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ВИДИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ЧИТАННЯ  
ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІНШОМОВНОГО ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ

Анотація. У статті аналізується проблема інтерпретації майбутніми філологами іншомовного поетично-
го тексту. Вилучення інформації поетичного твору зводиться не лише до розуміння самого тексту, але й 
розвитку емоційної сфери студентів-філологів, вміння сприймати різні конотації слова, розуміти імплі-
цитне значення окремих елементів твору та його загальної символіки, що формує лінгвосоціокультурну 
компетентність у студентів-філологів. Метою статті є детальний огляд і упорядкування видів текстової 
інформації поетичного твору, серед яких автор виділяє фактуальну, підтекстову, емотивно-оцінну та кон-
цептуальну інформації. У статті пропонується викладення власного бачення автора щодо методологічної 
основи використання кожного виду інформації як засобу формування у майбутніх філологів умінь інтер-
претації іншомовного поетичного твору. 
Ключові слова: поетичний твір, текст, інтерпретація, контекст, мовні засоби, фрагмент тексту, імплікат. 
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THE USE OF TEXTUAL INFORMATION FOR FORMATION OF STUDENTS’ READING 
AND FOREIGN POETRY INTERPRETATION SKILLS

Summary. The purpose of this paper is to present a broader analytical insight to the foreign poetry interpre-
tation which is considered the process of investigating a poem’s form, content, structural semiotics and history 
in an informed way. The paper explores and highlights some of the strategies used to interpret poetry through 
different textual information types, which remains in the focus of modern scientific research. The emphasis 
is placed on the detailed characterization of information types in poetic texts. The author defines factual, 
subtextual, emotive and evaluative, conceptual information through providing clear descriptions of each type 
as a means of formation of students’ socio linguistic competence in foreign poetry reading. More specifically,  
the ability to make interpretation and inferences of the poetry is the ability to use two or more pieces of infor-
mation from a text in order to arrive at a third piece of information that is implicit. The meaning of a word can 
be as simple as a pronoun which associates with a previously mentioned person. Or, it can be as complex as un-
derstanding a subtle implicit message, conveyed through the choice of particular vocabulary by the writer and 
drawing on the student’s background knowledge. The researcher develops the idea that the relation between 
vocabulary knowledge and lexical inferencing is a complex one. Each time a word is used in a different context, 
the word acquires a new nuance of meaning depending on the type of information which the student must 
infer on the basis of linguistic and extralingual knowledge. Poetry interpreting skills are important as poetry 
is often written with restrictions around form and structure, and writers are often concise in ways that make 
poems cryptic or very dense with techniques and meaning. The article proves that reading and interpreting 
poetry according to the textual information types should be integrated in foreign language teaching to develop 
not only linguistic skills but also critical thinking and the ability to understand other cultures by means of 
interpreting figurative language.
Keywords: poetry work, text, interpretation, context, literary devices, text fragment, implicate.

Постановка проблеми. Актуальність да-
ної проблеми зумовлена зростаючим ін-

тересом лінгвістики до текстів з герменевтичним 
потенціалом. Поетичний текст є надзвичайно 
насиченим в інформаційному відношенні худож-
нім твором. На думку Лотмана Ю.М., «поетична 
мова є структурою високого рівня складності», 
яка «дозволяє передати такий об’єм інформації, 
який є абсолютно недоступним для передачі за-
собами елементарної власне мовної структури» 
[7, с. 8–9]. Робота з автентичним художнім по-
етичним твором завжди займала важливе місце 
у сучасній лінгвістиці, проте саме навчально-ес-
тетичний потенціал таких творів почав привер-
тати увагу вчених лише в останнє десятиліття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз спеціальної літератури показує, що спроби 
аналізу текстової інформації здійснили такі вчені, 
як Н. Шанський, І. Гальперін, О. Бирюк, Ю. Дег-
тярьова, І. Литвиненко, Н. Осадча, Л. Рудакова, 
О. Снєгова, Є. Пассов та інші. Для студентів-філо-

логів поетичний текст іноземною мовою викликає, 
в першу чергу, професійний інтерес з точки зору ін-
терпретації текстової інформації, так як сприйнят-
тя, зумовлене всією поетичною будовою, спричиняє 
вирішальний вплив на зародження змістової до-
мінанти поетичного твору. Вилучення інформації 
поетичного твору зводиться не лише до розуміння 
самого тексту, але й розвитку емоційної сфери сту-
дентів-філологів, вміння сприймати різні конота-
ції слова, розуміти імпліцитне значення окремих 
елементів твору та його загальної символіки.

