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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Сучасним напрямом розвитку філологічної освіти є докорінне оновлення її 

змісту відповідно до вимог чинних стандартів, орієнтованих на якісну підготовку 

компетентних фахівців з багатим літературним, мовним, інтелектуальним і 

культурним потенціалом. Проблема професійної підготовки філологів постає як 

одне з найбільш актуальних питань педагогічної науки, від розв’язання якого 

суттєвою мірою залежить успішність реалізації програми духовно-культурного 

розвитку країни.  

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. Це зумовлює потребу в 

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

виконання ролі медіатора культур в умовах міжкультурного спілкування.  

Як відомо, важливу роль у міжкультурному спілкуванні відіграє вдала 

комунікація. Міжкультурна комунікація передбачає: усвідомлення того, що мова є 

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

культурним кодом нації; розвинуті уміння зіставляти факти мови і факти 

дійсності; уміння бачити культурний фон, що криється за кожною мовною 

одиницею; знання культури, історії, традицій, звичаїв народу; уміння знаходити 

регіонально значимі лексеми і розуміти їхню роль у тексті.  

Мовознавці різних епох досліджували мову інтегровано з культурою. Ролі 

лінгвокраїнознавчого аспекту як складової частини процесу навчання іноземної 

мови присвятили свої дослідження такі зарубіжні науковці, як Д. Греддол 

(D. Graddol), Д. Кристал (D. Crystal), Е. Сепір (E. Sapir), Р. Уордо (R. Wardhaugh), 

Б. Уорф (B. Whorf), Ч. Філмор (Ch. Fillmore), Т. Фрінгс (T. Frings) та інші. 

На вітчизняному просторі одними із перших системних досліджень 

інтегрованого навчання мови й культури у 1980-х та 1990-х стали праці 

Є. Верещагіна та В. Костомарова, В. Фурманової, у яких дослідники дали 

дефініцію лінгвокраїнознавству, висвітлили питання добору країнознавчих 

навчальних текстів за змістовими критеріями, визначили системний підхід до 

навчання країнознавства, що передбачає тісний міжпредметний контакт з 

іноземною мовою і літературою країни.  

На сучасному етапі у галузі вивчення різних підходів і методів формування 

у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності досягнуто значних 

результатів. Аналіз спеціальної літератури показує, що методика інтегрованого 

навчання іноземних мов та культур за останні десятиріччя збагатилися 

фундаментальними працями Е. Азімова, Л. Борисової, В. Маслової, С. Ніколаєвої, 

Н. Осадчої, Л. Рудакової, О. Селіванової, В. Шовкового, численними статтями, 

авторами яких стали І. Бачинська, В. Єфремов, О. Зубкова, Н. Качалова, 

Н. Малова, Н. Мамонтова, О. Смірнова, Ю. Тен, І. Толстухіна, Ю. Трикашна та 

інші. Так, ученими були визначені цілі, зміст і завдання формування 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, її компонентний склад, 
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запропоновані нові методи навчання, окреслено етапи формування означеної 

компетентності, розроблено системи вправ і завдань. Однак проблема 

формування лінгвосоціокультурної компетентності в читанні  наразі не 

вичерпана. Недослідженою лишається методика формування означеної 

компетентності засобами поетичного (ліричного) твору, який вважаємо 

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 «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. 

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 в читанні засобами поетичного твору. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 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 в читанні 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 у майбутніх філологів англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. 

3. Визначити підходи і принципи формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. 
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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. 

Об’єктом дослідження є процес навчання англійської мови майбутніх 

філологів закладів вищої 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, 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.  

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. 

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 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. 

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 
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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 яких порушуються проблеми, актуальні для віку 
студентів, 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, твори, які містять сучасну, 
історично актуальну лінгвосоціокультурну 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 у 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 укладання підручників 
та навчальних посібників з англійської мови для навчання майбутніх філологів, а 
також методики навчання іноземних мов. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Львівського 
національного університету імені Івана Франка (акт про впровадження №746 від 
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25 березня 2019 р.), Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка (довідка про впровадження №25 від 26 червня 2019 р.) та 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка (довідка про впровадження №848 – 33/03 від 27 червня 2019 р.). 

Апробація результатів дослідження здійснювалась 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). 

Список публікацій. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 10 одноосібних 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.  

