначаємо семантичне 

поле концепту (у контексті синтагматичних зв’язків), оскільки читання твору 

потребує насамперед встановлення змісту та смислу одиниць мови, яких вони 

набувають безпосередньо в синтагматичних відношеннях (тобто встановлення 

лексичної сполучуваності засобів вербалізації концептів та виявлення 

семантичних відношень лексем, що позначають концепти, з іншими словами 

поетичного твору).  

Семантичне поле культурного концепту охоплює понятійний, образний, 

ціннісний прошарки, володіння якими є головною передумовою розуміння та 

інтерпретації поетичного твору, а також компонентом лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні. 

Понятійний прошарок концепту (субстрат) розуміємо (за А. Приходьком) 

як фактуальну інформацію, пресупозиційні знання, що спираються на мовну 

фіксацію (опис, визначення, дефініція). Він може бути описаний за допомогою 

дефініційно-компонентного аналізу номінантів концепту. Образний 

(перцептивно-образний) прошарок (адстрат) – знання, образи та асоціації, котрі 

виникають у свідомості у зв’язку з тим чи іншим денотатом; базується на 

категорії образності, тобто на здатності мовних одиниць (вербалізованих 
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концептів) створювати наочно-чуттєві уявлення про предмети і явища 

позамовної дійсності. Ціннісний прошарок (епістрат) – найголовніша іпостась 

концепту, обумовлена ставленням до нього, спирається на духовні імпульси, що 

оживають у свідомості людини завдяки її приналежності до того чи іншого етно- 

і лінгво- культурного колективу [29, с. 169; 116, с. 17–23; 190].  

Знання, образи, асоціації, ціннісні конотації знаходяться у свідомості 

кожного представника етнокультури. Для навчання читання англійських 

поетичних творів у студентів мають бути сформовані знання про образний та 

ціннісний семантичні прошарки, оскільки саме вони є культурно унікальними. 

Важливою передумовою розуміння змісту і смислу твору є пресупозиція, 

яку ми визначаємо як інформацію, що є відомою слухачеві до отримання 

повідомлення і визначає спосіб інтерпретації повідомлення і спосіб реагування 

на нього [79, с. 8]; попередні знання, необхідні для розуміння тексту, що 

охоплюють знання мови повідомлення, загальні і енциклопедичні знання – 

знання про світ, знання предметної галузі, що освітлюється в тексті, а також 

вузької спеціальної галузі, предметної ситуації [3, с. 92]. Розуміння і 

інтерпретація повідомлення залежать не тільки від контексту, а й від знань про 

світ, що становлять культурний і особистий досвід людини і функціонують як 

пресупозиційні основи інтерпретації повідомлення [79, с. 8 –10]. 

Спираючись на класифікацію О. Лейбхерц, у формуванні 

лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх філологів спираємося на таку 

класифікацію пресупозицій: 

- фреймові пресупозиції орієнтовані на те, що розуміння спирається на 

вибір з пам’яті відповідного фрейма і пристосування його до контексту, 

відбувається процес узгодження фрейму з конкретною ситуацією, що має місце в 

зовнішньому світі; отримуючи інформацію, ми співвідносимо її з нашими 

попередніми знаннями і нашим досвідом і вибірково активуємо відповідний 

фрейм [79, с. 10]; фреймові пресупозиції орієнтовані на активізацію системи 

знань, певних еталонів, на які «накладається» нова інформація, завдяки 

існуванню фреймів, тобто квантів знань, відбувається семантизація та 
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інтерпретація інформації; фреймові пресупозиції можуть мати як універсальний 

характер для носіїв різних мов, так і унікальний, культурно маркований; 

універсальні фреймові пресупозиції не складають інтересу для процесу 

формування лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, тому зупиняємося 

тільки на культурних;  

- культурні пресупозиції є одним з базових чинників, що детермінують 

адекватну поведінку учасників комунікативного акту по відношенню один до 

одного (наприклад, чорний кіт в українській лінгвокультурі приносить нещастя, 

що є культурною пресупозицією чогось поганого, black cat в англійській 

лінгвокультурі є пресупозицією успіху) [79, с. 9]; культурні пресупозиції 

охоплюють культурно марковані знання, у межах яких відбувається 

комунікативний акт і вплив цих знань на семантизацію мовних одиниць різного 

рівня з позиції представника певної лінгвокультури. 

Поділяючи думку вітчизняних та зарубіжних учених, визначаємо, що 

пресупозиційна інформація безпосередньо впливає на інтерпретацію тексту, на 

встановлення його змісту та смислу, а також на процес імплікації, тобто набуття  

«нових» індивідуальних знань, що сформувалися на основі змісту тексту, у 

вигляді нових зв’язків і відносин, що виникають між відомими предметами і 

поняттями в процесі читання [3, с. 92; 188; 230; 240; 249]. Таким чином, 

вважаємо, що, з одного боку, перед читанням будь-якого твору у студентів 

повинні бути сформовані соціокультурні та лінгвосоціокультурні знання, які 

складатимуть основу культурної пресупозиції, необхідної для розуміння та 

інтерпретації твору; з іншого ж боку, будь-який поетичний твір має стати 

основною для імплікації (набуття) нової лінгвосоціокультурної інформації.  

До культурних пресупозицій поетичного твору відносимо: 

- знання про особистість автора, період його творчої діяльності, 

громадянську позицію, приналежність до літературної течії, провідну тематику 

творів; знання режимів інтерпретації авторської позиції всередині твору; 

- жанр і стиль твору; 

- передумови написання художнього твору, хронотоп твору; 
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- знання особливостей метафорики, символіки, концептів, притаманних 

лінгвокультурі; 

- екстралінгвальні знання (про географію англомовних країн, зокрема, 

Великої Британії, про суспільно-державний устрій, історико-культурний досвід, 

економіку, здобутки в галузі освіти, культури, особливості побуту, знання 

історичних подій та історичних постатей, матеріальних і духовних цінностей, 

про територіально-етнічні, національні, соціально-економічні, професійні, 

релігійні, освітні, вікові, статеві, психологічні характеристики, знання обрядів, 

повір’їв, ритуалів, звичаїв, притаманних еталонів, знання стереотипів бачення та 

відтворення дійсності, знання здобутків мистецтва і художньої літератури, 

архітектурних витворів, видів житла, пересування, одягу, взуття, їжі, знаменних 

подій; знання основних фактів розвитку літератури, формування й 

функціонування окремих жанрів та жанрової системи) [177, с. 27] та засоби їх 

вербалізації (культурно маркована лексика); 

- знання прецедентних феноменів. 

Однак описані характеристики не обмежуються лише пресупозиціями. Ми 

розглядаємо процес формування лінгвосоціокультурної компетентності як 

перманентний процес, художній твір – як засіб формування ЛСКК. Тому знання, 

які описані вище, мають скласти тільки базу для адекватного розуміння та 

інтерпретації художнього твору, для адекватного сприйняття та імплікації нових 

лінгвосоціокультурних знань та вмінь ними «користуватися» під час читання 

поетичних творів. 

Для розуміння змісту та смислу художнього тексту необхідне володіння 

культурно маркованою лексикою, яку ми розуміємо як лексичні одиниці мови, 

які мають культурний маркер семантики в денотативному та / або 

конотативному значенні. 

Конотативні значення лексичних одиниць поетичного твору ми 

розглядаємо в аспекті метафори. Тому зупинимося лише на семантичних групах, 

які позначають культурний елемент семантики на рівні денотату (в основному це 
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безеквівалентна та фонова лексика). Обсяг та тематичні групи культурно 

маркованої лексики подаємо на основі класифікації В. Шовкового [177, с. 24]: 

- лексичні одиниці на позначення об’єктів фізичної географії – топонімів, 

гідронімів, оронімів, дрімонімів, метеорологічних об’єктів; лексичні одиниці на 

позначення ендеміків (Cardiff, the Pennine, Scafell Pike, Anglesey, La Manche, 

Sherwood, Lake District, the Clyde);  

- лексичні одиниці на позначення етнографічних реалій (English ale, a 

deerstalker, Wellington boots, a Norfolk jacket, a semi-detached house, a bungalow, a 

mug, a double-decker); 

- лексичні одиниці на позначення мистецько-культурних витворів 

(Stonehenge, Eden Project, London Eye, The Angel оf the North, Windsor Castle);  

- лексичні одиниці на позначення звичаїв, ритуалів, обрядів, свят, ігор, 

культових споруд та предметів, видатних подій (St Patrick’s Day, Shrove Tuesday, 

Daylight Savings Time, Bonfire Night, street party, jack-o-lantern, English breakfast); 

- лексичні одиниці на позначення символіки кольору, рослин, тварин, 

побутових предметів, природних явищ, геометричних фігур, чисел (royal blue, 

Tudor Rose, Flax Flower, Unicorn, Red Dragon, zero);  

- лексичні одиниці на позначення адміністративно-територіальних 

одиниць, назв населених пунктів, назв та фреймів органів та носіїв влади, 

соціальних явищ та рухів, звань, титулів, звернень, державних установ, 

культурно-освітніх установ, суспільних прошарків населення, суспільних 

організацій (county, Lieutenancy areas of Scotland, Home Nations, Good Friday 

Agreement, community councils, British Broadcasting Corporation (BBC), crown 

dependences, Your Majesty, Ma’am); 

- лексичні одиниці на позначення родинних стосунків та свояцтва (in-laws, 

spouses, siblings, ex-wife, step-parents); 

- власні назви (різних сфер), жіночі та чоловічі імена (Benjamin, Poppy, 

Florence); імена видатних політичних, культурних, освітніх та громадських 

діячів (Sir Winston Churchill, Diana, John Lennon, King Arthur). 
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Володіння культурно маркованою лексикою передбачає ґрунтовні знання 

про денотати, тобто про позначувані поняття та реалії, та сформованість 

відповідного тезаурусу. Лише за таких умов можливе розуміння змісту та смислу 

поетичного твору. Однак ми свідомі того, що і тезаурус сукупно з культурно 

маркованим лексиконом має формуватися під час читання та аналізу поетичного 

твору. 

Прецедентні феномени розуміємо як «готові, інтелектуально-емоційні 

блоки, значимі для тієї або іншої особистості в пізнавальному й емоційному 

відношенні, добре відомі в суспільстві і постійно використовувані в комунікації» 

[60, с. 113]. Тож знання прецедентних феноменів дозволяє особистості 

повноцінно функціонувати в межах культурного простору, завдяки їм можлива 

повноцінна інтеграція іншомовної особистості в культурне середовище, що є 

передумовою міжкультурної комунікації. 

До прецедентних феноменів поетичного твору відносимо: 

- прецедентні імена (індивідуальні імена, пов’язані або з широко відомим 

текстом, або з прецедентною ситуацією, широко відомою носіям мови, 

представникам культури, прецедентні імена задають систему цінностей та 

антицінностей, володіють експресивною, символічною, конотативною 

функціями) [23; 161]: (Diana (Princess of Wales), The Beatles, James Bond, Sherlock 

Holmes, Lady Gaga, The Braves, Harry Potter, Mister Bean); 

- прецедентні висловлювання (цитати, прислів’я, приказки, відомі дуже 

широкому загалу представників лінгвокультури) [23] ( As rich as Rockefeller; But 

the rock and roll just doesn’t stop; Actions speak louder than words; Show must go on; 

You never know; Beauty is in the eye of the beholder; What’s up, Doc?); 

- прецедентні тексти (закінчені й самодостатні продукти мисленнєво-

мовленнєвої діяльності; складні знаки, сума значень компонентів яких не 

дорівнює його смислу, це відомі переважній більшості представників 

лінгвокультури твори художньої літератури) [23]: «In a blues tune from the 

twenties Billie Holiday, who would one day discover the truth for himself, sang: 

Doctor told me daughter you got to quit it fast / Because one more rocket gonna be 
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your last» [215] (тут Стівен Кінг цитує фрагмент пісні відомого блюз-виконавця 

Біллі Холідея); In the half-second before he did, in the half-second he went on 

looking into the mirror, he saw those blue eyes disappear… but before that happened 

there was suddenly the feeling of being two people… of being possessed, like the little 

girl in the Exorcist (відомий фрагмент з культового фільму жахів  «Той, що 

виганяє диявола» (США, 1971));  

- прецедентні ситуації («еталонні» ситуації, пов’язані з набором певних 

конотацій, диференціальні ознаки яких входять в когнітивну базу (a hen party, a 

five o’clock tea, wedding, after-work drinks) [23]. 

Засобами репрезентації прецедентних феноменів є (за Г. Тюриною) 

[161, c. 82 – 84]. 

- власне інтертекстуальність: цитування,алюзії, центонні тексти; 

- паратекстуальність: співвідношення тексту з епіграфом, заголовком, 

післямовою; 

- метатекстуальність: коментоване посилання або передтекст; 

- гіпертекстуальність: пародіювання одним текстом іншого. 

Прецедентні феномени забезпечують інтертекстуальність і в формуванні 

лінгвосоціокультурної компетентності. Так, на матеріалі одного твору можна 

вивчати інші феномени культури, які згадуються в основному творі. 

Інтертекстуальність дає можливість вийти за межі аналізованого твору, 

зануритися в культуру носіїв мови, розширити знання студентів. 

Без знання прецедентних феноменів неможливе повне і глибоке (або навіть 

адекватне) розуміння змісту і смислу прочитаного. Тому вони є невід’ємним 

компонентом лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. Однак і художній 

текст є засобом репрезентації та експлікації прецедентних феноменів. Він 

мотивує студентів до розширення знань про широкий контекст культури носіїв 

мови, що вивчається. 

Метафори, символи, концепти, прецедентні феномени, культурно 

маркована лексика, пресупозиції є носіями фактуальної, концептуальної, 



60 

 

підтекстової та емотивно-оцінної інформації поетичного твору. Експлікація цієї 

інформації і є джерелом розуміння змісту і смислу твору. 

Фактуальну інформацію (змістовно-фактуальну) розуміємо як 

експліцитно виражену мовними знаками інформацію, яка є повідомленням про 

факти, події, процеси. Фактуальна інформація не потребує додаткових 

тлумачень, не передбачає імпліцитності, передається мовними знаками в 

прямому значенні [128, c. 167]. Однак ми розуміємо експліцитність цієї 

інформації в контексті авторського наміру (тобто автор мав на меті неприховано 

повідомити певну інформацію). Будь-яка експліцитна фактуальна інформація 

може бути імпліцитною для реципієнта-представника іншої культури, якщо 

йому бракує елементарного досвіду та необхідних екстралінгвальних знань. У 

такому випадку реципієнт має справу з локальними імплікатами (які підлягають 

дешифровці в межах певного ситуативного контексту, не вимагають спеціальних 

фонових знань для розуміння [93, c. 40]). Локальні імплікати експлікуються як за 

допомогою наявності пресупозитивних знань не залежно від контексту, так і в 

контексті.  

Фактуальна інформація не є ключовою в поетичному творі (де домінують 

емотивно-оцінна, підтекстова, концептуальна інформація), однак охоплює в 

ньому свій сегмент, який уможливлює сприйняття та інтерпретацію інших видів 

інформації. Фактуальна інформація виражається лексичними одиницями з 

культурним маркером семантики в денотаті (маркер виражений експліцитно), які 

інтегруються в висловлювання на рівні речення, надфразової єдності, тексту; 

одиниці вищого порядку мають експліцитний зміст. 

Отже, з одного боку, розуміння фактуальної інформації залежить від 

пресупозитивних знань читача, а з іншого, поетичний твір, який містить, цю 

інформацію, так само виступає джерелом актуальних знань та засобом їх 

формування. 

Художній текст є унікальним психолого-естетичним феноменом, який 

допускає необмежену кількість інтерпретацій, оскільки є результатом 

авторського задуму, створеного для вираження індивідуальних знань про світ за 
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допомогою мовних засобів. Тому завданням читача є усвідомлення авторського 

задуму, думок і почуттів шляхом інтерпретації закладеної в тексті підтекстової 

інформації [84]. Підтекст визначаємо як свідомо створювану мовцем частину 

семантичної структури тексту, доступну сприйняттю в результаті особливої 

аналітичної процедури, яка передбачає переробку експліцитної інформації та 

виведення на її основі додаткової інформації [156]. Підтекст випливає зі змісту 

вербального фрагмента й нашаровується на нього як другий план і набуває 

психолінгвістичної природи інтерпретації, що застосовує обробку різних 

структур знань автора й читача [128, c. 465]. Розуміння підтекстової інформації 

зумовлене здатністю читача бачити текст як поєднання лінеарної і 

супралінеарної інформації [31, с. 47]. Підтекстова інформація формується в 

категоріях, метафорах і концептах іншомовної культури. Свідомість автора, так 

само як і читача, є відблиском фрагменту історико-культурного процесу (адже 

будь-яка індивідуальність є передставником культури [213, с. 218; 238]), в якій 

вона сформована як особистість. Будь-який автор, який пише твір, 

використовуючи підтекст, робить цей твір інтерпретаційно можливим для 

читача, таким, що читач зможе зрозуміти його смисл. Інтерпретація ж можлива 

завдяки володінню автора і читача спільними знаннями, культурними 

концептами та константами, які викликають в більшій чи меншій мірі спільні 

асоціації. Читач-іноземець повинен набути достатніх екстралінгвальних знань, 

щоб стати на один культурний щабель з носієм мови у рецепції тексту. Таким 

чином, підтекстову інформацію розглядаємо не лише як ментальний, але і як 

культурний феномен. Здатність інтерпретувати підтекстову інформацію 

розглядаємо як компонент лінгвосоціокультурної компетентності читача.  

Шлях осягнення авторського задуму (підтексту) повинен бути 

спрямований на виявлення ключових мовних знаків різного характеру і 

осмислення їх семантики в співвіднесеності з цілями художнього тексту. 

Багатозначність і недосказаність художнього тексту, а відповідно і підтексту, 

будується метафорично, що пов’язано, як правило, з системою прийомів 

виразності. Прихована інформація експлікується завдяки здатності мовних 
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одиниць продукувати асоціативне і конотативне значення, а також завдяки 

здатності речень всередині надфразової єдності розвивати додаткові текстові 

смисли [139, c. 150 –153]. Тому, поділяючи висновки Н. Малової,  виділяємо два 

основні фактори, які впливають на розкриття імпліцитності підтексту:  

- екстралінгвальні знання: обсяг індивідуальних знань людини, її 

культурний, інтелектуальний, моральний рівні, національно-ментальна 

свідомість, професія, виховання, вік [84]; 

- лінгвальні знання: спеціально марковані засоби, багатозначні слова, 

антитези, алюзії, гіперболи, ремарки автора, порушення стандартного 

функціонування мовних засобів, використання парцеляції, еліпсису, 

замовчування, порушення синтаксичного або логічного характеру [84].  

Екстралінгвальні знання розглядаємо в аспекті пресупозицій, які 

складають знаннєве поле інтерпретації.  

Інтерпретація підтекстової інформації вимагає розкриття локальних та 

глибинних імплікатів, для дешифрування яких необхідне осмислення всього 

художнього тексту (або принаймні його фрагмента), наявності соціокультурних 

знань [93, c. 40]. Експлікацію підтекстової інформації ви вбачаємо насамперед в 

інтерпретації метафор, символів, концептів, прецедентних феноменів, які мають 

імпліцитне значення в контексті, однак це значення не вивідне з одного слова, а 

визначається через контекст і водночас визначає цей контекст. 

Інтерпретацію підтекстової інформації, вираженої порушенням 

стандартного функціонування мовних засобів, використанням парцеляції, 

еліпсису, замовчування, порушенням синтаксичного або логічного характеру, 

вважаємо результатом розумової діяльності студента і такою, що не складає 

змісту лінгвосоціокультурної компетентності. 

Емотивно-оцінна інформація поетичного твору складає важливий 

компонент лінгвосоціокультурної компетентності, оскільки, з одного боку, вона 

відображає ціннісну складову мовної картини світу, а з іншого, розуміння 

поетичного твору, його естетики, глибини авторського задуму можливе лише за 

умови занурення в авторські емоції та оцінки. 
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Категорію оцінки розглядаємо як текстову категорію, яка виражає 

ставлення адресата, його функції в тексті, дійових осіб, імовірного реального чи 

модельованого авторською свідомістю гіпотетичного читача до описуваних 

подій, явищ, осіб, їхньої поведінки за абсолютною шкалою «добре – нейтрально 

– погано» [128, c. 439]. Емотивність виражає емоційне ставлення адресанта, його 

функції в тексті, дійових осіб, імовірні емоції реального чи модельованого 

авторською свідомістю гіпотетичного читача щодо описуваних подій, явищ, 

персонажів, їхньої поведінки й активізується за допомогою емоційно заряджених 

текстових компонентів (емоціогенних маркерів) [128, c. 142]. Говорячи про 

емотивність мови, слід звернути особливу увагу на емотиви, тобто лексичні 

одиниці, фразеологічні єдності, окремі частини мови, синтаксичні конструкції, 

основною функцією яких є вираження емоцій, але які також можуть служити 

маркерами емоційної ситуації в тексті. Емотивно-оцінна інформація виражається 

такими лексичними одиницями [48; 75; 175]: 

- словами з денотативним емотивним (rage, joy, sadness, disgust) та / або 

оцінним (bad, good, wonderful, shameful, disgraceful) значенням; 

- слова з конотативним емотивним та / або оцінним значенням (crone, 

giggle, childlike, chuckle, roam, march); 

- слова з емотивним потенціалом (називають поняття, які асоціюються з 

певними емоціями та / або оцінками) (birthday, war, honeymoon, rain, hospital, 

Friday, Brexit); 

- фразеологізми, які несуть підкреслений маркер емотивно-оцінної 

семантики (to grit sb’s teeth, to sit with sb’s hands folded (negative), patience of a 

saint (positive), childish (positive)); 

- модальні частки, вигуки (hardly, oh my God, yummy, ha-ha, wow, not again, 

Hmm); 

- словотвірні способи: за допомогою суфіксів, префіксів (overjoyed, kitty, 

girlie, Jackie, duckling, my bestie). 
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Саме лексичні одиниці з емотивно-оцінним компонентом семантики і 

мають стати предметом навчання і ключем до глибини розуміння змісту і смислу 

поетичного твору. 

Однак емотивність і оцінка не інтегрується лише в лексичній одиниці. 

Вони можуть бути ситуативно вивідні, тобто залежати від умов і обставин 

спілкування [174]. Наприклад, розглянемо два варіанти міні-діалогу: 

- Drink some cold water. 

А:- Oh, finally. A glass of cold water is just what I need now. 

В:- Kidding! You’re geneous! I am having a thore throat, and a glass of cold 

water is just what I really need, oh. 

У варіанті відповіді А з ситуації видно, що мовець задоволений, що йому 

пропонують склянку холодної води, і позитивно реагує на пропозицію. У 

варіанті B розуміємо, що мовець сердиться, бо йому пропонують склянку 

холодної води, коли у нього болить горло, тому говорить з іронією. 

Тлумачення ситуативно вивідної емотивно-оцінної інформації зумовлене 

пресупозитивним контекстом, системою екстралінгвальних знань у цілому та в 

межах конкретної ситуації, яка класифікується за критерієм «добре-погано» в 

мовній картині світу мовців. 

Концептуальну інформацію визначаємо, услід за О. Селівановою, як 

різновид текстової інформації, яка породжується й інтерпретується шляхом 

складної синтетичної конденсації й когнітивної переробки цілісного змісту на 

підставі авторського задуму чи інтерпретаційного фільтра читача. Змістовно-

концептуальна інформація є глобальною, перерваною, експліцитно-імпліцитною, 

адже вона поширена в цілому тексті пунктирно й репрезентована піковими 

моментами вербалізації [140, c. 166 –167]. Концептуальна інформація 

репрезентує читачеві індивідуально-авторське розуміння відношень між 

явищами, розуміння їх причинно-наслідкових зв’язків, їх значущості в 

соціальному, економічному, політичному, культурному житті народу [32, с. 28]. 

Концептуальну інформацію вважаємо вершиною і глибиною інтерпретації та 

розуміння поетичного твору. Ця інформація потребує складного аналізу.  
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Процес розкриття змістовно-концептуальної інформації – це і є 

тлумачення тексту, аналіз твору, який найчастіше заснований на інтерпретації 

стилістичних прийомів. Саме за допомогою мовних засобів автор кодує свою 

ідею, бачення проблеми, вносить двоплановість у повідомлення [128, с. 83]. 

Поділяючи висновки К. Слуцької, вважаємо, що концептуальна інформація є 

вивідною на основі розуміння фактуальної, емотивно-оцінної, підтектової 

інформації, рівень і глибина розуміння концептуальної інформації залежить від 

індивідуального досвіду суб’єкта, розкривається через метафори, концепти, 

пресупозиції, символи, а також лексичні засоби, вжиті в прямому значенні, через 

інтерпретацію окремих ситуацій, репрезентованих у фрагментах тексту. 

Здатність та готовність інтерпретації концептуальної інформації як 

компонент лінгвосоціокультурної компетентності, з одного боку, визначає 

глибину розуміння тексту під час читання і потребує достатніх пресупозиційних 

знань для здійснення інтерпретації; а з іншого боку, шляхом інтерпретації 

концептуальної інформації конкретного художнього твору продовжує 

відбуватися знайомство з культурою носіїв мови, поповнення екстралінгвальних 

знань студентів, удосконалення інтерпретаційних умінь. 

Отже, підсумовуючи, зазначаємо, що поетичний твір як засіб формування 

у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні охоплює 

знання метафор, символіки, концептів та уміння їх інтерпретації; пресупозиційні 

знання та вміння орієнтуватися на них під час інтерпретації; знання культурно 

маркованої лексики та навички її семантизації; знання прецедентних феноменів 

та уміння орієнтуватися на них під час інтерпретації; уміння інтерпретувати 

фактуальну, концептуальну, підтекстову та емотивно-оцінну інформацію на 

рівні слова, висловлювання, цілого тексту. Читання та інтерпретація текстів, з 

одного боку, потребує наявності у студента певних пресупозиційних знань, а з 

іншого, кожен поетичний текст має стати джерелом фактуальної, 

концептуальної, підтекстової та емотивно-оцінної інформації, а також засобом 

формування умінь читання та інтерпретації твору. 
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1.3. Методичні засади формування у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору 

 

Методичні засади формування у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору 

полягають у визначенні підходів, принципів та засобів навчання. 

Підхід – це ідеологія і методологія вирішення проблеми, яка розкриває 

основну ідею, соціально-економічні, філософські, психолого-педагогічні 

передумови, головні цілі, принципи, етапи, механізми досягнення цілей 

[55, с. 361]. Підхід є ключовою категорією методики. Він задає основну 

траєкторію вибору цілей і змісту, методів, засобів, прийомів, організаційних 

форм навчання. Розуміючи підхід (за І. Зимньою) як глобальну і системну 

організацію та самоорганізацію освітнього процесу, яка охоплює всі його 

компоненти і насамперед самих суб’єктів педагогічної взаємодії викладача і 

студента [51], вважаємо, що сучасна методична наука орієнтована на 

інтегрування різних підходів до навчання іноземної мови, адже навчальний 

процес є багатогранним, охоплює природу мови та мовленнєвої діяльності, 

культурного контексту існування мови, особистісних характеристик суб’єктів 

навчання, співвідношення процесу навчання мови з іншими дисциплінами в 

контексті цілісної освітньої концепції. Жоден підхід не здатний вибудувати 

систему навчання так, щоб були враховані об’єктивні (мова, мовлення, 

навчальний процес) та суб’єктивні (особистісні) чинники. 

Проаналізувавши різні джерела, присвячені описові підходів до навчання 

іноземної мови, а також врахувавши предмет нашого дослідження – формування 

у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору – ключовими визначаємо такі підходи: компетентнісний, 

герменевтичний, комунікативний, лінгвокраїнознавчий. 

Методологічною основою сучасної освіти, у тому числі вищої професійної, 

є компетентнісний підхід, що визначено в багатьох сучасних джерелах і 

нормативних документах [55; 56; 107; 214]. Означений підхід передбачає 
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розроблення системи забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців, яка 

відповідає потребам сучасного ринку праці [95, с. 172]. Ключовим поняттям у 

компетентнісному підході є компетентність, яку розуміємо (за О. Петровим) як 

інтегративну якість особистості, яка сформована на основі знань, навичок та 

вмінь, індивідуально-психологічних якостей, а також практичного досвіду, що 

виявляються в здатності та готовності людини до практичних дій, вирішення 

практичних проблем [107, с. 6]. Формування у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору 

передбачає набуття студентами лінгвосоціокультурних знань, відповідних 

навичок та вмінь, а також здатності та готовності читати та інтерпретувати 

лінгвосоціокультурну інформацію в автентичних текстах.  

Поділяючи висновки  Т. Плетяго, про те, що читацька компетентність 

студента є інтегральною характеристикою особистісних якостей, сукупністю 

знань і умінь, що визначають готовність іздатність до актуалізації та збагачення 

особистісного і професійного досвіду в процесі сприйняття, інтерпретації, 

розуміння і особистісного осмислення тексту на основі володіння стратегіями 

ефективного пошуку, відбору і організації інформації; оперування різними 

соціокультурними кодами [111, с. 211], кінцевою метою формування 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні вважаємо сформованого 

компетентного читача, який володіє лінгвосоцікультурними знаннями, 

навичками та вміннями, а також здатен переносити їх у площину читання та 

інтерпретації поетичних творів того історико-культурного періоду, у межах 

якого відбувалося навчання; здатний та готовий набувати нових 

лінгвосоціокультурних знань, розвивати лінгвосоціокультурні вміння під час 

читання.  

Ґрунтуючись на рівнях читацької компетентності – вербально-

семантичному, когнітивному, прагматичному [111, с. 211], визначаємо, що 

компетентний читач (на вербально-семантичному рівні) здатен і готовий 

набувати нових лексичних одиниць з денотативним та конотативним маркерами 

семантики (нових культурно маркованих сем відомих лексичних одиниць), а 
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також застосовувати ці лексичні одиниці під час рецепції речень; на 

когнітивному рівні читач здатен інтерпретувати та розуміти фактуальну, 

концептуальну, підтекстову та емотивно-оцінну лінгвосоціокультурну 

інформацію на рівні тексту (змістово-смислових фрагментів тексту); на 

прагматичному рівні – успішно виконувати читацьку діяльність, орієнтовану на 

самовдосконалення, саморозвиток, на збагачення професійних 

лінгвосоцікультурних знань на вмінь. 

Компетентнісний підхід передбачає дотримання принципів (системи 

вихідних теоретичних положень, керівних ідей і основних вимог до 

проектування цілісного освітнього процесу, що випливають з встановлених 

психолого-педагогічною наукою закономірностей і досліджуваних у цілях, 

змісті, педагогічній технології, діяльності викладачів і діяльності студентів 

[92, с. 42]), серед основних принципів формування ЛСКК в читанні виділяємо: 

- принцип професійної зорієнтованості [90, с. 42 – 46] (врахування 

програмних вимог до читання та лінгвосоціокультурної компетентності 

майбутніх філологів, особливості професії філолога): орієнтований на 

формування компетентного читача, здатного розуміти та інтерпретувати 

різножанрові твори; 

- принцип розвитку креативності студентів (передбачає максимальну 

орієнтацію на творче начало у навчальній діяльності студентів; спрямований на 

формування потреби в творчості і умінь творчості) [90, с. 42 – 46]: процес 

інтерпретації поетичного твору є творчим, допускає варіативність; 

лінгвосоціокультурна компетентність майбутнього філолога вимірюється 

глибиною аналізу художнього твору, здатністю аналізувати та синтезувати 

різноманітну інформацію в новий мисленнєвий продукт; 

- принцип безперервного навчання [90, с. 42 – 46]: формування ЛСКК 

орієнтоване на те, щоб сформувати стратегії розуміння та інтерпретації ЛСКК 

під час читання, а також здатність і готовність застосовувати ці стратегії під час 

читання та аналізу інших поетичних творів. 
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Герменевтичний підхід до навчання читання спрямований насамперед на 

подолання лакун міжкультурного спілкування в умовах рецептивного 

білінгвізму, міжмовної інтерференції, що зумовлені мовними та 

екстралінгвістичними факторами; на формування у студентів уявлень про 

культурно-специфічні поняття та реалії, які не мають аналогів в україномовній 

свідомості, незнання яких перешкоджає адекватному розумінню автентичного 

тексту [175, с. 45]. Герменевтичний підхід орієнтований на інтерпретацію 

текстів: метою навчання в межах цього підходу є формування інтерпретаційних 

умінь (тобто давати тлумачення окремим лексичним одиницям, граматичним 

конструкціям, змістовим одиницям тексту та смислу тексту), яке здійснюється 

шляхом вправляння в інтерпретації мовних одиниць та позамовних фактів, які 

містяться в тексті. 

