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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Бурак Мар’яни Ігорівни 

«Взаємопов’язане формування у майбутніх викладачів англійської мови 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні та інформаційно-

комунікаційної компетентності», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – 

теорія та методика навчання: германські мови 

 

       Проблематика дисертації, безумовно, є актуальною. Це випливає з вимог 

регулятивних документів, зокрема, Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти, та потреб сьогодення. Глобальне поширення інформаційних 

технологій вимагає кардинальних змін у підходах до підготовки сучасних 

вчителів іноземних мов, з урахуванням володіння ними сучасними 

інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ), а також орієнтацією 

сучасних студентів на їх використання як у повсякденному житті, так і в 

спеціалізованих сферах, зокрема, навчанні. Звідси логічно випливає 

необхідність розробки та упровадження методики навчання майбутніх 

фахівців, зокрема і викладачів іноземних мов, з урахуванням згаданих 

чинників. На сьогодні слід констатувати, що така методика в цілісному й 

науково обґрунтованому вигляді є відсутньою.  

      Формування уміння майбутніх викладачів відбирати й наповнювати ІКТ в 

процесі власної професійної діяльності, відповідно до ситуації навчання, 

індивідуальних особливостей та інтересів студентів, а також застосовувати ці 

технології для власного особистісно-професійного розвитку, є дуже 

важливим, оскільки успіх як у справі навчання, так і в подальшій професійній 

діяльності випускників магістратури, суттєво залежить, зокрема, від рівня 

володіння ними професійно орієнтованим іншомовним мовленням та 

згаданими технологіями. Зважаючи на темпи проникнення ІКТ в усі сфери 

життя, тематику дисертації слід визнати не тільки актуальною, але й 

перспективною.  
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     Етапи дослідження є логічними та обґрунтованими. За результатами 

аналізу численних праць інших авторів та практики навчання, дисертантка 

сформулювала вмотивовану мету дослідження і побудувала систему логічних 

і взаємопов’язаних завдань для її досягнення. Зокрема, вона комплексно 

розглянула теоретичні питання, пов’язані з формуванням інформаційно-

комунікаційної компетентності та професійно орієнтованої компетентності в 

говорінні, вичерпно визначивши зміст кожного із цих ключових понять; 

обґрунтовано окреслила їхній компонентний склад; раціонально 

ідентифікувала рівень володіння англійською мовою, на який слід 

орієнтуватися в процесі навчання; переконливо визначила характерні ознаки 

монологічного й діалогічного мовлення.  

           В процесі послідовного вирішення сформульованих нею завдань, 

авторка слушно конкретизує зміст взаємопов’язаного формування згаданих 

компетентностей, чітко визначаючи компонентний склад як предметного, так 

і процесуального його аспектів. Виходячи з визначених нею теоретичних 

передумов, дисертантка логічно обґрунтовує критерії відбору навчального 

матеріалу, сервісів та програм, спираючись на які, здійснює вмотивовану їх 

селекцію для потреб власного експериментального навчання.  

     Подальший розвиток дослідження пов’язано з намаганням послідовно 

розв’язати поставлені нею завдання за рахунок побудови системи вправ і 

завдань з урахуванням викладених вище напрацювань і відповідної 

організації матеріалу навчання та навчального процесу.  

      Зокрема, обґрунтоване виділення авторкою трьох етапів 

взаємопов’язаного формування професійно орієнтованої компетентності в 

говорінні та інформаційно-комунікаційної компетентності знайшло своє 

логічне відображення у побудові вмотивованої системи вправ і завдань.   

      Згадана система, яка чітко співвідноситься із виділеними етапами 

формування названих компетентностей, вмотивовано містить дві 

підсистеми вправ, в межах яких реалізуються шість груп вправ і завдань.  
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     Наявність згаданої системи, а також детальне обґрунтування способу 

виконання та контролю кожної вправи, дозволили побудувати логічну і 

вмотивовану експериментальну програму навчання. Доцільно окремо 

відзначити ретельність підготовки та проведення експерименту з 

додержанням вимог до цього виду дослідження. Зокрема, до початку 

експериментального навчання, дисертантка сформулювала чітку гіпотезу про 

залежність ефективності формування згаданих компетентностей від форми  

організації навчання. Прогнозувалося, що навчання буде ефективним за умов 

забезпечення взаємопов’язаного й  поетапного їх формування, використання 

веб-квестів, ділових ігор та презентацій, застосування сучасних інтернет-

сервісів та програм. 