Структура дисертації зумовлена її метою й завданнями. Робота 

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

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації складає 238 сторінок. Основний 

текст дисертації викладено на 176 сторінках. Список використаних джерел 

налічує 265 найменувань, у тому числі 68 англійською мовою. Дисертацію 

ілюстровано 15 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертації; окреслено мету, завдання, 

об’єкт, предмет, методи дослідження; доведено новизну й практичну цінність 

роботи; сформульовано положення, запропоновані до захисту, а також зазначено 

перелік конференцій, на яких апробовано результати наукового пошуку. 

У розділі 1 – «Теоретичні засади формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору» – було уточнено зміст лінгвосоціокультурної компетентності 

в читанні майбутніх філологів, визначено лінгвальні та екстралінгвальні 

характеристики поетичного твору як засобу формування лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні, а також встановлено методичні засади формування у 

майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору. 

Лінгвосоціокультурну компетентність у читанні (услід за Н. Осадчою) 

розуміємо як здатність орієнтуватися в структурно-смисловій організації тексту 

країнознавчого характеру, розпізнавати, адекватно розуміти та критично 

інтерпретувати лінгвосоціокультурну інформацію, яку він містить. 

Уточнено зміст лінгвосоціокультурної компетентності, який складають: 

–    екстралінгвальні знання (фактуальні): національно-специфічні, 

інформативно-тематичні, літературознавчі, мовні знання (за Л. Рудаковою), 

знання когнем: метафор, концептів, фреймів, ідіом, прецедентних феноменів; 
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– лінгвосоціокультурні рецептивні навички встановлення культурного 

маркера семантики лексичної одиниці в контексті;  

– лінгвосоціокультурні уміння розуміння та застосування стратегій 

інтерпретації різних видів інформації; інтерпретації когнем;  

–  здатність та готовність до розуміння та інтерпретації змісту та смислу 

художніх творів; до толерантного, неупередженого, емпатичного ставлення до 

іншомовного художнього твору та до культури в цілому; до рефлексії. 

Обґрунтовано, що читання поетичного твору відбувається з метою повного 

розуміння, тому використовуємо вивчаюче філологічне читання, яке 

супроводжується холістичною (читач виходить за межі самого твору, 

орієнтуючись на екстрахарактеристики: жанр, комунікативна ситуація, 

соціальний контекст, культурно-історичний контекст) та елементаристською 

(актуалізація окремих елементів тексту, семантизація тексту на основі значень 

складових його одиниць та їх синтактики) інтерпретаційними стратегіями.  

Інтерпретаційні стратегії реалізуються за допомогою комплексу тактик: 

власне інтерпретаційних (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, акцентуація на окремих змістово-смислових одиницях 

(наприклад, тільки на підтекстовій інформації); когнітивних; метакогнітивних; 

компенсаторних; контрактивних; афективних. 

Обґрунтовано, що формування лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні має здійснюватися на основі філософської, громадянської, 

публіцистичної, інтимної та пейзажної лірики. Встановлено, що лінгвальний та 

екстралінгвальний простір поетичного твору, який має потрапляти в предмет 

методичних досліджень (виходячи зі змісту лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні майбутніх філологів), складають а) одиниці мови, які 

мають культурний маркер семантики (як у 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. 

Визначено, що формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні відбувається на засадах компетентнісного, 

герменевтичного,  комунікативного та лінгвокраїнознавчого підходів.  

Поетичний твір як засіб формування у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні виконує низку навчальних 

функцій: 

- 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; 
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- 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 (актуальної інформації про історію, 

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

засобів вербалізації культурних понять та реалій; 

- слугує засобом удосконалення 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; 

- 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. 

У розділі 2 – «Технологія формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору» –  описано критерії добору поетичних творів, розроблено 

підсистему вправ і завдань, а також два варіанти моделі методики формування у 

майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні 

засобами поетичного твору. 

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). 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 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні, містять культурно марковану 

інформацію на рівні лексикону та тезаурусу, фактуальну, підтекстову, емотивно-
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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. 

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 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 лінгвосоціокультурих знань, умінь та стратегій інтерпретації, 
емпатії та рефлексії, – які складають зміст англомовної лінгвосоціокультурної 
компетентності в читанні майбутніх філологів. Підсистему вправ і завдань подано 
в Таблиці 1. 

Таблиця 1 
Підсистема вправ і завдань для формування англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні засобами поетичного твору 
Етап роботи Група вправ / завдань та їхні види Типи вправ / завдань 
Формування 
лексичних 

лінгвосоціо-
культурних 

навичок 

Вправи на формування лексичних 
лінгвосоціокультурних навичок: на 
сприйняття слова; створення звукового образу 
слова; надання слову значення; імітація слова; 
позначення, спрямоване на самостійне 
називання; комбінування 

Некомунікативні, умовно-
комунікативні лексичні, 
рецептивні, рецептивно-
репродуктивні, фронтальні, 
частково керовані, 
мінімально керовані. 

