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Дисертація Котловського Андрія Миколайовича присвячена 

розробленню константно актуальної для методики навчання іноземних мов і 

культур як у вищій, так і середній школі проблемі. Лексичні й граматичні 

навички є універсальними, адже забезпечують функціонування всіх без 

виключення видів іншомовної мовленнєвої діяльності, зокрема й говоріння.  

Тема дослідження є своєчасною й актуальною – з-поміж складників 

іншомовної комунікативної компетентності саме компетентність в говорінні 

є найзапитанішою вітчизняною методичною наукою, специфіка дослідження 

якої й проявляється щодо суб’єкта, технологій і засобів навчання.  

Реформа вищої освіти актуалізувала таку організаційну форму навчання 

студентів, зокрема з іноземної мови, як самостійна робота, збільшення 

питомої ваги якої вимагає дослідження її потенційних можливостей у 

формуванні іншомовної комунікативної компетентності. 

Згадані чинники й актуалізують проблематику рецензованого 

дослідження, яка безпосередньо пов’язана з науково-дослідною темою 

кафедри практики англійської мови та методики її викладання 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка «Формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів у 

контексті європейських вимог» (номер державної реєстрації 0113U003330).  

Зміст дисертаційної роботи є логічно структурованим і повністю 

відповідає меті дослідження й поставленим у ньому п’яти завданням:            

1) визначити ключові поняття (лексико-граматична компетентність, 

самостійна робота) дослідження й уточнити структуру англомовної лексико-



граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів; 2) з-поміж 

сучасних обрати підходи до формування англомовної лексико-граматичної 

компетентності в говорінні фахівців економічного профілю й принципи, а 

також ефективні засоби, які оптимізують самостійну роботу студентів;         

3) обґрунтувати дотичний зміст навчання, визначити критерії добору 

професійно орієнтованих текстів і лексичного й граматичного матеріалу;      

4) визначити етапи формування досліджуваної компетентності в процесі 

самостійної роботи студентів, укласти відповідну підсистему вправ і 

розробити лінгводидактичну модель її впровадження; 5) експериментально 

перевірити ефективність пропонованої методики формування у майбутніх 

економістів англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні у 

процесі самостійної роботи й укласти методичні рекомендації для організації 

процесу відповідного навчання. 

У процесі наукової розвідки автором використано адекватні вирішенню 

висунутих завдань теоретичні й емпіричні методи наукового дослідження 

теоретичного й експериментального рівнів і математичної статистики 

(критерії Вілкіксона й Манна-Вітні).  

Усі висунуті дисертантом завдання успішно вирішено. До 

найсуттєвіших наукових результатів його дослідження віднесу такі. 

Передусім визначено структуру лексико-граматичної компетентності в 

говорінні майбутніх економістів, яка є здатністю студентів до коректного 

лексичного й граматичного оформлення усних висловлювань в 

монологічному і діалогічному мовленні. Виокремлено особливості 

самостійної роботи майбутніх економістів з оволодіння досліджуваною 

компетентністю, зокрема видів самостійної роботи (аудиторна, 

позааудиторна), форм (індивідуальна, парна, групова) й типів 

(відтворювальна, реконструктивно-варіативна, евристична, творча) .  

Контекстом формування у майбутніх економістів лексико-граматичної 

компетентності в говорінні в процесі самостійної роботи обрано 

компетентнісний, комунікативно-діяльнісний і рефлексивний підходи, а 



також визначено дотичні принципи: автономії, індивідуалізації навчання, 

поетапності, послідовності й систематичності, міждисциплінарності, 

пізнавальної активності студентів. Ефективними засобами формування у 

студентів англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні в 

процесі самостійної роботи визнано онлайн-відеочат і мовний портфель. 

Заклавши науково обґрунтовані в контексті методики навчання 

іноземних мов і культур теоретичні засади досліджуваної проблеми, Андрій 

Миколайович звернувся до розроблення авторської методики. Остання 

передусім передбачала конкретизацію предметного й процесуального 

аспектів змісту формування у майбутніх економістів англомовної лексико-

граматичної компетентності в говорінні в процесі самостійної роботи й 

обґрунтування критеріїв добору фахових текстів (54 тексти) як одиниці 

рецептивного навчального матеріалу й лексичних одиниць і граматичних 

структур як одиниць продуктивного навчального матеріалу. Також визначено 

дотичні етапи (ознайомлювальний, автоматизації, продукувальний) 

формування досліджуваної компетентності й укладено підсистему вправ, яка 

вміщує п’ять груп і передбачає реалізацію відносної й напівавтономії 

студентів.  

Також сконструйовано лінгводидактичну модель з метою 

комплексного представлення методики формування англомовної лексико-

граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів у процесі 

самостійної роботи. 

