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У статті аналізуються результати проведеного опитування серед студентів різних мовних вищих навчальних 

закладів України, які дозволяють зробити висновки щодо сформованості в майбутніх філологів 

лінгвосоціокультурної компетентності у процесі читання англомовних художніх творів, а саме сучасного стану 

навченості майбутніх філологів ідентифікувати невербальні засоби комунікації, представлені в текстах 

англомовної художньої літератури за допомогою певних номінацій та інтерпретувати інформацію, яку вони 

несуть. Виявлено основні проблеми, які стосуються організації процесу навчання читання англомовних художніх 

текстів. Окреслено шляхи подолання проблем, які виникають у майбутніх філологів у процесі читання 

англомовної художньої літератури. Доведено необхідність виділення спеціальних знань, навичок і вмінь 

розуміння невербальних засобів комунікації в англомовних текстах. 
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Постановка проблеми. Виникнення нових 

політичних, соціально-економічних, культур-

них реалій та євроінтеграційний вектор України 

потребують орієнтації національної системи ос-

віти на формування вмотивованої й толерантної 

особистості, підготовленої до здійснення 

ефективної міжкультурної комунікації. У 

зв’язку з цим, науковий інтерес багатьох учених 

зосереджений на проблемах формування 

лінгвосоціокультурної компетентності у різних 

сферах мовленнєвої діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Теоретико-методологічні засади 

формування лінгвосоціокультурної компетент-

ності розкрито в працях таких учених, як 

Н.Ф. Бориско, Є.М. Верещагін, Н.Д. Гальскова, 

І.О. Зимня, Л.Г. Кожедуб, В.Г. Костомаров, 

С.Ю. Ніколаєва, Л.П. Рудакова, В.В. Сафонова, 

С. В. Соколова, О. М. Соловова, С.Г. Тер-

Мінасова, F. Payatos. 

Результати наукових досліджень психо-

логів, лінгвістів, паралінгвістів (Т.О. Анохіна, 

Г.І. Барташева, В.П. Бєлянін, О.О. Брудний, 

Є.М. Верещагін, І.Н. Горєлов, О.О. Залевська, 

О.В. Клімашева, З.І. Кличникова, Г.В. Колшан-

ський, М. Коццоліно, Г.Ю. Крейдлін, Дж. На-

варро, Л.В. Солощук, Н.В. Чепелєва, О.І. Чир-

кова, M. Argyle, J.A. Hall, B. Korte, 

D. Matsumoto) доводять важливість досліджен-

ня такого складника лінгвосоціокультурної 

компетентності, як невербальні засоби комуні-

кації, під якими розуміють значущі рухи люди-

ни (жести, міміка, пантоміміка, зміни особисто-

го простору, дистанції), голосові варіації й си-

туативні деталі статичного характеру (одяг, 

стиль зачіски, аксесуари, прикраси та ін.), які за 

своєю сутністю є носіями імпліцитного пові-

домлення про значущу ситуацію. 

У методиці навчання іноземних мов і 

культур проблема формування лінгвосоціоку-

льтурної компетентності з урахуванням необ-

хідності розуміння невербальних засобів кому-

нікації досліджувалась у таких аспектах, як: 

теоретичні проблеми запровадження неверба-

льних засобів комунікації у навчальний процес 

(О.І. Чиркова), використання невербальних за-

собів комунікації майбутніми вчителями фран-

цузької мови (Н. Г. Баженова), інтерпретація 

невербальних засобів комунікації як опори для 

розуміння іншомовного мовлення на слух 

(В.У. Ногаєва), використання паралінгвістич-

них засобів в усному спілкуванні майбут-німи 

вчителями англійської мови (С.В. Соколова). 

Означені дослідження не вичерпали весь 

потенціал процесу формування лінгвосоціо-

культурної компетентності майбутніх фахівців. 