Робота з текстом 
  Дотекстовий 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 марковані 
конотативні значення слів; знань про 
культурні концепти, символи, прецедентні 
феномени. 
2.2. Завдання на формування 
лінгвосоціокультурних умінь, пов’язаних з 
розумінням та інтерпретацією різних видів 
інформації: підтекстової, емотивно-оцінної, 

Некомунікативні, лексичні, 
лінгвосоціокультурні, 
рецептивні, мінімально 
керовані. 
Комунікативно-аналітичні, 
рецептивно-продуктивні, 
лінгвосоціокультурні, 
фронтальні, частково 
керовані. 
Комунікативні, рецептивно-
продуктивні, 
лінгвосоціокультурні, 
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концептуальної інформації, на розвиток умінь 
та стратегій досягати комунікативну мету 
читання поетичного твору, визначати 
інтеркультурні відмінності в способах подачі 
інформації в поетичному творі. 
2.3. Завдання на розвиток композиційно-
аналітичних умінь. 

фронтальні, частково 
керовані. 
Умовно-комунікативні, 
рецептивно-репродуктивні, 
лінгвосоціокультурні, 
фронтальні, з повним 
керуванням. 

Післятекстовий 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). 

Умовно-комунікативні, 
рецептивно-репродуктивні, 
лінгвосоціокультурні; 
Комунікативні, рецептивно-
продуктивні, 
лінгвосоціокультурні, 
індивідуальні, фронтальні, 
частково керовані. 

Приклади вправ та завдань. 
Вправа 1 (етап формування лексичних лінгвосоціокультурних 

навичок). Мета вправи: формування знань культурно маркованої лексики з 
денотативним культурним маркером семантики, формування тезаурусу 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. 
Режим контролю: самоконтроль, до викладача студент звертається у разі 

потреби. 
Завдання 2 (дотекстовий етап, група 1.2). 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 
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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. 

Тип завдання та режим виконання: умовно-комунікативне на читання та 

нотування рецептивно-репродуктивне частково кероване фронтальне. 

Режим контролю: взаємоконтроль, колективне обговорення. 

Завдання 3 (дотекстовий етап, група 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 

Trafalgar Square 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. 

Завдання 4 (текстовий етап, група 2.1). Мета: Формування знань про 

культурні концепти, символи, прецедентні феномени. 

Інструкція: Read the poem. Click the highlighted words to find out about their 

meaning in 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 5 (текстовий етап, група 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. 

Режим контролю: взаємоконтроль, обговорення та дискусія. 

Завдання 6 (після текстовий етап, група 3.1). 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. Which lines bring out the meaning of the poem? 

3. What is the setting in time and space? 

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, контроль викладачем. 

Завдання 7 (після текстовий етап, група 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); 

– 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. 

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). 

У розділі 3 – «Експериментальна перевірка методики формування 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору» – здійснено аналіз наукових джерел, та проведене 

експериментальне дослідження, що дало змогу зробити низку висновків. 

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, який тривав 25 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: 1) точність (правильність) розуміння лексичних одиниць з 
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культурним маркером семантики, 2) повнота розуміння актуальної інформації 

(експліцитної змістової інформації), 3) глибина розуміння підтекстової 

інформації, 4) глибина розуміння емотивно-оцінної інформації, 5) глибина 

розуміння концептуальної інформації, 6) адекватність та прагматичність 

інтерпретаційних стратегій, 7) повнота розуміння ідейної, художньої, 

загальнокультурної цінності поетичного твору як культурного та літературного 

феномена, 8) глибина рефлексії. 

Відповідно до моделі авторської методики, варійованою величиною було 

визначено етапність роботи (на дотекстовому чи текстовому етапах) над аналізом 

імплікатів-когнем, виражених лексичними одиницями (метафор, концептів, 

символів, прецедентних феноменів). 

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. 

Зведені результати передекспериментального, проміжного та після 

експериментального зрізів подані в Таблиці 2. 