Ключовими принципами герменевтичного підходу є співвивчення мови і 

культури, домінантної ролі вправ [175, с. 88]. 

Відповідно до принципу співвивчення мови і культури в межах 

герменевтичного підходу, процес формування лінгвосоціокультурної 

компетентності на матеріалі поетичного твору здійснюється як вивчення 

культури через мовні засоби художнього твору (метафори, безеквівалентна 

лексика, фонова лексика, концепти, прецедентні феномени, культурні символи), 

водночас вивчення культурно маркованих одиниць мови є можливим тільки 

шляхом занурення в культурний контекст. Інтерпретація поетичного твору 

відбувається шляхом експлікації мовних засобів, особливо їхніх конотативних 

культурно маркованих сем, а також інтерпретації окремих міні-ситуацій тексту, 

у яких інформація виводиться на основі пресупозиційних знань.  

Відповідно до принципу домінантної ролі вправ формування 

інтерпретаційних умінь здійснюється шляхом вправляння в аналізі та 

інтерпретації. Ми вбачаємо доцільність застосування лінгвосоціокультурних 

вправ на інтерпретацію лексичних одиниць, блоків фактуальної, підтекстової та 

емотивно-оцінної інформації, інтегрування означених блоків інформації в код 

змісту та смислу тексту. 
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Комунікативний підхід орієнтований на формування комунікативних 

умінь шляхом вправляння в комунікації [1; 27; 127; 150; 186; 246]. Мовленнєва 

компетентність в читанні є компонентом комунікативної компетентності, яка 

покликана забезпечувати обмін інформацією. Читання належить до 

інформативного опосередкованого способу комунікації [32; 171, с. 253]. 

Відповідно до комунікативного підходу процес навчання читання (а також 

інтерпретації – в контексті формування лінгвосоціокультурної компетентності) 

має здійснюватися на основі принципів [1, с. 104–105]: 

- комунікативної спрямованості навчання (формування ЛСКК 

здійснюється у процесі вивчаючого читання автентичних поетичних текстів); 

- взаємодії функції і форми мовних одиниць (лінгвокультуреми – одиниці 

мови з культурним маркером семантики – вивчаються інтегровано: форма і зміст, 

за таким принципом вивчаються культурні концепти, метафори, символи, 

безеквівалентна та фонова лексика); 

- автентичного характеру навчальних матеріалів (поетичні твори як засіб 

навчання є автентичними, тобто не створеними для навчальних умов, тому 

лінгвосоціокультурна інформація представлена у повному культурному 

контексті й відображає культуру та ментальність носіїв мови); 

- інформаційного розриву (кожен поетичний текст повинен містити нову, 

невідому студентам лінгвальну та екстралінгвальну інформацію: нові 

соціокультурні знання країнознавчого, літературознавчого характеру, нові 

лексичні одиниці, нові семи відомих лексичних одиниць, нові концепти, 

метафори, символи тощо). 

Під час навчання читання як виду мовленнєвої діяльності спираємося на 

принципи навчання читання [92; 204; 220; 223]: 

- навчання читання має бути навчанням мовленнєвої діяльності (читання 

тексту в навчальному процесі завжди має виступати як конкретний акт 

комунікації, тобто має бути направлене на його розуміння, в тій мірі повноти і 

точності, яка відповідає поставленим цілям): формування ЛСКК в читанні має 
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бути зорієнтоване на розуміння актуальної, підтекстової, концептуальної та 

емотивно-оцінної інформації; 

- читання має бути пізнавальним процесом (тексти мають бути, з одного 

боку, доступні, а з іншого боку, мати певні труднощі, подолання яких активізує 

роботу мислення, розширює знання студентів): у лінгвосоціокультурному 

аспекті з поетичного твору студенти повинні одержувати нові лінгвальні (про 

культурно марковану семантику метафор, концептів, слів-символів), нові 

екстралінгвальні знання; 

- тексти для читання повинні містити важливу фахову інформацію: у 

межах ЛСКК вказані вище знання для майбутніх філологів і є фахово 

важливими, вони формують відповідну компетентність – здатність та готовність 

переносити накопичувальні знання в умови читання та інтерпретації інших 

творів; 

- під час навчання читання слід спиратися на володіння мовними 

знаннями: в аспекті формування ЛСКК передбачається вивчення насамперед 

культурно маркованих лексичних одиниць, які і складають основу для 

інтерпретації текстів; 

- навчання читання має охоплювати не тільки рецептивну, але і 

репродуктивну діяльність студентів: читання поетичного твору передбачає 

інтегроване формування скоріше не репродуктивного, а продуктивного 

мовлення шляхом обговорення змісту та смислу прочитаного; у продуктивному 

мовленні студенти використовують лінгвальні та екстралінгвальні 

лінгвосоціокультурні знання; 

- функціонування читання як мовленнєвої діяльності вимагає автоматизації 

прийомів його здійснення: метою формування ЛСКК у читанні є формування 

навичок та вмінь автоматичного сприйняття та інтерпретації 

лінгвосоціокультурної інформації на рівні слова, речення, надфразової єдності, 

тексту. 

У навчанні іноземних мов застосовують кілька країнознавчих підходів – 

лінгвокраїнознавчий, комунікативно-етнографічний, соціокультурний [76]. 
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Варто відразу зауважити, що означені підходи мають багато спільних рис . 

Формування ЛСКК у читанні вважаємо доцільним здійснювати і на основі 

лінгвокраїнознавчого підходу, який орієнтований на навчання іноземної мови у 

зв’язку з культурою та історією, проникнення у світ культури, менталітету носіїв 

мови через мовні засоби [15; 42; 58; 71; 121]. Лінгвосоціокультурний підхід 

ґрунтується на таких засадах: 

- розвиток самосвідомості студента як культурно-історичного суб’єкта, 

носія колективних та індивідуальних соціокультурних характеристик, його ролі 

як суб’єкта діалогу культур, розвиток загальнокультурних і комунікативних 

умінь використовувати іноземну мову як засіб міжкультурного спілкування [87; 

124]; 

- попереднє вивчення соціокультурного контексту функціонування мови в 

конкретній країні чи національному середовищі [124]: означений принцип 

орієнтований на створення системи пресупозиційних знань, необхідних для 

розуміння мови; 

- головним джерелом лінгвокраїнознавчої інформації визначено лексику з 

національно-культурною семантикою, яка й імплікує країнознавчу інформацію; 

опис мовних одиниць здійснювався в загальному комплексі з вивченням уявлень 

певного народу про позначувані лексемами поняття [76]; до такої лексики нами 

віднесено культурно марковану безеквівалентну та фонову лексику, метафори, 

символи, концепти; 

- відбір і використання країнознавчих текстів [76]; добору підлягають 

тексти, які містять лінгвосоціокультурну інформацію на рівні слова, речення, 

надфразової єдності  (фрагменту тексту), цілого тексту; 

- зіставлення культури іноземної мови з рідною (особливо в плані 

семантики лексичних одиниць) для виявлення спільних та відмінних рис з метою 

уникнення інтерференції [76]; диференціації спільних та відмінних рис 

потребують лексичні одиниці з асиметрією конотативних значень в рідній та 

іноземній мовах, а також семантика слів, що позначають символи культури, 

образні та ціннісні семантичні прошарки концептів. 
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Лінгвокраїнознавчий підхід вважаємо доцільним застосовувати до 

читання, аналізу та інтерпретації текстів, які містять лінгвосоціокультурну 

інформацію, адже ані метафори, ані концепти, ані символи не використовуються 

мовцями абстрактно, поза текстом і контекстом, вони є частиною комунікації, 

інтегруються в інформаційні блоки, відіграють важливу роль в розумінні цих 

блоків; власне, через експлікацію названих мовних одиниць і відбувається 

інтегрування змістово-смислових одиниць у коди змісту та смислу. 

Отже, теоретичну основу формування ЛСКК в читанні складають 

компетентнісний, герменевтичний, комунікативний та лінгвокраїнознавчий 

підходи, які інтегруються у процесі навчання. 

Розглянемо поетичний твір як засіб формування у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. Засоби навчання – комплекс 

навчальних посібників і технічних пристосувань, з допомогою яких 

здійснюється управління діяльністю викладача у навчанні мови і діяльністю 

студентів в оволодінні мовою [1, с. 291]. Поетичний твір належить до тих засобів 

навчання, за допомогою яких студенти вивчають мову та культуру.  

Художній твір (зокрема і поетичний) презентує літературну норму мови, 

що вивчається, і мотивує до її вживання, що полягає у використанні образно-

асоціативних якостей мови, а також характеризується певною семантичною 

структурою, яка відбивається в фабулі, сюжеті, мотиві художнього твору, 

впливає на емоційну сферу особистості, пробуджуючи у ній позитивні емоції та 

інтерес до процесу читання. Поетичний твір володіє специфічною 

комунікативно-естетичною функцією, образно-асоціативною якістю мовлення, 

насичений емоційно-риторичними структурами [68, с. 10 –12; 222]. Поетичний 

текст служить засобом особливої об’єктивації людської діяльності. Як продукт 

естетичного досвіду він містить у собі пресупозиційний зміст (закладений 

автором – суб’єктивним джерелом дії), а також інший зміст, якого твір набуває в 

результаті сприйняття його читачем («одержувачем» поетичного послання). 

Поетичний текст звернений до нескінченної кількості читачів і, відповідно, 

передбачає нові й нові інтерпретації. Поетичні твори містять багатий 
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методичний потенціал для загальної освіти  тих, хто навчається, для розширення 

власного кругозору, формування комунікативної, країнознавчої і навчальної 

компетенції [168, c. 11; 241]. Отже, методичний потенціал поетичного твору в 

формуванні ЛСКК є відчутним. Проаналізувавши склад ЛСКК в читанні, а також 

наукові праці, присвячені методиці використання поетичного твору як засобу 

навчання [4; 35; 68; 91; 160; 168; 209; 226; 248], визначаємо навчальні функції 

поетичного твору як засобу формування у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні: 

- мотивує до опанування додатковими знаннями, які є пресупозиційними в 

процесі читання; мотивує до читання додаткової літератури, необхідної для 

сприйняття та розуміння змісту та смислу поетичного твору як культурного 

феномену; 

- використовується як засіб репрезентації естетики художнього твору 

іншомовної культури; 

- слугує матеріалом для формування ритмічних навичок, навичок паузації, 

членування іншомовного поетичного мовлення; 

- слугує засобом розширення літературознавчих соціокультурних знань 

(стиль, жанр, хронотоп тощо); 

- використовується для формування екстралінгвальних знань: національно-

специфічних та інформативно-тематичних (фактуальної інформації про історію, 

географію, культуру, побут, соціально-економічні відносини тощо), а також 

засобів вербалізації культурних понять та реалій; 

- слугує удосконаленням лінгвосоціокультурних лексичних навичок – 

семантизації лексичних одиниць з культурним маркером семантики; 

- використовується для формування знань про метафорику, культурні 

концепти та символи, прецедентні феномени іншомовної культури, а також 

умінь інтерпретувати підтекстову інформацію як відображення культурних рис 

народу; 
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- використовується для формування знань про систему цінностей та засобів 

їх вербалізації, а також умінь інтерпретувати емотивно-оцінну інформацію в 

тексті; 

- використовується для формування умінь інтерпретації концептуальної 

інформації текстів як культурного феномену; 

- мотивує до продуктивного мовлення (обговорення змісту та смислу 

тексту); 

- забезпечує рефлексію та самооцінку глибини розуміння фактуальної, а 

особливо концептуальної, підтекстової та емотивно-оцінної інформації. 

На основі аналізу наукових праць [4; 13; 35; 102; 160; 208; 243] нами 

встановлено методичні передумови ефективності застосування поетичного твору 

як засобу формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні: 

- визначення сегменту ЛСКК в читанні, який можна сформувати за 

допомогою поетичних творів; 

- добір поетичних творів, які містять інформацію, що здатна реалізувати 

навчальні цілі; добір додаткових матеріалів (сюжетних, інформаційних, 

критичних гіперпосилань); 

- повнота та доступність матеріалів, необхідних для формування у 

майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні; 

- прогнозування маршрутів засвоєння нової інформації на основі 

поетичного твору; 

- простота та зрозумілість подання гіпертекстових посилань; 

- утворення навколо поетичного твору певного навчального комплексу, 

здатного формувати ЛСКК, виходячи безпосередньо за межі самого поетичного 

твору;   

- достатність та системність завдань, орієнтованих на формування ЛСКК в 

читанні;  

- мотивація студентів до роботи з поетичними творами; 

- наявність контролю та діагностики, рефлексії. 
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Отже, поетичний твір виконує функцію формування 

лінгвосоціокультурних знань, лінгвосоціокультурних рецептивних навичок, 

лінгвосоціокультурних інтерпретаційних умінь, мотивує до вивчення 

іншомовної культури, мотивує до вивчення іншомовної культури, літератури, а 

також до продуктивного мовлення. Застосування поетичного твору як засобу 

формування англомовної ЛСКК в читанні передбачає дотримання низки вимог. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі 1 було уточнено зміст ЛСКК в читанні майбутніх філологів, 

визначено лінгвальні та екстралінгвальні характеристики поетичного твору як 

засобу формування ЛСКК в читанні, а також встановлено методичні засади 

формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні засобами поетичного твору. У результаті дослідження було зроблено 

такі висновки: 

1. Обґрунтовано, що ЛСКК в читанні спрямована на формування здатності 

орієнтуватися в структурно-смисловій організації тексту, розпізнавати, 

адекватно розуміти та критично інтерпретувати лінгвосоціокультурну 

інформацію; передумовою розуміння змісту та смислу твору є екстралінгвальні 

знання (національно-специфічні, інформативно-тематичні, літературознавчі, 

мовні, когнеми), лінгвосоціокультурні рецептивні навички та уміння, які 

забезпечують розуміння та інтерпретацію підтекстової, концептуальної 

інформації, когнем (при вивчаючому читанні); а також готують студентів до 

рефлексії, толерантного, неупередженого, емпатичного ставлення до 

іншомовного художнього твору та до культури в цілому і складають зміст ЛСКК 

майбутніх філологів. Таким чином, ЛСКК в читанні охоплює навички та вміння 

інтерпретувати лінгвістичну, змістову та смислову інформацію. 

2. Визначено, що лінгвальний та екстралінгвальний простір поетичного 

твору, який має потрапляти в предмет методичних досліджень (виходячи зі 

змісту ЛСКК в читанні майбутніх філологів), складають а) одиниці мови, які 
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мають культурний маркер семантики (як в денотативному, так і в конотативному 

плані), метафори, символіка, концепти, безеквівалентна та фонова лексика, а 

також б) пресупозиційні знання про культуру, побут, історію, державний устрій, 

знання культурних понять та реалій, цінностей, образності, позначуваних 

метафорами, символами, концептами, безеквівалентною та фоновою лексикою; 

в) фактуальна, концептуальна, підтекстова та емотивно-оцінна інформація, яка 

репрезентована як вербально, так і ситуативно. 

3. Формування у майбутніх філологів ЛСКК в читанні відбувається на 

засадах компетентнісного, герменевтичного, комунікативного та 

лінгвокраїнознавчого підходів. Поетичний твір як засіб формування ЛСКК в 

читанні виконує мотиваційну, навчальну (формує знання, навички, вміння), 

рефлексивну та самооцінну функції. 

Читання та інтерпретація текстів, з одного боку, потребує наявності у 

студента певних пресупозиційних знань, а з іншого, кожен поетичний твір має 

стати джерелом фактуальної, концептуальної, підтекстової та емотивно-оцінної 

інформації, а також засобом формування умінь читання та інтерпретації твору. 

Peзультати 1 розділу викладені в публікаціях [129; 132; 135; 136]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

                                                              РОЗДІЛ 2 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ 

АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

В ЧИТАННІ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ 

 

У розділі 2 здійснено добір поетичних творів для формування у майбутніх 

філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні; 

розроблено підсистему завдань для формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору; а 

також створено модель організації процесу формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у майбутніх філологів засобами 

поетичного твору. 

 

2.1. Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності у читанні 

 

Поетичний текст, включений в навчальний процес, має бути зразком 

писемного мовлення, змістовна структура якого становить етнокультурну 

інформацію, спрямовану на формування лінгвосоціокультурної компетентності 

студентів. У зв’язку зцим найважливішими завданнями є добір, адаптація, 

презентація текстів, а також розробка методичної системи роботи над 

навчальними культурознавчими текстами [7, с. 142]. Ефективність навчальних 

матеріалів, які використовуються для формування лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні, залежить від якості процедури їх добору. Під час 

добору поетичних текстів оперуємо поняттями одиниці добору, критерії добору, 

джерела добору. 

Читання та інтерпретація текстів, з одного боку, потребує наявності у 

студента певних пресупозиційних знань, а з іншого, кожен поетичний твір має 

стати джерелом фактуальної, концептуальної, підтекстової та емотивно-оцінної 
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інформації, одиницями добору визначаємо культурно марковані тексти – 

тексти, які містять інформацію етнокультурного характеру, тобто сам поетичний 

твір, та тексти, які містять інформацію про культуру (коментарі, словникові 

статті, наукові та публіцистичні статті, які містять тлумачення культурної 

інформації, що подається в поетичному творі). 

Джерелами добору визначаємо оригінальну англомовну літературу 

(зокрема поетичні твори), яка відповідає прийнятим критеріям; наукові, 

довідникові та публіцистичні джерела, які містять пресупозиційну інформацію, 

необхідну для сприйняття та розуміння поетичних творів, інформацію, яка 

розширює лінгвосоціокультурні знання студентів. 

Добір мовного, мовленнєвого, текстового матеріалу ґрунтується: 

- на труднощах, які виникають під час навчання; 

- на програмних вимогах та змісті компетентності, що формується. 

Добір мовного, мовленнєвого, текстового матеріалу передбачає врахування 

труднощів формування певної компетентності. Аналіз наукових праць показав, 

що під час процедури добору матеріалів враховують предметні труднощі; логічні 

труднощі;  мовно-мовленнєві труднощі [14, с. 12–18; 78, с. 82–85; 88; 93; 125, 

с. 270–272; 199]. 

Предметні труднощі пов’язані за екстралінгвальними знаннями, які 

складають зміст мовлення [14, с. 12–18; 78, с. 82–85]. Предметні труднощі 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні відображені у відсутності 

пресупозиційних знань, необхідних для сприйняття та розуміння змісту і смислу 

поетичного твору, культурних понять та реалій, з якими зустрічається читач 

(вони позначаються безеквівалентною та фоновою лексикою). У тексті 

предметні труднощі зумовлені локальними та глобальними імплікатами, 

розуміння яких потребує екстралінгвальних знань. Предметні труднощі 

лінгвосоціокультурного характеру виникають внаслідок відсутності в тезаурусі 

мовця екстралінгвальних знань та культурних концептів, що і спричиняє 

відсутність розуміння культурних понять та реалій. Перед нами постає завдання 

не уникати предметних труднощів, а навпаки, добирати тексти, які містять нові, 
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невідомі пресупозиційні знання. Саме через подолання цих труднощів 

формуються екстралінгвальні знання, а також запас лексичних одиниць, які 

позначають культурно специфічні поняття та реалії. 

Логічні труднощі зумовлені складністю логіки побудови текстів (логіко-

смисловою та композиційною структурою, відхиленнями від стильових, 

жанрово-композиційних, лексичних та фонетичних норм) [14, c. 12; 78, с. 82–85; 

227]. Логічні труднощі поетичного твору характеризуються відхиленнями від 

нормативного мовлення, які зумовлені насамперед специфікою жанрово-

стилістичних та композиційних особливостей поетичного твору, який допускає 

інверсії, анаколуфи, фігури замовчування (апосіопези, еліпси), метафори тощо. 

Логічні труднощі виникають і внаслідок гри слів, каламбурів. Ми вважаємо, що 

мовні відхилення не складають зміст лінгвосоціокультурної компетентності, 

тому вважаємо доцільним у формуванні англомовної ЛСКК майбутніх філологів 

не використовувати тексти, які містять відхилення від мовної норми, гру слів, 

каламбури. Проте фігури замовчування, метафори варто розглядати, оскільки 

вони безпосередньо впливають на інтерпретацію змісту та смислу твору. 

До логічних труднощів поетичного твору відносимо також інтерпретацію 

підтекстової, емотивно-оцінної, концептуальної інформації. Вважаємо 

доцільним добирати такі тексти поетичних творів, які містять означені види 

інформації, адже вони формують у студентів інтерпретаційні уміння та 

стратегії, які вони можуть переносити у принципово нові ситуації фахової 

діяльності. 

Мовно-мовленнєві труднощі виникають через брак словникового запасу, 

знань граматичних засобів, недостатнім рівнем лексичних та граматичних 

навичок читання [14, c. 12; 78, с. 82–85]. Хоча граматика не входить до змісту 

ЛСКК в читанні, проте ми вважаємо, що поетичний твір повинен інтегрувати 

процес формування лінгвосоціокультурних знань з лексичними навичками та 

граматичними вміннями. Лексика інтегрується природно в лінгвосоціокультурну 

компетентність, оскільки всі поняття, реалії культури мають назви. Виходячи з 

позиції, що поетичний твір методично є поліфункціональним, вважаємо 
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доцільним уникати текстів, що містять складні граматичні конструкції, які 

студенти не вивчали (або перед читанням давати пояснення таким 

конструкціям), таким чином поетичний твір зможе виконувати функції 

формування і граматичних навичок. Граматика та стилістика поетичного твору 

складна, лексичні одиниці вживаються в переносних значеннях, тому вважаємо 

доцільним добирати поетичні твори, які містять фактуальну, підтекстову, 

емотивно-оцінну та концептуальну інформацію на просунутому етапі навчання, 

коли мовні бар’єри є мінімальними, і студенти готові до сприйняття та 

інтерпретації таких текстів. 

Отже, підсумовуючи, зауважуємо, що під час добору поетичних творів для 

формування ЛСКК в читанні варто враховувати міжкультурні розбіжності в 

пресупозиційних та лексичних знаннях, у денотативних та конотативних 

значеннях слів, слід уникати текстів, які мають відхилення від мовної норми, а 

також граматичний матеріал, який не вивчався. Поетичний текст має бути 

інтегрованим засобом навчання – формування поряд з ЛСКК лексичних та 

граматичних навичок, умінь продуктивного мовлення. 

Під критеріями відбору ми розуміємо основні ознаки, за допомогою яких 

якісно та кількісно оцінюється текстовий матеріал з метою використання його чи 

невикористання як навчального матеріалу відповідно до цілей навчання 

[16, с. 116]. 

Проаналізувавши наукові праці, присвячені критеріям добору текстів [7; 

11; 16; 26; 34; 36; 54; 66; 72; 91; 103; 140; 143; 158; 163; 164; 169; 210], умовно 

ділимо їх на критерії, які орієнтовані на мовностилістичну та композиційну 

якість тексту; на критерії, які орієнтовані на дидактичний потенціал тексту. 

Критерії, які характеризують мовностилістичну та композиційну якість 

тексту, передбачають добір таких одиниць, які за структурними, змістовими, 

мовностилістичними особливостями відповідають текстові як лінгвістичній 

одиниці. До таких критеріїв належать: зв’язність, змістова цілісність, смислова 

та змістова завершеність, мовна доступність, обсяг тексту, автентичність 

[34; 36; 54; 72; 140; 163; 228]. 
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За критерієм зв’язності добору підлягають тексти, змістово-смислові 

компоненти яких логічно взаємообумовлені. Якщо це поетичний твір, а не його 

фрагменти, то він apriori повинен бути зв’язним. Однак є твори (особливо 

постмодерністські), у яких зв’язність у прямому сенсі слова відсутня (вони 

мають свою особливу композицію і зв’язність). Ми вважаємо доцільним уникати 

таких творів, оскільки вони є складними для розуміння і потребують великих 

затрат часу. 

За критерієм змістової цілісності добру підлягають поетичні твори, які не 

містять змістових лакун, змістова та смислова лінія чітко простежується. Усі 

змістово-смислові блоки підпорядковані темі та ідеї. У цілому, це типова 

характеристика одиниць мови, які ми називаємо текстом. Однак, враховуючи 

специфіку поетичних творів, уникаємо творів, що містять навмисне порушення 

змістової та смислової цілісності. 

За критерієм смислової та змістової завершеності добору підлягають 

тексти, які містять змістовно та смислово завершені блоки актуальної, 

підтекстової, емотивно-оцінної та концептуальної інформації. Смислову та 

змістову завершеність ми визначаємо її інтерпретаційністю, тобто можливістю 

надання окремими інформаційними блоками (а відтак і тексту в цілому) змісту 

та смислу. 

Доступність тексту і цікава фабула стимулюють виникнення інтересу до 

читання. Успіх навчання читання залежить цілком від книги. Доступність тексту 

з погляду мовних засобів є важливим критерієм добору тексту, так як інакше 

читання буде розцінюватися студентами як складне, нецікаве, обтяжливе 

[28, с. 170–171; 182; 218]. За критерієм мовної доступності добору підлягають 

тексти, лексична, граматична та стилістична складність яких не перевищує 

рівень володіння іноземною мовою на рівні В2–С1, що не містять граматичних 

конструкцій, яких студенти не вивчали. У разі, якщо поетичний твір відповідає 

всім іншим критеріям, але містить 1-2 невідомі конструкції, вважаємо доцільним 

залучати його для формування ЛСКК, однак проводити пропедевтичну 

експлікацію таких конструкцій. Невідому лексику ми не беремо до уваги, 
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оскільки вважаємо, що чим більше культурно маркованої лексики містить 

поетичний твір, тим вищий його навчальний потенціал. 

Труднощі під час читання тексту можуть бути об’єктивними та 

суб’єктивними [103, с. 132]. До об’єктивних труднощів розуміння поетичного 

твору відносимо складні синтаксичні конструкції, стилістичні фігури, інверсії, 

підтекстову, концептуальну інформацію, закладену автором твору, не 

інтерпретовані або поліінтерпретовані фрагменти; до суб’єктивних – недостатній 

тезаурус у студентів, нерозвинені інтерпретаційні уміння та стратегії, недостатні 

предметні знання, недостатній лексичний запас. Поетичний твір, з одного боку, 

повинен містити нову невідому інформацію (за критерієм інформативності), а з 

іншого боку, має бути таким, що підлягає розумінню та інтерпретації. 

За критерієм обсягу тексту добору підлягають поетичні твори обсягом до 

2500 – 3000 знаків (відповідно до рівня В2–С1), однак варто зауважити, що обсяг 

текстів може скорочуватися залежно від його складності, яка зумовлюється 

кількістю культурно маркованих одиниць мови. 

За критерієм автентичності добору підлягають поетичні твори, які 

написані не для навчальних умов, а є частиною історико-літературного процесу 

країн, мова яких вивчається. Саме такий твір найповніше відображає мовну 

картину світу, створює перцептивний образ англосаксонської культури. 

Під час добору текстів, услід за Н. Осадчою, беремо до уваги 

культурологічну автентичність тексту (наявність у країнознавчих текстах 

актуальної, сучасної, а не архаїчної, застарілої інформації про життя 

англомовних країн, що дає можливість вивчати культуру іншого народу за 

допомогою власне мови цього народу), інформаційну автентичність 

(країнознавча інформація викликає природнє зацікавлення у студентів, є 

важливою для юнацького віку та відповідає профілю студентів), ситуативну 

автентичність (відповідність жанру) [103, с. 121–122], а також, слідом за 

Л. Голованчук, реактивну автентичність, тобто здатність поетичного твору 

викликати реакції в читача – почуття, емоції, враження  [34, с. 41]. Окрім цього, 

реактивний характер текстів має мотивувати студентів до інтерпретації окремих 
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змістових частин та тексту в цілому, до обговорення (монологічного та 

діалогічного) прочитаного. 

До критеріїв, які орієнтовані на дидактичний потенціал тексту, відносимо 

відповідність віку, цілеспрямованості (функціональності), культурологічної 

цінності та інформативності, цікавості та екзотичності навчального тексту. 

Критерій відповідності віку визначає добір таких творів, які б сприяли 

розвитку і формуванню мотиваційної, когнітивної та емоційної сфер особистості 

студентів, які б забезпечували формування в учнів критичного мислення, 

вироблення певної життєвої позиції [91, с. 14; 201]. Відповідно до цього 

критерію добору та читанню підлягають твори, які порушують актуальні для 

сучасної молоді питання – життєвого вибору, обов’язку перед суспільством і 

іншими людьми, кохання, духовних цінностей, естетики, прагнення 

самореалізації, збереження навколишнього середовища. Окрім важливих питань 

для роздумів поетичні твори повинні містити концептуальну, підтекстову 

інформацію, яка потребує аналізу, адже шляхом глибини аналізу та пошуку 

відбувається естетичне та ідейне сприйняття твору, рефлексія особистості. 

Критерій цілеспрямованості (функціональності) полягає в урахуванні 

вимог освітнього стандарту і програми, що визначає освітні, комунікативно-

практичні, розвивальній виховні цілі і завдання в аналітичному (вивчаючому) 

читанні [36; 91, с. 14; 181; 207]. Проектуючи цей критерій на предмет нашого 

дослідження, визначаємо, що добору підлягають поетичні тексти, на матеріалі 

яких можна формувати якомога більше компонентів лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні, зокрема, ці твори мають містити лінгвосоціокультурну 

інформацію, виражену в безеквівалентній та фоновій лексиці, у метафорах, 

культурних концептах, культурних символах, прецедентних феноменах, містити 

фактуальну, підтекстову, емотивно-оцінну, концептуальну інформацію, яка 

відображає особливості лінгвокультури. 

Лінгвосоціокультурна цінність навчального матеріалу країнознавчого 

характеру визначається його лінгвосоціокультурним потенціалом, тобто як цей 

текст допомагає студентам у пізнанні культури англомовних країн і народів 
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[103, с. 126 – 127]. Для досягнення поставлених цілей лінгвосоціокультурна 

інформація у навчальному матеріалі потребує певного упорядкування, тому 

вважаємо доцільним спиратися на критерій культурологічної цінності матеріалу 

(або інформативності), який передбачає наявність у тексті тих відомостей, що 

найповніше відображають мовну картину світу, що дозволяє сформувати цілісне 

уявлення про культуру народу [7, с. 141]. Критерій культурологічної цінності 

тісно пов’язаний з критерієм інформативності, тобто кількості інформації, що 

відображена в змісті та смислі [7, с. 141]. Урахування цього критерію при доборі 

навчального матеріалу для формування ЛСКК забезпечує особистісну 

значущість отриманої інформації для читачів та задовольняє їхню пізнавальну 

потребу, стимулюючи пізнавальний інтерес [43; 77; 103, с. 129]. Інформативність 

тексту визначається новизною лінгвосоціокультурної інформації. За критерієм 

інформативності ми розглядаємо поетичні твори, які містять культурно 

марковану інформацію в самому тексті, а також передбачають і мотивують до 

залучення додаткових пресупозиційних знань (хронотоп, авторська позиція, 

культурні передумови створення тощо) для розуміння різних видів інформації. 

Лігвосоціокультурну цінність твору визначаємо ступенем сучасності 

лінгвосоціокультурного матеріалу (відображення актуальної культури), 

принципом актуального історизму (включення історичних відомостей, відомих 

всім носіям мови), ступенем типовості відображених фактів [26, с. 116 –117]. 

Ступінь сучасності лінгвосоціокультурного матеріалу передбачає добір текстів, 

які містять сучасні культурні поняття та реалії, що існують у сучасному 

англосаксонському суспільстві, якими користуються носії мови в повсякденному 

спілкуванні. Ми не бачимо доцільності (у контексті комунікативного підходу) 

заглиблюватися у вивчення історичних артефактів культури (приклад 

поетичного твору у Додатку А1). 

За критерієм актуального історизму добору підлягають тексти, що містять 

прецедентні історико-культурні феномени, які складають наразі зміст 

комунікативної компетентності, входять у сфери повсякденного спілкування 

(приклад поетичного твору у Додатку А2). 
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За критерієм типовості відображених фактів добору підлягають тексти, які 

містять типові культурні символи, концепти, типові для англосаксонської 

культури метафори, описують прецеденті події, факти, особистості. Такі тексти 

дозволяют формувати уявлення про сучасний культурний контекст комунікації, 

що апроксимує мовця до культурного контексту. Критерій типовості 

уможливлює формування інтерпретаційних стратегій, які, власне, і є типовими 

як у плані когнітивних операцій, так і в плані інформативності текстового 

матеріалу (приклад поетичного твору у Додаток А3). 

До означених критеріїв вважаємо доцільним додати критерій 

контрастивності, відповідно до якого добирати тексти, які містять розбіжності 

між українською лінгвокультурою та англосаксонською. Контрастивність 

забезпечить можливість виділення культурної специфіки на рівні денотатів та 

конотацій мовних одиниць, що проектується у змісті та смислі поетичного твору 

(приклад поетичного твору у Додатку А4). 

