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Дисертація Чорної Ірини Юріївни присвячена розробці актуальної для 

методики навчання іноземних мов і культур у нелінгвістичних вищих 

навчальних закладах у контексті загальноєвропейських вимог до якості 

іншомовної освіти студентів нелінгвістичних спеціальностей.  

Тема дослідження не викликає жодних сумнівів щодо її своєчасності й 

актуальності з огляду на низку чинників.  

Передусім, з-поміж складників іншомовної компетентності саме лексична 

компетентність, зокрема в письмі, є недостатньо науково дослідженою 

вітчизняною методичною наукою. Рецензентові відомо лише три дослідження 

вітчизняних методистів (О. Петращук, В. Борщовецька, Ю. Семенчук) саме 

англомовної лексичної компетентності як цільової для формування у студентів 

нелінгвістичних спеціальностей.  

По-друге, недавнє виокремлення письма як виду іншомовної мовленнєвої 

діяльності, яке довгий час слугувало «Попелюшкою» для інших її видів, 

зумовлює потребу в науково-методичних дослідженнях іншомовної мовленнєвої 

компетентності в письмі. 

По-третє, з-поміж сучасних технологій навчання іноземних мов і культур 

авторка обрала кейсові технології, які були досліджені О. Ярошенко щодо 

навчання діалогічного мовлення майбутніх викладачів англійської мови. Однак 

майбутні маркетологи ще були суб’єктами наукових розвідок вітчизняних 

методистів.  

Згадані чинники й актуалізують проблематику рецензованого дослідження, 

яка безпосередньо пов’язана з науково-дослідною темою Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

«Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності 



студентів вищих навчальних закладів у контексті європейських вимог» (номер 

держреєстрації 0113U003330).  

Зміст дисертаційної роботи є логічно структурованим і повністю відповідає 

меті дослідження й поставленим у ньому п’яти завданням: 1) уточнити 

структуру ключового поняття дослідження - англомовної лексичної 

компетентності в діловому письмі фахівців з маркетингу; 2) обрати підходи до 

формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в 

діловому письмі й дотичні принципи, а також виокремити особливості кейсової 

технології навчання; 3) конкретизувати зміст формування у майбутніх 

маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому письмі;             

4) визначити етапи такого навчання засобом кейсової технології, розробити 

підсистему вправ і завдань, а також сконструювати відповідну лінгводидактичну 

модель; 5) експериментально перевірити ефективність пропонованої методики 

формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в 

діловому письмі й укласти методичні вказівки для викладачів англійської мови 

професійного спрямування. 

У процесі наукового пошуку авторкою використано адекватні вирішенню 

цих завдань теоретичні й емпіричні методи дослідження науково-теоретичного й 

науково-експериментального рівнів і математичної статистики (χ-критерій 

Пірсона, критерії Вілкіксона й Манна-Вітні).  

Усі зазначені вище завдання були успішно вирішені дисертанткою. До 

найсуттєвіших наукових результатів її дослідження віднесу такі. Передусім, 

конкретизовано поняття й уточнено структуру англомовної лексичної 

компетентності майбутніх маркетологів у діловому письмі (лексичні знання, 

лексичні навички й лексична усвідомленість); охарактеризовано когнітивний і 

мовний аспекти письмового дискурсу цих фахівців;  з-поміж сучасних підходів 

обрано компетентнісний, комунікативно-діяльнісний, диференційований і 

проблемно-ситуативний підходи до формування англомовної лексичної 

компетентності в письмі; запропоновано алгоритм реалізації кейсової технології 

такого навчання в умовах жорсткого й гнучкого управління викладачем учіння 

студентів.  



У такий спосіб Ірина Юріївна заклала науково обґрунтовані з точки зору 

методики навчання іноземних мов і культур і суміжних з нею наук теоретичні 

засади досліджуваної проблеми.  

Пропонована авторкою методика передбачала конкретизацію двох аспектів: 

процесуального й предметного змісту формування в майбутніх маркетологів 

англомовної лексичної компетентності в діловому письмі; обґрунтування 

критеріїв добору навчального матеріалу; визначення етапів (ознайомлювальний, 

репродуктивний, продуктивний) і розроблення підсистеми вправ і завдань для 

формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності у 

діловому письмі, а також конструювання дотичної лінгводидактичної моделі, 

яку складають концептуально-цільовий, організаційний, змістовий, 

оцінювально-результативний компоненти.  