Проведене дослідження дозволило з’ясувати, 
що проблема розуміння, вилучення і подальшої 
класифікації видів інформації поетичного твору 
залишається відкритою, а відтак, потребує по-
дальшого вивчення. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Виникає необхідність ви-
ділити види інформації поетичного твору та по-
яснити шляхи експлікації інформації як джере-
ла розуміння змісту і смислу твору.
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Мета статті – трактувати види текстової ін-
формації як засіб формування умінь читання 
та інтерпретації іншомовного поетичного твору. 

Культурна картина світу, будучи поглядом 
члена культури на зовнішній світ, є сукупністю 
знань і уявлень про цінності, норми, мораль, 
менталітет і власної культури, і культур інших 
народів. Ці знання і уявлення про світ, трансфор-
муючись у художні образи, можуть вступати в най-
різноманітніші відношення зі світом [11, c. 144].  
Таким чином, поетичний твір є культурним фе-
номеном і фрагментом мовної картини світу, 
у якому відображаються культура, історія, цін-
ності, норми, мораль, ідеали, психологія народу.

Метафори, символи, концепти, прецедентні 
феномени, культурно маркована лексика, пре-
супозиції є носіями фактуальної, підтекстової, 
емотивно-оцінної та концептуальної інформації 
поетичного твору. Експлікація цієї інформації 
і є джерелом розуміння змісту і смислу твору.

Фактуальну інформацію (змістовно-факту-
альну) розуміємо як експліцитно виражену мов-
ними знаками інформацію, яка містить повідо-
млення про факти, події, процеси. Фактуальна 
інформація не потребує додаткових тлумачень, не 
передбачає імпліцитності, передається мовними 
знаками в прямому значенні [8, c. 167]. Однак ми 
розуміємо експліцитність цієї інформації в контек-
сті авторського наміру (тобто автор мав на меті не-
приховано 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 локаль-
ними імплікатами (які підлягають дешифровці 
в межах певного ситуативного контексту, не вима-
гають спеціальних фонових знань для розуміння 
[7, 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 по-
етичному творі (де домінують емотивно-оцінна, 
підтекстова, концептуальна інформація), однак 
охоплює в ньому свій сегмент, який уможливлює 
сприйняття та інтерпретацію інших видів ін-
формації. Фактуальна інформація виражається 
лексичними одиницями з культурним маркером 
семантики в денотаті (маркер виражений екс-
пліцитно), які інтегруються у висловлювання на 
рівні речення, надфразової єдності тексту; оди-
ниці 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 ак-
туальних знань та засобом їх формування.

Художній текст є унікальним психолого-есте-
тичним феноменом, який допускає необмежену 
кількість інтерпретацій, оскільки є результатом 
авторського задуму, створеного для вираження 
індивідуальних знань про світ за допомогою мов-
них засобів. Тому завданням читача є усвідомлен-
ня авторського задуму, думок і почуттів шляхом 
інтерпретації закладеної в тексті підтекстової 
інформації [6, c. 212]. Підтекст визначаємо як 
свідомо створювану мовцем частину семантичної 
структури тексту, доступну сприйняттю в резуль-

таті особливої аналітичної процедури, яка пе-
редбачає переробку експліцитної інформації 
та виведення на її основі додаткової інформації  
[12, c. 77]. Підтекст випливає зі змісту вербально-
го фрагмента й нашаровується на нього як другий 
план і має психолінгвістичну природу інтерпрета-
ції, що застосовує обробку різних структур знань ав-
тора й читача [8, c. 465]. Розуміння підтекстової ін-
формації зумовлене здатністю читача бачити текст 
як поєднання лінеарної і супралінеарної інформа-
ції [1, с. 47], Підтекстова інформація формується 
в категоріях, метафорах і концептах іншомовної 
культури. Свідомість автора, так само як і чита-
ча, є відблиском фрагменту історико-культурного 
процесу, в якому вони сформовані як особистості. 
Будь-який автор, який пише твір, використовуючи 
підтекст, робить цей твір інтерпретаційно можли-
вим для читача, таким, що читач зможе зрозуміти 
його смисл. Інтерпретація ж можлива завдяки во-
лодінню автором і читачем спільними знаннями, 
культурними концептами та константами, які ви-
кликають в більшій чи меншій мірі спільні асоці-
ації. Читач-іноземець повинен набути достатніх 
екстралінгвальних знань, щоб стати на один куль-
турний щабель з носієм мови у рецепції тексту. 
Таким чином, підтекстову інформацію розглядає-
мо не лише як ментальний, але і як культурний 
феномен. Здатність інтерпретувати підтекстову 
інформацію розглядаємо як компонент лінгвосоці-
окультурної компетентності читача. 