     Крім того, авторка розробила обґрунтовані критерії оцінки роботи 

студентів на кожному етапі навчання; організувала природне, базове, 

вертикально-горизонтальне і відкрите експериментальне навчання; коректно 

одержала, статистично обробила та логічно інтерпретувала числові дані, 

сформулювала обґрунтовані методичні рекомендації щодо процесу навчання 

майбутніх викладачів англійської мови. 

     Новизна дослідження полягає у тому, що в ньому вперше здійснена загалом 

успішна спроба теоретичного обґрунтування та розробки моделі 

взаємопов’язаного формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

та професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх викладачів 

англійської мови. 

     Практичне значення дослідження полягає у відборі навчального матеріалу 

й сучасних ІКТ для потреб навчання майбутніх викладачів англійської мови, 

а також у розробці комплексів вправ та укладанні методичних рекомендацій 

для взаємопов’язаного розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності та професійно орієнтованої компетентності в говорінні 

студентів згаданого профілю.    

      Результати дослідження є достовірними й обґрунтованими, що 

забезпечується методами дослідження, які відповідали поставленій меті та 
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завданням, достатньою кількістю і репрезентативністю учасників 

експерименту, передекспериментального і післяекспериментального зрізів; 

застосуванням апарату математичної статистики на етапі обробки результатів 

експерименту. 

      Проблематика дисертації пов’язана  з державною програмою наукових 

досліджень в межах науково-дослідної теми кафедри практики англійської 

мови та методики її викладання «Формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів у 

контексті європейських вимог» (номер держреєстрації 0113U003330), а також 

кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка «Теорія і практика навчання іноземних мов у закладах 

освіти різних типів» (номер держреєстрації 0118U003128).  

     Ключовими проблемами дисертації є: формулювання психологічних, 

дидактичних та методичних передумов взаємопов’язаного розвитку 

інформаційно-комунікаційної та професійно орієнтованої компетентностей в 

говорінні у майбутніх викладачів англійської мови; обґрунтування змісту 

відповідного навчання і критеріїв відбору ІКТ та мовного матеріалу для його 

забезпечення; виділення етапів названого навчання; теоретичне 

обґрунтування його методики; розробка його моделі та відповідного 

комплексу вправ. 

      У роботі вперше: теоретично обґрунтовано методику взаємопов’язаного 

формування у майбутніх викладачів в англійської мови інформаційно-

комунікаційної та професійно орієнтованої компетентностей у говорінні, 

запропоновано модель розвитку згаданих умінь студентів, його етапи, а також 

обґрунтовано структуру і зміст комплексів вправ для розвитку згаданих 

компетентностей.  

Дисертація є завершеною науковою роботою, структура і зміст якої 

вичерпно репрезентує хід наукового дослідження авторки. Сутність 
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дисертації повно викладено в 12 публікаціях дисертантки та авторефераті. 

Зміст автореферату й основних положень дисертації є ідентичним.   

Попри загальне позитивне враження, дисертація містить певні 

положення, які є дискусійними і потребують пояснень. 

     1. У висновку 1 (с. 184 дисертації), подаючи перелік компонентів 

професійно орієнтованої компетентності в говорінні, авторка, зокрема, 

окремо відносить до них два майже ідентичних терміни: «мовленнєві 

навички» (до них вона слушно відносить фонетичні, лексичні й граматичні) 

та «мовленнєві навички і вміння», куди вона знову включає мовленнєві (які 

вже начебто поглинались змістом попереднього компонента), а також 

методичні, лінгвосоціокультурні, навчальні, інтелектуальні, організаційні та 

компенсаційні. Видається, що останні шість груп навичок та умінь важко 

віднести до мовленнєвих, а тому вони навряд чи можуть включатися до однієї 

групи з останніми.   

     2. Розглядаючи порівняльні ознаки діалогічного й монологічного мовлення 

на рівнях С1 і С2 (с. 37-38 дисертації), авторка, зокрема, вказує на 

«спонтанність», характерну для діалогічного, з одного боку, та «словесну 

імпровізацію», як відмінну ознаку монологічного мовлення. Зважаючи на 

семантичну близькість цих понять, бажано було б пояснити різницю між 

ними.  

     3. Потребують пояснення підстави, на яких було об’єднано (с. 15 

автореферату) в одну групу мовленнєві і загальнонавчальні вміння як 

компоненти предметного аспекту навчання, оскільки видається, що між 

комунікативними вміннями, з одного боку, та принаймні інтелектуальними, 

організаційними й рефлексивними – з іншого, існує досить суттєва різниця.  

     4. Інформація щодо експериментального навчання не завжди є вичерпною. 

Зокрема, не зовсім зрозумілою є різниця в змісті навчання в 

експериментальних та контрольних групах, не вдалося виявити й даних про 

стать та вік студентів, які брали участь в ньому.  

 