Поза увагою дослідників залишилася проблема 

розвитку вмінь ідентифікувати та розуміти 

невербальні засоби комунікації з метою 

осмислення значущої соціокультурної 

інформації у художньому творі. Саме цей факт 

зберігає існуюче протиріччя між потребою 
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майбутніх філологів глибокого розуміння 

змісту художніх творів і можливістю його 

досягнення із-за нездатності осмислення 

невербального спілкування персонажів творів.  

Мета статті – проаналізувати рівень 

підготовки майбутніх філологів до розуміння 

інформації англомовного художнього тексту, а 

саме невербальних засобів спілкування, 

представлених в тексті за допомогою певних 

номінацій та визначити, чи ведеться 

викладачами робота з формування в майбутніх 

філологів лінгвосоціокультурної компе-

тентності з урахуванням невербальних засобів 

комунікації як її компонента в процесі читання 

англомовних художніх текстів. 

Основні результати дослідження. Для 

виявлення сучасного стану щодо сформованос-

ті в майбутніх філологів лінгвосоціокультурної 

компетентності з урахуванням невербальних 

засобів комунікації як її компонента в процесі 

читання англомовних художніх текстів ми про-

вели опитування 212 студентів 2–4-х курсів 

навчання, які вивчають англійську як першу 

іноземну в таких вищих мовних навчальних 

закладів України, як Сумський державний педа-

гогічний університет імені А. С. Макаренка, 

Сумський державний університет, Київський 

національний лінгвістичний університет, 

Ніжинський державний університет імені Ми-

коли Гоголя та Чернігівський національний пе-

дагогічний університет імені Тараса Шевченка.  

Під час опитування студентам 

пропонувалися наступні питання: 

1. Чи любите Ви читати англомовну 

художню літературу? 

2. Твори якого змісту подобаються Вам 

якнайбільше (соціальні; історичні; філософські; 

сімейно-побутові; сентиментальні про кохання; 

гумористичні / сатиричні; пригодницькі; 

детективні, кримінальні / трилери, біографічні / 

автобіографічні; науково-фантастичні; фентезі; 

інше (студенти мали можливість надати свій 

варіант)? 

3. Які типи текстів обирає викладач для 

читання на заняттях з домашнього читання 

(великі за обсягом твори класиків англомовної 

художньої літератури, які поділяються на глави 

при читанні; різні фрагменти великих 

класичних творів англомовної літератури; 

короткі оповідання авторів до 90рр. ХХ ст. 

короткі сучасні оповідання авторів від 90 рр. 

ХХ ст. до сьогодення; сучасні великі романи від 

90 рр. ХХ ст. до сьогодення; різні фрагменти 

великих сучасних творів; фахову літературу – 

педагогічні статті, доповіді, матеріали 

конференцій; інше (студентам також 

пропонувалося надати свій варіант)? 

4. Чи відповідають Вашим інтересам твори, 

які пропонує викладач для занять з домашнього 

читання? 

5. Чим Ви зазвичай займаєтесь на заняттях 

із домашнього читання?  

6. Чи навчають Вас розуміти невербальні 

засоби комунікації (жести, міміку, особливості 

голосу, зовнішній вигляд героїв тощо) у процесі 

читання літературних творів? 

7. Які з тверджень нижче відображають си-

туацію щодо навчання Вас розуміти невер-

бальні засоби комунікації у літературному тво-

рі: (ми не обговорюємо героїв твору взагалі; ми 

говоримо про героїв твору, але ніколи не відо-

кремлюємо невербальні засоби комунікації; ми 

іноді обговорюємо, що означає той чи інший 

невербальний засіб комунікації, але лише тоді, 

коли це відіграє важливу роль для розкриття ха-

рактеру того чи іншого персонажа; ми завжди 

інтерпретуємо засоби невербальної комуніка-

ції, адже без цього неможливо повно характери-

зувати героїв твору)? 

8. Яку кількість сторінок Вам зазвичай зада-

ють читати на одне заняття з домашнього чи-

тання (1-2 сторінки; 2-6 сторінок; 6-10 сторінок; 

більше 10 сторінок, а саме (свій варіант)? 