Лінгвосоціокультурний матеріал в автентичних художніх текстах може 

бути представлений як експліцитно, так і імпліцитно. Поетичний твір для нас є 

цікавим з погляду імпліцитності, яка відображена в концептах, метафорах, 

символах, алюзіях на прецедентні феномени. Імпліцитність поетичного твору 

дозволяє формувати інтерпретаційні уміння та стратегії. Тому під час добору 

надаємо перевагу поетичним текстам з імпліцитною лінгвосоціокультурною 

інформацією. Експліцитний країнознавчий матеріал може бути представлений у 

цих текстах, але спорадично. Для формування країнознавчих знань існує 

розмаїття творів інших стилів і жанрів (приклад поетичного твору 

у Додатку А5). 

Критерій цікавості та екзотичності навчального тексту (передбачає 

наявність культурно специфічної контрастної відносно рідної лінгвокультурної 

інформації, яка здатна викликати емоції подиву, захоплення) сприяє розвитку 

пізнавального інтересу, загострює емоційно-розумові процеси. Тексти, що 

відповідають цьому критерію, позитивно впливають на сприйняття студентами 

інформації про національну культуру, студенти легше і швидше опановують 
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культурну інформацію, міцніше запам’ятовують її. Цікавість та екзотичність 

твору є мотивом пізнавального інтересу студентів, засобом створення 

позитивного емоційного фону всього процесу долучення до іншомовної 

культури [7, с. 142]. 

Ми усвідомлюємо неможливість добору текстів, які б відповідали 

абсолютно всім критеріям повною мірою, тому для добору текстів нами 

запропоновано оцінну шкалу відповідності поетичного твору формуванню 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. 

Критерій Характеристика 

Критерій відповідності віку Порушуються проблеми, актуальні для 

віку студентів 

Критерій цілеспрямованості Відповідає змісту ЛСКК в читанні 

 

Критерій культурологічної цінності та 

інформативності 

 

Містить безеквівалентну та фонову 

лексику 

Містить типові метафори 

Містить культурні концепти 

Містить культурні символи 

Містить прецедентні феномени 

Містить підтекст 

Містить емотивно-оцінну інформацію 

Містить фактуальну інформацію 

Містить концептуальну інформацію 

Сучасність лінгвосоціокультурного 

матеріалу 

Актуальний історизм 

Типовість відображених фактів 

Контрастність 

лінгвосоціокультурного матеріалу 
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Потреба залучення додаткових 

джерел інформації для розуміння 

 

Ми пропонуємо таку альтернативність у відповідності критеріям: 

– або наявність безеквівалентної та фонової лексики, або культурних 

концептів / символів / прецедентних феноменів (не менше 2, або культурних 

символів – теж не менше 2): саме 2 символи / концепти є найбільш 

оптимальними для сучасної поезії; наявність метафор є обов’язковою; 

– наявність підтекстової інформації, вираженої глибинними 

імплікатами не є обов’язковою, але за умови, що є емотивно-оцінна, ідейна. 

Приклад поетичного твору, який відповідає означеним критеріям, подано у 

Додатку А6. 

Критерій Характеристика Відповід-

ність 

Критерій відповідності віку Порушуються проблеми, 

актуальні для віку 

студентів 

+ 

Критерій цілеспрямованості Відповідає змісту ЛСКК  

в читанні 

+ 

Критерій  

культурологічної цінності  

та інформативності 

Містить безеквівалентну 

та фонову лексику 

+ 

Містить типові 

Метафори 

+ 

Містить культурні 

концепти 

+ 

Містить культурні 

Символи 

+ 
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Оскільки авторська технологія формування лінгвосоціокультурної 

компетентності полягає у створенні інформаційно-навчальних модулів, які 

охоплюють пресупозиційну інформацію, необхідну для читання та розуміння 

поетичного твору, сам поетичний твір як носій лінгвосоціокультурної 

інформації, додаткову критичну інформацію, яка допомагає глибшому 

розумінню поезії та сприяє розширенню лінгвосоціокультурних знань, виникає 

потреба в доборі додаткових матеріалів – текстових коментарів, словникових 

Містить прецедентні 

феномени 

+ 

Містить фактуальну 

інформацію 

+ 

Містить підтекст + 

Містить емотивно-оцінну 

інформацію 

+ 

Містить концептуальну 

інформацію 

+ 

Сучасність 

лінгвосоціокультурного 

матеріалу 

+ 

Актуальний історизм + 

Типовість відображених 

фактів 

+ 

Контрастність 

лінгвосоціокультурного 

матеріалу 

+ 

Потреба залучення 

додаткових джерел 

інформації для розуміння 

+ 
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статей, фрагментів наукових та публіцистичних статей. Для їхнього добору 

застосовуємо такі ж самі критерії, які і для поетичних творів. 

За критеріями зв’язності добираємо коментарі, словникові статті, 

фрагменти наукових та публіцистичних статей, які мають чітку та логічну 

архітектоніку; навіть якщо подається екстракт зі статті великого обсягу, то 

інформаційні блоки мають бути пов’язані між собою і складати суцільний текст; 

за критерієм змістової цілісності тексти, які добираються, повинні бути 

підпорядковані одній темі, не містити змістових лакун, мати інформацію, яка 

чітко виконує свою навчальну функцію – додатково знайомить з 

лінгвосоціокультурним явищем. Відповідно до критерію смислової та змістової 

завершеності, додаткові матеріали повинні містити змістовно завершену 

інформацію, вичерпно давати відповіді на питання, які можуть виникати у 

студентів. Мовна доступність передбачає використання текстів, які не містять 

мовних перешкод (або мовні перешкоди, наприклад, незнайоме слово, долаються 

легко і швидко), адже студенти повинні одержати сюжетну, інформаційну та 

критичну інформацію лаконічно, вичерпно без великих затрат часу і 

користування додатковою літературою. Обсяги текстів коментарів, словникових 

статей, фрагментів наукових та публіцистичних статей мають бути максимально 

компактними, давати лише чітку відповідь на питання, що виникає чи може 

виникнути у студента. За критерієм автентичності перевагу надаємо 

автентичним текстам, тобто написаним не для навчальних умов. Автентичності у 

повному розумінні підлягають коментарі, наукові та публіцистичні статті. 

Словникові статті apriori мають дидактичну функцію. Мова енциклопедичних 

словникових статей є оригінальною, не адаптованою до умов навчання (ці статті 

розраховані для широкого кола читачів – носіїв мови). Мова статей, узятих із 

лінгвістичних словників, дещо спрощена, лаконічна. Проте серйозні тлумачні 

словники складалися носіями мови, не мають конкретного адресата (залежно від 

національності та рідної мови). А отже, ми вважаємо їх автентичними. Однак 

варто зауважити, що часто потрібні матеріали є великі за обсягом, містять багато 

зайвої інформації, у такому разі, услід за Н. Осадчою, будемо надавати текстам 
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методичної адаптації, але лише шляхом зменшення його обсягу [103, с. 121]. 

Така адаптація не «спотворить» природнє використання мовних засобів, однак в 

інформативному плані відповідатиме цілям та змісту навчання. 

За критерієм відповідності віку добору підлягають текстові коментарі, 

словникові статті, фрагменти наукових та публіцистичних статей, які, з одного 

боку, надають належну інформацію, необхідну для читання та інтерпретації 

лінгвосоціокультурної інформації в тексті, а з іншого боку, стимулюють 

студентів до активного обдумування, дискусій, мотивують до 

поліінтерпретаційності інформації поетичного твору. За критерієм 

цілеспрямованості (функціональності) добору підлягають матеріали, які несуть 

додаткову інформацію, тим самим формуючи цілісний образ про фрагмент 

мовної картини світу та про поетичний твір як фрагмент писемної культури 

народу-носія мови. Відповідно до критерію цілеспрямованості 

(функціональності) кожна стаття, коментар має складати додаткову 

інформаційну одиницю в системі цілісного образу художнього твору та його 

ремінісценцій з культурою народу, мова якого вивчається. Відповідно, кожен 

додатковий матеріал повинен відповідати критерію культурологічної цінності та 

інформативності, містити достатню, вичерпну інформацію в межах того модуля 

лінгвосоціокультурної компетентності, що вивчається. Крім усього цього, тексти 

коментарів, статей повинні містити цікаву інформацію, яка мотивуватиме 

студентів до вивчення та пізнання англосаксонської культури та мови як 

віддзеркалення цієї культури у свідомості носіїв. 

Отже, відповідно до названих критеріїв подаємо відповідно до наведеного 

вище поетичного твору зразки коментаря: 

1. The world tolled – (metaphor) 

Public celebrations were held around the world to mark the marriage ceremony  

of Prince Charles and Lady Diana Spencer [254]. 

2.  As the world tolled for LadyDiana and Charles – (cultural symbol) 

The wedding of Prince Charles and Lady Diana Spencer took place on 

Wednesday 29 July 1981 at St. Paul’s Cathedral in London, United Kingdom. The 
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groom was the heir to the British throne, and the bride was a member of the Spencer 

family. … Events were held around the Commonwealth to mark the wedding.The 

Royal Family is the symbol of British National identity [254]. 

3. Do you think I’m sexy?– (precedent phenomenon) 

As one of the best-selling artists of all time, Rod Stewart reached the height of 

his fame in the midst of the late-1970s. The two-time Rock and Roll Hall of Fame 

inductee originally released his hit single Da Ya Think I’m Sexy? in 1978, as apart of 

his ninth album, Blondes Have More Fun. The song was also named as one of Rolling 

Stone’s 500 Greatest Songs of All Time. With more than two million records sold 

worldwide, Stewart’s impact on the world of rock 'n' roll is undeniable [253]. 

4. Bittersweet time– (epithet) 

Bittersweet (adj.) (EMOTION) 

containing a mixture of sadness and happiness [260]. 

Виходячи з означених критеріїв, добору підлягають автентичні 

різнотематичні цілісні поетичні твори, у яких порушуються проблеми, актуальні 

для віку студентів, які відповідають змісту ЛСКК в читанні, містять 

безеквівалентну та фонову лексику, типові метафори, культурні концепти, 

культурні символи, прецедентні феномени, фактуальну, підтекстову, емотивно-

оцінну, концептуальну інформацію; лінгвосоціокультурна інформація сучасна, 

історично актуальна, відображає факти, типові для англосаксонської культури, 

має контрастність відносно рідної культури, існує потреба залучення додаткових 

джерел інформації для розуміння змісту та смислу. Окрім поетичних творів, 

добору підлягають коментарі, словникові статті, фрагменти наукових та 

публіцистичних статей, які, з одного боку, містять пресупозиційні знання, 

необхідні для розуміння змісту та смислу твору, а з іншого – розкривають зміст і 

смисл текстового коду. 
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2.2. Підсистема завдань для формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору 

 

Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні 

засобами поетичного твору в умовах компетентнісного, комунікативного, 

лінгвокраїнознавчого та герменевтичного підходів можна сформувати лише за 

допомогою спеціально розроблених завдань, які моделюють процес читання та 

інтерпретації. 

Наразі в методиці оперують поняттями «вправа» та «завдання». Вправу ми 

розуміємо як спеціально організоване в навчальних умовах багаторазове 

виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою оволодіння 

іншомовною комунікативною компетентністю або її компонентами [99, с. 181]. 

Вправа орієнтована на формування певних навичок, тобто мовленнєвих дій, 

доведених до автоматизму: у процесі читання – це автоматичні семантизації 

лексичних одиниць у контекстах, поєднання лексем у синтагми, фрази, 

автоматизація у впізнанні та наданні значень граматичним конструкціям. 

Навчальне завдання розуміємо як форму організації діяльності учня, що 

передбачає самостійне виконання ним сукупності послідовних дій, спрямованих 

на досягнення певних цілей [110, с. 4]. Навчальне завдання є стимулом до 

виконання мовленнєвої дії, сприяє закріпленню пройденого навчального 

матеріалу, формуванню та вдосконаленню мовленнєвих умінь [1, с. 235]. Отже, 

мовленнєві завдання орієнтовані на формування відповідних умінь, пов’язаних з 

видами мовленнєвої діяльності, у тому числі і з читанням та розумінням тексту.  

Читання та інтерпретація поетичного твору є складним інтелектуальним 

процесом, який можливий за умови, що у студентів уже сформовані лексико-

граматичні навички. Тому формування лексичних (а також і граматичних) 

навичок має передувати читанню. Під час читання поетичного твору означені 

навички лише удосконалюються, робляться міцнішими і більш тривалими в часі. 

Тому вважаємо доцільним застосовувати і вправи на формування мовленнєвих 
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лексичних навичок і комунікативні завдання для формування умінь читання та 

інтерпретації лінгвосоцікультурної інформації в поетичному творі. 

У методиці навчання іноземних мов оперують поняттями «загальна 

система вправ» (покликана формувати іншомовну комунікативну 

компетентність в усіх її компонентах на певному рівні), «окрема система вправ» 

(розробляється для формування мовленнєвих компетентностей) [99, с. 189; 180], 

«підсистема вправ» (ретельно розроблена, послідовна організація груп, типів і 

видів вправ, яка спирається на особливості формування й удосконалення 

навичок та розвиток умінь, згідно з виділеними та уточненими етапами 

навчання) [99], підсистема вправ орієнтована на вирішення окремих завдань 

методики; підсистема складається з груп вправ. Методика формування 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору орієнтована на досягнення лиш окремих цілей, пов’язаних з 

інтерпретацією окремих блоків інформації, поданої в поетичному творі, а також 

інформації літературознавчого характеру. Крім того, як вище було зазначено, ми 

використовуємо і вправи, і завдання. Тому ми оперуємо поняттям «підсистема 

вправ і завдань». 

Отже, підсистему вправ і завдань для формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору 

розуміємо як послідовно організовані групи завдань, які спираються на 

особливості формування лінгвосоціокультурних національно-специфічних, 

інформативно-тематичних, літературознавчих, мовних знань, знань когнем, 

групу вправ, яка відображає особливості формування лінгвосоціокультурних 

рецептивних навичок встановлення культурного маркера семантики лексичної 

одиниці в контексті; лінгвосоціокультурних умінь розуміння та стратегій 

інтерпретації підтекстової, емотивно-оцінної та концептуальної інформації; 

інтерпретації когнем(при вивчаючому філологічному читанні), – усі ці вправи і 

завдання орієнтовані на формування  здатності та готовності до розуміння та 

інтерпретації змісту та смислу художніх творів; до толерантного, 
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неупередженого, емпатичного  ставлення до іншомовного художнього твору та 

до культури в цілому, до рефлексії. 

Для побудови раціональної підсистеми вправ необхідно визначити: 

1) групи, види і типи вправ, що увійдуть до підсистеми; 2) послідовність 

розташування груп, видів і типів вправ з урахуванням етапів формування ЛСКК 

[103, с. 137]. 

Вправа складається з таких етапів: інструкція, зразок виконання вправи 

(може бути відсутній), виконання завдання (сукупність дій), контроль 

виконаного завдання [99, с. 64; 110, с. 5]. У процесі формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні вважаємо доцільним 

використовувати лінгвосоціокультурні лексичні вправи. Ці вправи орієнтовані 

на вправляння студентів у семантизації лексичних одиниць з культурним 

маркером семантики (у денотативному та конотативному значенні) під час 

читання, тим самим вони покликані сформувати лексичні навички читання й 

підготувати студентів до інтерпретації поетичного твору. 

Інструкція до такої вправи містить методичну інформацію, які саме дії 

повинен зробити студент з відповідною культурно маркованою лексикою. 

Зразок виконання вправи містить 1-2 слова / словосполучення / речення, 

які є зразком дії, що мають виконувати студенти. Якщо дії, пов’язані з 

виконанням вправи, є типовими і студенти знають алгоритм, то зразок, на наше 

переконання, не є потрібним. 

Виконання завдання є процесом вправляння, під час якого відбувається 

формування відповідної навички. Услід за Н. Осадчою виділяємо такі вимоги до  

виконання вправи: коректний вибір керування (більшість вправ у нашій 

підсистемі є частково керованими), що відбувається на основі використання 

спеціально створених опор та зразків виконання; забезпечення студентів 

необхідними опорами (зокрема, вербальними (коментарі незнайомих 

англосаксонських реалій, ключові слова, фрагменти текстів), і невербальними 

(фотокартки і малюнки, таблиці, схеми, дати, цифри)); вибір оптимального 

способу виконання вправи (вправи виконується у фронтальному або 
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індивідуальному режимі); вибір місця її виконання (вправи виконуються 

переважно в аудиторії та самостійно – для закріплення вивченого матеріалу) 

[103, с. 139]. 

Контроль виконаного завдання є обов’язковою стадією роботи з вправою. 

Основними функціями контролю під час виконання вправ на формування 

лінгвосоціокультурних лексичних навичок визначаємо діагностичу та 

коригувальну, – тобто виявити досягнення, а також прогалини у знаннях та 

навичках студентів, встановити причини недоліків, пов’язаних з 

лінгвосоціокультурними лексичними знаннями та навичками, внести відповідні 

корективи, дати додаткові вправи. 

Для формування лінгвосоціокультурних лексичних навичок 

використовуємо некомунікативні, умовно-комунікативні лексичні, 

рецептивні, рецептивно-репродуктивні, фронтальні, частково керовані та 

мінімально керовані вправи. 

Формування тезаурусу студентів, який є відображенням мовної картини 

світу, передбачає усвідомлення понять та реалій англосаксонської культури. 

Тому формування лінгвосоціокультурної компетентності передбачає опанування 

декларативними лінгвокраїнознавчими знаннями, тобто за кожним вербальним 

стимулом у студентів має бути сформоване чітке уявлення про нього. Саме тому 

вважаємо доцільним застосовувати різноманітні прийоми пояснення лексичних 

значень культурно маркованих слів, а також формувати знання про зміст і форму 

лексичних одиниць інтегровано. 

Для формування лінгвосоціокультурних лексичних знань використовуємо 

безперекладні прийоми семантизації [99, с. 225]: 

- розгорнутий коментар англійською мовою,  стаття з тлумачного словника 

англійською мовою (подається для пояснення понять та реалій позначуваних 

безеквівалентною та фоновою лексикою); 

- встановлення значення за контекстом (використовуємо переважно для 

пояснення конотативних значень лексичних одиниць); 

- добір синонімів, антонімів;  
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- демонстрація предметів невербальними засобами (фото, відео, таблиці, 

графіки, цифри тощо). 

Перекладні прийоми семантизації: 

- пошук однослівного / багатослівного еквівалента / аналога в рідній мові 

[99, с. 225]. 

Пояснення значення лише рідною мовою на ІІІ курсі вишу ми уникаємо. 

Натомість пропонуємо зіставний аналіз семантичного поля лексичної 

одиниці з рідною мовою (англійською мовою). Цей аналіз відносимо до 

безперекладних прийомів семантизації. Він покликаний виявити розбіжності в 

семантиці слів, вжитих у переносному значенні, концептів, символів, алегорій, 

прецедентних феноменів, тим самим акцентувати увагу саме на культурному 

маркерові семантики. 

На основі лінгвосоціокультурних лексичних знань формуємо відповідні 

лінгвосоціокультурні лексичні навички; у той же час лінгвосоціокультурні 

знання формуємо і в процесі  читання та інтерпретації поетичних творів. Отже, 

означені знання розглядаємо як пресупозиційні (тобто вони складають основу 

для інтерпретації), так і постсупозиційні (тобто одержуються під час читання та 

інтерпретації поетичного твору). 

Лінгвосоціокультурні уміння та стратегії інтерпретації формуємо за 

допомогою підсистеми комунікативних та комунікативно-аналітичних 

завдань, які спрямовані (при вивчаючому філологічному читанні) на читання 

поетичного твору та розуміння й інтерпретацію підтекстової, емотивно-оцінної 

та концептуальної інформації; інтерпретацію когнем; на розуміння культури, на 

толерантне, неупереджене, емпатичне ставлення до іншомовного художнього 

твору, на рефлексію. 

Вправи і завдання у нашій методиці інтегруються в єдину підсистему, де 

кожен сегмент (знання, навички, вміння) займає свою нішу відповідно до 

алгоритму формування лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. Тому, 

як і вправи, завдання розташовуємо у певній послідовності (яку ми опишемо 

далі). 
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Комунікативно-аналітичне завдання вибудовуємо за моделлю вправи, 

тобто завдання містить: 

- інструкцію; 

- виконання завдання (сукупність дій); 

- контроль виконаного завдання. 

Структура комунікативно-аналітичного завдання не містить зразка 

виконання, оскільки тут не передбачено певної типовості дій – кожне завдання є 

особливим. Однак для деяких завдань пропонуємо алгоритми дій, які мають 

відображати послідовність розумових операцій під час виконання завдань. 

Застосування таких алгоритмів вважаємо доцільним під час використання 

стратегій інтерпретації підтекстової, емотивно-оцінної та концептуальної 

інформації.  

Обов’язковим компонентом комунікативно-аналітичного завдання 

вважаємо рефлексію, адже рефлексія як метакогнітивний процес відображає 

здатність суб’єкта аналізувати власні розумові процеси, передбачає здатності до 

цілепокладання, планування, прогнозування, прийняття рішень [123, c. 120]. 

Рефлексія грає провідну роль в реалізації особистісної складової навчального 

процесу, є джерелом внутрішнього досвіду і способом самопізнання. Без 

осмислення власних дій студенти не зможуть освоїти належних знань, умінь і 

способів взаємодії. Освоєння відбувається тільки тоді, коли наявна рефлексія 

[126, с. 111; 192; 197]. Рефлексія під час виконання комунікативно-аналітичних 

завдань спрямована на самооцінку процесу та результату інтерпретації 

поетичного твору, глибини пізнання культурних концептів, символів, 

прецедентних феноменів, метафор тощо; рефлексія мотивує студентів до пошуку 

додаткових джерел для здійснення інтерпретації поетичного твору (якщо бракує 

власних знань та вмінь). Рефлексія як процес самопізнання та самооцінки 

власних знань, умінь, здатності та готовності може виникати на всіх етапах 

роботи з поетичних твором: під час прочитання інструкції, яка мотивує до 

пошуку алгоритмів виконання завдання; під час виконання завдання – до пошуку 

додаткової літератури, після виконання – під час аналізу результату діяльності, 
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глибини розуміння змісту та смислу, співвіднесення свого розуміння з 

критичними джерелами. 

Підсистема вправ і завдань для формування лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні передбачає певну послідовність типів і видів завдань. 

У методиці навчання іноземних мов питання етапності у формуванні 

компонентів комунікативної компетентності (зокрема, лінгвосоціокультурної) 

неодноразово досліджувалося. Проаналізуємо наявні праці (за останні роки), 

щоб обрати правильний вектор у розробленні авторської підсистеми вправ і 

завдань. 

У формуванні ЛСКК в читанні опираємося: 

- на етапність формування лексичних навичок, адже лексика є основним 

носієм лінгвосоціокультурної інформації; 

- на етапність у формуванні умінь читання як ключового виду мовленнєвої 

діяльності, у межах якого відбувається формування ЛСКК. 

С. Шатілов виділяє три етапи формування лексичних навичок: 1 етап – 

етап введення, семантизації нового слова й первинного його відтворення; 2 етап 

– етап ситуативного тренування та створення міцних лексичних мовленнєвих 

зв’язків в однотипних мовленнєвих ситуаціях; 3 етап – варіативний ситуативний 

– створення динамічних лексичних мовленнєвих зв’язків, навчання 

новокомбінуванню знайомих лексичних елементів у різних контекстах 

[172, с. 125]. Ю. Пассов виділяє 6 стадій формування лексичної навички: 

1) сприйняття слова в процесі його функціонування; створення звукового образу 

слова; 2) надання слову значення; 3) імітація слова в ізольованому вигляді або в 

контексті речення; 4) позначення, спрямоване на самостійне називання об’єктів 

певним словом; 5) комбінування (слово вступає в нові зв’язки); 6) вживання 

слова в різних контекстах [104, с. 178]. І методика С. Шатілова, і Ю. Пассова 

орієнтовані на передування процесу формування лексичної навички умінню 

читання. На основі висновків учених, вважаємо доцільним у нашій методиці 

окремо виділити (І-ий) етап – формування лексичних лінгвосоціокультурних 

навичок, який передуватиме етапові (ІІ-ому) формуванню 
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лінгвосоціокультурних умінь читання та стратегій інтерпретації поетичних 

творів. 

Тож І-ий етап охоплює групу лексичних вправ, орієнтованих на 

формування лексичних лінгвосоціокультурних навичок. Цю групу вправ 

вибудовуємо у послідовності, запропонованій Ю. Пассовим (адже його модель є 

більш конкретною у визначенні послідовності). Група лексичних вправ 

об’єднана тематично з поетичним твором, дублює лексичні одиниці з 

денотативним та конотативним значенням. 

Вправа на сприйняття слова в процесі його функціонування; створення 

звукового образу слова;надання слову значення. 

Вправа 1.1а. Мета вправи: сформувати знання культурно маркованої 

лексики з денотативним культурним маркером семантики, формувати 

тезаурус студентів. 

Інструкція: Read the sentences below. Determine or clarify the meaning of the 

highlighted words and phrases by using context clues. Click the highlighted words to 

consult reference materials. 

1. We'll have brand new Morris Minors, not computers made in China. 

2. One of London’s most famous landmarks is loin-guarded Nelson’s Column, 

the crowning piece of Trafalgar Square. 

3. The postman walked to the large French windows looking out on to the 

street.  

4. Get past the controversy and what we have here is a very clever political 

satire disguised as a low-brow bromance. 

5. She liked to paint thatched cottages with herbaceous borders. 

6. Іn effect, village dogs are the descendants of the founding population of dogs 

in a region. 

7. I love to dream about eating old fashioned beans on toast in damp cafes on 

the coast. 

Тип та вид вправи, режим виконання: некомунікативна лексична 

рецептивна фронтальна мінімально керована. 
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Режим контролю:  самоконтроль, до викладача студент звертається у разі 

потреби. 

Вправа 1.1b. Мета вправи: сформувати знання культурно маркованої 

лексики з конотативним культурним маркером семантики, формувати уявлення 

студентів про фрагменти мовної картини світу. 

Інструкція: Read the following sentences and try to elicit the meaning of the 

underlined words without using a dictionary. 

1. Huge waves rose in the angry sea. 

2. They fired at the house. The bullets buried themselves in the wall. 

3. I was exposed as a slave of habit even in so trifling a matter as getting the first 

cigarette out of a new packet. 

4. Death is a true friend. 

5. Age is my alarm clock the old man said. Why do old men wake so early? 

6. You are acquitted of laziness. 

7. In any case, the Englishman’s cold reserve was infinitely preferable to the 

familiarity of the French. 

Тип та вид вправи, режим виконання: некомунікативна лексична 

рецептивна фронтальна мінімально керована. 

Режим контролю:  самоконтроль, до викладача студент звертається у разі 

потреби. 

Вправа на позначення, спрямоване на самостійне називання об’єктів 

певним словом. 

Вправа 1.2а. Мета вправи: сформувати знання культурно маркованої 

лексики з денотативним культурним маркером семантики, сформувати 

репродуктивні навички. 

Інструкція: Give answers to the following questions using culture-specific 

words. 

1. What are the seas surrounding the British Isles? (The Atlantic Ocean, the 

North Sea, the Irish Sea and the English Channel). 

2. Which two sports are usually associated with Wales? (Football and Rugby). 
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3. What is the full, correct title for Britain?(The United Kingdom of Great 

Britain and Nothern Ireland). 

4. What do some brave and hardly souls do each New Year’s Day? (Go for an 

outdoor swim). 

5. What does the term “derby” mean in football? (A derby match is when two 

teams from the same area are playing against each other.) 

6. What or who is Cockney? (Cockney is a dialect of the English language 

traditionally spoken by working-class Londoners. Cockneys are technically people 

born within the sound of Bow bells, in the City of London). 

7. Whose home is 10 Downing Street? (It is the official residence of The Prime 

Minister of the United Kingdom). 

8. Where are the Crown Jewels kept? (In the Tower of London). 

9. What is bangers and mash? (It is a traditional dish of Great Britain 

composing sausages served with mashed potatoes). 

10. Who was the writer of the James Bond spy novels? (Ian Fleming, an English 

author). 

Тип та вид вправи, режим виконання: умовно-комунікативна лексична 

рецептивно-репродуктивна фронтальна частково керована. 

Режим контролю:  контроль з боку викладача. 

Вправа 1.2b. Мета вправи: сформувати знання культурно маркованої 

лексики з конотативним культурним маркером семантики, сформувати 

репродуктивні навички. 

Інструкція: Match the Ukrainian and English equivalents below. 

1.  бути одним цілим                           a) to live by sb’s words 

2.  жага до життя                                  b) to be in black mood 

3.  «диванні» політики                         c) to be as one 

4.  старі рани                                         d) sb’s feet barely touch the ground 

5.  не відчувати ніг під собою             e) old graves 

6.  жити, як хтось заповідав                 f) arm-chair politicians 

7.  бути не в дусі                                    g) to be at the end of your tether 
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8.  дуже впливовий                                h) world shaker and mover 

9.  як горохом об стіну                          i) an appetite for life 

         10. опустити руки                                   j) to be a brick wall 

Тип та вид вправи, режим виконання: некомунікативна лексична 

рецептивно-репродуктивна фронтальна частково керована. 

Режим контролю:  контроль викладачем. 

Вправа на комбінування. 

Вправа 1. 3а. Мета вправи: формування навичок співвіднесення 

культурно маркованих одиниць з контекстом (під час читання). 

Інструкція: Read the following sentences and fill in each gap with a word or 

group of words according to the context. Check your answers. 

1. Britain has one of the largest _____________ (Muslim) communities in 

Western Europe, estimated to be between 1 and 1,5 million people, with over 600 

mosques and prayer centres. 

2. You can ask for a roast dinner with a chicken, turkey or whatever, but you 

definitely should not miss _____________(the Yorkshire pudding). Commonly it is 

accompanied with beef. 

3. A typical element of English clothing is ____________ (the tweed jacket). 

It is meant to be less formal and keep you warm without needing to match it with 

trousers. 

4. A long time ago this sport was associated with the elite, but later it 

became widespread. Today, there are two leagues of ____________ (Rugby) in UK. 

5. _________________ (The cheese rolling event) takes place every Spring 

bank Holiday Monday of the year. This British tradition is so dangerous that in 1997, a 

total of 33 competitors were injured running down the hill. 

6. _________________ (The Queen’s Speech) is made by the reigning 

monarch at the state opening of the Parliament. The queen addresses the legislature 

and speaks about the government agenda. 
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7. The British people are said to use _____________ (sarcasm) on a daily 

basis. As they find humor in almost everything, they tend to use remarks to make fun 

of the situation. 

Тип та вид вправи, режим виконання: умовно-комунікативна лексична 

рецептивно-репродуктивна фронтальна мінімально керована. 

Режим контролю:  самоконтроль, до викладача студент звертається у разі 

потреби. 

Вправа 1. 3b. Мета вправи: формування навичок співвіднесення 

культурно маркованих одиниць з контекстом (під час читання). 

Інструкція: Read and translate the following sentences into Ukrainian. Pay 

attention to the meaning of the words used figuratively. 

1. You are my sunrise on darkest days. 

2. My wife is a song. She makes me want to write beautiful poems. 

3. I am a girl who loves the sea. It calls me. 

4. She wears her hair loose. 

5. My friend is a Shakespeare when in English class. 

6. He has a heart of stone. 

7. Those rumors have big teeth. Hope they bite you. 

8. I whisper things, the city sings them back to you. 

Тип та вид вправи, режим виконання: умовно-комунікативна лексична 

рецептивно-репродуктивна фронтальна частково керована. 

Режим контролю:  контроль викладачем. 

На другому етапі (етап роботи з поетичним твором) лексичні навички 

інтегруються в уміння читання та інтерпретації поетичних творів. 

Робота з текстом для читання здійснюється поетапно. Більшість науковців 

виділяють дотекстовий, текстовий та післятекстовий етапи [22; 41; 74; 99; 112].   

На першому (дотекстовому) етапі відбувається аналіз мовних і смислових 

труднощів, введення у проблематику [74, с. 22; 99, с. 383; 112, с. 5; 146, 

с. 161-163]; забезпечення точного розуміння мовних засобів у тексті; 

прогнозування змісту тексту [22, c. 35 – 40]; створення необхідного рівня 
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мотивації в суб’єктів навчання [74, с. 22; 112, с. 5; 146, с. 161–63]; активізація 

уяви та інтересу студентів до тексту [25; 106; 198; 224; 236]; засвоєння 

студентами теоретичних знань, які дозволяють їм орієнтуватися в 

інформаційному просторі, а отже, адекватно сприймати інформацію, що 

надходить з текстів [80, с. 100]; забезпечення пізнавальної мовленнєвої 

активності та особистісного ставлення до предмета, формування вмінь 

орієнтуватися у композиційній і смисловій структурі тексту, формування вмінь 

розуміння заголовків, формування вмінь прогнозування змісту тексту  [112, с. 5]. 