Шлях осягнення авторського задуму (під-
тексту) повинен бути спрямований на виявлен-
ня ключових мовних знаків різного характеру 
і осмислення їх семантики в співвіднесеності з ці-
лями художнього тексту. Багатозначність і недо-
сказаність художнього тексту, а відповідно і під-
тексту, будуються метафорично, що пов'язано, як 
правило, з системою прийомів виразності. При-
хована інформація експлікується завдяки здат-
ності мовних одиниць продукувати асоціативне 
і конотативне значення, а також завдяки здат-
ності речень всередині надфразової єдності роз-
вивати додаткові текстові смисли [9, c. 150–153]. 
Тому, поділяючи висновки Н. Малової, виділяє-
мо два основні фактори, які впливають на роз-
криття імпліцитності підтексту: 

– екстралінгвальні знання: обсяг індивіду-
альних знань людини, її культурний, інтелекту-
альний, моральний рівні, національно-менталь-
на свідомість, професія, виховання, вік [6, c. 212];

– лінгвальні знання: спеціально марковані 
засоби такі, як багатозначні слова, частки, ан-
титези, алюзії, гіперболи, ремарки автора, по-
рушення стандартного функціонування мовних 
засобів, використання парцеляції, еліпсису, за-
мовчування, порушення синтаксичного або ло-
гічного характеру [6, c. 213]. 

Екстралінгвальні знання розглядаємо в ас-
пекті пресупозицій, які складають знаннєве поле 
інтерпретації. 

Інтерпретація підтекстової інформації вима-
гає розкриття локальних та глибинних імпліка-
тів, для дешифрування яких необхідне осмислен-
ня всього художнього тексту (або принаймні його 
фрагмента), наявності соціокультурних знань  
[7, c. 40]. Експлікацію підтекстової інформації ви 
вбачаємо насамперед в інтерпретації метафор, 
символів, концептів, прецедентних феноменів, які 
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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, вира-
женої порушенням стандартного функціонування 
мовних засобів, використанням парцеляції, еліп-
сису, замовчування, порушенням синтаксичного 
або логічного характеру, вважаємо результатом 
розумової діяльності студента і такою, що не скла-
дає змісту лінгвосоціокультурної компетентності.

Емотивно-оцінна інформація поетичного 
твору складає важливий компонент лінгвосоці-
окультурної компетентності, оскільки, з одного 
боку, вона відображає ціннісну складову мовної 
картини світу, а з іншого, розуміння поетичного 
твору, його естетики, глибини авторського заду-
му можливе лише за умови занурення в автор-
ські емоції та оцінки.

Категорію оцінки розглядаємо як текстову ка-
тегорію, яка виражає ставлення адресата, його 
функції в тексті, дійових осіб, імовірного реаль-
ного чи модельованого авторською свідомістю гі-
потетичного читача до описуваних подій, явищ, 
осіб, їхньої поведінки за абсолютною шкалою 
"добре – нейтрально – погано" [8, c. 439]. Емо-
тивність виражає емоційне ставлення адресанта, 
його функції в тексті, дійових осіб, імовірні емоції 
реального чи модельованого авторською свідоміс-
тю гіпотетичного читача щодо описуваних подій, 
явищ, персонажів, їхньої поведінки й активізуєть-
ся за допомогою емоційно заряджених текстових 
компонентів (емоціогенних маркерів) [8, c. 142]. 
Говорячи про емотивність мови, слід звернути осо-
бливу увагу на емотиви, тобто лексичні одиниці, 
фразеологічні єдності, окремі частини мови, син-
таксичні конструкції, основною функцією яких 
є вираз емоцій, але які також можуть служити 
маркерами емоційної ситуації в тексті. Емотивно-
оцінна інформація виражається такими лексич-
ними одиницями [2; 3; 15, докт. дис.]:

– словами з денотативним емотивним значен-
ням (здивування, радість, смуток, образа) та / або 
оцінним (безкорисний, гарний, чудовий, ганебний);

– словами з конотативним емотивним та / 
або оцінним значенням (походеньки, шкапа, 
хіхікати, скиглити);

– слова з емотивним потенціалом, тобто 
такі, що називають поняття, які асоціюються 
з певними емоціями та / або оцінками (свято, 
хвороба, лікарня, Сталін, любити Україну по-
шевченківському (до самопожертви));

– фразеологізми, які несуть підкреслений 
маркер емотивно-оцінної семантики (скалити 
зуби, сидить склавши руки (негативно), 
ангельське терпіння (позитивно));

– модальні частки, вигуки (ледве, боже мій, 
лишенько);

– граматичні способи: за допомогою суфіксів, 
префіксів (нічогісінький, малесенький, запростий).