                                                                                                                            Таблиця 2 

Середні коефіцієнти навченості за кожним критерієм 

ЕГ За критеріями навченості Середнє  

Передекспериментальний зріз 

 Кр1 Кр2 Кр3 Кр4 Кр5 Кр6 Кр7 Кр8 по групі 

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 

Проміжний зріз 

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 

Підсумковий зріз 

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 

У таблиці застосовано умовні скорочення: 

Кр – критерій 

ЕГ – експериментальна група 

Отже, експериментально доведено ефективність методики в цілому та 

перевагу варіанта Б моделі над варіантом А. Достовірність результатів 

експерименту було доведено за допомогою методів математичної статистики: 

критерію U-Манна-Уiтні (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. 
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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 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 

 

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 
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емотивно-оцінну інформацію (яка відбиває як загальнокультурний код усього 

людства, так і культурні коди народу-носія мови) на рівні слова, висловлювання, 

цілого тексту.  

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, 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 

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. 



15 

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 є сучасною, 
історично актуальною, 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. 

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) 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, 3) на 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 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. 

Для оцінювання результатів експерименту було застосовано критерії: 

точність (правильність) розуміння лексичних одиниць з культурним маркером 

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-Уiтні (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. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх проблем формування англомовної 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. Перспективою подальших 

досліджень визначаємо застосування диференційованого підходу у формуванні 

означеної компетентності засобами поетичного твору (залежно від когнітивного 

стилю особистості). 
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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). 

URL: https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2019/february/4771 

 

АНОТАЦІЯ 

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

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами поетичного твору. 

– 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.  

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню, розробленню та 

експериментальній перевірці методики формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору.  

У роботі проаналізовано зміст англомовної лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні; схарактеризовано лінгвальні та екстралінгвальні 

характеристики поетичного твору як засобу формування у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. Визначено методичні засади 

формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної компетентності в 

читанні. 

Здійснено добір поетичних творів, розроблено підсистему вправ і завдань, а 

також створено модель організації процесу формування у майбутніх філологів 

англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні засобами 

поетичного твору. Окреслено низку навчальних функцій, які виконує поетичний 

твір як засіб формування у майбутніх філологів лінгвосоціокультурної 

компетентності в читанні. Описано планування та підготовку експерименту, 

розроблено критерії та норми оцінювання у майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності в читанні. 

Ключові слова: лінгвосоціокультурна компетентність, методичні засади, 

поетичний твір, підсистема вправ та завдань, критерії та норми оцінювання, 

формування компетентності, майбутні філологи. 

 

АННОТАЦИЯ 

Семян Н. В. Формирование у будущих филологов англоязычной 

лингвосоциокультурной компетентности в чтении средствами поэтического 

произведения.  – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (германские языки). – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2019/february/4771
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Диссертация посвящена теоретическому обоснованию, разработке и 

экспериментальной проверке методики формирования у будущих филологов 

англоязычной лингвосоциокультурной компетентности в чтении средствами 

поэтического произведения. 

В работе проанализирована сущность англоязычной 

лингвосоциокультурной компетентности в чтении; охарактеризованы 

лингвальные и экстралингвальные характеристики поэтического произведения як 

средства формирования у будущих филологов лингвосоциокультурной 

компетентности в чтении. Определены методические принципы, осуществлен 

подбор поэтических произведений, разработана подсистема заданий, а также 

создана модель организации процесса формирования у будущих филологов 

англоязычной лингвосоциокультурной компетентности в чтении средствами 

поэтического произведения. Очерчен ряд учебных функций, которые выполняет 

поэтическое произведение як средство формирования у будущих филологов 

лингвосоциокультурной компетентности в чтении. Описано планирование и 

подготовка эксперимента, разработаны критерии и нормы оценивания у будущих 

филологов лингвосоциокультурной компетентности в чтении. 

Ключевые слова: лингвосоциокультурная компетентность, методические 

принципы, поэтическое произведение, подсистема упражнений и заданий, 

критерии и нормы оценивания, формирование компетентности, будущие 

филологи. 

 

ABSTRACT 

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

competence in reading in Philology majors. – Manuscript. 

A thesis presented for a 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.  

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. It covers 

lingual and extralingual knowledge, knowledge of cognams, interpretation strategies 

and linguosociocultural lexical receptive skills, and 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 prove 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 
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phenomena that reflect subtext and factual, emotive, evaluative and conceptual 

information at the level of the word, expression and the whole text.  

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.  

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 a 

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.  

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. 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 on pre-, while- and post-reading stages. The present researcher-designed teaching 

framework covers 25 academic hours: 15 classroom hours, 10 hours for self-study, and 

consists of 5 micro modules (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. 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 

exercises and tasks, text interpretation, types of information, extralingual knowledge, 

teaching framework, reflection, Philology majors. 
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