Н. Бирюк пропонує під час формування соціокультурної компетентності в 

читанні не проводити підготовчу роботу [11, с. 11]. Однак наш педагогічний 

досвід вказує на потребу в дотекстовому етапі, який покликаний насамперед 

зняти труднощі, які можуть виникати під час читання, а також формувати 

пресупозиційні знання, необхідні для розуміння твору, створення мотивації до 

читання.  

Поділяючи висновки Л. Рудакової [120], Н. Осадчої [103], В. Шовкового 

[174], визначаємо завдання дотекстового (підготовчого) етапу формування 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні: 

- зняття мовних труднощів; 

- формування преcyпозиційних знань, необхідних для сприйняття та 

інтерпретації змісту й смислу поетичного твору; 

- формування мотивації студентів до читання тексту та до набуття 

лінгвосоціокультурних знань та вмінь; 

- формування інтерпретаційних стратегій. 

Зняття мовних труднощів орієнтоване: 

- на експлікацію граматичних структур, яких студенти не вивчали 

(викладач просто виписує ці конструкції та встановлює їхнє значення); 

- на виявлення інверсій та семантизацію фрагментів поетичного твору, які 

мають неправильний порядок слів, що спричиняє труднощі в розумінні. 

Формування пресупозиційних знань передбачає: 
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- набуття студентами літературознавчих знань: літературного процесу, 

місця твору в історії літератури країни, мова якої вивчається, структурних, 

тематичних, образних характеристик твору, хронотопу, проблематики; про 

особистість автора, період його творчої діяльності, громадянську позицію, 

приналежність до літературної течії, провідну тематику творів; знання режимів 

інтерпретації авторської позиції всередині твору; жанр і стиль твору;  

передумови написання художнього твору; 

- набуття знань про ключові концепти, символи, які зустрічаються у творі. 

Формування мотивації студентів до читання тексту та до набуття 

лінгвосоціокультурних знань та вмінь охоплює: 

- наведення цікавих фактів про автора, про твір; 

- акцентування уваги студентів на культурних контрастах; 

- акцентування уваги студентів на важливості лінгвосоціокультурної 

компетентності. 

Формування інтерпретаційних стратегій передбачає: 

- формування підготовчого алгоритму дій, необхідних для інтерпретації 

тексту. 

На дотекстовому етапі пропонуємо чотири групи завдань (відповідно до 

завдань етапу). 

1.1. Некомунікативні завдання на аналіз інверсійних конструкцій та зняття 

мовних труднощів. 

1.2. Комунікативні завдання на читання коментарів, фрагментів наукових 

та публіцистичних статей з метою набуття  преcупозиційних знань, необхідних 

для сприйняття та інтерпретації змісту й смислу поетичного твору. 

1.3. Некомунікативні завдання, орієнтовані на мотивацію студентів до 

читання тексту та до набуття лінгвосоціокультурних знань та вмінь. 

1.4.  Некомунікативні завдання, орієнтовані на формування 

інтерпретаційних стратегій (підготовча стадія). 

Наводимо приклади вправ. 
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Завдання 1.1. Мета завдання: Подолання мовно-мовленнєвих труднощів, 

викликаних інверсією. 

Інструкція: Read and analyze the meaning of the following lines, you are 

going to find in the poem, resuming the standard word order. 

1. Fool that I was! my heart was sore.  

2. Quarterly, is it, money reproaches me: «Why do you let me lie here 

wastefully?» 

Тип завдання та режим виконання: некомунікативне лексичне рецептивне 

фронтальне самостійне. 

Режим контролю: самоконтроль, до викладача студент звертається у разі 

потреби. 

Завдання 1.2а. Мета завдання: Формування пресупозиційних 

літературознавчих знань, необхідних для розуміння та інтерпретації змісту та 

смислу поетичного твору. 

Інструкція: To perceive the overall writing better, devote your time to the 

research about the author and historical grounds of the work. Read the article about 

Robert Bridges, a famous English poet. Reflect on what you have read by giving 

information on each of the following points: the author’s proactive social position, his 

literary direction and preconditions for writing Trafalgar Square poem, the value of 

the poem in the history of British literature and the chronotope of the poem 

(див. Додаток A7). 

Тип завдання та режим виконання: умовно-комунікативне на читання та 

нотування рецептивно-репродуктивнечастково кероване фронтальне. 

Режим контролю: взаємоконтроль, колективне обговорення. 

Завдання 1.2b. Мета завдання: Формування пресупозиційних знань про 

культурні символи Британії (подаємо символи, які представлені в поетичному 

творі). 

Інструкція: Read the information about cultural symbols of Great Britain that 

you are going to find in the poem. Make necessary notes. The short articles will help 
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you understand the poem and enable you to fully analyse the way the poet constructed 

it (див. Додаток A8). 

Tип завдання та режим виконання: умовно-комунікативне на читання та 

нотування рецептивно-репродуктивне частково кероване фронтальне. 

Режим контролю: взаємоконтроль, колективне обговорення. 

Завдання 1.3. Мета завдання: Формування мотивації студентів до 

читання тексту та до набуття лінгвосоціокультурних знань та вмінь. 

Інструкція: Before reading the poem focus your attention on the metaphorical 

meaning of the following words. Compare them to their Ukrainian equivalents, 

consider the contrasts: 

          - gay September,   

  - open smile of Trafalgar Square,  

- country grave of peaceful fame, 

- he stands in stone, 

- sailing the sky. 

Тип завдання та режим виконання: умовно-комунікативне на 

читаннярецептивно-репродуктивне частково кероване фронтальне.  

Режим контролю: взаємоконтроль, колективне обговорення. 

Завдання 1.4. Мета завдання: Формування інтерпретаційних стратегій 

на підготовчій стадії. 

Інструкція: You have read the information about Robert Bridge’s life and the 

value of his literary legacy for British culture. What circumstances gave rise to the 

poem? Does the poem spring from an identifiable historical moment? Does the poem 

speak from any specific culture? What does the title suggest?  

Тип завдання та режим виконання: комунікативне рецептивне на читання 

мінімально кероване індивідуальне. 

Режим контролю: колективне обговорення. 
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Завдання до текстового етапу складають блок сюжетної інформації, 

покликаної сформувати уявлення про загальнолітературний контекст існування 

поетичного твору, що сприятиме глибшому його розумінню та інтерпретації. 

Завдання інформаційно-навчального модуля подаються у вигляді 

гіпертекстових посилань на відповідні рубрики: 

 

PRE-READING STAGE 

Overcoming difficulties in understanding 

the text:  

– new grammar constructions 

– inversions 

 

Task 1.1. 

Before reading the poem find out about 

the following… 

Task 1.2a 

Task 1.2b 

Before reading the poem it will be useful 

to read / to get to know about… 

Task 1.3a 

Task 1.3b 

What information is missing to fully 

understand the poem? 

Task 1.4. 

 

Другий (текстовий) етап передбачає читання та розуміння змісту і смислу 

поетичного твору. 

На текстовому етапі відбувається формулювання комунікативного 

завдання (чи завдань) та читання твору [99, с. 383]; вилучення конкретної 

інформації або ідентифікація проблематики тексту [112, с. 5]; формування 

комунікативних навичок і вмінь [146, с. 161–163]; вилучення повної інформації з 

тексту, осмислення інформації [22, с. 35 – 40]; формування вмінь розуміння 

текстів відповідно до виду читання [145, с. 115; 80, с. 100]; інтегрування мовних, 

мовленнєвих і лінгвосоціокультурних навичок в уміння читання; відбувається 

збирання і накопичення фахових знань [80, с. 100]; виділення та узагальнення 

різної соціокультурної інформації в тексті, співвідносення соціокультурної 
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інформації зі змістом тексту, оцінювання означеної інформації, виведення 

судження, визначення теми, інтерпретація соціокультурної інформації 

[120, с.11]; розвиток вмінь читання країнознавчих текстів залежно від 

комунікативної мети; розвиток читацьких когнітивних, культурознавчих 

(розпізнавання в тексті лексичних одиниць з лінгвосоціокультурним 

компонентом значення, виділення кола одиниць, що є важливими для розкриття 

тієї чи іншої теми, створення культурних портретів героїв художніх і 

публіцистичних текстів), аксіологічних (вміння знаходити оціночну лексику, 

авторську оцінку та відділяти суб’єктивну думку від фактів) та 

літературознавчих (вміння знаходити в країнознавчому тексті образні засоби 

мови (фразеологізми, мовні кліше), вміння визначати модальність тексту) умінь 

[103, с. 142]. Н. Бирюк пропонує підчас формування соціокультурної 

компетентності в читанні відразу переходити до формування та вдосконалення 

структурно-орієнтовних навичок (ознайомлювальний етап), потім до вмінь 

орієнтуватися в структурно-смисловій організації тексту, вмінь «читати» 

соціокультурну графічну й образну інформацію, вмінь прогнозувати 

соціокультурний зміст статті (орієнтовний етап), наступний, лінгвопізнавальний, 

етап орієнтований на формування та вдосконалення лінгвокраїнознавчих 

навичок, змістовно пізнавальний етап – на розвиток вмінь розуміти 

соціокультурні факти, розуміти соціальну оцінку фактів [11, с. 11]. Отже, на 

текстовому етапі відбувається власне читання та одержання інформації з 

прочитаного відповідно до комунікативних цілей, розуміння 

лінгвосоціокультурної інформації. 

На основі висновків В. Шовкового, Н. Осадчої, Л. Рудакової, 

І. Литвиненко, Н. Бирюк, визначаємо завдання текстового (основного) етапу 

формування лінгвосоціокультурної компетентності в читанні: 

– формування знань культурних понять та реалій, а також засобів їх 

вербалізації; 

– формування знань про метафорику англійського поетичного мовлення, 

про культурно марковані конотативні значення слів; 
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– формування знань про культурні концепти, символи, прецедентні 

феномени; 

– формування когнітивних умінь працювати з джерелами 

лінгвосоціокультурної інформації; 

– розвиток умінь філологічного читання; 

– розвиток умінь та стратегій розуміння й інтерпретації підтекстової 

інформації; 

– розвиток умінь та стратегій розуміння й інтерпретації емотивно-оцінної 

інформації; 

– розвиток умінь та стратегій розуміння й інтерпретації концептуальної 

інформації; 

– розвиток умінь встановлювати структуру поетичного твору; 

– розвиток умінь та стратегій досягати комунікативної мети читання 

поетичного твору, 

– розвиток умінь визначати інтеркультурні відмінності в способах подачі 

інформації в поетичному творі. 

Відповідно до поставлених цілей на текстовому етапі пропонуємо наступні 

завдання. 

2.1. Завдання на формування лексикону та тезаурусу студентів: 

2.1.1. Завдання на формування знань культурних понять та реалій, а 

також засобів їх вербалізації. 

2.1.2. Завдання на формування знань про метафорику англійського 

поетичного мовлення, про культурно марковані конотативні значення слів; 

2.1.3. Завдання на формування знань про культурні концепти, символи, 

прецедентні феномени. 

2.2. Завдання на формування лінгвосоціокультурних умінь, 

пов’язаних з розумінням та інтерпретацією різних видів інформації. 

2.2.1. Завдання на розвиток умінь та стратегій розуміння й інтерпретації 

підтекстової інформації. 
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2.2.2. Завдання на розвиток умінь та стратегій розуміння й інтерпретації 

емотивно-оцінної інформації. 

2.2.3. Завдання на розвиток умінь та стратегій розуміння й інтерпретації 

концептуальної інформації. 

2.2.4. Завдання на розвиток умінь та стратегій досягати комунікативну 

мету читання поетичного твору. 

2.2.5. Завдання на розвиток умінь визначати інтеркультурні відмінності в 

способах подачі інформації в поетичному творі. 

2.3. Завдання на розвиток композиційно-аналітичних умінь. 

Формування лінгвосоціокультурної компетентності засобами поетичного 

твору передбачає багаторазове перечитування поетичного твору й вилучення 

різних блоків інформації та формування різних умінь та стратегій. 

Наведемо приклади завдань. 

Завдання 2.1.1. Мета: формування знань культурних понять та реалій, а 

також засобів їх вербалізації. 

Інструкція: Read the poem. Click the highlighted words to find out about the 

culture-specific meaning which they denote (when you click, a comment, article 

fragment or image will appear) (див. Додаток А9). 

Тип завдання та режим виконання: некомунікативне лексичне 

лінгвосоціокультурне рецептивне фронтальне мінімально кероване. 

Режим контролю: самоконтроль, до викладача студент звертається у разі 

потреби. 

Завдання 2.1.2. Мета: формування знань про метафорику англійського 

поетичного мовлення, про культурно марковані конотативні значення слів, 

навички встановлення конотативного значення; 

Інструкція: Read the poem. Click the highlighted words to find out about their 

implied meanings. Which of them are the most suitable for the context? 

Тип завдання та режим виконання: некомунікативне лексичне 

лінгвосоціокультурне рецептивне фронтальне мінімально кероване. 
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Режим контролю: самоконтроль, до викладача студент звертається у разі 

потреби. 

Завдання 2.1.3. Мета: Формування знань про культурні концепти, 

символи, прецедентні феномени. 

Інструкція: Read the poem. Click the highlighted words to find out about their 

meaning in the context of Anglo-Saxon culture. What ideological and metaphoric, 

emotional and evaluative meaning does the poem have? By clicking the cultural 

concepts, symbols and precedent phenomena, you will get  fragments (extracts) from 

newspaper articles and comments. 

Тип завдання та режим виконання: некомунікативне лексичне 

лінгвосоціокультурне рецептивно-репродуктивне фронтальне мінімально 

кероване. 

Режим контролю: самоконтроль, взаємоконтроль, обговорення. 

Завдання 2.2.1. Мета: Розвиток умінь та стратегій розуміння й 

інтерпретації підтекстової інформації. 

Інструкція: Read the poem. Elicit the meaning of the highlighted fragment. 

Make analysis of the poem considering the literary devices used in it. Search for 

additional information if you need. 

Тип завдання та режим виконання: комунікативно-аналітичне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне фронтальне частково кероване. 

Режим контролю: взаємоконтроль, обговорення та дискусія. 

Завдання 2.2.2. Мета: Розвиток умінь та стратегій розуміння й 

інтерпретації емотивно-оцінної інформації. 

Інструкція: Read the poem. What mood is evoked in the poem? How does the 

inspirational feeling show up in it? When making analysis consider the word choice 

and imagery of the poem. What is the meaning of the literary devices used by the 

author for revealing emotional background of the poem? Is there any correlation 

between the poem and the author’s personality? 

          Тип завдання та режим виконання: комунікативно-аналітичне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне фронтальне частково кероване. 
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Режим контролю: взаємоконтроль, обговорення та дискусія. 

Завдання 2.2.3. Мета: Розвиток умінь та стратегій розуміння й 

інтерпретації концептуальної інформації. 

Інструкція: Read the poem. Identify the poet’s intention. When making 

analysis consider the literary devices, concepts and cultural symbols, chronotope and 

preconditions for writing of the poem. Use additional sources of information. 

Тип завдання та режим виконання: комунікативно-аналітичне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне фронтальне частково кероване. 

Режим контролю: взаємоконтроль, обговорення та дискусія. 

Завдання 2.2.4. Мета: розвиток умінь та стратегій досягати 

комунікативної мети читання поетичного твору. 

Інструкція: Read the poem. Determine the aesthetic and ideological value of 

the poem. What is the overall topic or theme? Does the language of the poem deliver 

information efficiently and smoothly? How does the poem use language to get its 

message across? 

Тип завдання та режим виконання: комунікативно-аналітичне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне фронтальне частково кероване. 

Режим контролю: взаємоконтроль, обговорення та дискусія. 

Завдання 2.2.5. Мета: Розвиток умінь визначати інтеркультурні 

відмінності в способах подачі інформації в поетичному творі. 

Інструкція: Read the poem. Compare and contrast the cultural symbols 

(concepts / metaphors / precedent phenomena) used in British and Ukrainian poetry. 

Give several examples. 

Тип завдання та режим виконання: комунікативне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне фронтальне частково кероване. 

Режим контролю: взаємоконтроль, обговорення та дискусія. 

Завдання 2.3. Мета: Розвиток композиційно-аналітичних умінь. 

Інструкція: Read the poem aloud making all necessary pauses. Determine the 

meter and the rhyme of the poem. 
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Тип завдання та режим виконання: умовно-комунікативне рецептивно-

репродуктивне лінгвосоціокультурне фронтальне повне керування. 

Режим контролю: викладачем. 

Завдання 2.1 текстового етапу складають блок основної інформації і 

містять інформаційні гіперпосилання в інформаційно-навчальному модулі, 

покликані паралельно з читанням поетичного твору формувати лексикон і 

тезаурус. Завдання 2.2 орієнтовані на розвиток лінгвосоціокультурних умінь та 

стратегій. 

Завдання інформаційно-навчального модуля подаються у вигляді 

гіпертекстових посилань на відповідні рубрики: 

WHILE-READING STAGE 

Learning lexicon and thesaurus Task 2.1.1 

Task 2.1.2 

Task 2.1.3 

Understanding and interpreting 

linguosociocultural information 

Task 2.2.1 

Task 2.2.2 

Task 2.2.3 

Task 2.2.4 

Task 2.2.5 

Analyzing the structure of the poem Task 2.3 

Завдання текстового етапу інтегруються з завданнями наступного, 

третього (післятекстового, або заключного) етапу. 

На заключному етапі читання відбувається використання текстової 

інформації в усному й писемному мовленні [146, с. 161–163]; контроль 

розуміння тексту, обговорення змісту прочитаного тексту, навчання смислової 

переробки інформації тексту [33; 99, с. 383]; оцінка якості розуміння тексту 

[22, с. 35 – 40]; інтерпретація здобутої з тексту інформації, формування вмінь в 

продуктивному мовленні [146, с. 115; 205]; використання фонових знань, 

мовних, мовленнєвих і соціокультурних навичок, здобутих на попередніх етапах 



116 

 

навчання читання, у продуктивних видах мовленнєвої діяльності: анотування, 

реферування, обговорення тощо [80, с. 100–101]; формування вмінь смислової 

переробки тексту, використання змісту тексту для формування та вдосконалення 

продуктивних умінь учнів [112]; контроль точності, повноти, глибини та чіткості 

розуміння соціокультурної інформації, виконання вправ для збереження 

соціокультурної інформації та переведення її в довготривалу пам’ять, мотивація 

подальшого поповнення тезаурусу [120, с. 11]; інтерпретація 

лінгвосоціокультурної інформації, формування та розвиток умінь інтерпретувати 

вилучену лінгвосоціокультурну інформацію в аспекті діалогу культур, 

впізнавання, співвіднесення, визначення та коментування характеристик 

культурологічного портрету англомовних народів, а також виділення спільного 

та відмінного між лінгвосоціокультурними фактами, соціальними оцінками, 

соціокультурними портретами англомовних і україномовних образів на основі 

лінгвосоціокультурних знань, отриманих у процесі читання країнознавчих 

текстів, формування та розвиток білінгвальних вмінь представляти свою 

культуру, країну в іншомовному середовищі, пояснювати факти та особливості 

рідної культури [103, с. 142]. Н. Бирюк пропонує на останньому 

(інтерпретаційному) етапі створювати соціокультурний портрет англомовних 

народів і країн, вмінь порівнювати англомовну культуру з рідною [11, с. 13]. 

Отже, більшість науковців на заключному етапі здійснюють контроль розуміння 

прочитаного, узагальнення інформації, інтерпретації інформації, 

репродуктивних / продуктивних уміннь. Тож, працюючи в річищі сучасних 

здобутків у галузі методики навчання читанні та формування 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, визначаємо основні завдання 

формування лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору: 

– контроль повноти та глибини розуміння фактуальної (експліцитної) 

інформації, змісту (теми) поетичного твору; 

– вирішення (обговорення) проблем, пов’язаних з інтерпретацією 

підтекстової, емотивно-оцінної, концептуальної інформації; 
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– формування стратегій інтерпретації (заключна фаза), пов’язаних із 

пошуком додаткових джерел інформації, повторним перечитуванням, 

заглибленням в історико-літературний та культурний контекст; 

– формування рефлексії, яка полягає в самооцінці глибини та повноти 

розуміння лінгвосоціокультурної інформації поетичного твору та самооцінці 

інтерпретаційних стратегій; 

 – формування толерантного, неупередженого, емпатичного (розуміти 

переживання іншої особи, зокрема ліричного героя, автора, персонажів творів і 

співпереживати їм) ставлення до іншомовного художнього твору та до культури 

в цілому (через художній твір). 

Для вирішення цих завдань було розроблено відповідні групи завдань: 

3.1. Завдання для контролю повноти та глибини розуміння фактуальної 

(експліцитної) інформації, змісту (теми) поетичного твору. 

3.2. Завдання на обговорення проблем, пов’язаних з інтерпретацією 

підтекстової, емотивно-оцінної, концептуальної інформації поетичного твору. 

3.3. Завдання на формування стратегій інтерпретації поетичного твору. 

3.4. Завдання на формування рефлексії. 

3.5. Завдання на формування толерантного, неупередженого, емпатичного 

ставлення до іншомовного художнього твору та до культури в цілому (через 

художній твір). 

Наведемо приклади цих завдань. 

Завдання 3.1.1. Мета: Перевірка глибини розуміння фактуальної 

(експліцитної) інформації. 

Інструкція: Analyze the poem by answering the following questions (питання 

також можуть бути у формі тексту). 

1. What is the central image of the poem? 

2. What is the poem about? Is it chiefly psychological or philosophical? 

3. What is the setting in time and space? 

4. Does the poet place significant information or emotion in the poem? 

5. Does the poem stress cultural details (behavior, historical period, event…)? 
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6. What images stand out to you? Why? Why are these important to the meaning 

of the poem? 

Тип завдання та режим виконання: умовно-комунікативне рецептивно-

репродуктивне лінгвосоціокультурне фронтальне частково кероване. 

Режим контролю: взаємоконтроль, викладачем. 

Завдання 3.1.2. Мета: Перевірка глибини розуміння змісту (теми) 

поетичного твору. 

Інструкція: State the theme of the poem. Enumerate the main content 

fragments. 

Тип завдання та режим виконання: комунікативне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне фронтальне частково кероване. 

Режим контролю: викладачем. 

Завдання 3.2.1. Мета: обговорення проблем, пов’язаних з інтерпретацією 

підтекстової інформації поетичного твору. 

Інструкція: Comment on the content and the meaning of the fragment / 

fragments? Prove  your opinion. Are there any alternative ideas? 

“On Britain's glory, to keep it ours – 

While children true her prowess renew 

And throng from the ends of the earth to defend 

Freedom and honour – till Earth shall end. 

Тип завдання та режим виконання: комунікативне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне фронтальне частково кероване. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль викладачем. 

Завдання 3.2.2. Мета: обговорення проблем, пов’язаних з інтерпретацією 

емотивно-оцінної інформації поетичного твору. 

Інструкція: How does the narrator evaluate the events (or the state of the main 

character, etc.) in this poem? Explain your answer. Are there any alternative ideas? 

Тип завдання та режим виконання: комунікативне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне фронтальне частково кероване. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль викладачем. 
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Завдання 3.2.3. Мета: обговорення проблем, пов’язаних з інтерпретацією 

концептуальної інформації поетичного твору. 

Інструкція: Identify the poet’s main ideas. Are there any alternative opinions? 

Тип завдання та режим виконання:комунікативне рецептивно-продуктивне 

лінгвосоціокультурне фронтальне частково кероване. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль викладачем. 

Завдання 3.3. Мета: формування стратегій інтерпретації поетичного 

твору. 

Інструкція: If it is still difficult to understand the concept / the subtext of the 

poem, use additional reference materials. Read the poem again, consider the language 

tools, look for some literature reviews and critical information.  

Тип завдання та режим виконання: комунікативне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне індивідуальне частково кероване. 

Режим контролю: самоконтроль, контроль викладачем. 

Завдання 3.4. Мета: формування рефлексії (самооцінки глибини та 

повноти розуміння лінгвосоціокультурної інформації поетичного твору). 

Інструкція: Write a one-page critical self-analysis paper about reflecting your 

understanding of the poem, according to the following plan: 

–  what I understood best; 

– what fragments and semantic meanings I did not understand (or partly 

understood); 

– how the language of the poem supports the overall effect and meaning; 

– the reasons that prevented me from understanding the content and meaning of 

the poem; 

– to reach a deeper and fuller understanding I need…; 

– my view does not correspond to the majority because…. 

Тип завдання: та режим виконання: комунікативне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне індивідуальне частково кероване. 

Режим контролю: контроль викладачем. 
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Завдання 3.5. Мета: Формування толерантного, неупередженого, 

емпатичного (розуміти переживання іншої особи, зокрема ліричного героя, 

автора, персонажів творів і співпереживати їм) ставлення до іншомовного 

художнього твору та до культури в цілому (через художній твір). 

Інструкція: Share your impressions about the poem. In your opinion, has the 

aesthetics of the poem and the depth of the idea enriched the world literature? What 

can you say about the author’s personality as a representative of British culture? 

Тип завдання та режим виконання: комунікативне рецептивно-

продуктивне лінгвосоціокультурне індивідуальне частково кероване. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль викладачем. 

Завдання інформаціно-навчального модуля подаються у вигляді 

гіпертекстових посилань на відповідні рубрики: 

POST-READING STAGE 

Discussing the content of the poem Task 3.1.1 

Task 3.1.2 

Discussing subtextual, emotive and 

evaluative, conceptual information 

Task 3.2.1 

Task 3.2.2 

Task 3.2.3 

Developing poetry interpretation 

strategies 

Task 3.3 

Critical information about the poem Task 3.4 

Reflection Task 3.5 

Узагальнимо розроблену підсистему вправ і завдань і подамо її  у вигляді 

Tаблиці 2.2.1. 

Таблиця 2.2.1. 

Підсистема вправ і завдань для формування 

англомовноїлінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору 

Етап роботи Група вправ / завдань та їхні види Типи вправ / завдань 
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Формування      

лексичнихлі

нгвосоціо-  

культурних 

навичок 

Вправи на формування лексичних 

лінгвосоціокультурних навичок: на 

сприйняття слова; створення звукового 

образу слова; надання слову 

значення;імітація слова; позначення, 

спрямованена самостійне називання; 

комбінування. 

Некомунікативні, 

умовно-комунікативні 

лексичні, рецептивні, 

рецептивно-

репродуктивні, 

фронтальні, частково 

керовані, мінімально 

керовані. 

Робота з текстом 

Дотекстовий 1.1. 1.1. Завдання на аналіз інверсійних 

конструкцій та зняття мовних труднощів. 

1.2. Група вправ на набуття 

пресупозиційних знань. 

1.3. Завдання на мотивацію студентів до 

читання тексту та до набуття 

лінгвосоціокультурних знань та вмінь. 

1.4. Завдання на формування 

інтерпретаційних стратегій. 

Некомунікативні, 

лексичні, рецептивні, 

частково керовані, 

фронтальні; 

комунікативні, на 

читання,рецептивні та 

рецептивно-

репродуктивні, 

частково керовані, 

фронтальні / 

індивідуальні, 

частково / мінімально 

керовані. 

Текстовий 2.1. Завдання на формування лексикону 

та тезаурусу студентів: знань культурних 

понять та реалій, а також засобів їх 

вербалізації; знань про метафорику 

англійського поетичного мовлення, про 

культурно маркованіконотативні 

значення слів; знань про культурні 

Некомунікативні, 

лексичні, 

лінгвосоціокультурні, 

рецептивні, 

мінімально 

керовані;комунікативн

о-аналітичні, 
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концепти, символи, прецедентні 

феномени. 

2.2. Завдання на формування 

лінгвосоціокультурних умінь, пов’язаних 

з розумінням та інтерпретацією різних 

видів інформації: підтекстової, емотивно-

оцінної, концептуальної інформації, на 

розвиток умінь та стратегій досягати 

комунікативної мети читання поетичного 

твору, визначати інтеркультурні 

відмінності в способах подачі інформації 

в поетичному творі. 

2.3. Завдання на розвиток композиційно-

аналітичних умінь. 

рецептивно-

продуктивні. 

Лінгвосоціокультурні, 

фронтальні, частково 

керовані;комунікативн

і, рецептивно-

продуктивні, 

лінгвосоціокультурні, 

фронтальні, частково 

керовані. 

Mовно-комунікативні, 

рецептивно-

репродуктивні, 

лінгвосоціокультурні, 

фронтальні, з повним 

керуванням. 

Після- 

текстовий 

3.1. Завдання для контролю повноти та 

глибини розуміння фактуальної 

(експліцитної) інформації, змісту (теми) 

поетичного твору. 

3.2. Завдання на обговорення проблем, 

пов’язаних з інтерпретацією 

підтекстової, емотивно-оцінної, 

концептуальної інформації поетичного 

твору. 

3.3. Завдання на формування стратегій 

інтерпретації поетичного твору. 

3.4. Завдання на формування рефлексії. 

3.5. Завдання на формування 

Умовно-

комунікативні, 

рецептивно-

репродуктивні, 

лінгвосоціокультурні;

комунікативні, 

рецептивно-

продуктивні, 

лінгвосоціокультурні, 

індивідуальні, 

фронтальні, частково 

керовані. 
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толерантного, неупередженого, 

емпатичного ставлення до іншомовного 

художнього твору та до культури в 

цілому (через художній твір). 

Отже, розроблена підсистема вправ і завдань охоплює два блоки – блок 

формування лінгвосоціокультурних лексичних навичок та блок роботи з 

текстом. Підсистема вправ і завдань має циклічний характер, тобто вона 

застосовується до кожного нового циклу, стрижнем якого є поетичний твір. 

 

2.3. Модель організації процесу формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у майбутніх філологів 

засобами поетичного твору 

 

Упровадження методики формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні  майбутніх філологів засобами поетичного твору 

передбачає створення моделі організації навчального процесу. 

Лінгводидактичну модель розглядаємо, услід за І. Задорожною, як штучно 

створений об’єкт знаково-символічної форми, що відображає в простішому 

вигляді структуру, властивості певного педагогічного процесу, взаємозв’язки і 

відношення між його елементами [49, с. 67]; як індивідуальну інтерпретацію 

методу навчання з урахуванням конкретних цілей та умов роботи [103, с. 160]. 

Лінгводидактичну модель організації процесу формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні  майбутніх філологів засобами 

поетичного твору розробляємо на основі низки компонентів: цілі навчання та 

очікуваний результат, об’єкт навчання; суб’єкти навчання; навчальна 

дисципліна, у межах якої реалізується авторська методика; зміст навчання; 

методи навчання, форми організації навчання, засоби навчання; форми контролю 

[47; 78; 83; 88; 89; 111]. Мета створення відповідної моделі полягає у вирішенні 

питання логічної послідовності навчальних дій викладача і студентів, 



124 

 

посилаючись на запропоновану нами відповідну підсистему вправ [103, с. 160]. 

Отже, зупинимося на компонентах моделі авторської методики. 

Цілі навчання є стрижневою дидактичною категорією, що зв’язує в єдину 

систему всі компоненти навчально-виховного процесу [96]. Цілі навчання 

іноземних мов розуміємо як заздалегідь запланований результат педагогічної 

діяльності, який досягається за допомогою змісту, методів, засобів навчання 

[99, с. 90]. Цілі формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності 

в читанні у майбутніх філологів засобами поетичного твору визначаємо на 

основі змісту відповідної компетентності: 

– поглибити лексикон і тезаурус студентів мовними одиницями (культурно 

маркованими одиницями – безеквівалентними та фоновими – та поняттями й 

реаліями (національно-специфічними, інформативно-тематичними, 

літературознавчими), які ними позначаються);  

– сформувати знання найбільш типових для англосаксонської поезії 

метафор, культурних концептів та символів, прецедентних феноменів; 

– сформувати уміння та стратегії інтерпретації підтекстової, емотивно-

оцінної, концептуальної інформації поетичного твору; 

– сформувати толерантне, неупереджене, емпатичне ставлення до 

іншомовного художнього твору та до культури в цілому; 

– сформувати рефлексію (самоаналіз та самовизначення рівня ЛСКК в 

читанні, виявлення потреби в розширенні лінгвосоціокультурних знань, навичок 

та вмінь); 

– сформувати здатність та готовність до розуміння та інтерпретації змісту 

та смислу англомовних поетичних ліричних  творів. 