Перевірка ефективності авторської методики, зокрема дієвість розробленої 

підсистеми вправ і завдань для формування в майбутніх маркетологів 

англомовної лексичної компетентності в діловому письмі, була метою 

методичного експерименту, яким було охоплено 72 студенти економічного 

факультету спеціальності «Маркетинг» Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Загальний приріст рівня сформованості лексичних навичок у 

письмі студентів експериментальних груп, які досягли поглибленого рівня (13% 

і 14%), на тлі результатів студентів контрольних груп (0%), засвідчує 

ефективність і технологічність методики формування в майбутніх маркетологів 

англомовної лексичної компетентності в діловому письмі засобом кейсової 

технології. 

Результати теоретичного дослідження й укладена система вправ і завдань 

на основі розробленої моделі навчання слугували підґрунтям для формулювання 

методичних рекомендацій для викладачів англійської мови, зокрема таких 

навчальних дисциплін як «Англійська мова», «Англійська мова за професійним 

спрямуванням», «Ділова англійська мова», «Академічна комунікація». 

Водночас висловлю низку зауважень, які радше є перспективами 

подальших наукових розвідок Ірини Юріївни. 

1. У назві дисертації варто було конкретизувати вид письма як «ділове», 



оскільки надалі за текстом дисертації мовиться саме про цей різновид письма.  

2. Пояснення потребує твердження авторки, що «…кейсом може виступати 

будь-яка максимально наближена до реальності комунікативна ситуація». Кейс є 

текою навчально-пізнавальних матеріалів. 

3. Не можу погодитись зі змістом першого (підготовчого) етапу реалізації 

кейс-технології: «На першому етапі (підготовчому), викладач, спираючись на 

тематику заняття, обирає який саме кейс за структурою (структурований, кейс 

«першовідкривач», стислий чи міні) та розміром (стислий чи міні) створюватиме 

і розробляє відповідну проблемну ситуацію для професійної діяльності 

майбутніх маркетологів, а також створює додаткові завдання для самостійного 

опрацювання студентами, необхідних для вирішення конкретного кейсу даних», 

оскільки його змістове наповнення має бути зорієнтоване передусім на студента 

як суб’єкт формування досліджуваної компетентності, а не на викладача 

іноземної мови.  

4. У назвах перших двох етапів формування в майбутніх маркетологів 

англомовної лексичної компетентності в письмі зайвим видається означення 

«рецептивно», оскільки процеси ознайомлення й репродукції передбачають 

сприйняття матеріалу через зоровий чи слуховий аналізатор, чи обидва.  

5. Спостерігаються певні методичні некоректності на кшталт «кейс-

технології як засіб» (засобом є саме кейс як набір навчально-пізнавальних 

матеріалів); «вирішувати кейс» натомість «вирішувати проблему кейсу», 

«навчальна діяльність студента» натомість «учіння студента» тощо.    

Однак висловлені зауваження не стосуються загального змісту дисертації 

Ірини Юріївни й не впливають на позитивну оцінку проведеного нею 

дослідження, структура і зміст якого повно відображають його перебіг.  

Очевидною є наукова новизна: теоретично обґрунтовано й розроблено 

методику формування в майбутніх маркетологів англомовної лексичної 

компетентності в письмі засобом кейсової технології. Безсумнівним є практичне 

значення, зокрема укладено навчальний посібник для майбутніх маркетологів 

«English Vocabulary in Business Written Communication for Prospective Marketers» 

(у співавторстві з Н. О. Микитенко). 



Автореферат, ідентичний основному змісту дисертації, адекватно 

відображає її основні положення. Зміст й основні результати дослідження повно 

викладено у 8-ми одноосібних працях дисертантки, зокрема чотирьох статтях у 

наукових фахових виданнях ДАК України, двох статтях у зарубіжних виданнях і 

згаданому вище навчальному посібнику.    

Пропонована методика окреслює перспективи подальших наукових 

розвідок щодо формування лексичної компетентності в інших видах іншомовної 

мовленнєвої діяльності у фахівців інших нелінгвістичних спеціальностей і 

спеціалізацій засобами інших іноземних мов і сучасних технологій їх навчання. 

З огляду на викладене вище дисертація Чорної Ірини Юріївни 

«Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в 

письмі засобом кейс-технології» є закінченим самостійним дослідженням, обсяг, 

якість й оформлення якого відповідають чинним вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року за № 567, а її авторка 

заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).   

 