Ефективність пропонованої методики, зокрема дієвість розробленої 

підсистеми вправ для формування у майбутніх економістів лексико-

граматичної компетентності в англомовному говорінні під час самостійної 

роботи, була метою методичного експерименту, який був проведений 

поетапно:  перед експериментальний етап (2013/2014 н. р.), основний етап 

(2014/2015 н. р. – 2015/2016 н. р.) і завершальний етап (2016/2017 н. р.). 

Експериментом було охоплено 100 студентів другого курсу економічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 



Загальний приріст рівня сформованості лексико-граматичних навичок 

говоріння студентів експериментальних груп (показник – 17) на тлі 

результатів студентів контрольних груп (показник – 11) засвідчує 

ефективність і технологічність експериментальної методики формування 

англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх 

економістів у процесі самостійної роботи.  

Результати теоретичного дослідження й укладена підсистема вправ на 

основі розробленої моделі навчання слугували підґрунтям для формулювання 

методичних рекомендацій для викладачів щодо формування англомовної 

лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів у 

процесі самостійної роботи.  

Водночас деякі положення дисертації є дискусійними й потребують 

роз’яснення. 

1. Помилковим вважаю виокремлення Андрієм Миколайовичем у 

структурі лексико-граматичної компетентності в говорінні мовленнєвих 

умінь у діалогічному й монологічному мовленні, оскільки вмінням є 

складниками мовленнєвих компетентностей.  

2. З-поміж складників досліджуваної компетентності цілком 

справедливо виокремлено декларативні й процедурні граматичні знання, які 

варто було конкретизувати. Однак у лексичному складнику названо лише 

знання без їх поділу на декларативні й процедурні.   

3. Самостійна робота майбутніх економістів, націлена на формування 

лексико-граматичної компетентності в говорінні, з-поміж інших різновидів 

передбачає опрацювання фонетичного матеріалу, якому варто було 

приділити більше уваги, адже фонетичні навички (поряд з досліджуваними 

лексичними й граматичними) є навичками говоріння. Водночас поза увагою 

дисертанта лишилось аудіювання, хоча «індивідуальне читання автентичної 

літератури, пошук відповідної інформації та виконання певних вправ і 

завдань» до самостійної роботи включені. Водночас прослуховування 

автентичних діалогів і монологів теж сприяє формуванню фонетичних 



навичок. 

4. Ураховуючи особливості функціонування короткотривалої пам’яті, 

автор визначив оптимальний обсяг презентованих упродовж одного заняття 

невідомих лексичних одиниць – до 9-ти. Однак, якщо «магічним числом» 

Дж.Міллера обмежується кількість, то число не обмежує обсяг лексичних 

одиниць, який може бути збільшений за рахунок стійких словосполучень.    

5. Методично некоректним є виокремлення двох останніх етапів 

формування в майбутніх економістів лексико-граматичної компетентності в 

говорінні, оскільки етап автоматизації мовленнєвих дій передбачає 

висловлювання студентів на рівні речення і понадфразової єдності. За умови 

ж їх виокремлення етапи мали б називатись репродуктивний і продуктивний.  

Згадані зауваження не стосуються загального змісту роботи й не 

впливають на позитивну оцінку дослідження Котловського Андрія 

Миколайовича. Його дисертація є завершеною науковою роботою, структура 

і зміст якої повністю відображають перебіг наукового дослідження.  

Дисертаційна робота має наукову новизну: теоретично обґрунтовано й 

розроблено експериментальну методику формування англомовної лексико-

граматичної компетентності в говорінні студентів-економістів під час 

самостійної позааудиторної роботи. 

Дослідження Котловського Андрія Миколайовича має безсумнівне 

практичне значення: колективом авторів розроблено навчально-методичне 

забезпечення дисципліни «Ділова англійська мова» (робочі програми, 

навчальний посібник, тести, методичні вказівки). 

Автореферат дисертації, ідентичний її основному змісту, адекватно 

відображає основні положення дослідження. Його зміст й основні результати 

достатньо повно викладено в 19-ти одноосібних працях дисертанта, зокрема 

шести статтях у наукових фахових виданнях України, одній статті в 

зарубіжному виданні й згаданому вище навчально-методичному посібнику 

“At Home with Economics” (колектив авторів).    

Пропонована методика окреслює перспективи подальших наукових 



розвідок щодо формування лексико-граматичної компетентності в говорінні 

іншими іноземними мовами у фахівців інших нелінгвістичних 

спеціальностей у процесі самостійної роботи під час інших організаційних 

форм навчання іноземної мови у вищій школі. 

З огляду на викладене вище дисертація Котловського Андрія 

Миколайовича «Формування англомовної лексико-граматичної 

компетентності в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної 

роботи», подана на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) є 

закінченим самостійним науковим дослідженням, обсяг, якість й оформлення 

якого відповідають чинним вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів» від 24 липня 2013 року за № 567, а її автор заслуговує присудження 

йому наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).   