Очікуваний результат: студент володіє сегментом лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні: орієнтується в структурно-смисловій організації 

тексту; читає та інтерпретує зміст і смисл поетичного твору як культурного 

феномена (типові метафори, культурні концепти та символи, прецедентні 

феномени, фактуальну, підтекстову, емотивно-оцінну, концептуальну інформації 
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поетичного твору);  володіє інтерпретаційними стратегіями, рефлексією, 

емпатично ставиться до англосаксонських художніх творів та культури в цілому. 

Об’єкти навчання: лексикон і тезаурус англосаксонців: безеквівалентні та 

фонові лексичні одиниці, когнеми (метафори, культурні концепти та символи, 

прецедентні феномени), а також поняття, реалії позначувані ними; змістово-

смислові блоки імпліцитної інформації (підтекстової, емотивно-оцінної, 

концептуальної); інтерпретаційні стратегії, рефлексія, емпатія. 

Суб’єкти навчання: студенти ІІІ курсу спеціальності «Філологія». 

Навчальна дисципліна, у межах якої реалізується авторська методика: 

«Західноєвропейська мова професійного спрямування». 

Зміст навчання: знання культурно маркованого тезаурусу та лексикону, 

лінгвосоціокультурні лексичні навички, уміння та стратегії інтерпретації 

підтекстової, емотивно-оцінної, концептуальної інформації поетичного твору, 

уміння рефлексії та емпатії. 

Методи навчання: вправляння, відповідно до якого організована 

підсистема вправ і завдань. 

Форми організації навчання: практичні заняття, самостійна робота 

студентів. 

Засоби навчання: дібрані за поданими в підрозділі 2.1 критеріями ліричні 

англомовні поетичні твори. 

Форми контролю: самоконтроль у режимі on-line, фронтальний контроль, 

взаємоконтроль. 

Співвідношення аудиторної та самостійної роботи: 60% аудиторної, 40% 

самостійної.  

Кількість модулів: 1 (45 годин). Навчання читання інтегруємо з говорінням 

(частково з письмом). Тому на упровадження авторської методики потребуємо 

25 академічних годин: 15 годин аудиторних, 10 годин самостійної роботи. 

Планування роботи студентів 

Організація процесу навчання майбутніх філологів має модульний 

характер. Для формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх 
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філологів засобами поетичного твору виділено 1 модуль, який складається з 5-ти 

мікромодулів. Кожен мікромодуль передбачає виконання розробленої нами 

підсистеми вправ і завдань і присвячений читанню різнотематичної лірики: 

- філософської, 

- громадянської,  

- публіцистичної, 

- інтимної, 

- пейзажної.  

Ми обрали різнотематичну лірику з таких причин: 

- кожен вид лірики має особливу метафорику, особливі концепти, 

культурні символи, прецедентні феномени, які не містяться (або вживаються в 

інших семантичних чи прагматичних контекстах) в інших видах лірики; 

- у кожному видові лірики представлені різні модулі фактуальної, 

підтекстової та емотивно-оцінної інформації; 

- розмаїття ліричних творів дозволяє формувати інтерпретаційні стратегії, 

переносити їх в умови інтерпретації нових творів; 

- сукупність різнотематичної лірики дозволяє скласти більш повний образ 

мовної картини світу носіїв мови. 

На кожен вид лірики виділяємо по 3 академічні години аудиторні та по 2 

академічні години самостійної роботи.  

Один змістовий мікромодуль охоплює читання 2 – 4 поетичних творів 

(залежно від їхнього обсягу, складності, інформативності та дидактичної 

функції), які належать до одного виду лірики та ідейно-тематично пов’язані, 

однак містять різні когнеми – метафори, концепти, символи, прецедентні 

феномени, або в різних творах по-різному репрезентоване їхнє семантичне поле. 

У Таблиці 2.3.1 подано структуру мікромодуля. 

Таблиця 2.3.1 

Структура змістового мікромодуля 

К-кість Форма Види завдань 
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Годин організації 

навчання 

1 Аудиторна Виконання вправ на формування лінгвосоціокультурних 

лексичних навичок. Виконання завдань дотекстового етапу 

1-4, за моделлю А виконання групи завдань 2.1. 

1 самостійна 

робота 

Виконання завдань текстового етапу. Текст 1. 

За моделлю А студенти виконують завдання групи 2.2-2.3. 

За моделлю Б студенти виконують завдання групи 2.1-2.3. 

1 аудиторна Виконання завдань післятекстового етапу. Текст 1. 

Виконання завдань груп 3.1-3.5. 

1 самостійна 

робота 

Виконання завдань текстового етапу. Читання інших (1-3) 

поетичних творів певного виду лірики, тематично схожих. 

За моделлю А студенти виконують завдання групи 2.2-2.3. 

За моделлю Б студенти виконують завдання групи 2.1-2.3. 

1 аудиторна Виконання завдань післятекстового етапу (після читання 

інших 1-3 поетичних творів певного виду лірики, 

тематично схожих). 

Виконання завдань груп 3.1-3.5. 

 

Отже, на першому занятті студенти виконують вправи, орієнтовані на 

формування лінгвосоціокультурних лексичних навичок. Ці вправи охоплюють 

лексику з денотативними та конотативними культурними маркерами семантики, 

фонову лексику, яка властива поетичним творам усього мікромодуля.  

На цьому ж занятті відбувається виконання завдань дотекстового етапу, 

орієнованого на формування пресупозиційних знань та окремих 

інтерпретаційних стратегій, необхідних для читання поетичних творів усього 

мікромодуля. 

З першого заняття мікромодуля ми пропонуємо два варіанти авторської 

методики, які полягають у тому, на якому етапі (дотекстовому чи текстовому) 
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відбувається виконання завдань на аналіз імплікатів-когнем, виражених 

лексичними одиницями (метафор, концептів, символів, прецедентних 

феноменів).  

Варіант А ґрунтується на тому, що студенти виконують завдання на аналіз 

імплікатів-когнем, з якими вони будуть зустрічатися під час читання усіх 

поетичних творів змістового мікромодуля, на дотекстовому етапі. 

Варіант Б ґрунтується на тому, що студенти виконують завдання на аналіз 

імплікатів-когнем, з якими вони будуть зустрічатися під час читання усіх 

поетичних творів змістового мікромодуля, на текстовому етапі, тобто під час 

читання поетичного твору. 

Така варіативність нашої методики зумовлена вченням про герменевтичне 

коло, яке розробив Фр. Шлейєрмахер. Суть герменевтичного кола полягає в 

тому, що для розуміння цілого необхідно зрозуміти його частини, а для 

розуміння його частин – зміст цілого [173]. Інформація, закодована мовними 

знаками, знаходить своє найточніше і найчіткіше відображення в тексті, який 

складається з одиниць нижчого порядку – синтагм, словосполучень, слів, що 

разом малюють картину реальної дійсності. Кожен елемент тексту є унікальним 

у плані змістової завантаженості, і цю унікальність надає йому монолітність 

змісту. Сприйняття цілісної інформації, яка закладена в тексті, відбувається 

через сприйняття й поєднання в одне ціле його компонентів. З іншого ж боку, 

кожен компонент набуває значення у контексті [175, с. 30 – 31]. Отже, 

інтерпретація цілого тексту залежить від того, як будуть інтерпретовані одиниці-

кодифікатори його змісту і смислу. У той же час без пресупозиційних знань, без 

набутого життєвого і культурного досвіду, без контексту неможливо 

інтерпретувати цілісний текст.  

Через призму герменевтичного кола наразі в лінгводидактиці не 

розглядалися моделі навчання читання. Саме тому нами запропоновано таку 

варіативність в організації роботи студентів: за одним варіантом методики 

студенти будуть знайомитися з імплікатами-когнемами перед читанням твору, а 

за іншим – у процесі читання. 



129 

 

На другому занятті (1 година самостійної роботи) студенти самостійно 

читають поетичних твір, виконують завдання текстового етапу. 

За моделлю А групу завдань 2.1 (завдання на формування лексикону та 

тезаурусу) студенти виконують на дотекстовому етапі. За моделлю Б групу 

завдань 2.1 студенти виконують на текстовому етапі. 

На третьому занятті (1 година аудиторної роботи) виконання завдань 

післятекстового етапу (після читання першого поетичного твору). 

На четвертому занятті (1 година самостійної роботи) студенти читають 

2 – 4 поетичні твори, об’єднані однією тематикою, виконують завдання 

текстового етапу. На четвертому занятті продовжується застосування двох 

моделей авторської методики. 

На п’ятому, завершальному (1 година аудиторної роботи), занятті 

відбувається виконання завдань післятекстового етапу (пов’язаних із читанням 

2 – 4 творів, які студенти мали опрацювати самостійно). 

Пропонуємо такі поетичні твори для читання (Таблиця 2.3.2) 

Таблиця 2.3.2 

Пропоновані поетичні твори для читання  

(відповідно до тематичного планування занять) 

Вид лірики Поетичні твори 

Філософська 1. Money by Philip Larkin 

2. Losses by Andrew Motion 

3. Poem byW. H. Auden 

4. Christo’s by Paul Muldoon 

5. The British by A. J. Tessimond 

Громадянська 1. Brexit by Edwin Hopper 

2. A Man of the People by Nina Parmenter 

3. Churchill’s Pride byAnita Williams 

4. A Prayer in the Time of War by Alfred Noyes 

5. My Country in Darkness by Eavan Boland 
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Публіцистична 1. The British Way of Life by Clifton Camero 

2. Going to Church by Cindy Wyatt 

3. Through the 80s by Nette Onclaud 

4. Marvellous Morris Dancers by Francis Duggan 

5. Snow Water by Michael Longley 

Інтимна 1. The Garden by Ezra Pound 

2. Soldier Boy by Robert William Service 

3. So Tonight by Leila Kay 

4. Wild Oats by Philip Larkin 

5. Milkmaid by Laurie Lee 

Пейзажна 1. Christmas Morn by Claire Nixon 

2. Mid-December by Gerald England 

3. The Waste Land by TS Eliot 

4. Trafalgar Square by Robert Bridges 

5. The City that Charles Dickens Loved by 

Endrew Crisci 

Отже, підводячи підсумок, зазначаємо, що модель авторської методики 

формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні засобами поетичного твору охоплює 5 мікромодулів, 

кожен з яких орієнтований на читання творів певного виду лірики. 

Запропоновано два варіанти авторської методики, які ґрунтуються на концепції 

герменевтичного кола і полягають в тому, на якому етапі (дотекстовому чи 

текстовому) відбувається виконання завдань на аналіз імплікатів-когнем, 

виражених лексичними одиницями (метафор, концептів, символів, прецедентних 

феноменів). 

 

                                                   Висновки до розділу 2 

У другому розділі описано критерії добору поетичних творів, розроблено 

підсистему вправ і завдань, а також два варіанти моделі методики формування 

https://www.poemhunter.com/robert-william-service/poems/
https://www.poetrynook.com/poet/robert-bridges
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англомовної лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх філологів 

засобами поетичного твору. 

1. Під час добору поетичних творів для читання було враховано предметні 

труднощі (зумовлені локальними та глобальними імплікатами, розуміння яких 

потребує екстралінгвальних знань, а також відсутністю в тезаурусі мовця 

екстралінгвальних знань та культурних концептів), логічні труднощі 

(відхиленнями від нормативного мовлення, які зумовлені насамперед 

специфікою жанрово-стилістичних та композиційних особливостей поетичного 

твору), мовно-мовленнєві труднощі (брак словникового запасу, знань 

граматичних засобів, недостатній рівень лексичних та граматичних навичок 

читання). Основними критеріями добору стали: зв’язність; змістова цілісність; 

смислова та змістова завершеність; мовна доступність; обсяг тексту; 

автентичність; відповідність віку; цілеспрямованість (функціональність); 

культурологічна цінність та інформативність; цікавість та екзотичність 

навчального тексту. Відповідно до цих критеріїв було дібрано різнотематичні 

ліричні твори, які відповідають змісту ЛСКК в читанні, містять культурно 

марковану інформацію на рівні лексикону та тезаурусу, фактуальну, підтекстову, 

емотивно-оцінну, концептуальну інформацію, мають контрастність відносно 

рідної культури, викликають потребу в залученні додаткових джерел інформації 

для розуміння змісту та смислу. Окрім поетичних творів, було дібрано 

коментарі, словникові статті, фрагменти наукових та публіцистичних статей, які 

містять пресупозиційні знання, необхідні для розуміння змісту та смислу твору, 

а також експліцитно розкривають його зміст і смисл. 

2. Розроблено підсистему вправ і завдань, яка охоплює два блоки – блок 

формування лінгвосоціокультурних лексичних навичок та блок роботи з 

текстом. Підсистема вправ і завдань має циклічний характер, тобто вона 

застосовується до кожного нового циклу, стрижнем якого є поетичний твір.  

Підсистема вправ і завдань укладена в інформаціно-навчальні блоки: вона 

орієнтована на вирішення типової фахової проблеми – інтерпретації поетичного 

твору (когнем, фактуальної, концептуальної, підтекстової, емотивно-оцінної 
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інформації), а також набуття на основі читання лінгвосоціокультурих знань, 

умінь та стратегій інтерпретації, емпатії та рефлексії, – які складають зміст 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні майбутніх 

філологів. 

3. Розроблено два варіанти авторської методики, які ґрунтуються на 

концепції герменевтичного кола: варіант А ґрунтується на тому, що студенти 

виконують завдання на аналіз імплікатів-когнем, з якими вони будуть 

зустрічатися під час читання усіх поетичних творів змістового мікромодуля, на 

дотекстовому етапі; варіант Б ґрунтується на тому, що студенти виконують 

завдання на аналіз імплікатів-когнем, з якими вони будуть зустрічатися під час 

читання усіх поетичних творів змістового мікромодуля, на текстовому етапі, 

тобто під час читання поетичного твору. Для упровадження розробленої 

методики необхідний 1 змістово-тематичний модуль в обсязі 25 академічних 

годин (15 годин аудиторних, 10 годин самостійної роботи). Цей модуль 

передбачає 5 мікромодулів (по 3 академічні години аудиторні та по 2 академічні 

години самостійної роботи), за кожним з яких  закріплено певний вид лірики 

(філософської, громадянської, публіцистичної, інтимної, пейзажної).  

Результати 2 розділу викладено в публікаціях [130; 131; 137; 138]. 
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                                                           РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ 

АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

В ЧИТАННІ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ 

 

У третьому розділі описано планування та підготовку експерименту; 

розроблено критерії та норми оцінювання у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні; представлені результати 

експерименту та їх інтерпретація; окреслено методичні передумови ефективності 

методики формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні засобами поетичного твору. 

 

3.1. Планування та підготовка експерименту. Розроблення критеріїв 

та норм оцінювання у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні 

 

Для доведення якості та ефективності розробленої методики  формування 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору необхідно її експериментально перевірити. 

Проаналізувавши низку праць науковців (як фундаторів теорії 

експерименту, так і останні дослідження з методики навчання іноземних мов), 

було встановлено, що експеримент повинен: 

–  мати мету та завдання; 

–  об’єкт та предмет дослідження; 

–  бути обмеженим у часі; 

–  мати план (етапність: 1) організація експерименту; 2) реалізація  

експерименту; 3) констатація експерименту; 4) інтерпретація результатів 

експерименту) і структуру, які відображають перебіг експерименту та основні 

його етапи; 
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– мати чітко визначену гіпотезу; 

– мати варійовану величину; 

– мати можливість ізольованого врахування методичного впливу фактору, 

що досліджується; 

– мати розроблені критерії та норми оцінювання об’єктів перевірки (які 

вимірюються якісно та кількісно); 

– фіксувати початковий і підсумковий стани, релевантні об’єктам 

навчання; 

– застосовувати методи математичної статистики для обрахування 

результатів експерименту та перевірки гіпотези дослідження  [12; 39; 44; 110; 

115; 159].  

Мета експерименту полягає у перевірці ефективності методики 

формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні засобами поетичного твору, яка ґрунтується на засадах 

компетентнісного, герменевтичного, комунікативного та лінгвокраїнознавчого 

підходів, а також на низці окреслених у підрозділі 1.3 принципах навчання, 

реалізується за допомогою підсистеми вправ і завдань, орієнтованих на 

формування окремого сегменту англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні. 

Відповідно до поставленої мети  було визначено завдання експерименту: 

1) провести передекспериментальний зріз для виявлення рівня 

сформованості у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні; 

2) підготувати навчальні матеріали (створити п’ять інформаційно-

навчальних мікромодулів), розробити критерії та норми оцінювання; 

3) спланувати хід експерименту; здійснити вибірку учасників 

експерименту; визначити тип експерименту; 

4) провести експериментальне навчання у відповідних вибірках, 

застосувавши два варіанти авторської методики;  
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5) провести підсумковий (післяекспериментальний) зріз для виявлення 

рівня сформованості англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні; проаналізувати одержані результати, здійснити їх математичні 

обчислення; 

6) сформулювати методичні передумови ефективності реалізації 

розробленої методики. 

Об’єктом дослідження в ході експерименту став процес формування у 

майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні. 

Предметом дослідження в ході експерименту стали сформовані: 

– екстралінгвальні національно-специфічні, інформативно-тематичні,  

літературознавчі,  мовні знання; 

– знання когнем: метафор, концептів, прецедентних феноменів, 

культурних символів; 

– лінгвосоціокультурні уміння розуміння, а також стратегій інтерпретації 

фактуальної, підтекстової, емотивно-оцінної та концептуальної інформації; 

– здатність та готовність до розуміння та інтерпретації змісту та смислу 

поетичних творів (як здатність переносити читацькі уміння та інтерпретаційні 

стратегії в нові умови, тобто на читання нового твору); 

– емпатія до поезії англосаксонської культури та рефлексія. 

Тривалість експерименту була визначена нами відповідно до розробленої 

в підрозділі 2.3 моделі методики. Експеримент тривав три місяці, складав 

1 змістово-тематичний модуль, який, у свою чергу, охоплював 5 мікромодулів по 

5 годин кожен (3 академічні години аудиторні та по 2 академічні години 

самостійної роботи), всього – 25 годин (15 аудиторних, 10 – самостійної роботи). 

На передекспериментальний та підсумкові зрізи відводилося по 4 години, на 

проміжний – 2 години. 

План та структура експерименту. Згідно з зазначеними нормами часу, 

подаємо план та структуру  методичного експерименту (Таблиця 3.1.1) 
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Таблиця 3.1.1 

Структура методичного експерименту 

№ Етапи 

експеримен- 

тального 

дослідження 

Час 

проведення 

Кількість 

годин на 

1 групу 

Кіль- 

кість 

груп 

Завдання етапів 

1. Перед- 

екперимен- 

тальний 

зріз 

січень 

2019 р. 

4 години 1 потік Виявлення наявного рівня 

сформованості означеної 

компетентності у студентів-

філологів 

2. Експеримен- 

тальне 

навчання 

лютий – 

березень 

2019 р. 

25 годин на 1 

групу 

2 Упровадження розробленої 

методики у навчальний процес 

3. Проміжний 

зріз 

кінець 

лютого 

2019 р. 

2 години на 1 

групу 

2 Виявлення динаміки змін у 

лінгвосоціокультурній 

компетентності в читанні 

4. Після- 

експеримен-

тальний зріз 

останній 

тиждень 

березня 

2019 р. 

4 години на 1 

групу 

2 Виявлення ефективності 

авторської методики в цілому 

та її варіантів 

Гіпотеза експерименту. Аналіз теоретичних праць з методики навчання 

іноземних мов, визначені теоретичні засади формування лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні дали можливість сформулювати гіпотезу: 

ефективність формування у майбутніх філологів англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні буде високою за умов: 

організації навчання на засадах комунікативного, герменевтичного, 

компетентнісного, лінгвокраїнознавчого підходів, застосування поетичного 

твору як засобу навчання, а також дібраних поетичних творів, упровадження 

підсистеми вправ і завдань, організованих у відповідну модель навчання; 

використання варіанту Б авторської методики.  

Відповідно до моделі авторської методики, варійованою величиною було 

визначено етапність роботи (на дотекстовому чи текстовому етапах) над 
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аналізом імплікатів-когнем, виражених лексичними одиницями (метафор, 

концептів, символів, прецедентних феноменів). 

Варіант А ґрунтується на тому, що студенти виконують завдання на аналіз 

імплікатів-когнем, з якими вони будуть зустрічатися під час читання усіх 

поетичних творів змістового мікромодуля, на дотекстовому етапі. 

Варіант Б ґрунтується на тому, що студенти виконують завдання на аналіз 

імплікатів-когнем, з якими вони будуть зустрічатися під час читання усіх 

поетичних творів змістового мікромодуля, на текстовому етапі, тобто під час 

читання поетичного твору. 

Перевагу варіантові Б авторської методики було надано з таких 

міркувань: зміст когнем-імплікатів є ключовим у розумінні змісту та смислу 

поетичного твору, якщо зміст когнем-імплікатів розкрити перед читанням твору, 

то студентам доведеться, з одного боку, тримати в пам’яті  всю цю інформацію, 

а з іншого – це обмежить їх у свободі та варіативності інтерпретації, оскільки 

буде певний фактор нав’язування бачення твору. Тому варіант Б забезпечує 

варіативність і свободу інтерпретації твору. Крім того, зміст когнем-імплікатів 

розкривається найбільш повно в контексті. 

Неварійовані умови: кількісний склад учасників експерименту в ЕГ1 та 

ЕГ2; приблизно однаковий вихідний рівень студентів у обох ЕГ в 

лінгвосоціокультурній компетентності в читанні поетичних творів; кількість 

мікромодулів та занять; відібрані навчальні матеріали (тобто тексти), підсистема 

вправ, критерії оцінювання, експериментатор.  

У нашому дослідженні не було задіяно контрольні групи через відсутність 

єдиної методики формування в студентів-філологів англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. Це унеможливлює подальше 

порівняння результатів експериментального навчання в експериментальних та 

контрольних групах. 

Добір учасників експерименту. В експерименті взяли участь 38 

студентів: ЕГ-1 (18 студентів), які навчалися за варіантом моделі А, ЕГ-2 (20 

студентів), які навчалися за варіантом моделі Б, ІІІ курсу 
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спеціальності 0.35. Філологія Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Для визначення учасників експерименту було використано 

суцільну вибірку. 

За класифікацією П. Гурвича [39, с. 26 –36], описуваний експеримент був: 

- основним (передбачав проведення експериментального навчання на 

основі сформульованої нами гіпотези); 

- вертикально-горизонтальним (вертикальний характер експерименту було 

застосовано для зіставлення результатів передекспериментльного та 

післяекспериментального зрізів, тим самим виявити ефективність методики в 

цілому; горизонтальний характер експерименту полягав у порівнянні двох 

варіантів авторської методики та виявлення більш ефективного); 

- природним (відбувався в умовах звичайного навчального процесу); 

- відкритим (надавав можливість доповнення / заміни або оновлення 

навчальних текстів поетичних творів).  

Критерії та норми оцінювання англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні. У визначенні критеріїв оцінювання сегменту 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, сформованого 

засобами поетичного твору, орієнтуємося на: 

- критерії оцінювання якості читання, серед яких, зокрема, виділяють: 

критерій точності розуміння (розуміння значень лексичних одиниць, 

граматичних форм та конструкцій; а також лінгвальних та змістових зв’язків між 

компонентами тексту); критерій повноти розуміння (якість розуміння змістових 

елементів тексту) [80; 85; 99, с. 388; 163; 206] критерій глибини розуміння (якість 

розуміння та інтерпретації смислу) [80; 85; 163; 225]; 

- критерії оцінювання лінгвосоціокультурних знань, навичок та вмінь у 

читанні (критерій лінгвосоціокультурної обізнаностi) [9; 113], критерій ступеню 

повноти розуміння лінгвосоціокультурної інформації в різних видах читання 

[103; 142], (повноти розуміння основної думки, авторського припущення, 

правильність оцінки, правильність визначення у тексті зверненості до емоцій, 

авторитету, патріотизму тощо); критерії оцінювання вміння критичного 
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мислення [9]; соціокультурної, соціолінгвістичної, соціальної обізнаності, 

правильності локалізації та точності семантизації національно маркованої 

лексики, виділення соціокультурної інформації, визначення універсальності 

явищ, визначення соціальної інформації, ступеня глибини розуміння ситуацій, 

повноти розуміння соціолінгвістичної інформації, адекватності відповідей 

нормам британської культури [97]; 

- на зміст фрагменту англомовної лінгвосоціокультурної компетентності 

в читанні, який формується засобами поетичного твору (екстралінгвальні 

знання, знання когнем, лінгвосоціокультурні уміння розуміння, а також стратегій 

інтерпретації фактуальної, підтекстової, емотивно-оцінної та концептуальної 

інформації, здатності та готовності до розуміння та інтерпретації змісту та 

смислу поетичних творів, емпатія до поезії англосаксонської культури та 

рефлексія). 

Врахувавши критерії оцінювання компетентності в читанні, 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, зміст сегменту англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, який формується засобами 

поетичного твору, визначаємо такі критерії оцінювання цього сегменту: 

- точність (правильність) розуміння лексичних одиниць з культурним 

маркером семантики: безеквівалентної, фонової лексики, когнем: метафор, 

концептів, прецедентних феноменів, культурних символів: цей критерій 

орієнтований на перевірку знань культурно специфічного лексикону та 

тезаурусу, а також навичок визначення семантики культурно маркованих 

лексичних одиниць; 

- повнота розуміння фактуальної інформації (експліцитної змістової 

інформації): критерій орієнтований на перевірку умінь розуміти змістові блоки, 

які містять культурно специфічну інформацію; 

- глибина розуміння підтекстової інформації: критерій спрямований на 

те, щоб виявити, наскільки читач глибоко зрозумів підтекст, може його 

інтегрувати в зміст та ідею всього поетичного твору, інтерпретувати, 

використовуючи додаткові пресупозиційні знання, обґрунтувати свою думку; 
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- глибина розуміння емотивно-оцінної інформації: критерій 

спрямований на те, щоб виявити, наскільки читач глибоко зрозумів емотивно-

оцінну інформацію, так само може її інтегрувати в зміст та ідею всього 

поетичного твору, інтерпретувати, використовуючи додаткові пресупозиційні 

знання, обґрунтувати свою думку; 

- глибина розуміння концептуальної інформації: критерій спрямований 

на те, щоб виявити, наскільки читач глибоко зрозумів ідею, основні мотиви, 

прагматику, модальність поетичного твору, може їх інтегрувати в цілісну ідею 

поетичного твору, інтерпретувати, використовуючи додаткові пресупозиційні 

знання, обґрунтувати свою думку; 

- адекватність та прагматичність інтерпретаційних стратегій: критерій 

орієнтований на перевірку доцільності та результативності використання тактик, 

які складають стратегію інтерпретації; 

- повнота розуміння ідейної, художньої, загальнокультурної цінності 

поетичного твору як культурного та літературного феномена: критерій 

орієнтований на виявлення рівня усвідомлення ідейної, художньої, 

загальнокультурної цінності поетичного твору;   

- глибина рефлексії: виявлення рівня самоаналізу та самооцінки в 

розумінні та інтерпретації поетичного твору, прогалин у знаннях, уміннях та 

стратегіях, які призвели до неправильного / неповного / неглибокого розуміння. 

У Таблиці 3.1.3 наведено норми оцінювання відповідно до зазначених 

критеріїв.  

                                                                                                          Таблиця 3.1.3 

Норми оцінювання англомовної лінгвосоціокультурної 

компетнності в читанні відповідно до зазначених критеріїв 

Критерій оцінювання Норми оцінювання 

Точність(правильність) 

розуміння 

лексичниходиниць з 

1 бал студент правильно розуміє лексичну одиницю в 

контексті поетичного твору; 

0 балів – студент неправильно розуміє лексичну 
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культурним маркером 

семантики 

одиницю в контексті поетичного твору; 

Повнота  розуміння 

фактуальної інформації 

(експліцитної змістової 

інформації) 

5 балів – студент розуміє всі змістові блоки та деталі 

змісту поетичного твору; 

4 бали – студент розуміє всі змістові блоки, проте не 

розуміє окремих культурно маркованих деталей 

змісту поетичного твору; 

3 бали – студент не розуміє окремих блоків змісту, 

який складає фактуальна експліцитна культурно 

маркована інформація; проте у цілому розуміє, про 

що йдеться у творі; 

2 бали - студент не розуміє близько 60% змісту. 

1 бал студент розуміє лише окремі речення. 

Глибина розуміння 

підтекстової інформації 

Кожен вид інформації оцінюється окремо за шкалою 

від 1 до 5 балів: 

5 балів: студент розуміє підтекстову / емотивно-

оцінну / концептуальну лінгвокультурнуінформацію 

відповідно до сучасних літературознавчих уявлень 

про твір, надає власну інтерпретацію, яка відповідає 

змісту і смислу твору в цілому, обґрунтовує свою 

позицію; 

4 бали:  студент розуміє підтекстову / емотивно-

оцінну / концептуальну лінгвокультурнуінформацію 

відповідно до сучасних літературознавчих уявлень 

про твір, проте не надає власної інтерпретації; 

3 бали: студент розуміє підтекстову / емотивно-

оцінну / концептуальну інформацію (на рівні 

культурно маркованої семантики) не повно, в 

окремих випадках не може пояснити та обґрунтувати 

Глибина розуміння 

емотивно-оцінної 

інформації 

Глибина розуміння 

концептуальної 

інформації 
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свою позицію; 

2 бали: студент розуміє підтекстову / емотивно-

оцінну / концептуальну інформацію на рівні 

універсальних культурних кодів (тобто не бачить 

культурних маркерів семантики),  

1 бал: студент розуміє лише спорадично підтекстову / 

емотивно-оцінну / концептуальну інформацію на 

рівні універсальних культурних кодів. 

Адекватність та 

прагматичність 

інтерпретаційних 

стратегій 

5 балів: студент використовує найрізноманітніші 

інтерпретаційні тактики (які складають 

інтерпретаційні стратегії), які допомагають йому 

адекватно, повно, глибоко розуміти зміст і смисл 

твору, давати власну інтерпретацію твору; 

4 бали: студент використовує різні тактики 

інтерпретації (які складають інтерпретаційні 

стратегії), що дозволяють розуміти поетичний твір у 

межах поглядів сучасної критики (без власної 

інтерпретації); 

3 бали: студент використовує різні тактики 

інтерпретації, однак їх бракує для розуміння окремих 

змістово-смислових блоків; 

2 бали: студент використовує неадекватні тактики, які 

призводять до спотворення окремих змістово-

смислових фрагментів; 

1 бал: використовувані тактики призводять лише до 

фрагментарного розуміння та інтерпретації твору. 

Повнота розуміння 

ідейної, художньої, 

загальнокультурної 

5 балів: студент глибоко усвідомлює ідейну, 

художню, загальнокультурну цінність поетичного 

твору як культурного та літературного феномена; 
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цінності поетичного 

твору як культурного 

та літературного 

феномена 

4 бали: один із компонентів (які складають ідейну, 

художню, загальнокультурну цінність поетичного 

твору як культурного та літературного феномена) 

студент усвідомлює недостатньо; 

3 бали: один із зазначених компонентів студент не 

усвідомлює і не розуміє взагалі; 

2 бали: студент не усвідомлює і не розуміє два 

компоненти із зазначених; 

1 бал: студент може один компонент 

схарактеризувати лише загальними фразами, не 

розуміючи при цьому бодай-яку вартість твору. 

Глибина рефлексії 5 балів: рефлексія стійка, автономна – студент 

самостійно здатен об’єктивно проаналізувати та 

оцінити рівень свого розуміння соціокультурної 

інформації будь-якого твору, визначити прогалини в 

недостатніх знаннях, навичках та стратегіях, 

необхідних для читання та інтерпретації; 

4 бали: рефлексія стійка, напівавтономна – студент, у 

цілому, самостійно здатен об’єктивно проаналізувати 

та оцінити рівень свого розуміння соціокультурної 

інформації будь-якого твору, визначити прогалини в 

недостатніх знаннях, навичках та стратегіях, однак 

бракує самоаналізу у виявленні причин недоліків; 

3 бали: рефлексія нестійка, напівавтономна – студент 

може зробити самоаналіз та самооцінку лише схожих  

за змістом і смислом творів з тими, які він читав; 

бракує автономного самоаналізу у виявленні причин 

недоліків; 

2 бали: рефлексія нестійка, неавтономна – студент не 
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може зробити об’єктивну самооцінку якості 

розуміння  соціокультурної інформації нового твору, 

потребує допомоги викладача (готового алгоритму 

дій), щоб зрозуміти, яких знань, умінь та стратегій 

для розуміння та інтерпретації йому бракує; 

1 бал: рефлексія нестійка, неавтономна: студент може 

частково провести рефлексію з опорою на готовий 

алгоритм. 

