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офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Бігич Оксани 

Борисівни про дисертацію Кодлюка Ігоря Васильовича «Формування 

англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з 

туризму в коледжах», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 -  теорія та методика навчання

(германські мови). Освіта / Педагогіка

Дисертація присвячена розробленню константно актуальної для 

методики навчання іноземних мов і культур як у закладах вищої, так і 

середньої освіти проблемі. З-поміж складників іншомовної комунікативної 

компетентності саме компетентність у діалогічному мовленні є однією з 

найдосліджуваних вітчизняною методичною наукою. Специфіка ж 

дослідження Кодлюка Ігоря Васильовича проявляється передусім у суб’єкті 

навчання -  студентові другого-третього курсів туристичного коледжу.

Згадані чинники й актуалізують проблематику рецензованого 

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

кафедри практики англійської філології Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Теоретико- 

методичні аспекти професійного становлення та мовної підготовки фахівця 

гуманітарного профілю» (номер державної реєстрації 0110ГЮ00076).

Зміст дисертаційної роботи є логічно структурованим і відповідає меті 

дослідження й поставленим у ньому п’яти завданням: 1) унаслідок аналізу 

джерел з’ясувати стан наукової дослідженості проблеми формування у 

мдйбутніх фахівців сфери туризму англомовної компетентності в 

діалогічному мовленні й уточнити її сутність і структуру; 2) розкрити 

особливості комунікативної ситуації як вагомої й обов’язкової умови 

формування у майбутніх фахівців із туристичного обслуговування 

англомовної компетентності в діалогічному мовленні; 3) обґрунтувати зміст 

навчання англійського діалогічного мовлення студентів спеціальності



«Туристичне обслуговування»; 4) змоделювати процес формування у 

майбутніх фахівців із туризму англомовної компетентності в діалогічному 

мовленні й укласти відповідну підсистему вправ; 5) експериментально 

перевірити ефективність пропонованої методики й укласти методичні 

рекомендації для організації процесу професійно орієнтованого навчання 

студентів другого-третього курсів англійського діалогічного мовлення.

У процесі наукової розвідки автором використано адекватні вирішенню 

висунутих завдань теоретичні й емпіричні методи наукового дослідження і 

математичної статистики, зокрема І-критерій Стьюдента.

Усі висунуті дисертантом завдання успішно вирішено. До 

найсуттєвіших наукових результатів його дослідження віднесу такі. 

Передусім уточнено структуру іншомовної мовленнєвої компетентності в 

діалогічному майбутніх фахівців з туристичного обслуговування; 

конкретизовано зміст формування у студентів туристичного коледжу 

професійно орієнтованої англомовної компетентності в діалогічному 

мовленні; акцентовано вагому роль комунікативної ситуації як обов’язкової 

умови перебігу діалогічного спілкування.
Заклавши науково обґрунтовані в контексті методики навчання 

іноземних мов і культур теоретичні засади досліджуваної проблеми, Ігор 

Васильович звернувся до розроблення авторської методики. Остання 

передусім передбачала конкретизацію предметного й процесуального 

аспектів змісту формування у майбутніх фахівців зі сфери туризму 

англомовної компетентності в діалогічному мовленні й обґрунтування 

критеріїв добору навчального, зокрема мовленнєвого й мовного матеріалу.

З огляду на об’єктивні чинники формування англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні в коледжі з-поміж двох підходів до 

навчання іншомовного діалогічного мовлення був обраний індуктивний 

(«зверху-донизу») підхід. Відповідно до етапів формування досліджуваної 

компетентності укладено дотичну підсистему вправ, яка вміщує чотири

групи.



Також сконструйовано лінгводидактичну модель задля комплексного 

представлення методики формування у майбутніх фахівців з туристичного 

обслуговування англомовної компетентності в діалогічному мовленні в 

контексті сучасних комунікативно-діяльнісного, компетентнісного, 

культурологічного й рівневого підходів.

Ефективність пропонованої експериментальної методики, зокрема 

дієвість розробленої підсистеми вправ для формування в майбутніх фахівців 

зі сфери туризму англомовної компетентності в діалогічному мовленні, була 

метою методичного експерименту, яким було охоплено 89 студентів -  друго- 

/третьокурсників чотирьох вітчизняних коледжів. Загальний приріст рівня 

сформованості компетентності в англійському діалогічному мовленні 

студентів експериментальних груп (показники: високий рівень 32,6%, 

середній рівень 58,7%, низький рівень 8,7%) на тлі результатів студентів 

контрольних груп (показники: високий рівень 20,9%, середній рівень 58,2%, 

низький рівень 20,9%) засвідчує ефективність і технологічність авторської 

методики формування в майбутніх фахівців з туризму англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні.

Результати теоретичного дослідження й укладена підсистема вправ з 

опертям на розроблену модель навчання слугували підґрунтям для 

формулювання методичних рекомендацій для викладачів щодо формування у 

майбутніх фахівців зі сфери туризму англомовної компетентності в 

діалогічному мовленні.