9. Яку інструкцію Ви зазвичай отримуєте 

щодо читання тексту для занять з домашнього 

читання? «Отже, Ви маєте прочитати текст й … 

перекласти його; зрозуміти основний його зміст 

та найсуттєвіші деталі; визначити його тему, 

ідею; вміти висловити своє ставлення до нього; 

зрозуміти його з достатньою глибиною; 

зіставити прочитану інформацію із власним 

досвідом; (також передбачався свій варіант 

відповіді)»?  

10. Скільки часу Ви звичайно витрачаєте на 

читання тексту зазначеного вище обсягу? 

11. Яким чином Ви читаєте текст, 

готовлячись до занять з домашнього читання? 

12. Визначте наскільки легко відбувається 

процес опрацювання текстів для домашнього 

читання: 

13. Яку кількість сторінок Ви вважаєте 

оптимальною для читання на одне заняття з 

домашнього читання на Вашому курсі? 

14. Як Ви оцінюєте якість проведення 

занять з домашнього читання на сьогодняшній 

день?  

У результаті опитування було встановлено, 

що на сьогоднішній день 63 % студентів дуже 

люблять читати англомовні художні твори, 

35,4 % роблять це з меншим задоволенням і 
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лише 1,6 % не люблять читати англомовну 

літературу взагалі. Таким чином, можемо 

зробити припущення, що мотивовані на 

читання студенти матимуть менше труднощів у 

процесі навчання розуміння такого складного 

феномену, як невербальні засоби комунікації, 

представлені за допомогою певних номінацій у 

англомовних художніх творах. 

Щодо запитання про види робіт, які 

виконують студенти в процесі читання худож-

нього твору, 572 відповіді (100 %), що були 

отримані, розподілились у такий спосіб: 

1) читання та переклад тексту – 98 відповідей 

(17,1 %); 2) переказ головних подій – 121 

відповідь (21,2 %); 3) вивчення слів і попов-

нення словникового запасу  124 відповіді 

(21,7 %); 4) розвиток монологічного / діалогіч-

ного мовлення на матеріалі прочитаного – 104 

відповіді (18,2 %); 5) розвиток умінь самостій-

ного читання  46 відповідей (8,0 %); 6) інтер-

претація соціокультурної інформації  29 від-

повідей (5,1 %); 7) стилістична інтерпретація 

тексту  23 відповіді (4,0 %); 8) літературо-

знавчий аналіз тексту – 27 відповідей (4,7 %). 

Результати відповідей на це запитання 

наведено в процентах на діаграмі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Діаграма видів робіт, які виконують студенти в процесі читання англомовних 

художніх творів 

 

Як бачимо, інтерпретація соціокультурної 

інформації посідає передостаннє місце серед 

завдань, які виконуються студентами в процесі 

читання. 

При цьому ми намагалися виявити, чи 

відбувається навчання розуміння невербальних 

засобів комунікації у процесі читання 

англомовних художніх творів у студентів 

мовних спеціальностей зазначених вище 

вишів. Частина студентів (52,8 %) відповіла, 

що така робота відбувається, однак дуже рідко; 

25 % студентів взагалі ніколи не займаються 

цим; 22,2 % студентів відповіли, що на 

заняттях їх навчають розуміти невербальні 

засоби комунікації у процесі читання 

англомовної літератури. Однак ми ставимо під 

сумнів останню цифру, що викликано аналізом 

відповідей на наступне запитання, та вважаємо, 

що об’єктивно вона має бути значно меншою.  

Наступне запитання було покликане 

уточнити ситуацію щодо навченості студентів 

розуміння невербальних засобів комунікації у 

процесі читання англомовних художніх творів. 