 

Кількість балів у межах критеріїв ми визначали, виходячи зі шкали ECTS, 

напрацювань науковців у галузі оцінювання означеної компетентності, 

програмних вимог. Так, 5 балів співвідносили з високим рівнем навченості 

(правильність + елементи творчості, автономності, нестандартного / креативного 

вирішення ситуації). 4 бали – достатній рівень навченості (добре): правильність, 

адекватність виконання завдання / розуміння ЛСКК інформації, проте відсутній 

елемент креативності; 3 бали – середній рівень (задовільно): допускаються 

помилки, однак у цілому студент справляється з завданнями, тобто розуміє зміст 

і смисл твору; 2 бали – низький рівень: фрагментарне розуміння, тобто 

розуміння лише окремих блоків інформації; 1 бал – низький рівень: 

фрагментарне розуміння на рівні окремих речень. 

Відповіді кожного студента оцінювалися максимально 50 балами: за 

критерієм «точність (правильність) розуміння лексичних одиниць з культурним 

маркером семантики» студент набирав до 15 балів, за іншими – 35 балів (7Х5). 

Отже, для перевірки ефективності методики формування 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору 

організовано основний вертикально-горизонтальний природний відкритий 

експеримент у двох контрольних групах тривалістю 35 академічних годин в 

одній групі. Визначено критерії оцінювання рівня сформованості означеної 

компетентності: точність (правильність) розуміння лексичних одиниць з 

культурним маркером семантики, повнота розуміння фактуальної інформації 
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(експліцитної змістової інформації), глибина розуміння підтекстової інформації, 

глибина розуміння емотивно-оцінної інформації, глибина розуміння 

концептуальної інформації, адекватність та прагматичність інтерпретаційних 

стратегій, повнота розуміння ідейної, художньої, загальнокультурної цінності 

поетичного твору як культурного та літературного феномена, глибина рефлексії. 

 

3.2. Результати експерименту та їх інтерпретація 

 

Експеримент, присвячений перевірці методики формування у майбутніх 

філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності засобами 

поетичного твору, складався з передекспериментального зрізу, 

експериментального навчання, проміжного зрізу та післяекспериментального 

зрізу. 

Передекспериментальний зріз тривав 4 години і передбачав виявлення 

наявного рівня сформованості у студентів-філологів англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору. 

Для передекспериментального зрізу студентам було запропоновано такі 

тестові завдання для перевірки точності розуміння лексичних одиниць (5Х3=15 

балів). 

Test 1. Read Poem1 and choose the correct answer (див. Додаток А10). 

1. “They brought a thing of beauty…”. This is an example of: 

a) a simile      b) personification      c) a metaphor       d) a symbol 

2. “…England’s rainy shore”. Why is the shore “rainy”? 

a) Because the speaker feels very sad. 

b) Because probably it was raining in England when the author was writing        

the poem. 

c) Because “rainy shore” has a symbolic meaning in this poem. 

d) This is an example of  hyperbole. 

3. Which of the following belongs to culture-specific vocabulary: 

a) bright scarlet ribbons 
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b) glass of cheer 

c) English Village 

d) Morris dancers 

4. “Dancing” being the main theme of the poem is rather considered: 

a) a universal concept 

b) a cultural artifact 

c) a precedent phenomenon 

d) an implication 

5. “Morris dancing” is: 

a) a type of dance introduced by a man whose surname was Morris. 

b) a type of traditional English dancing. 

c) an irony. 

d) a metaphor. 

Test 2. Read Poem 2 and choose the correct answer (див. Додаток А11). 

1. “The Beatles” in this poem stand for: 

a) personification          b) a concept          c) a metaphor         d) a symbol 

2. What does the “…Eat old fashioned beans on toast…” metaphor mean in the 

poem?  

a) Probably the speaker likes this food. 

b) It is a logical implication. 

c) Because it is a well-known English dish and it has a symbolic meaning of 

“tradition”  in the poem. 

d) It is irony. 

3. Which of the following words belongs to culture-specific vocabulary items? 

a) Union jack  

b) Noisy teens 

c) Decent beers 

d) Brand new 

4. “Waterloo” is rather considered as: 

a) personification 
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b) a concept 

c) a precedent phenomenon 

d) a big historical event 

5. “Rock and Role” in the poem can be refered as: 

a) just the name of a dance 

b) the implication of a specific lifestyle 

c) a band name 

d) personification  

Test 3. Read Poem 3 and choose the correct answer (див. Додаток А12). 

1. “Charles Dickens” stands for: 

a) personification        b) a concept       c) a metaphor       d) a symbol 

2. “…the orange sun sets on the London Bridge …” is an example of:  

a) personification 

b) a metaphor 

c) a simile 

d) a precedent phenomenon 

3. Which of the following belongs to culture-specific vocabulary items? 

a) Stroll down 

b) Grotesque 

c) Pride of England  

d) Buckingham Palace 

4. “The glory” is rather considered: 

a) personification 

b) a concept 

c) a precedent phenomenon 

d) an implication 

5. “… to revive with its waves’ sound someone’s lost dreams …” is an example of: 

a) a simile        b) a metaphor         c) a concept          d) personification 

Визначаємо наступні завдання. 
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Повнота розуміння актуальної інформації (експліцитної змістової 

інформації): Read Poem 1. What is the subject of the poem? What is this poem 

about? Explain you answer. What is the setting in time and space? What images does 

the poet create? What is the tone of this poem? How does the speaker treat the subject 

of the poem? Refer to the text. Find the key words or phrases in the poem. 

Глибина розуміння емотивно-оцінної інформації: Read Poem 1. Consider 

the structure of the poem. Is the poem divided into sections? Compare and contrast 

those sections – do they shift tone, or group in rhymes? Do the fragments of the poem 

express different emotions? How does the author evaluate the events implied in the 

fragments of the poem? Explain your answer. Evaluate the emotive language of the 

poem. Prove your opinion. 

Глибина розуміння підтекстової інформації: Read Poem 2. State the 

meaning of the highlighted fragment(s) / element(s). Explain your answer. 

Глибина розуміння концептуальної інформації: Read Poem 3. Write 

about its main theme, author’s intention and his attitude towards the events described 

in the poem (from the point of view of its significance in nation’s social, economic, 

political and cultural life).  

Адекватність та прагматичність інтерпретаційних стратегій: What 

sequence of steps did you use for interpreting the content, meaning and subtext, 

emotive and evaluative information of one of the poems?Make notes. 

Повнота розуміння ідейної, художньої, загальнокультурної цінності 

поетичного твору як культурного та літературного феномена: Choose one 

poem (or all of them) and analyze the ideological, artistic and cultural value this poem 

has for Anglo-Saxon and world literature. Express your attitude to British literature. 

Explain your answer. 

Глибина рефлексії: Consider all the poems given above. Reflect your 

understanding of the content, meaning and subtext, emotive and evaluative 

information of the poems. What information was the most difficult to understand? 

What knowledge is missing to interpret the poem? What interpretation strategies did 

you have to use? What strategies are you missing? What do you think you should do to 
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improve understanding the content, meaning and subtext, emotive and evaluative 

information of the poems. 

Результати передекспериментального зрізу. Середній коефіцієнт 

навченості складає в ЕГ1 0,64 та в ЕГ2 0,66. У таблиці 3.2.1 наведені середні 

коефіцієнти навченості за кожним критерієм. 

Таблиця 3.2.1 

Середні коефіцієнти навченості за кожним критерієм 

ЕГ За критеріями навченості середнєпо 

групі  Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Кр6 Кр7 Кр8 

ЕГ1 0,76 0,67 0,56 0,62 0,68 0,49 0,7 0,46 0,64 

ЕГ2 0,78 0,69 0,57 0,64 0,69 0,51 0,68 0,47 0,66 

 

Кр1 (критерій 1): точність (правильність) розуміння лексичних одиниць з 

культурним маркером семантики 

Кр2: повнота розуміння фактуальної інформації (експліцитної змістової 

інформації) 

Кр3: глибина розуміння підтекстової інформації 

Кр4: глибина розуміння емотивно-оцінної інформації  

Кр5: глибина розуміння концептуальної інформації 

Кр6: адекватність та прагматичність інтерпретаційних стратегій 

Кр7: повнота розуміння ідейної, художньої, загальнокультурної цінності 

поетичного твору як культурного та літературного феномена 

Кр8: глибина рефлексії 

Співвіднесення кількості студентів за рівнями навченості (у %) подано в 

Tаблиці 3.2.2. 

Таблиця 3.2.2 

Співвіднесення кількості студентів за рівнями навченості (у %) 

ЕГ ВР ДР СР НР 

ЕГ1 6% 17% 55% 22% 



150 

 

ЕГ2 0 25% 50% 25% 

 

Достатній і високий рівень англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні виявили лише 24% студентів, 76% – мають низький і 

середній рівень. 

Для визначення відмінностей у рівні англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні у студентів ЕГ1 та ЕГ2 (на етапі 

передекспериментального зрізу) було застосовано метод U-Манна-Уїтні, який 

призначений для оцінювання різниці між двома вибірками за рівнем якоїсь 

ознаки,яка вимірюється кількісно  [141, с. 224 – 245]. «Емпіричне значення 

критерію U відображає те, наскільки велика зона збігу між рядами. Тому, чим 

менше Uемпір., тим більш ймовірно, що різниця в результатах є достовірною. 

Достовірні відмінності можна констатувати, якщо Uемпір. ≤ Uкр. 0,05». «Для обробки 

даних необхідно виділити гіпотези: Н0 та Н1. Гіпотеза Н0 приймається, якщо 

Uемпір.>Uкр. 0,05.  Гіпотеза Н1 приймається, якщо Uемпір.≤Uкр. 0,05.» [141, c. 53 – 55]. 

Порівняння результатів передекспериментального зрізу в ЕГ1 та ЕГ2 

В ЕГ1 СКН навченості склав 0,64, в ЕГ2 – 0,66. ЕГ1 складає вибірку 1, ЕГ2 

складає вибірку 2. 

Н0 – рівень англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у 

вибірці 1 не нижчий за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у 

вибірці 1 нижчий за рівень у вибірці 2. 

Значення Uемпір. визначаємо за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
(nx· (nx+ 1)) 

 – Tx 
2 

Де n1 – кількість учасників експерименту у вибірці 1; n2 – кількість 

учасників експерименту у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – 

кількість учасників експерименту у вибірці із більшою сумою рангів 

 [141, 53 – 55]. 
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Рангові суми за вибірками: ƩЕГ1 = 330,5, ƩЕГ2 = 410,5. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
(nx· (nx+ 1)) 

–Tx 
2 

Де n1 = 18; n2 = 20; T1 = 330,5, T2 =  410,5; 

Uемпір. = (18· 20) + (18·(18+ 1)) : 2 – 330,5 = 200,5. 

Uемпір. = (18· 20) + (20·(20+ 1)) : 2 – 410,5 = 159,5. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину 

U : Uемпір= 159,5. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
123 (p  0,05) 

100 (p  0,01) 

 

   U0,01 100  U0,05 123Uемпір. 159,5   

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Рівень 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у студентів ЕГ1 (на 

етапі передекспериментального зрізу) не нижчий, ніж рівень студентів ЕГ2. 

Отже, можемо стверджувати, що на початку експериментального навчання 

у студентів ЕГ1 та ЕГ2 рівень англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні, який охоплює розуміння лексичних одиниць з 

культурним маркером семантики, розуміння фактуальної інформації 

(експліцитної змістової), підтекстової, емотивно-оцінної, концептуальної 

інформації, охоплює адекватність та прагматичність інтерпретаційних стратегій, 

розуміння ідейної, художньої, загальнокультурної цінності поетичного твору як 

культурного та літературного феномена, рефлексію) не мав істотних 

відмінностей. 

На основі передекспериментального зрізу вдалося встановити, що у 

студентів найвищий рівень англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні виявився за критерієм точності (правильності) розуміння лексичних 
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одиниць з культурним маркером семантики. Це можна пояснити тим, що на 

третьому курсі університету студенти вже мають достатній лексикон та тезаурус, 

щоб читати поетичні твори, розуміють культурно марковані лексичні одиниці та 

поняття, що вони позначають. Найкращими виявилися результати в розумінні 

безеквівалентної лексики, найнижчими – в розумінні метафоричних значень 

слів. Лише за цим критерієм студенти подолали бар’єр коефіцієнта навченості у 

0,7, тобто виявили достатній рівень знань. 

За критеріями повноти розуміння фактуальної інформації (експліцитної 

змістової), глибини розуміння концептуальної інформації, повноти розуміння 

ідейної, художньої, загальнокультурної цінності поетичного твору як 

культурного та літературного феномена результати наблизилися до достатнього 

рівня (0,7): у діапазоні 0,67 – 0,7. Такі результати зумовлені, на нашу думку, тим, 

що студенти уже мають достатній лексикон та тезаурус, володіють уміннями 

читання та розуміння експліцитної інформації, достатніми знаннями з 

британської літератури, її ролі у становленні світової літератури в цілому, 

уміннями визначати ідею і смисл твору, аналізувати художній твір. 

Однак варто зауважити, що окремі фрагменти текстів викликали труднощі 

та помилки у студентів: 

- у розумінні фактуальної інформації: труднощі викликали фрагменти, які 

мали ключові для розуміння змісту культурно специфічні поняття та реалії; 

найбільш типовою помилкою було незнання і нерозуміння прецедентних 

феноменів; 

- у розумінні концептуальної інформації: типовими були помилки, 

пов’язані з неправильною інтерпретацією вербальних засобів, зокрема 

культурних концептів, символів, слів-метафор, що призводило до нерозуміння 

окремих речень, а також інтегрування окремих змістово-смислових відрізків у 

цілісні смислові блоки; як виявилося у бесіді зі студентами, до неправильної 

інтерпретації призводила також відсутність пресупозиційних знань та 

інтерпретаційних стратегій: більшість студентів, які виявили середній та низький 

рівень, не намагалися заради розуміння концепції твору скористатися 
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додатковими джерелами, проаналізувати словникові статті, вдуматися в смисл 

твору, здійснити рефлексію (зробити самоаналіз помилок та відсутності 

належних знань і вмінь для покращення своїх результатів); 

- у розумінні ідейної, художньої, загальнокультурної цінності поетичного 

твору як культурного та літературного феномена: труднощі та недоліки складали 

так само недостатньо сформовані стратегії інтерпретації та рефлексія, адже 

студенти не використовували додаткову критичну літературу, не проводили 

самоаналіз помилок та недопрацювань, які заважали розуміти цінність твору та 

його місце в історії британської та світової літератури. 

Найнижчими виявилися результати за критеріями 3, 6, 8, тобто уміння 

розуміння підтекстової інформації, адекватність та прагматичність 

інтерпретаційних стратегій, рефлексія. 

Під час розуміння підтекстової інформації студенти виявили брак 

пресупозиційних знань, знань когнем, навичок контекстної семантизації 

лексичних одиниць з культурним маркером семантики, умінь аналізувати та 

синтезувати інформацію, виявляти та експлікувати смисл прихованої інформації. 

Студенти виявляли кращий рівень під час розуміння підтекстової інформації, 

закодованої в універсальних культурних та ментальних кодах, інформацію, яку 

можна було розуміти та розкривати на основі власного ментального досвіду та 

знань рідної культури.  

Низький рівень володіння підтекстовою інформацією (з коефіцієнтом 

навченості 0,56 – 0,57) зумовлений, на нашу думку, низьким рівнем 

сформованості інтерпретаційних стратегій та рефлексії. Під час бесіди зі 

студентами виявилося, що більшість із них навздогад писали те, що вони 

розуміють (у фрагменті з підтектстовою інформацією); переважна більшість 

студентів не володіють інтерпретаційними стратегіями на етапі підготовки до 

читання, на етапі самого читання та на етапі осмислення прочитаного. Так само 

переважна більшість студентів не володіють на належному рівні рефлексією: 

вони не змогли дати об’єктивну оцінку рівню та якості свого розуміння змісту та 

смислу прочитаного (більшість студентів завищували свою самооцінку), 
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визначити прогалини в недостатніх знаннях, навичках та стратегіях, студентам 

бракувало самоаналізу у виявленні причин недоліків. У більшості студентів 

рефлексія виявилася нестійкою та неавтономною. 

На наступному етапі нашого дослідження було запроваджено 

експериментальне навчання, яке відбувалося за двома варіантами моделі 

авторської методики: 

ЕГ1 – за варіантом А: студенти виконували завдання на аналіз імплікатів-

когнем, з якими вони будуть зустрічатися під час читання усіх поетичних творів 

змістового мікромодуля, на дотекстовому етапі. 

ЕГ2 – за варіантом Б: студенти виконували завдання на аналіз імплікатів-

когнем, з якими вони будуть зустрічатися під час читання усіх поетичних творів 

змістового мікромодуля, на текстовому етапі, тобто під час читання поетичного 

твору. 

Експериментальне навчання тривало 2 мікромодулі (тобто студенти 

працювали з філософською та громадянською лірикою), після чого було 

проведено проміжний зріз, метою якого було встановити наявність позитивної 

динаміки у формуванні лінгвосоціокультурної компетентності у читанні 

майбутніх філологів. 

Для проміжного зрізу студентам було запропоновано завдання, аналогічні 

до завдань передекспериментального зрізу. 

Test 4. Read Poem1and choose the correct answer (див. Додаток А13). 

1.“England taxed her colonies” is an example of: 

a) personification 

b) a concept 

c) a metaphor 

d) a symbol 

2. Identify a metaphor example:  

a) dear old England 

b) tides of freedom 

c) Boston’s waters 
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d) the tea did brew and simmer 

3. Which of the following words is not a culture-specific vocabulary item? 

a) over-taxed colonists 

b) Mohawks 

c) ill-afford  

d) “tea off” party 

4. “Tea” is rather considered: 

a) a metaphor 

b) a concept 

c) an implication 

d) none 

5. “…Her far away nostrils could not smell …”. This is: 

a) a simile 

b) a metaphor 

c) a concept 

d) personification 

Test 5. Read Poem 2 and choose the correct answer (див. Додаток А14). 

1. “…a tiny cloud caught my eye…” is an example of: 

a) a precedent phenomenon 

b) an epithet 

c) a metaphor 

d) a symbol 

2. Identify which of the following is not a metaphor example:  

a) the cloud began to crawl 

b) tiny cloud grew 

c) time works 

d) the sun began to glow 

3. Which of the following structures does not contain an implicated meaning? 

a) a tiny cloud caught my eye 

b) trip across the sky 
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c) the tiny cloud … grew 

d) a tiny cloud … quietly float away  

4. “Time” is rather considered: 

a) a metaphor 

b) a concept 

c) a precedent phenomenon 

d) personification  

5. “… I was not the same man …”. Why was the man different? 

a) He became happier.  

b) He became sun tanned. 

c) He became older. 

d)       He became wise. 

Test 6. Read Poem 3 and choose the correct answer (див. Додаток A15). 

1. “Longfellow” stands for: 

a) personification 

b) a concept 

c) a metaphor 

d) a precedent phenomenon 

2. Identify a metaphor example:  

a) the Cambridge ladies 

b) furnished souls 

c) protestant blessings 

d) believe in Christ 

3. Which of the following words has a symbolic meaning? 

a) protestants 

b) a box of sky lavender 

c)  angry candy 

d) Longfellow 

4. “… scandal of  Mrs. N and Professor D…” is rather considered: 

a) a simile 
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b) a concept 

c) a precedent phenomenon 

d) an implication 

5. “… Christ…” is the example of: 

a)  an irony      b)  a metaphor       c)  a concept        d)  personification  

Визначаємо наступні завдання. 

Повнота розуміння фактуальної інформації (експліцитної змістової 

інформації): Read Poem 1. What is the subject of the poem? What is this poem 

about? Explain your answer. What is the setting in time and space? What images does 

the poet create? What is the tone of this poem? How does the narrator treat the subject 

of the poem? Refer to the text. What are the key words or phrases in the poem?  

Глибина розуміння емотивно-оцінної інформації: Read Poem 1. Consider 

the structure of the poem. Is the poem in sections? Compare and contrast those 

sections – do they shift tone, or group in rhymes. Do the fragments of the poem express 

different emotions? How does the author evaluate the events implied in the fragments 

of the poem?Explain your answer.   

Глибина розуміння підтекстової інформації: Read Poem 2. State the 

meaning of the highlighted fragment(s) / element(s).Write your answer. 

Глибина розуміння концептуальної інформації: Read Poem 3. Write 

about its main theme, author’s intention and his attitude towards the events described 

in the poem (from the point of view of its significance in nation’s social, economical, 

political and cultural life). 

Адекватність та прагматичність інтерпретаційних стратегій: What 

sequence of steps did you use for interpreting the content, meaning and subtext, 

emotive and evaluative information of the poem? 

Повнота розуміння ідейної, художньої, загальнокультурної цінності 

поетичного твору як культурного та літературного феномена: Choose on 

epoem (or all of them) and analyze what ideological, artistic and cultural value this 

literary work has for Anglo-Saxon and world literature. Express your attitude towards 

British literature. Prove your opinion. Write your answers. 
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Глибина рефлексії: Consider all poems given above. Reflect your 

understanding  of the contest, meaning and subtext, emotive and evaluative 

information of the poems. What information was the most difficult to understand? 

What knowledge was missing to be able to interpret the poem? What interpretation 

strategies did you have to use? What strategies were missing? What do you think you 

should do to improve your understanding of the content, meaning and subtext, emotive 

and evaluative information of the poem? 

Результати проміжного зрізу виявилися такими: середній коефіцієнт 

навченості склав в ЕГ1 0,78 та в ЕГ2 0,83. У Tаблиці 3.2.3 наведені середні 

коефіцієнти навченості за кожним критерієм. 

Таблиця 3.2.3 

Середні коефіцієнти навченості за кожним критерієм 

ЕГ За критеріями навченості Середнє 

по групі  Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Кр6 Кр7 Кр8 

ЕГ1 0,81 0,78 0,77 0,79 0,78 0,77 0,78 0,77 0,78 

ЕГ2 0,85 0,84 0,82 0,79 0,83 0,83 0,84 0,84 0,83 

             

Під час проміжного зрізу виявилося, що в кожного студента якість 

досліджуваного сегмента англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні змінилася в бік покращення. СКН у групі ЕГ1 зріс на 0,14 та на 0,17 в 

ЕГ2. Достатнього рівня вдалося досягнути за всіма критеріями. 

Динаміку змін у якості досліджуваного сегмента англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні кожного студента подано в 

таблиці 3.2.4 (див. Додаток В1) 

Співвіднесення кількості студентів за рівнями навченості (у %) подано у 

Tаблиці 3.2.5. 

                                                                                                                    Таблиця 3.2.5 

Співвіднесення кількості студентів за рівнями навченості (у %) 

ЕГ ВР ДР СР НР 
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ЕГ1 17% 56% 27% 0% 

ЕГ2 25% 60% 15% 0% 

 

 

Порівняння результатів проміжного зрізу в ЕГ1 та ЕГ2 

В ЕГ1 СКН навченості склав 0,78 та в ЕГ2 0,83. ЕГ1 складає вибірку 1, ЕГ2 

складає вибірку 2. 

Н0 – рівень англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у 

вибірці 1 не нижчий за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у 

вибірці 1 нижчий за рівень у вибірці 2. 

Значення Uемпір. визначаємо за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
(nx· (nx+ 1)) 

 – Tx 
2 

Рангові суми за вибірками: ƩЕГ1 = 287, ƩЕГ2 = 454. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
(nx· (nx+ 1)) 

–Tx 
2 

Де n1 = 18; n2 = 20; T1 = 287, T2 =  454; 

Uемпір. = (18· 20) + (18·(18+ 1)) : 2 – 287= 244. 

Uемпір. = (18· 20) + (20·(20+ 1)) : 2 – 454 = 116. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину 

U: Uемпір= 116. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
123 (p 0,05) 

100 (p 0,01) 

 

  U0,01 100 Uемпір. 116  U0,05 123   
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Отже, Uемп.<Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Рівень 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у студентів ЕГ1 

нижчий, ніж рівень студентів ЕГ2. 

Отже, результатипроміжного зрізу дали можливість констатувати: 

- позитивну динаміку змін у якості англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні усіх студентів в обох експериментальних групах; 

- перевагу варіанта Б моделі авторської методики над варіантом моделі А; 

- позитивну динаміку за всіма критеріями, однак найвищі результати було 

одержано за критерієм 3 (СКН зріс на 0,21 в ЕГ1 та 0,25 в ЕГ2),  за критерієм 6 

(СКН зріс на 0,28 в ЕГ1 та 0,32 в ЕГ2),  за критерієм 8 (СКН зріс на 0,31 в ЕГ1 та 

0,37 в ЕГ2); за всіма іншими критеріями якість досліджуваного сегмента 

компетентності зросла в діапазоні 0,05 – 0,16 (динаміку змін коефіцієнтів 

навченості за кожним критерієм та в цілому подано в таблиці 3.2.6); 

Таблиця 3.2.6 

Динаміка змін коефіцієнтів навченості за кожним критерієм та в цілому  

(за результатами передекспериментального зрізу та проміжного) 

   ЕГ За критеріями Середнє 

по 

групах  

   Кр1   Кр2    Кр3  Кр4    Кр5   Кр6   Кр7   Кр8     

  ЕГ1   0,05↑    0,11↑     0,21↑    0,17↑   0,1↑     0,28↑ 0,078↑     0,31↑ 0,14↑ 

  ЕГ2   0,07↑   0,15↑     0,25↑    0,15↑ 0,14↑    0,32↑   0,16↑ 0,37↑ 0,17↑ 

 

- значно зросла кількість студентів з високим і достатнім рівнями 

навченості, суттєво знизилася частка студентів з достатнім рівнем навченості і 

зникли студенти з низьким рівнем; 

- результати за кожним критерієм суттєво вирівнялися і стали в діапазоні 

СКН = 0,04 в ЕГ1: найвищі за критерієм 1 (0,81) та найнижчі за критеріями 3, 6 

та 8 (0,77) та в діапазоні СКН = 0,06 в ЕГ2: найвищі за критерієм 1 (0,85) та 

найнижчі за критерієм 4 (0,79), за іншими критеріями результати в діапазоні 0,82 
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– 0,84; тоді як на етапі передекспериментального зрізу діапазон відмінностей 

результатів за кожним критерієм (СКН) складав 0,3 в ЕГ1 та 0,31в ЕГ2; 

- результати проміжного зрізу вказали на потребу акцентувати більшу 

увагу на формування умінь інтерпретації різних видів інформації; 

- особливих результатів вдалося досягнути в інтерпретації підтекстової 

інформації, в інтерпретаційних стратегіях та рефлексії; 

Проміжний зріз дав можливість виявити ефективність обох варіантів 

методики і продовжити експериментальне навчання, яке тривало ще 3 

мікромодулі (пейзажна, інтимна, публіцистична лірика). Дві моделі методики 

використовувалися у тих самих групах. 

Післяекспериментальний зріз було проведено після експериментального 

навчання. Для післяекспериментального зрізу було розроблено завдання, 

аналогічні завданням передекспериментального та проміжного зрізів. 

Test 7. Read Poem 1 and choose the correct answer (див. Додаток А16). 

1. “English oak” is an example of: 

a) personification 

b) an epithet 

c) a metaphor 

d) a symbol 

2. Identify which of the following is not a metaphor example:  

a) crops of gold 

b) a silver stream 

c) I lose my thoughts 

d) a silent prayer 

3. Which of the following word combinations contains an epithet? 

a) narrow lanes 

b) natures beauty 

c) distant church spire  

d) solemnly swear 

4. “Shepherd” is rather considered: 
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a) a metaphor 

b) a concept 

c) a precedent phenomenon 

d) personification  

5. “…Wherever you lead I shall follow you …”. Who or what is “you” in the poem? 

a) the lover          b) the reader         c) England         d) the past   

Test 8. Read  Poem 2 and choose the correct answer (див. Додаток А17). 

1. “A French Mam'selle” in this poem is an example of: 

a) a symbol 

b) culture-specific vocabulary  

c) a metaphor 

d) none 

2. Who is the narrator of the poem? 

a) the soldier’s mother  

b) the soldier 

c) the soldier’s fiancee 

d) the soldier’s friend 

3. Which of the following word combinations contains an epithet? 

a) honest woman 

b) starry May 

c) soldier boy 

d) French Mam'selle 

4. “My heart is numb with pain” is rather considered: 

a) a metaphor 

b) a simile 

c) culture-specific vocabulary 

d) personification  

5. “…to make of me an honest woman …” means: 

a) to be faithful 

b) to get married 
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c) to want sb to be faithful 

d) to want sb to be honest 

Test 9. Read  Poem 3 and choose the correct answer (див. Додаток А18). 

1. “A good marriage” is an example of: 

a) a concept         b) an epithet        c) a metaphor           d) a symbol 

2. Identify which of the following is not a metaphor example:  

a) they faced the world with pride 

b) they never fought in public 

c) subscribe to the monogamic axiom 

d) their interlocking views 

3. Which of the following belongs to culture specific vocabulary items? 

a) Interlocking views 

b) hip-bones 

c) love-bed  

d) solemnly swear 

4. “Love-bed” is rather considered: 

a) a metaphor      b) a concept     c) a precedent phenomenon      d) a symbol 

5. “…Call it a good marriage …”. What does “it” refer to? 

a) unfaithfulness 

b) pretending 

c) happy family life 

d) inability to give birth to a child 

Визначаємо наступні завдання. 

Повнота розуміння фактуальної інформації (експліцитної змістової 

інформації): Read Poem 1. What is the subject of the poem? What is this poem 

about? Explain your answer. What is the setting in time and space? What images does 

the poet create? What is the tone of this poem? How does the narrator treat the subject 

of the poem? Refer tothe text. Find the key words or phrases in the poem. 

Глибина розуміння емотивно-оцінної інформації: Read Poem 1. Consider 

the structure of the poem. Is the poem in sections? Compare and contrast those 
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sections – do they shift tone, or group in rhymes. Do the fragments of the poem express 

different emotions? How does the author evaluate the events implied in the fragments 

of the poem? Explain your response. Evaluate the emotive language of the poem. 

Explain your answer. 

Глибина розуміння підтекстової інформації: Read Poem 2. State the 

meaning of the highlighted fragment(s) / element(s). Write your answers. 

Глибина розуміння концептуальної інформації: Read Poem 3. Write 

about its main theme, author’s intention and his attitude towards the events described 

in the poem (from the point of view of its significance in nation’s social, economical, 

political and cultural life). 

Адекватність та прагматичність інтерпретаційних стратегій: What 

sequence of steps did you use for interpreting one of the poem’s (the poems’) content, 

meaning and subtext, emotive and evaluative information. 

Повнота розуміння ідейної, художньої, загальнокультурної цінності 

поетичного твору як культурного та літературного феномена: Choose one 

poem (or all of them) and analyze the ideological, literary and cultural value this 

poem has for Anglo-Saxon and world literature. Express your attitude towards British 

literature. Explain your opinion. Write your answers. 

Глибина рефлексії: Consider all poems given above. Estimate your 

understanding of the contest, meaning and subtext, emotive and evaluative information 

of the poems. What information was the most difficult to understand? What knowledge 

is missing to be able to interpret the poem? What interpretation strategies did you 

have to use? What strategies are missing? What do you think you should do to improve 

your reflexion of the poem? 

Результати післяекспериментального зрізу виявилися такими: 

середній коефіцієнт навченості склав в ЕГ1 0,81 та в ЕГ2 0,86. У таблиці 3.2.7 

наведені середні коефіцієнти навченості за кожним критерієм. 

Таблиця 3.2.7 

Середні коефіцієнти навченості за кожним критерієм 
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ЕГ За критеріями Середнє 

по 

групах 
 Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Кр6 Кр7 Кр8 

ЕГ1 0,83 0,8 0,79 0,8 0,81 0,81 0,81 0,82 0,81 

ЕГ2 0,88 0,87 0,84 0,85 0,85 0,87 0,86 0,85 0,86 

 

Під час післяекспериментального зрізу виявилося, що в кожного студента 

якість досліджуваного сегмента англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні змінилася в бік покращення (порівняно з результатами 

передекспериментального зрізу). СКН у групі ЕГ1 зріс на 0,17 та на 0,2 в ЕГ2. 

Достатнього рівня вдалося досягнути за всіма критеріями. 

Порівняно з проміжним зрізом СКН в ЕГ1 виріс на 0,03і в ЕГ2 – на 0,03. 

Проте варто зауважити, що у трьох студентів ЕГ1 та у двох студентів ЕГ2 рівень 

навченості на етапі післяекспериментального зрізу дещо знизився (відносно 

проміжного зрізу). 

Динаміку змін у якості досліджуваного сегмента англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні кожного студента подано в 

Таблиці 3.2.8 (див. Додаток В2). 