Саме лексичні одиниці з емотивно-оцінним ком-
понентом семантики у не денотативній частині і ма-
ють стати предметом навчання і ключем до глиби-
ни 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 об-
ставин спілкування [15, докт. дис.]. Наприклад, 
розглянемо два варіанти міні-діалогу:

А: – Остап не міг відчинити двері до перед-
покоїв. 

– Так, я бачив. Він намагався, але йому це не 
вдалося. 

 В: – Остап не міг відчинити двері до перед-
покоїв. 

– Це точно. Він в цей час сидів зі мною під 
грушею. 

У варіанті відповіді А з ситуації видно, що мова 
йде про фізичну неспроможність здійснити зазначе-
ну дію. В той час, як у варіанті В стає зрозуміло, що 
мовець не вірить у сказане; і мова у цьому випадку 
йде про заперечення ймовірності зазначеної дії.

Тлумачення ситуативно вивідної емотивно-
оцінної інформації зумовлене пресупозитив-
ним 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 інформа-
ції, яка породжується й інтерпретується шляхом 
складної синтетичної конденсації й когнітивної 
переробки цілісного змісту на підставі авторсько-
го задуму чи інтерпретаційного фільтра читача. 
Змістовно-концептуальна інформація є глобаль-
ною, перерваною, експліцитно-імпліцитною, 
адже вона поширена в цілому тексті пунктирно 
й репрезентована піковими моментами вербалі-
зації [8, c. 166–167]. Концептуальна інформація 
репрезентує читачеві індивідуально-авторське 
розуміння відношень між явищами, розуміння 
їх причинно-наслідкових зв'язків, їх значущос-
ті в соціальному, економічному, політичному, 
культурному житті народу [1, с. 28]. Концепту-
альну інформацію вважаємо вершиною і глиби-
ною інтерпретації та розуміння поетичного твору.  
Ця інформація потребує складного аналізу. 

Процес розкриття змістовно-концептуальної 
інформації – це і є тлумачення тексту, аналіз 
твору, який найчастіше заснований на інтерпре-
тації стилістичних прийомів. Саме за допомогою 
мовних засобів автор кодує свою ідею, бачення 
проблеми, вносить двоплановість у повідомлен-
ня [10, с. 83]. Поділяючи висновки К. Слуцької, 
вважаємо, що концептуальна інформація є вивід-
ною на основі розуміння фактуальної, емотивно-
оцінної, підтекстової інформації, рівень і глибина 
розуміння концептуальної інформації залежить 
від індивідуального досвіду суб’єкта, розкриваєть-
ся через метафори, концепти, пресупозиції, сим-
воли, а також лексичні засоби, вжиті в прямому 
значенні, через інтерпретацію окремих ситуацій, 
репрезентованих у фрагментах тексту.

Здатність та готовність інтерпретації концеп-
туальної інформації як компоненту лінгвосоціо-
культурної компетентності, з одного боку, визна-
чає глибину розуміння тексту під час читання 
і потребує достатніх пресупозиційних знань для 
здійснення інтерпретації; а з іншого боку, шля-
хом інтерпретації концептуальної інформації 
конкретного художнього твору відбувається зна-
йомство з культурою носіїв мови, поповнення 
екстралінгвальних знань студентів, удоскона-
лення інтерпретаційних умінь.

Висновки та пропозиції. Отже, підсумовуючи 
зазначаємо, що уміння інтерпретувати фактуаль-
ну, підтекстову, емотивно-оцінну та концептуальну 
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інформацію на рівні слова, висловлювання, цілого 
тексту поетичного твору є важливим засобом форму-
вання в майбутніх філологів лінгвосоціокультурної 
компетентності в читанні. Читання та інтерпрета-
ція поетичних текстів, з одного боку, потребує на-

явності у студента певних пресупозитивних знань, 
а з іншого, кожен поетичний текст має стати дже-
релом актуальної, підтекстової, емотивно-оцінної 
та концептуальної інформації, а також засобом 
формування умінь читання та інтерпретації твору.
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