На запропоновані твердження ми одержали 

такі відповіді: 1) ми не обговорюємо героїв 

твору взагалі  2,4 %; 2) ми говоримо про 

героїв твору, але ніколи не відокремлюємо 

невербальні засоби комунікації – 33 %; 3) ми 

іноді обговорюємо, що означає той або інший 

невербальний засіб комунікації, але лише тоді, 

коли це відіграє важливу роль для розкриття 

характеру того чи іншого персонажа – 53,8 %; 
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4) ми завжди інтерпретуємо засоби неверба-

льної комунікації, адже без цього неможливо 

повно характеризувати героїв твору – 10,8 %. 

Висновки. Як бачимо, навчання розуміння 

невербальних засобів комунікації у під час 

читання англомовних художніх творів, яке має 

на меті зробити більш ефективним процес 

формування лінгвосоціокультурної компетент-

ності, не відбувається. У цьому сенсі ми 

погоджуємося з тезою Н. Г. Баженової [1, с. 3] 

про те, що проблема навчання розуміння невер-

бальних засобів комунікації недостатньо 

враховується або загалом ігнорується в процесі 

навчання іноземних мов і культур. Це може 

бути результатом того, що, по-перше, більшість 

викладачів самі не достатньо володіють 

уміннями інтерпретувати невербальні засоби, а 

по-друге, у сучасних навчально-методичних 

комплексах увага на них не акцентується або 

вони взагалі там не представлені. Крім того, 

таку ситуацію може бути пояснено відсутністю 

чіткого переліку знань щодо невербальних 

засобів комунікації, а також навичок і вмінь, 

потрібних для навчання їх розуміння в 

англомовному тексті. 

Отже, виникає нагальна потреба звернути 

увагу на проблему формування в майбутніх 

філологів лінгвосоціокультурної компетентно-

сті у процесі читання англомовних художніх 

творів, а саме навчання студентів вищих мов-

них навчальних закладів розуміння невербаль-

них засобів комунікації у сучасних англомов-

них художніх творах, що робить необхідним 

виокремлення знань, навичок і вмінь розуміння 

невербальних засобів, а також здатності й 

готовності студентів до такого розуміння, що й 

становить подальшу перспективу дослідження. 
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Дука М. В. 
АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ У БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ 
ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
В статье анализируются результаты проведенного опроса среди студентов разных языковых высших учебных 
заведений Украины, которые позволяют сделать выводы о современной ситуации, которая касается степени 
сформированности у будущих филологов лингвосоциокультурной компетентности в процессе чтения 
английских художественных произведений, а именно, умений идентифицировать невербальные средства 
коммуникации, представленных в текстах английской художественной литературы с помощью определённых 
номинаций, и интерпретировать информацию, которую они несут. Выявлено основные проблемы, которые 
касаются организации процесса обучения чтению английских художественных текстов. Обозначено возможные 
варианты преодоления проблем, которые возникают у будущих филологов в процессе чтения английской 
художественной литературы. Доказано необходимость выделить знания, навыки и умения понимания 
невербальных средств коммуникации в англоязычных текстах.  
Ключевые слова: лингвосоциокультурная компетентность, невербальные средства коммуникации, 
художественный текст, будущие филологи 

 
Duka M. V. 
THE ANALYSIS OF FUTURE PHILOLOGISTS’ LEVEL OF LINGUOSOCIOCULTURAL COMPETENCE 
IN THE PROCESS OF READING ENGLISH FICTION 
The article analizes a feedback survey of future philologists majoring in English at higher educational institutions of 
Ukraine aimed at defining the level of linguosociocultural competence, in particular the skills to identify non-verbal 
signals verbalized in the texts of English fiction with the help of particular nominations and the skills to interpret the 
information they imply. The main problems connected with the organization of the process of reading English texts of 
fiction in class are introduced. The possible ways of dealing with the problems involved in the process of reading English 
fiction are studied. The necessity to single out the knowledge and skills to help understand non-verbal means of 
communication in English fiction is grounded.  
Key words: linguosociocultural competence, non-verbal signals, a text of fiction, future philologists 