Для підтвердження позитивної динаміки в формуванні означеної 

компетентності студентів було застосовано критерій Т-Вілкоксона, який 

призначений для зіставлення показників, одержаних у двох різних умовах на 

одній і тій же вибірці [141, с. 87]. 

Гіпотези:  

Н0 – інтенсивність зрушень у типовому напрямі не перевищує 

інтенсивність зрушень у нетиповому напрямі. Ця гіпотеза підтверджується, якщо 

Темп.>Ткрит. 

Н1 – інтенсивність зрушень у типовому напрямі перевищує інтенсивність 

зрушень у нетиповому напрямі. Ця гіпотеза підтверджується, якщо Темп.<Ткрит. 

Обчислення в результатів студентів ЕГ1: 

1 2 3 4 5 6 
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1 0,8 0,78 0,02 0,02 7,5 

2 0,78 0,76 0,02 0,02 7,5 

3 0,94 0,86 0,08 0,08 16,5 

4 0,78 0,72 0,06 0,06 15 

5 0,78 0,76 0,02 0,02 7,5 

6 0,94 0,92 0,02 0,02 7,5 

7 0,8 0,82 -0,02 0,02 7,5 

8 0,76 0,68 0,08 0,08 16,5 

9 0,94 0,92 0,02 0,02 7,5 

10 0,72 0,74 -0,02 0,02 7,5 

11 0,94 0,96 -0,02 0,02 7,5 

12 0,9 0,78 0,12 0,12 18 

13 0,72 0,7 0,02 0,02 7,5 

14 0,78 0,76 0,02 0,02 7,5 

15 0,8 0,78 0,02 0,02 7,5 

16 0,8 0,78 0,02 0,02 7,5 

17 0,82 0,8 0,02 0,02 7,5 

18 0,66 0,64 0,02 0,02 7,5 

 

1. Номер учасника експерименту. 

2. Результати післяекспериментального зрізу. 

3. Результати проміжногозрізу. 

4. Різниця в результатах двох зрізів. 

5. Абсолютні величини в різницях. 

6. Ранговий номер. 

Номери 7, 10,11 мають нетипові зрушення. 

Обчислимо суму рангів нетипових результатів: 

Tемп.= 7,5+7,5+7,5=22,5. 

Ткр. =  47 (p  0,05) 
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32 (p  0,01) 

Темп. (22,5) < Ткрит.(47). 

Отже, гіпотеза Н1 підтверджується: у студентів ЕГ1 наявна позитивна 

динаміка в формуванні означеної компетентності (за результатами проміжного 

та післяекспериментального зрізів).  

Обчислення результатів студентів ЕГ2: 

1 2 3 4 5 6 

1 0,82 0,76 0,06 0,06 17,5 

2 0,86 0,78 0,08 0,08 19,5 

3 0,98 0,94 0,04 0,04 13,5 

4 0,88 0,8 0,08 0,08 19,5 

5 0,84 0,82 0,02 0,02 5,5 

6 0,86 0,88 -0,02 0,02 5,5 

7 0,92 0,86 0,06 0,06 17,5 

8 0,76 0,74 0,02 0,02 5,5 

9 0,92 0,88 0,04 0,04 13,5 

10 0,86 0,84 0,02 0,02 5,5 

11 0,94 0,92 0,02 0,02 5,5 

12 0,94 0,9 0,04 0,04 13,5 

13 0,92 0,88 0,04 0,04 13,5 

14 0,82 0,86 -0,04 0,04 13,5 

15 0,86 0,82 0,04 0,04 13,5 

16 0,72 0,7 0,02 0,02 5,5 

17 0,92 0,9 0,02 0,02 5,5 

18 0,92 0,9 0,02 0,02 5,5 

19 0,84 0,82 0,02 0,02 5,5 

20 0,7 0,68 0,02 0,02 5,5 

Номери 6, 14 мають нетипові зрушення. 

Обчислимо суму рангів нетипових результатів: 
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Tемп.= 5,5+13,5 =19. 

Ткр. =  
60 (p  0,05) 

43 (p  0,01) 

Темп. (19) < Ткрит.(60). 

Отже, гіпотеза Н1 підтверджується: у студентів ЕГ2 наявна позитивна 

динаміка в формуванні означеної компетентності (за результатами проміжного 

та післяекспериментального зрізів).  

Співвіднесення кількості студентів за рівнями навченості (у %) подано в 

Таблиці 3.2.9. 

Таблиця 3.2.9 

Співвіднесення кількості студентів за рівнями навченості (у %) 

ЕГ ВР ДР СР НР 

ЕГ1 28% 56% 16% 0% 

ЕГ2 40% 50% 10% 0% 

 

Таблиця 3.2.10 

Динаміка змін коефіцієнтів навченості за кожним критерієм та в цілому  

(за результатами проміжного та післяекспериментального зрізів) 

ЕГ Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Кр6 Кр7 Кр8 

ЕГ1 0,02↑ 0,02↑ 0,02↑ 0,01↑ 0,03↑ 0,04↑ 0,03↑ 0,05↑ 

ЕГ2 0,03↑ 0,03↑ 0,02↑ 0,06↑ 0,02↑ 0,04↑ 0,02↑ 0,01↑ 

       Порівняння результатів післяекспериментального зрізу в ЕГ1 та ЕГ2  

(за критерієм U-Манна-Уїтні) 

В ЕГ1 СКН навченості склав 0,81, в ЕГ2 – 0,86. ЕГ1 складає вибірку 1, ЕГ2 

складає вибірку 2. 

Н0 – рівень англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у 

вибірці 1 не нижчий за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у 

вибірці 1 нижчий за рівень у вибірці 2. 
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Значення Uемпір. визначаємо за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
(nx· (nx+ 1)) 

 – Tx 
2 

Рангові суми за вибірками: ƩЕГ1 = 288,5, ƩЕГ2 = 456,5. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
(nx· (nx+ 1)) 

–Tx 
2 

Де n1 = 18; n2 = 20; T1 = 288,5, T2 =  456,5; 

Uемпір. = (18· 20) + (18·(18 + 1)) : 2 – 288,5 = 242,5. 

Uемпір. = (18· 20) + (20·(20 + 1)) : 2 – 456,5 = 113,5. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину 

U: Uемпір= 113,5. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
123 (p  0,05) 

100 (p  0,01) 

 

  U0,01 100 Uемпір. 113,5  U0,05 123   

Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Рівень 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні у студентів ЕГ1 

нижчий, ніж рівень студентів ЕГ2. 

Інтерпретація результатів  післяекспериментального зрізу 

Результати післяекспериментального зрізу дали можливість зробити такі 

узагальнення: 

- рівень сегменту англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні, який ми формували засобами поетичного твору в обох 

експериментальних групах якісно зріс, що дає право зробити висновок про 

ефективність обох варіантів авторської методики; 

- варіант моделі методики Б виявився більш ефективним, ніж варіант 

методики А; 
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- динаміка росту рівня навченості спостерігалася під час усього 

експерименту, про що свідчить зіставлення результатів 

передекспериментального, проміжного та післяекспериментального зрізів (хоча 

на етапах проміжного та післяекспериментального зрізів зріст дещо 

уповільнився, а у 5-ох учасників експерименту навіть спостерігався незначний 

регрес, який у цілому не вплинув на позитивну динаміку експериментальних 

груп); 

- рівень навченості зріс за всіма критеріями і «вирівнявся» відносно 

середнього показника: діапазон СКН в ЕГ1 склав 0,04 (від 0,79 за критерієм 3 до 

0,83 за критерієм 1), діапазон СКН в ЕГ2 склав 0,04 (від 0,84 за критерієм 3 до 

0,88 за критерієм1); 

- суттєво зросла і якість навчання (тобто кількість студентів, які набули 

високого та достатнього рівнів навченості): у ЕГ1 вона склала 84%, у ЕГ2 – 90%; 

- у студентів збільшився тезаурус та лексикон, студенти набули навичок 

семантизації лексичних одиниць з культурним маркером семантики в 

денотативному значенні та в конотаціях; 

- близько 80% студентів розуміють усі змістові блоки та деталі змісту 

поетичного твору (проте залишилися окремі проблемиз розумінням суто 

культурно маркованих деталей змісту поетичного твору); нам вдалося 

сформувати у 80% студентів достатній та високий рівні розуміння фактуальної 

поетичних творів; 

- високих показників було досягнуту і в уміннях інтерпретації 

підтекстової, емотивно-оцінної та концептуальної інформації поетичних творів, 

якість цих умінь залежить від рівня сформованості інтерпретаційних стратегій та 

рефлексії; більшість студентів розуміють підтекстову / емотивно-оцінну / 

концептуальну лінгвокультурну інформацію відповідно до сучасних 

літературознавчих уявлень про твір, значна частка студентів стала надавати 

власну інтерпретацію, яка відповідає змісту і смислу твору в цілому, 

обґрунтовувати свою позицію; 
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-  переважна більшість студентів навчилися планувати інтерпретаційну 

діяльність, визначати цілі читання та інтерпретації, керувати нею, під час 

читання та інтерпретації виходити за межі самого тексту – користуватися 

додатковими інформаційними джерелами перед початком читання, під час та 

після читання; студенти набули інтерпретаційних тактик, завдяки яким стали 

адекватно, повно, глибоко розуміти зміст і смисл твору, давати власну 

інтерпретацію твору (лише поодиноким студентам бракувало інтерпретаційних 

тактик та стратегій для розуміння окремих змістово-смислових блоків); 

- більшість студентів набула високого рівня стійкої автономної рефлексії, 

тобто здатності самостійно об’єктивно аналізувати та оцінювати рівень свого 

розуміння соціокультурної інформації будь-якого твору, визначити прогалини в 

недостатніх знаннях, навичках та стратегіях, необхідних для читання та 

інтерпретації; завдяки підвищенню рефлексії відбулися позитивні зміни в 

набутті студентами стратегій інтерпретації та умінь  інтерпретації культурно 

маркованої підтекстової, емотивно-оцінної та концептуальної інформації; 

- більшість студентів стали набагато якісніше усвідомлювати ідейну, 

художню, загальнокультурну цінність поетичного твору як культурного та 

літературного феномена; почали долучатися до англосаксонської культури через 

поетичні твори; 

- студенти набули здатності та готовності до інтерпретації змісту та смислу 

поетичних творів (зокрема фактуальної, підтекстової, емотивно-оцінної, 

концептуальної лінгвосоціокультурної інформації), переносити набуті знання, 

навички, уміння та стратегії в нові умови фахової діяльності, пов’язані з 

інтерпретацією культурно маркованої інформації поетичних творів; 

- результати післяекспериментального зрізу підтвердили, що нам вдалося 

сформувати на достатньому рівні сегмент англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні, орієнтовану на розуміння та інтерпретацію поетичних 

творів. 

Отже, експериментально нам вдалося довести, що ефективність 

формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної 
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компетентності в читанні буде високою за умов: організації навчання на засадах 

комунікативного, герменевтичного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчого 

підходів, добір та застосування поетичного твору як засобу навчання читання, 

упровадження підсистеми вправ і завдань, організованих у відповідну модель 

навчання; використання варіанту Б авторської методики. 

 

3.3. Методичні передумови ефективності методики формування у 

майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні засобами поетичного твору 

 

Проведене експериментальне навчання дало можливість визначити низку 

методичних передумов ефективності процесу формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичних творів. 

1. Формування у майбутніх філологів окремого сегменту англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, орієнтованої на розуміння та 

інтерпретацію культурно маркованого змісту і смислу поетичних творів, має 

спиратися на ідеї раціоналістичної концепції розуміння та 

поліінтерпретаційності: розуміння будь якого тексту залежить від обсягу 

лінгвосоціокультурних пресупозиційних знань, які складають індивідуальний 

досвід людини, формують вторинну мовну особистість та інтегрують її в 

іншомовну культуру; різниця пресупозиційних знань кожної особистості, а 

також рівень розвитку метакогнітивних процесів призводять до варіативності 

розуміння та інтерпретації змісту й смислу твору: ми маємо орієнтуватися на те, 

що кожен студент може подавати свою особисту інтерпретацію. Однак варто 

зауважити, що має бути допустимий поріг у свободі інтерпретації, який не 

дозволяє виходити за межі наукових та раціональних уявлень про твір. 

2. У процесі формування сегменту англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні текст поетичного твору розглядаємо як дискурс, який 

розуміється з урахуванням соціальних, ситуативних, комунікативних, 
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культурних та інших умов  його породження і функціонування. Таке розуміння 

поетичного твору дозволяє акцентувати увагу на ідейно-змістових 

характеристиках, культурних та ментальних одиницях, різних видах інформації, 

закодованої в творі. 

3. Читання поетичного твору має бути вивчаючим та філологічним. 

Вивчаючий та філологічний характер читання орієнтовані на розуміння усіх 

деталей поетичного твору – експліцитних та імпліцитних: саме глибоке 

проникнення в деталі, осмислення кожного слова, особливо його конотативного 

значення, культурних концептів, символів, метафор, співвіднесення з 

культурними реаліями та менталітетом дозволять студентам розуміти та 

інтерпретувати зміст і смисл поетичного твору 

4.  Поетичний твір має стати матеріалом та засобом для формування 

екстралінгвальних (фактуальних) знань, знань когнем лінгвосоціокультурних 

лексичних рецептивних навичок та вмінь, інтерпретаційних стратегій, для 

розвитку емпатії, позитивного ставлення до іншомовного художнього твору та 

до культури в цілому, для розвитку рефлексії, – які орієнтовані на формування 

здатності та готовності до автономного розуміння та інтерпретації змісту та 

смислу англомовних художніх творів у процесі професійної діяльності 

майбутнього філолога. Особливу увагу у формуванні означеної компетентності 

слід надавати формуванню емпатії, позитивного ставлення, інтерпретаційних 

стратегій та рефлексії: саме емпатія до художнього твору, позитивне ставлення 

до англосаксонської літератури та культури мають слугувати мотивом до 

читання поетичних творів, сприйняття їхньої естетики. Саме розуміння й 

відчуття естетики твору, володіння стратегіями інтерпретації та рефлексією 

створюють платформу для автономного читання та розуміння культурної 

інформації поетичних творів, розуміння культурно маркованих кодів змісту та 

смислу, набуття на основі твору нових лінгвосоціокультурних знань. Усе це є 

ознаками відповідної компетентності. 

5. У формуванні у майбутніх філологів досліджуваного сегмента 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 
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поетичного твору елементами та об’єктами навчання повинні бути лексичні 

одиниці з культурним маркером семантики в денотативному та конотативному 

плані: безеквівалентна та фонова культурно маркована лексика, метафори, 

культурні концепти та символи, прецедентні феномени, змістово-фактуальна, 

концептуальна, підтекстова та емотивно-оцінна інформація. 

6. Для успішної реалізації авторської методики студенти повинні читати 

філософську, громадянську, публіцистичну, інтимну, пейзажну лірику. Саме 

таке розмаїття лірики уможливлює знайомство з найрізноманітнішими 

культурними концептами, символами, прецедентними феноменами, з 

ментальними рисами народу носія мови, знайомство з актуальними проблемами 

суспільства; усе це дозволяє охопити різнопланово і різнотематично 

лінгвосоціокультурну інформацію, підготувати до читання різнотематичних 

поетичних творів, створити більш повне уявлення про сучасну британську 

літературу, про поетичні твори, які наразі самі стають прецедентними 

феноменами. 

7.   Важливою передумовою формування у майбутніх філологів 

досліджуваного сегмента англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні є організація навчання на засадах компетентнісного, герменевтичного, 

комунікативного, лінгвокраїнознавчого підходів, які ґрунтуються на низці 

принципів, поданих у підрозділі 1.3.1. Означені підходи та принципи дозволяють 

поєднувати процес підготовки майбутніх філологів до професійної діяльності з 

процесом інтегрованого навчання мови та культури, розглядати поетичний твір 

як комунікативну одиницю (у плані дискурсу) та як культурний феномен, як 

змістово-смисловий культурний код, який потребує інтерпретації. 

8. Експеримент показав, що використання інформаційно-навчальних 

модулів є так само важливою передумовою ефективності авторської методики.Ці 

модулі орієнтовані на вирішення типових проблемних ситуацій у діяльності 

філологів – читання та інтерпретації поетичного тексту. Будь-яке розуміння та 

інтерпретація поетичного твору ми розглядаємо як проблемну ситуацію. Усі 

модулі інтегрують комплекси вправ і завдань, які складають певну ієрархію 
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відповідно до цілей навчання, змісту англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності, рівня навченості студентів, особливостей сприйняття та 

розуміння тексту, лінгвальних та екстралінгвальних особливостей поетичного 

твору, принципів навчання, етапів роботи з іншомовним текстом у процесі його 

читання.  

9. Однією з передумов якісного навчання є організація навчальних 

матеріалів, що складають  сюжетні, інформаційні та критичні гіперпосилання, 

які дозволяють виходити за межі самого поетичного твору, містять необхідну 

для розуміння та інтерпретації додаткову інформацію. Ми стоїмо на позиції, що 

інтерпретація тексту неможлива без виходу за його межі, без занурення в 

літературний та культурно-історичний контекст, без належних пресупозиційних 

знань, зокрема, про автора, його громадсько-філософські позиції,  жанр і стиль 

твору, передумови створення твору, хронотоп твору тощо. Крім того, під час 

читання студенти мають експлікувати лексичні одиниці з культурним маркером 

семантики, а для цього вони повинні вміти аналізувати словникові статті, 

співвідносити мовні одиниці з контекстом. 

10.  Під час організації навчання вправи та завдання повинні об’єднуватися 

в певні групи:  

 група лексичних вправ, орієнтованих на формування лексичних 

лінгвосоціокультурних навичок 

 група завдань, пов’язаних з роботою над читанням та інтерпретацією 

текстів: 

– дотекстовий етап має охоплювати завдання на зняття мовних труднощів, 

на формування препозиційних знань, на формування мотивації студентів, на  

формування інтерпретаційних стратегій; завдання дотекстового етапу мотивують 

студентів вийти за межі самого твору, ознайомитися з додатковими 

інформаційними джерелами у формі коментарів, роз’яснень, невеликих 

повідомлень, фрагментів статей тощо; ці завдання як допомагають наблизити 

студентів до читання твору, так і розвивають уміння читання, формують 
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лінгвосоціокультурні знання (адже додаткові тексти подаються англійською 

мовою); 

– текстовий етап містить завдання на формування лінгвосоціокультурних 

умінь та стратегій, пов’язаних з розумінням та інтерпретацією різних видів 

інформації; завдання на розвиток композиційно-аналітичних умінь; текстовий 

етап має бути ключовим у формуванні сегменту лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні, оскільки на цьому етапі акцентується увага на 

основних типах інформації, які складають інтерпретаційне ядро змісту та смислу 

твору; важливим є також розвиток на цьому етапі інтерпретаційних стратегій, які 

є обов’язковою складовою досліджуваної компетентності, формують 

автономного читача та інтерпретатора поетичних творів;  

Завдання на формування лексикону та тезаурусу студентів: знань 

культурних понять та реалій, а також засобів їх вербалізації, знань метафор, 

культурних концептів, символів, прецедентних феноменів за моделлю А 

належать до дотекстового етапу, а за варіантом Б – до текстового. 

Експериментально було доведено переваги варіанту Б авторської 

методики. Тому рекомендуємо у навчальному процесі застосовуватисаме цю 

модель. Використання завдань на формування лексикону та тезаурусу 

студентів на текстовому етапі є  ще однією важливою передумовою якості 

навчання студентів. 

– на післятекстовому етапі студенти мають виконувати завдання для 

контролю повноти та глибини розуміння змісту та смислу, на обговорення 

прочитаного та інтерпретованого матеріалу; на післятекстовому етапі важливий 

акцент слід робити на формування стратегій інтерпретації, рефлексії, емпатії та 

розуміння цінності поетичного твору, його естетики; на цьому етапі читання 

інтегрується з говорінням (діалогічним / монологічним), частково з письмом; 

через діалог відбувається глибше осмислення змісту та ідей твору, культурних 

реалій, самооцінка рівня розуміння, обмін досвідом, який сприяє оптимізації 

розуміння та інтерпретації твору. 
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Вправи і завдання рекомендуємо подавати у послідовності, розробленій у 

підрозділі 2.2.  

11. Успішність реалізації авторської методики залежить, на наше глибоке 

переконання, від якості та навчального потенціалу дібраних текстів, які 

повинні, з одногу боку, містити актуальну для сьогодення, цікав та контрастну з 

погляду української культури та ментальності лінгвосоціокультурну інформацію 

на рівні слова, фрагментів тексту, цілого тексту, а з іншого боку, підлягати 

інтерпретації, тобто мати зміст і смисл, бути змістовно і смислово завершеними, 

цілісними, містити різного типу експліцитну та імпліцитну інформацію, 

викликати потребу в залученні та читанні додаткової інформації. 

12. Важливою передумовою організації якісного навчання визначаємо 

мікромодульну модель: кожен вид лірики складає окремий тематичний 

мікромодуль, який реалізується упродовж 5 академічних годин (3 год. аудиторні 

та 2 год. самостійної роботи), охоплює 2-4 тематично та ідейно пов’язані 

поетичні твори, які є носіями типових для лінгвокультури та певного 

тематичного виду лірики і містять метафори, культурні концепти та символи, 

прецедентні феномени, містять фактуальну, концептуальну, мотивно-оцінну та 

підтекстову інформацію.  

Отже, основними передумовами ефективності методики формування у 

майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні засобами поетичних творів є: 1) організація навчання на філософських 

засадах раціоналістичної концепції розуміння та поліінтерпретаційності, 

2) робота з поетичним твором як з одиницею дискурсу, 3) застосування 

вивчаючого та філологічного читання, 4) використання поетичного твору як 

матеріалу і засобу формування знань, навичок, умінь, інтерпретаційних 

стратегій, емпатії та рефлексії, які складають зміст лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні, 5) елементами та об’єктами навчання повинні бути 

одиниці з культурним маркером семантики на рівні слова, фрагменту твору, 

всього твору, 6) залучення творів, які є зразками філософської, громадянської, 

публіцистичної, інтимної, пейзажної лірики, 7) організація начання на засадах 
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компетентнісного, герменевтичного, комунікативного, лінгвокраїнознавчого 

підходів, 8) використання інформаційно-навчальних модулів, які охоплюють 

підсистему вправ і завдань, а також дозволяють студентові виходити за межі 

самого поетичного твору, 9) використання вправ та завдань, які складають певні 

групи, релевантні процесові навчання читання, а також відповідність вправ і 

завдань варіанту Б авторської методики, 10) якість та навчальний потенціал 

дібраних поетичних творів, 11) організація навчання за мікромодулями. 

                                                   

                                                     Висновки до розділу 3 

 

Аналіз наукових джерел та проведене експериментальне дослідження дали 

змогу зробити низку висновків. 

1. Релевантним нашому дослідженню визначено основний вертикально-

горизонтальний природний відкритий експеримент, у якому взяли участь 

38 студентів спеціальності 035 «Філологія» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Експеримент тривав 35 годин в одній ЕГ і 

мав на меті перевірити ефективність методики формування у майбутніх 

філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору. Для вимірювання результатів експерименту було використано 

такі критерії оцінювання: точність (правильність) розуміння лексичних одиниць 

з культурним маркером семантики, повнота розуміння фактуальної інформації 

(експліцитної змістової інформації), глибина розуміння підтекстової інформації, 

глибина розуміння емотивно-оцінної інформації, глибина розуміння 

концептуальної інформації, адекватність та прагматичність інтерпретаційних 

стратегій, повнота розуміння ідейної, художньої, загальнокультурної цінності 

поетичного твору як культурного та літературного феномена, глибина рефлексії. 

2. Експериментально доведено гіпотезу: ефективність формування у 

майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні буде високою за умов: організації навчання на засадах комунікативного, 

герменевтичного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчого підходів, 
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застосування поетичного твору як засобу навчання,  а також дібраних поетичних 

творів, упровадження підсистеми вправ і завдань, організованих у відповідну 

модель навчання; використання варіанту Б авторської методики. Достовірність 

результатів експерименту було доведено за допомогою методів математичної 

статистики: критерію U-Манна-Уїтні (для зіставлення результатів двох 

експериментальних груп) та критерію Т-Вілкоксона (для зіставлення показників, 

одержаних у двох різних умовах на одній і тій же вибірці). Результати 

експерименту дали змогу простежити динаміку позитивного розвитку 

досліджуваного сегмента англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні за всіма критеріями, а також набути переважною більшістю студентів 

(89% в ЕГ1, 95% в ЕГ2) достатнього та високого рівнів навченості. 

3. Визначено основні передумови ефективності методики формування у 

майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні засобами поетичних творів, які полягають в дотриманні філософських 

засадах раціоналістичної концепції розуміння та поліінтерпретаційності; 

врахування низки лінгвістичних особливостей поетичного твору як засобу 

навчання (сприйняття поетичного твору як дискурсу, залучення творів, які є 

зразками філософської, громадянської, публіцистичної, інтимної, пейзажної 

лірики, наявність у творі одиниць з культурним маркером семантики на рівні 

слова, фрагменту твору, всього твору); врахування методичних умов 

(застосування вивчаючого та філологічного читання, організація навчання на 

засадах компетентнісного, герменевтичного, комунікативного, 

лінгвокраїнознавчого підходів, використання інформаційно-навчальних модулів, 

які охоплюють підсистему вправ і завдань, а також дозволяють студентові 

виходити за межі самого поетичного твору, надання переваги варіанту Б 

авторської методики, якість та навчальний потенціал дібраних поетичних творів, 

організація навчання за мікромодулями). 

Результати 3 розділу викладені в публікаціях [133; 134]. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз наукової та навчально-методичної літератури, моделювання 

навчального процесу, результати експерименту дозволили нам зробити висновки 

відповідно до поставлених завдань. 

1. Поетичний твір є засобом формування важливого сегменту англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні – екстралінгвальних 

національно-специфічних, інформативно-тематичних, літературознавчих, 

мовних знань, знань когнем: метафор, концептів, прецедентних феноменів, 

культурних символів; лінгвосоціокультурних лексичних рецептивних навичок; 

лінгвосоціокультурних умінь розуміння та стратегій інтерпретації фактуальної, 

підтекстової, емотивно-оцінної та концептуальної інформації; здатності та 

готовності до розуміння та інтерпретації змісту та смислу художніх творів; до 

толерантного та емпатичного ставлення до іншомовного художнього твору та до 

культури в цілому (через художній твір), до рефлексії. 

Англомовна лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх філологів в 

читанні покликана формувати вторинну мовну особистість, яка стає частиною 

іншомовної культури, яка здатна та готова розуміти та інтерпретувати під час 

читання лінгвосоціокультурну інформацію на рівні окремих лексичних одиниць 

(фразеологічних сполук) та на рівні цілого тексту. 

2. Поетичний (ліричний) твір є культурним феноменом і фрагментом 

мовної картини світу, у якому відображаються культура, історія, цінності, 

норми, мораль, ідеали, психологія народу. Обґрунтовано, що основними носіями 

лінгвосоціокультурної інформації поетичного твору (а також об’єктами 

навчання) є безеквівалентна та фонова лексика, метафори, символіка, концепти, 

слова, що позначають прецедентні феномени. Означені мовні одиниці 

інтегровано з екстралінгвальними пресупозиційними знаннями, а також у 

контекстах з іншими мовними одиницями складають фактуальну, 

концептуальну, підтекстову та емотивно-оцінну інформацію (яка відбиває як 

загальнокультурний код усього людства, так і культурні коди народу-носія мови) 

на рівні слова, висловлювання, цілого тексту.  
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3. Ключовими підходами до формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору визначено компетентнісний (який ґрунтується на принципах 

професійної зорієнтованості, розвитку креативності студентів, безперервного 

навчання), герменевтичний (принцип співвивчення мови і культури, домінантної 

ролі вправ), комунікативний (комунікативної спрямованості навчання, взаємодії 

функції і форми мовних одиниць, автентичного характеру навчальних 

матеріалів, інформаційного розриву, навчання читання має бути навчанням 

мовленнєвої діяльності, читання має бути пізнавальним процесом, тексти для 

читання повинні містити важливу фахову інформацію, під час навчання читання 

слід спиратися на володіння мовними знаннями, навчання читання має 

охоплювати не тільки рецептивну, але і репродуктивну діяльність студентів, 

функціонування читання як мовленнєвої діяльності вимагає автоматизації 

прийомів його здійснення), лінгвокраїнознавчий (принципи: розвиток 

самосвідомості студента як культурно-історичного суб’єкта, попереднє вивчення 

соціокультурного контексту функціонування мови в конкретній країні чи 

національному середовищі, головним джерелом лінгвокраїнознавчої інформації 

визначено лексику з національно-культурною семантикою, яка й імплікує 

країнознавчу інформацію, відбір і використання країнознавчих текстів, 

зіставлення культури іноземної мови з рідною (особливо в плані семантики 

лексичних одиниць) для виявлення спільних та відмінних рис з метою 

уникнення інтерференції). 

Розроблено технологію формування у майбутніх філологів англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, яка полягає в створенні 

інформаційно-навчальних модулів, що охоплюють пресупозиційну інформацію, 

необхідну для читання та розуміння поетичного твору, сам поетичний твір як 

носій лінгвосоціокультурної інформації, додаткову критичну інформацію, яка 

допомагає глибшому розумінню поезії та сприяє розширенню 

лінгвосоціокультурних знань. 
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Визначено, що поетичний твір як засіб навчання мотивує студентів до 

опанування додатковими знаннями, які є пресупозиційними в процесі читання; 

мотивує до читання додаткової літератури, необхідної для сприйняття та 

розуміння змісту та смислу поетичного твору як культурного феномену; 

репрезентує естетику художнього твору іншомовної культури; формує ритмічні 

навички, навички паузації, членування іншомовного поетичного мовлення; 

розширює літературознавчі соціокультурні знання; сприяє формуванню 

екстралінгвальних знань, а також засобів вербалізації культурних понять та 

реалій; слугує для удосконалення лінгвосоціокультурних лексичних навичок; 

для формування знань когнем, а також умінь інтерпретувати підтекстову 

інформацію; для формування знань про систему цінностей та засобів їх 

вербалізації, а також умінь інтерпретувати емотивно-оцінну інформацію в тексті; 

для формування умінь інтерпретації концептуальної інформації текстів; мотивує 

до репродуктивного та продуктивного мовлення; забезпечує рефлексію. 

4. На основі критеріїв зв’язності, змістової цілісності, смислової та 

змістової завершеності, мовної доступності, обсягу тексту, автентичності, 

відповідності віку, цілеспрямованості (функціональності), культурологічної 

цінності та інформативності, цікавості та екзотичності було дібрано поетичні 

автентичні різнотематичні цілісні поетичні (зразки філософської, громадянської, 

публіцистичної, пейзажної та інтимної лірики) твори, у яких порушуються 

проблеми, актуальні для віку студентів, які відповідають змісту 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, містять безеквівалентну та 

фонову лексику, типові когнеми, фактуальну, підтекстову, емотивно-оцінну, 

концептуальну інформацію; лінгвосоціокультурна інформація сучасна, 

історично актуальна, відображає факти, типові для англосаксонської культури,  

має контрастність відносно рідної культури. Окрім поетичних творів, дібрано 

англомовні тексти – коментарі, словникові статті, фрагменти наукових та 

публіцистичних статей, які, з одного боку, містять пресупозиційні знання, 

необхідні для розуміння змісту та смислу твору, а з іншого – розкривають зміст і 

смисл змістово-смислового коду тексту. 
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5. Розроблена підсистема вправ і завдань охоплює два блоки – блок 

формування лінгвосоціокультурних лексичних навичок та блок роботи з 

текстом. Підсистема вправ і завдань має циклічний характер, тобто вона 

застосовується до кожного нового циклу, стрижнем якого є поетичний твір. 

Підсистема вправ і завдань організована в інформаційно-навчальні модулі. 

Перший блок складають некомунікативні, умовно-комунікативні лексичні, 

рецептивні, рецептивно-репродуктивні, фронтальні, частково керовані, 

мінімально керовані вправи на формування лексичних лінгвосоціокультурних 

навичок.  

Другий блок складають три групи завдань – дотекстового, текстового та 

післятекстового характеру. На дотекстовому етапі студенти виконують 

некомунікативні, лексичні, рецептивні частково керовані, фронтальні; 

комунікативні, на читання, рецептивні та рецептивно-репродуктивні, частково 

керовані, фронтальні / індивідуальні, частково / мінімально керовані завдання на 

1) аналіз інверсійних конструкцій та зняття мовних труднощів, 2) на набуття  

пресупозиційних знань, 3) на мотивацію студентів до читання тексту та до 

набуття лінгвосоціокультурних знань та вмінь, 4) на формування 

інтерпретаційних стратегій. 