Водночас деякі положення дисертації є дискусійними й потребують 

роз’яснення.
1. Недоцільним вважаю відхід Ігоря Васильовича від традиційної назви 

розділу 1 «Теоретичні засади ...» на користь «Проблема формування...», в 

якому зазвичай узагальнюються дані базових для методики навчання 

іноземних мов наук: лінгвістики, дидактики й психології. Зокрема в цьому 

розділі мені бракувало дослідження психологічних особливостей суб’єктів 

навчання — друго- й третьокурсників туристичних коледжів, що саме й



виокремлює цю дисертацію з-поміж інших аналогічних за предметом и 

об’єктом дослідження.

2.3 огляду на зміст некоректною є назва підрозділу 1.1 «Стан 

проблеми...» натомість «Стан наукової дослідженості проблеми...». Поза 

увагою Ігоря Васильовича чомусь залишились дотичні до його роботи 

кандидатська дисертація О.Ю.Гальченко, присвячена навчанню майбутніх 

менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в 

коледжах, науково-методичні статті Я.В.Окопної, яка досліджує формування 

у майбутніх менеджерів туризму німецькомовної компетентності в 

продуктивних видах мовленнєвої діяльності, та її кандидатська дисертація, 

присвячена навчанню діалогічного мовлення майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. Аналітичні огляди, в цьому випадку наукової дослідженості 

проблеми, бажано завершувати таблицею, яка наочно ілюструє перебіг й 

узагальнює результати аналітичної діяльності автора дисертації.

3. Назва підрозділу 1.2 не відображає особливості дослідження Ігоря 

Васильовича. Загальновідомо, що компетентність у діалогічному мовленні є 

складником іншомовної комунікативної компетентності. Й акцентування 

діалогічного мовлення як кінцевої мети навчання надало б компетентності 

статусу цільової для формування у майбутніх фахівців з туризму. Хибним є 

висновок автора про її склад. Названі на С. 68 дисертації, С. 6 автореферату 

складники (крім мовних компетентностей) є паритетними (поряд з 

компетентністю в діалогічному мовленні) складниками іншомовної 

комунікативної компетентності.

4. Методично некоректним є тлумачення комунікативної ситуації як 

засобу (радше вона є необхідною умовою вправ для формування 

компетентності в діалогічному мовленні) й методів навчання, які в 

авторському баченні є технологіями (інтерактивною, проектною, кейсовою) 

навчання.
5. Відсутність з-поміж підходів до навчання професійно орієнтованого 

підходу (С. 108; рис. 2.1), а також вузьке трактування професійної мети як



надання дотичних професійно орієнтованих знань (С. 131) спричинили 

представленість рольових ігор, як найхарактерніших організаційних форм 

навчання діалогічного мовлення, через настанови до них «Уявіть собі» чи 

«Маке ир а <Зіа1о§ие», а не через професійно орієнтовані ролі двох учасників 
діалогу.

Згадані зауваження не стосуються загального змісту роботи й не 

впливають на позитивну оцінку дослідження Кодлюка Ігоря Васильовича. 

Його дисертація є завершеною науковою роботою, структура і зміст якої 

повністю відображають перебіг наукового дослідження.

Дисертаційна робота має наукову новизну: теоретично обґрунтовано й 

розроблено методику формування у майбутніх фахівців з туризму 

англомовної компетентності в діалогічному мовленні, відображену в 

дотичній моделі навчання в коледжах, яку складають цільовий, змістово- 

процесуальний і критеріально-результутивний блоки.

Дослідження Кодлюка Ігоря Васильовича має практичне значення: 

розроблено діагностичний інструментарій формування у майбутніх фахівців 

із туристичного обслуговування англомовної компетентності в діалогічному 

мовленні, укладено дотичну підсистему вправ з опертям на дібраний 

мовленнєвий і мовний професійно орієнтований навчальний матеріал, 

найуживаніший фахівцями з туризму.

Автореферат дисертації, ідентичний її основному змісту, адекватно 

відображає основні положення дослідження. Його зміст й основні результати 

достатньо повно викладено в 14-ти одноосібних працях дисертанта, зокрема 

чотирьох статтях у наукових фахових виданнях України, двох статтях у 

зарубіжних виданнях.

Пропонована методика окреслює перспективи подальших наукових 

розвідок щодо формування у майбутніх фахівців з туризму англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні засобами інтерактивних технологій, 

а також у дослідженні потенційних можливостей навчальної дисципліни 

«Англійська мова в туристичній індустрії», зокрема аспекту наступності.



З огляду на викладене вище дисертація Кодлюка Ігоря Васильовича 

«Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні 

майбутніх фахівців з туризму в коледжах», 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).

Доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри методики 
викладання іноземних мов й 
інформаційно-комунікаційних технологій 
Київського національного ^