На текстовому етапі студенти виконують некомунікативні, лексичні, 

лінгвосоціокультурні, рецептивні, мінімально керовані; комунікативно-

аналітичні, рецептивно-продуктивні, лінгвосоціокультурні, фронтальні, частково 

керовані; комунікативні, рецептивно-продуктивні, лінгвосоціокультурні, 

фронтальні, частково керовані; умовно-комунікативні, рецептивно-

репродуктивні, лінгвосоціокультурні, фронтальні, з повним керуванням завдання 

на 1) формування лексикону та тезаурусу студентів, 2)  формування 

лінгвосоціокультурних умінь, пов’язаних з розумінням та інтерпретацією різних 

видів інформації: підтекстової, емотивно-оцінної, концептуальної інформації, на 

розвиток умінь та стратегій досягати комунікативної мети читання поетичного 

твору, визначати інтеркультурні відмінності в способах подачі інформації в 

поетичному творі, 3) розвиток композиційно-аналітичних умінь. 
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Для післятекстового етапу розроблено умовно-комунікативні, 

рецептивно-репродуктивні, лінгвосоціокультурні; комунікативні, рецептивно-

продуктивні, лінгвосоціокультурні, індивідуальні, фронтальні, частково керовані 

завдання для контролю повноти та глибини розуміння фактуальної 

(експліцитної) інформації, змісту (теми) поетичного твору, завдання на 

обговорення проблем, пов’язаних з інтерпретацією підтекстової, емотивно-

оцінної, концептуальної інформації поетичного твору, завдання на формування 

стратегій інтерпретації поетичного твору, рефлексії, толерантного, 

неупередженого, емпатичного ставлення до іншомовного художнього твору та 

до культури в цілому (через художній твір). 

Розроблено модель авторської методики, яка охоплює 25 академічних 

годин: 15 годин аудиторних, 10 годин самостійної роботи, складається з 

5 мікромодулів (за видами лірики). Модель реалізується на ІІІ році навчання. 

Запропоновано два варіанти авторської методики, які ґрунтуються на концепції 

герменевтичного кола і полягають в тому, на якому етапі (дотекстовому чи 

текстовому) відбувається виконання завдань на аналіз імплікатів-когнем, 

виражених лексичними одиницями (метафор, концептів, символів, прецедентних 

феноменів). 

6. У ході основного вертикально-горизонтального природного відкритого 

експерименту, у якому взяли участь 38 студентів спеціальності 035 «Філологія» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка і який тривав 35 

годин, в одній ЕГ було доведено гіпотезу: ефективність формування у майбутніх 

філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні буде 

високою за умов: організації навчання на засадах комунікативного, 

герменевтичного, компетентнісного, лінгвокраїнознавчого підходів, 

застосування поетичного твору як засобу навчання,  а також дібраних поетичних 

творів, упровадження підсистеми вправ і завдань, організованих у відповідну 

модель навчання; використання варіанту Б авторської методики. 

Для оцінювання результатів експерименту було застосовано критерії: 

точність (правильність) розуміння лексичних одиниць з культурним маркером 
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семантики, повнота розуміння фактуальної інформації (експліцитної змістової 

інформації), глибина розуміння підтекстової, емотивно-оцінної, концептуальної 

інформації, адекватність та прагматичність інтерпретаційних стратегій, повнота 

розуміння ідейної, художньої, загальнокультурної цінності поетичного твору як 

культурного та літературного феномена, глибина рефлексії. 

Достовірність результатів експерименту було доведено за допомогою 

методів математичної статистики: критерію U-Манна-Уїтні (для зіставлення 

результатів двох експериментальних груп) та критерію Т-Вілкоксона (для 

зіставлення показників, одержаних у двох різних умовах на одній і тій же 

вибірці).  

На основі результатів експерименту було визначено основні передумови 

ефективності авторської методики: 1) організація навчання на філософських 

засадах раціоналістичної концепції розуміння та поліінтерпретаційності, 

2) робота з поетичним твором як з одиницею дискурсу, 3) застосування 

вивчаючого та філологічного читання, 4) використання поетичного твору як 

матеріалу і засобу формування знань, навичок, умінь, інтерпретаційних 

стратегій, емпатії та рефлексії, які складають зміст лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні, 5) елементами та об’єктами навчання повинні бути 

одиниці з культурним маркером семантики на рівні слова, фрагменту твору, 

всього твору, 6) залучення творів, які є зразками філософської, громадянської, 

публіцистичної, інтимної, пейзажної лірики, 7) організація навчання на засадах 

компетентнісного, герменевтичного, комунікативного, лінгвокраїнознавчого 

підходів, 8) використання інформаційно-навчальних модулів, які охоплюють 

підсистему вправ і завдань, а також дозволяють студентові виходити за межі 

самого поетичного твору, 9) використання вправ та завдань, які складають певні 

групи, релевантні процесові навчання читання, а також відповідність вправ і 

завдань варіанту Б авторської методики, 10) якість та навчальний потенціал 

дібраних поетичних творів, 11) організація навчання за мікромодулями. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх проблем формування 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. Перспективою 
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подальших досліджень визначаємо застосування диференційованого підходу у 

формуванні означеної компетентності засобами поетичного твору (залежно від 

когнітивного стилю особистості). 
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                                                            ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А1 

Brexit 

Course I hate this damned EU.  

It's time we had our Waterloo. 

Stand beside the union jack,  

and fight to take our country back.  

We'll have brand new Morris Minors,  

not computers made in China.  

And what good was science fact?  

We have to get out country back.  

Eat old fashioned beans on toast,  

in damp cafés on our coast.  

No foreign micro wavy snacks.  

I want to have my country back.  

Watch cricket teams on village greens,  

with good hard clouts for noisy teens.  

Moral fibre's what they lack!  

We need to have our country back. 

I blame the Beatles, Rock and Roll,  

they drugged up our countries soul.  

I won't need to have more Prozac,  

When I take my country back.  

We'll be drinking decent beers,  

up our high street, bashing queers.  

Kick out strangers, no more blacks.  

And then we'll have our country back. 

                                                                     by Edwin Hopper (2017) [207] 
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                                                      ДОДАТОК А2 

                                                    A Man of the People  

Let’s find a new leader from Eton or Harrow 

where tailcoats are long and perspectives are narrow, 

a man of the masses from wood-panelled halls, 

a silver-spooned voice for us all! 

 

Let’s choose us a man from the port-swigging class 

who grew up with peacocks parading their grass 

then we’ll dance in the streets and declare Number Ten 

belongs to the people again 

                                                                by Nina Parmenter (2019) [259] 
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ДОДАТОК А3 

The City That Charles Dickens Loved 

Let's stroll down the London old silent streets, 

where the stones of cathedrals never age, 

when the orange sun sets on the London Bridge, 

and the grotesque, historical Buckingham Palace; 

look down: the Thames River gently flows like perfect rhyme, 

to revive with its waves' sound someone's lost dreams, 

while lampposts await darkness to arrive... 

isn't this the city that Charles Dickens loved as deeply as Catherine's face? 

Pride of England: the glory of what it was and 

still is for all the English that adore their land... 

even Shakespeare with his theatrical mind, must have felt great emotion 

in contemplating it near dusk to give him an instant surge of inspiration. 

                                                    by Endrew Crisci (2012) [256] 
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                                                       ДОДАТОК А4 

The British Way Of Life 

The British people have a good sense of humour 

They like to strive on gossip and rumours 

I like the British way of life 

It can be stressful at times but they don’t dwell on strife 

Britain is a country of multi-culture 

People from all countries came to the UK for a better future 

 

The British culture is embraced all over 

Once ago the UK was the world shaker and mover 

English people like to have a party 

They will drink and get drunk 

But they are generous and like to give money to fight poverty 

The UK is a fun loving nation 

They embrace multi culturism 

But some ethnic group don’t do integration 

                                                       by Clifton Cameron (2008) [193] 
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                                                       ДОДАТОК А5 

My Country in Darkness 

After the wolves and before the elms 

the bardic order ended in Ireland. 

 

Only a few remained to continue 

a dead art in a dying land: 

 

This is a man 

on the road from Youghal to Cahirmoyle. 

He has no comfort, no food and no future. 

He has no fire to recite his friendless measures by. 

His riddles and flatteries will have no reward. 

His patrons sheath their swords in Flanders and Madrid. 

 

Reader of poems, lover of poetry— 

in case you thought this was a gentle art 

follow this man on a moonless night 

to the wretched bed he will have to make: 

 

The Gaelic world stretches out under a hawthorn tree 

and burns in the rain. This is its home, 

its last frail shelter. All of it— 

Limerick, the Wild Geese and what went before— 

falters into cadence before he sleeps: 

He shuts his eyes. Darkness falls on it. 

                         by Eavan Boland (1998) [255] 
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ДОДАТОК А6 

Through the 80s 

A time for many a part-time passion, like 

the discarded skin of Esprit jeans and low-hip 

waistline 

baring pierced navel with flavor of a chase on the 

run… 

would he dare confess real love as theworld 

tolled 

for Lady Diana and Charles? 

You with me… mom to sun, fire to burn our eyes… 

I swing on an illusion and steal the time away, 

rustling along a Mustang’s back seat, while 

some 8-CD tract pleads, “Do you think I’m sexy,” 

dipping in steams of instant affection. 

How deep-cheeked your thrills 

like Indiana Jones, knocking me 

off-balance; and I, a fool ignoring the pain 

that you may never Stand By Me, 

never in blinksof thousand stars, 

a recycled tune melting in the sand 

now you arejust ozone’s hole… 

I wrap the scenes along Route 25, 

As bittersweet time passes by. Alone. 

                                          by Nette Onclaud (2009) [261] 
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                                                                                      ДОДАТОК А7 

 

Robert Bridges, a well-known English poet,  was born at Walmer, Kent, in 

England, and educated at Eton College and Corpus Christi College, Oxford. He was 

elected to the Fellowship of the Royal College of Physicians in London. During the 

First World War, Bridges joined the group of writers assembled by Charles Masterman 

as part of Britain’s War Propaganda Bureau at wellington House. For Robert Bridges, 

literature and culture constituted the national identity rather than history and politics. It 

is characteristic of him that he does not write about a king whose life and work made 

Britain what she is now. Instead, he pays atribute to a poet, William Shakespeare, as 

the Father of the Nation. Bridges was an old man when the war broke out, and unlike 

the young war poets he did not write much about it, but when he did his lines had an 

unusual strength. Bridges was a war-time Poet Laureate did not feel that it was his 

duty to be a versifier of public thoughts. He expressed his own emotions, which found 

particular vent in his collection published after the war in 1920, that is October and 

Other Poems with Occasional Verses on the War. There are fifteen poems, from Wake 

up, England (August, 1914), to the concluding Britannia Victrix (November,1918). 

Christmas Eve, 1917 was sent to The Times and The Manchester Guardian. Bridges 

wrote poems mourning the soldiers who fell in the war. His grief makes the reader 

think of the poems he wrote as the doctor, bemoaning the death of his patients as in 

Trafalgar Square, September, 1917. 

When the war was over, Bridges, instead of an anthem of victory, wrote a poem, 

Britannia Victrix, warning Britain againsta further disaster which she might, 

unknowingly, bring upon herself. 

As Poet Laureate Bridges gave lectures to working-class audiences, although it 

is doubtful how much they understood of his passionate addresses on metrix. Bridges 

promoted poetry and poets even in his pre-laureate years; both the classic, and the 

contemporary. In 1928 Robert Bridges was admitted to the Order of Merit, the first 

Laureate to have been so honored. [254] 
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                                                    ДОДАТОК А8 

 

Коментарі до поетичного твору Роберта Бріджеса Trafalgar Square. 

1) Nelson – (symbol)  

Vice-Admiral Horatio Nelson, 1st Viscount Nelson, 1st Duke of Bronté (29 

September 1758 – 21 October 1805) was a British flag officer in the Royal Navy. He 

was noted for his inspirational leadership, grasp of strategy, and unconventional 

tactics, which together resulted in a number of decisive British naval victories, 

particularly during the Napoleonic Wars. He was wounded several times in combat, 

losing the sight in one eye in Corsica at the age of 36, as well as most of one arm in the 

unsuccessful attempt to conquer Santa Cruz de Tenerife when 40 years of age. He was 

shot and killed at the age of 47 during his final victory at the Battle of Trafalgar near 

the Spanish port city of Cádiz in 1805. Nelson's Column is a monument in Trafalgar 

Square in the City of Westminster, Central London built to commemorate Admiral 

Horatio Nelson, who died at the Battle of Trafalgar in 1805. The monument was 

constructed between 1840 and 1843 to a design by William Railton at a cost of 

£47,000 (equivalent to £4,532,261 in 2018) [254]. 

2) The Abbey towers – (symbol) 

Westminster Abbey, formally titled the Collegiate Church of Saint Peter at 

Westminster, is a large, mainly Gothicabbey church in the City of Westminster, 

London, England, just to the west of the Palace of Westminster. It is one of the United 

Kingdom's most notable religious buildings and the traditional place of coronation and 

burial site for English and, later, British monarchs. Between 1540 and 1556, the abbey 

had the status of a cathedral. Since 1560, the building is no longer an abbey or a 

cathedral, having instead the status of a Church of England«Royal Peculiar»– a church 

responsible directly to the sovereign.   

Since the coronation of William the Conqueror in 1066, all coronations of 

English and British monarchs have been in Westminster Abbey. There have been 16 

royal weddings at the abbey since 1100. As the burial site of more than 3,300 persons, 

usually of predominant prominence in British history (including at least sixteen 
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monarchs, eight Prime Ministers, poet laureates, actors, scientists, and military leaders, 

and the Unknown Warrior), Westmister Abbey is sometimes described as «Britain’s 

Valhalla’, after the iconic burial hall of Norse mythology [254]. 

3) Somerset house – (symbol) 

Somerset house is a large Neoclassical building situated on the south side of the 

Strand in central London, overlooking the River Thames, just east of Waterloo Bridge. 

The Georgian building, which was built on the site of a Tudorpalace belonging to the 

Duke of Somerset, was designed by Sir William Chambers in 1776. It was further 

extended with Victorian wings to the east and west in 1831 and 1856 respectively. The 

East Wing is now part of the adjacent Strand campus of King’s College London. 

Somerset House stood directly on the River Thames until the Victoria Embankment 

was built in the late 1860s [254]. 
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                                                       ДОДАТОК А9 

Trafalgar Square 

Fool that I was! my heart was sore, 

Yea, sick for the myriad wounded men, 

The maim'd in the war: I had grief for each one: 

And I came in the gay September sun 

To the open smile of Trafalgar Square, 

Where many a lad with a limb foredone 

Loll'd by the lion-guarded column 

That holdeth Nelson statued thereon 

Upright in the air. 

The Parliament towers, and the Abbey towers, 

The white Horseguards and grey Whitehall, 

He looketh on all, 

Past Somerset House and the river's bend 

To the pillar'd dome of St. Paul, 

That slumbers, confessing God's solemn blessing 

On Britain's glory, to keep it ours — 

While children true her prowess renew 

And throng from the ends of the earth to defend 

Freedom and honour — till Earth shall end. 

The gentle unjealous Shakespeare, I trow, 

In his country grave of peaceful fame 

Must feel exiled from life and glow, 

If he thinks of this man with his warrior claim, 

Who looketh on London as if 't were his own, 

As he standeth in stone, aloft and alone, 

Sailing the sky, with one arm and one eye. 

                       by Robert Bridges (1917) [250] 
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ДОДАТОК A10 

Test 1 Poem 1 

Marvellous Morris Dancers by Francis Duggan 

Those happy Morris dancers make for a happy sight 

They wear bright scarlet ribbons and their shirts and trousers white,  

They clash their sticks whilst dancing and you hear the timbers ring 

Though 'twould seem that Morris dancing is not a female thing. 

I've never seen a female Morris dancer i stand corrected if I'm wrong 

It has it's roots in England and to England it belong 

And i hope that Morris dancing will not go the way of rhyme 

That in a changing World it won't lose out to time. 

They brought their culture with them from England far away 

A culture perhaps fading like many of the old cultures are today 

With the old dances of Europe i see a link somewhere 

And sad to hear that Morris dancers are now becoming rare. 

At the Dandenong Ranges festival east of Melbourne they perform every year 

And after in the booze tent they laugh as they drink their beer,  

They brought a thing of beauty when they brought their dancing here 

And to those marvellous Morris dancers let us raise our glass of cheer. 

Morris dancing vary from English Village to Village or so i have been told 

Though the times they are a changing and fading are the ways of old 

But those marvellous Morris dancers may they dance forever more 

In the sunshine of Australia far from England's rainy shore. 

                                        by Francis Duggan (2010) [249] 
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                                                        ДОДАТОК А11 

Test 1 Poem 2  

Brexit 

Course I hate this damned EU.  

It's time we had our Waterloo.  

Stand beside the union jack,  

and fight to take our country back.  

We'll have brand new Morris Minors,  

not computers made in China.  

And what good was science fact?  

We have to get out country back.  

Eat old fashioned beans on toast,  

in damp cafés on our coast.  

No foreign micro wavy snacks.  

I want to have my country back.  

Watch cricket teams on village greens,  

with good hard clouts for noisy teens.  

Moral fibre's what they lack!  

We need to have our country back. 

I blame the Beatles, Rock and Roll,  

they drugged up our countries soul.  

I won't need to have more Prozac,  

When I take my country back.  

We'll be drinking decent beers,  

up our high street, bashing queers.  

Kick out strangers, no more blacks.  

And then we'll have our country back. 

                                by Edwin Hopper (2015) [207] 

 

                                                             ДОДАТОК А12 



227 

 

Test 1 Poem 3  

The City That Charles Dickens Loved 

Let's stroll down the London old silent streets, 

where the stones of cathedrals never age, 

when the orange sun sets on the London Bridge, 

and the grotesque, historical Buckingham Palace; 

look down: the Thames River gently flows like perfect rhyme, 

to revive with its waves' sound someone's lost dreams, 

while lampposts await darkness to arrive... 

isn't this the city that Charles Dickens loved as deeply as Catherine's face? 

Pride of England: the glory of what it was and 

still is for all the English that adore their land... 

even Shakespeare with his theatrical mind, must have felt great emotion 

in contemplating it near dusk to give him an instant surge of inspiration. 

                                              by Endrew Crisci (2009) [256] 
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                                                       ДОДАТОК А13 

Test 2 Poem 1  

Wake Up And Smell The Tea 

Something's brewing on the Dartmouth 

«Are those Mohawks that we see». 

No, but over-taxed colonists crying 

«Wake up and smell the tea». 

England taxed her colonies monies 

Which they could ill-afford 

So they had a 'tea off' party 

Dumping tea bags overboard. 

Englan did not heed that warning 

Her far away nostrils could not smell 

How the tea did brew and simmer 

On Boston's waters as they swelled. 

Swelling high on tides of freedom 

That only fate could see 

But too late for dear old England 

To wake up and smell the tea. 

Respond to these questions to the best of your ability. 

                                                     by Reta Pruit (2016) [262] 
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                                                       ДОДАТОК А14 

Test 2 Poem 2  

The Philosophy Of Cloud 

On my walk this morning a tiny cloud caught my eye 

And I found myself stopping to watch it on its trip across the sky. 

It seemed a little shaky at first…not much movement there at all… 

until, encouraged by a breeze, that cloud began to crawl. 

As it moved it started changing…I suppose that's what clouds do. 

And as it changed that tiny cloud…grew…and grew…and grew. 

In what seemed like but a moment that cloud was fully grown 

And I saw it glide across the sky…floating on its own. 

Then, as quickly as it all began…sooner than expected I must say 

I watched what was once a tiny cloud…quietly float away. 

This is the way time works I sighed as I calmly watched it go… 

For it was not the same cloud I had discovered a moment ago… 

Yes this is the way time works I smiled as the sun began to glow 

Knowing I was not the same man I was a moment ago. 

Knowing how time can quickly change a tiny cloud on its trip across the sky… 

Knowing an entire lifetime can seem to pass in the twinkling of an eye. 

                                                   by Jim Yerman (2011) [263] 



230 

 

                                                    ДОДАТОК А15 

Test 3 Poem 3 

The Cambridge Ladies Who Live In Furnished Souls 

The Cambridge ladies who live in furnished souls 

are unbeautiful and have comfortable minds 

(also, with the church's protestant blessings 

daughters, unscented shapeless spirited) 

they believe in Christ and Longfellow, both dead, 

are invariably interested in so many things— 

at the present writing one still finds 

delighted fingers knitting for the is it Poles? 

perhaps. While permanent faces coyly bandy 

scandal of Mrs. N and Professor D 

.... the Cambridge ladies do not care, above 

Cambridge if sometimes in its box of 

sky lavender and cornerless, the 

moon rattles like a fragment of angry candy. 

                                                  by E. E. Cummings (1945) [264] 
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                                                     ДОДАТОК А16 

Test 3 Poem 1 

The English Country Lane 

There is no path I'd rather roam, 

than these narrow lanes about my home, 

to leave my troubles far behind, 

as I follow its track to places kind. 

Past verges green and crops of gold, 

up gentle hill, along valley fold. 

past flower meadow, over silver stream, 

as I lose my thoughts to natures dream. 

Perhaps this is the path my ancestors walked, 

where a lonely shepherd dreamt, where lovers talked, 

I feel their spirits wander by, 

as we journey unseen together, beneath summer sky. 

A distant church spire, tall and grand, 

beneath which villagers pray, for health of their land. 

I join with them in a silent prayer, 

for the beauty around me I see, I solemnly swear. 

For along your path there is no wrong 

just pretty flower, and bird of song 

Natures beauty all around, 

to fill my sight, to fill my sound. 

Past English oak, through pastures new, 

wherever you lead i shall follow you, 

for you are my England, you are my home 

and along your country lanes, my soul shall forever roam. 

                                                                              by Chris Plows (1964) [252] 
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                                                       ДОДАТОК А17 

Test 3 Poem 2 

Soldier Boy 

My soldier boy has crossed the sea 

To fight the foeman;  

But he'll come back to make of me 

And honest woman. 

So I am singing all day long, 

Despite blood-shedding;  

For though I know he's done me wrong, 

We'll end by wedding. 

 

My soldier boy is home again, 

So bold and scathless;  

But oh, my heart is numb with pain 

Because he's faithless. 

He's brought with him a French Mam'selle;  

They plan a marriage;  

Maybe I'll go - no one will know 

Of my miscarriage. 

 

My soldier boy has made his choice, 

She'll hold him to it;  

I tell myself that I rejoice, 

May he not rue it. 

But oh, that starry month of May, 

Love-words wild spoken!  

I stand alone and make no moan... 

My heart is broken. 

                               by Robert William Service (1921) [265] 

https://www.poemhunter.com/robert-william-service/poems/
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                                                      ДОДАТОК А18 

Test 3 Poem 3 

Call It A Good Marriage 

Call it a good marriage -  

For no one ever questioned  

Her warmth, his masculinity, 

Their interlocking views; 

Except one stray graphologist 

Who frowned in speculation  

At her h's and her s's,  

His p's and w's. 

 

Though few would still subscribe 

To the monogamic axiom 

That strife below the hip-bones 

Need not estrange the heart, 

Call it a good marriage: 

More drew those two together, 

Despite a lack of children, 

Than pulled them apart. 

 

Call it a good marriage: 

They never fought in public, 

They acted circumspectly 

And faced the world with pride; 

Thus the hazards of their love-bed 

Were none of our damned business -  

Till as jurymen we sat on. 

                                             by Robert Graves (1964) [258] 
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ДОДАТОК Б1 

Динаміка змін у якості досліджуваного сегмента англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні кожного студента 

ЕГ 1                                                              ЕГ2 

       №пп РПрЗ РПеЗ Різниця        №пп РПеЗ РПеЗ Різниця 

1. А-ська 0,78 0,68    0,1 1. Б-ик 0,76 0,52 0,24 

2. Б-ід 0,76 0,66    0,1 2. Б-ій 0,78 0,68    0,1 

3. Г-аш 0,86 0,82 0,04 3. В-енко 0,94 0,78 0,16 

4. Д-ач 0,72 0,64 0,08 4. В-ва   0,8 0,64 0,16 

5. Д-ль 0,76 0,64 0,12 5. В-ель 0,82 0,64 0,18 

6. К-цька 0,92 0,76 0,16 6. Г-уб 0,88 0,6 0,28 

7. К-на 0,82   0,6 0,22 7. Д-ська 0,86 0,62 0,24 

8. Л-цька 0,68   0,6 0,08 8. З-ова 0,74 0,58 0,16 

9. М-ова 0,92 0,88 0,04 9. К-юк 0,88 0,56 0,32 

10. М-на 0,74 0,42 0,32 10. К-ра 0,84 0,56 0,28 

11. О-ик 0,96 0,94 0,02 11. К-ка 0,92 0,82    0,1 

12. П-на 0,78 0,62 0,16 12. К-ка   0,9 0,82 0,08 

13. П-да   0,7   0,6    0,1 13. М-ла 0,88 0,78    0,1 

14.П-енко 0,76 0,64 0,12 14. М-ова 0,86 0,66    0,2 

15. Р-ська 0,78 0,54 0,24 15. М-ка 0,82 0,68 0,14 

16. С-ова 0,78   0,5 0,28 16. М-ко   0,7 0,62 0,08 

17. Ш-ева   0,8 0,62 0,18 17. П-ук   0,9 0,64 0,26 

18. Я-цька 0,64 0,46 0,18 18. П-юк 0,9 0,76 0,14 

    19. П-из 0,82 0,68 0,14 

    20. С-да 0,68 0,56 0,12 

 

РПрЗ – результати проміжного зрізу 

РПеЗ – результати передекспериментального зрізу 
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                                                        ДОДАТОК Б2 

Динаміка змін у якості досліджуваного сегмента англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні кожного студента 

ЕГ1 

 

ЕГ2 

 

РПіЗ 

 

РПрЗ 

Різниця 

РПіЗ та 

РПрЗ 

 

РПеЗ 

Різн

и-ця 

РПі

З та 

РПе

З 

  

РПіЗ 

 

   РПрЗ                          

Різни

цяРП

із та 

РПрЗ 

 

РПе

З 

Різни

ця 

РПіЗ 

таРП

еЗ 

 1. 0,8 

 

0,78 0,02 

 

0,68 0,12 

 

1 0,82 

 

0,76 0,06 

 

0,52 0,3 

2 0,78 

 

0,76 0,02 

 

0,66 0,12 

 

2 0,86 

 

0,78 0,08 

 

0,68 0,18 

3 0,94 

 

0,86 0,08 

 

0,82 0,12 

 

3 0,98 

 

0,94 0,04 

 

0,78 0,2 

4 0,78 

 

0,72 0,06 

 

0,64 0,14 

 

4 0,88 

 

0,8 0,08 

 

0,64 0,24 

5 0,78 

 

0,76 0,02 

 

0,64 0,14 

 

5 0,84 

 

0,82 0,02 

 

0,64 0,2 

6 0,94 

 

0,92 0,02 

 

0,76 0,18 

 

6 0,86 

 

0,88 -0,02 

 

0,6 0,26 

7 0,8 

 

0,82 -0,02 

 

0,6 0,2 

 

7 0,92 

 

0,86 0,06 

 

0,62 0,3 

8 0,76 

 

0,68 0,08 

 

0,6 0,16 

 

8 0,76 

 

0,74 0,02 

 

0,58 0,18 

9 0,94 

 

0,92 0,02 

 

0,88 0,06 

 

9 0,92 

 

0,88 0,04 

 

0,56 0,36 

10 0,72 

 

0,74 -0,02 

 

0,42 0,3 

 

10 0,86 

 

0,84 0,02 

 

0,56 0,3 

11 0,94 

 

0,96 -0,02 

 

0,94 0 

 

11 0,94 

 

0,92 0,02 

 

0,82 0,12 

12 0,9 

 

0,78 0,12 

 

0,62 0,28 

 

12 0,94 

 

0,9 0,04 

 

0,82 0,12 

13 0,72 

 

0,7 0,02 

 

0,6 0,12 

 

13 0,92 

 

0,88 0,04 

 

0,78 0,14 

14 0,78 

 

0,76 0,02 

 

0,64 0,14 

 

14 0,82 

 

0,86 -0,04 

 

0,66 0,16 

15 0,8 

 

0,78 0,02 

 

0,54 0,26 

 

15 0,86 

 

0,82 0,04 

 

0,68 0,18 

16 0,8 

 

0,78 0,02 

 

0,5 0,3 

 

16 0,72 

 

0,7 0,02 

 

0,62 0,1 

17 0,82 

 

0,8 0,02 

 

0,62 0,2 

 

17 0,92 

 

0,9 0,02 

 

0,64 0,28 

18 0,66 

 

0,64 0,02 

 

0,46 0,2 

 

18 0,92 

 

0,9 0,02 

 

0,76 0,16 

СКН 0,81 

 

0,78 0,03 

 

0,64 0,17 

 

19 0,84 

 

0,82 0,02 

 

0,68 0,16 

         

20 0,7 

 

0,68 0,02 

 

0,56 0,14 

        

СКН 0,86 

 

0,81 0,05 

 

0,66 0,2 
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ДОДАТОК В1 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН України: 

1.   Сем’ян Н. В. Види текстової інформації як засіб формування умінь читання та 

інтерпретації іншомовного поетичного твору // Молодий вчений: педагогічні 

науки. Херсон,  2019. Вип. 2 (66). С. 123 – 126. 

2.    Сем’ян Н. В. Інтерпретація поетичного твору майбутніми філологами як 

лінгвосоціокультурного феномену // Імідж сучасного педагога: електрон. наук. 

фаховий журнал / Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. 

М. В. Остроградського, 2019. Вип. 1(184). С. 47 – 51. 

3.   Сем’ян Н. В. Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні // Імідж сучасного 

педагога: електрон. наук. фаховий журнал / Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти 

ім. М. В. Остроградського, 2019. Вип. 2 (185). С. 53 – 58. 

4.   Сем’ян Н. В. Критерії та норми оцінювання у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні // Інноваційна педагогіка: наук. 

фаховий журнал / Причорном. наук.-досл. інститут економіки та інновацій, 2019. – 

Вип. 10 (том 3). С. 10 – 13. 

Статті в іноземних виданнях: 

5.   Сем’ян Н. В. Case Study как ключевой метод формирования у будущих 

филологов лингвосоциокультурной компетентности в чтении [электронный ресурс] 

// Universum: психология и образование: электрон. научн. журн. [Москва], 2019.№3 

(57).URL: http://7universum.com/pdf/psy/3(57)/Semian.pdf 

6.   Сем’ян Н. В. Інтерпретація результатів експериментального навчання 

майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2019.№5. URL: 

https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-5-4877 

http://7universum.com/pdf/psy/3(57)/Semian.pdf
https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-5-4877
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Праці, що додатково відображають наукові результати дисертації, і тези 

науково-практичних конференцій: 

7.   Сем’ян Н. В. Поетичний твір як засіб формування у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні // Пріоритетні напрями розвитку 

науки: матеріали XXVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

(м. Вінниця, 18 березня 2019 року) / Збірник тез доповідей. Вінниця, 2019. Частина 

3. С. 78 – 81. 

8.   Сем’ян Н. В. Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні / Н. В. Сем’ян // 

Концептуальні шляхи розвитку науки: матеріали IV Міжнародної науково-

практичної конференції  (м. Київ, 30 – 31 березня 2019 року) / Збірник тез 

доповідей. Київ: МЦНД, 2019. Частина 2. С. 10 – 11. 

9.   Сем’ян Н. В. Стратегії і тактики читання та інтерпретації англомовного 

поетичного твору / Н. В. Сем’ян // Весняні наукові читання – 2019: матеріали XXIX 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 15 квітня 2019 

року) / Збірник тез доповідей. Вінниця, 2019. Частина 6. С. 80 – 83. 

10.   Семян Н. В. Культурный поход к обучению концептам иноязычного 

поэтического произведения / Н. В. Семян // Актуальные проблемы современной 

науки: материалы XXXIX Международной научно-практической конференции 

(Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 27 февраля 2019 года) / 

https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2019/february/4771 

 

                             АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. Міжнародна конференція «Контроль та оцінювання як засоби оптимізації 

навчання мов», Київ, 2018, очна форма участі. 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями розвитку 

науки», Вінниця, 2019, заочна форма участі. 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні шляхи розвитку 

науки», Київ, 2019, заочна форма участі. 

https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2019/february/4771
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4. Міжнародна конференція «Exploring the relationship between language assessment 

and second language acquisition (SLA) research», Лондон, 2019, очна форма участі. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Весняні наукові читання – 2019», 

Вінниця, 2019, заочна форма участі. 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы 

современной науки», Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 2019, заочна форма 

участі. 
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