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Дисертація Скіби Наталії Ярославівни присвячена розробці актуальної 

для методики навчання іноземних мов у немовних вишах проблемі 

інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної 

компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних 

спеціальностей, яка представлена в контексті сучасних вимог до якості 

мовленнєвої підготовки майбутніх викладачів.

Сьогодні процеси глобалізації та інтеграції української економіки в 

світову зумовлюють необхідність підготовки кваліфікованих фахівців, 

здатних ефективно здійснювати міжкультурну комунікацію в професійній 

сфері для досягнення взаєморозуміння із зарубіжними партнерами. Однак 

досягнення безперешкодного рівня іншомовної комунікації в процесі 

професіональної діяльності можливо лише за наявності в них належного 

рівня володіння мовою міжнародного спілкування -  англійською. Значна 

відповідальність за виконання цього завдання покладена на вищі навчальні 

заклади, що покликані забезпечити належний рівень сформованості 

професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності 

випускників, які представлятимуть українські компанії на міжнародній арені. 

Відтак, особливої актуальності набуває підготовка фахівців до викладання 

англійської мови за професійним спрямуванням для економічних 

спеціальностей, що зумовлює актуальність дисертаційної розвідки.



Свідченням актуальності є той факт, що робота виконана відповідно до 

плану наукової роботи 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 державної реєстрації 0118Ш03128). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В.Гнатюка (протокол № 1 від 30.08.2016 р.).

Вибір об’єкту і предмету дисертаційної роботи є вмотивованим і 

назрілим. Зміст роботи є логічно структурованим і повністю відповідає меті 

дослідження і поставленим у ньому п’яти завданням, які в процесі роботи 

були успішно вирішеними.

Дисертаційне дослідження вміщує вступ, три розділи, висновки, список 

використаних джерел і додатки, до яких увійшли експериментальні та 

навчальні матеріали. Повний обсяг дисертації викладено на 337 сторінках, з 

них 187 -  основного тексту.

Вступ охоплює всі необхідні рубрики, які відображають актуальність, 

наукову новизну, практичну значущість, апробацію результатів тощо.

У першому розділі дисертації «ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 

ІНТЕГРОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА

МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ 

м о в и  д л я  е к о н о м іч н и х  с п е ц іа л ь н о с т е й » закладаються науково 

обґрунтовані в контексті методики навчання іноземних мов і культур 

теоретичні засади проблеми, що досліджується. З’ясовано ключові поняття 

роботи: «професійна компетентність викладача іноземної мови» та

«професійна компетентність викладача іноземної мови за професійним 

спрямуванням», «іншомовна комунікативна компетентність» та «методична 

компетентність» майбутніх викладачів англійської мови; детально 

проаналізовано функції та ролі викладача англійської мови для економічних 

спеціальностей відповідно до структури методичної компетентності; 

окреслено комунікативні стратегії, які мають реалізовуватись у процесі



оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю. Заслуговує на 

увагу власне визначення базових понять, які запроваджуються авторкою 

дисертації, а саме: «іншомовна комунікативна компетентність майбутнього 

викладача англійської мови для економічних спеціальностей» та «методична 

компетентність викладача іноземної мови для економічних спеціальностей», 

їх структура та компоненти.

У  другому розділі дисертації «МЕТОДИКА ІНТЕГРОВАНОГО 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ» Наталія Ярославівна звернулася до 

розроблення авторської методики. Цей розділ є найціннішим у роботі, 

оскільки саме в ньому обговорюються усі аспекти змісту інтегрованого 

формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей 

майбутніх викладачів англійської мови, які виступають основою 

запропонованої методики. Проводиться обґрунтування принципів навчання, 

критеріїв добору навчального та автентичного матеріалу, трьох етапів 

інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної 

компетентностей: ознайомчого (теоретичної підготовки); практичної

підготовки та продуктивного, відповідно до яких укладено дотичну 

інтегровану систему вправ та завдань для формування іншомовної 

комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів 

англійської мови для економічних спеціальностей.

Також сконструйовано лінгводидактичну модель задля комплексного 

представлення методики формування іншомовної комунікативної та 

методичної компетентностей в контексті сучасних компетентнісного, 

інтегрованого, комунікативно-діяльнісного і рефлексивного підходів, 

компонентами якої є: цільовий, концептуальний, змістовий та оцінювально- 

результативний компоненти.

Ефективність представленої методики доведено в ході ретельно 

підготовленого методичного експерименту, який описано в третьому розділі



дисертації «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ 

ІНТЕЕРОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА 

МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ». Експеримент проводився на 

базі Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка впродовж 2017-2018 навчального року. В експерименті 

брали участь студенти І курсу магістратури спеціальностей 014.02 Середня 

освіта (Мова і література (англійська)), 035.04 Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно).

Наталія Ярославівна ретельно описує зміст експериментального 

навчання, критерії оцінювання рівня сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності та методичної компетентності майбутніх 

викладачів англійської мови для економічних спеціальностей та відповідні 

кількісні показники цих критеріїв, наводить дані експерименту, що були 

перевірені спочатку за допомогою тестів Колмогорова-Смірнова, Лілієфорса 

і Шапіро-Вілка для перевірки нормальності розподілу тестуємих студентів в 

групах, а також за ^критерієм Стьюдента для залежних вибірок (якщо 

розподіл нормальний) та критерій Вілкіксона (якщо розподіл ненормальний) 

для встановлення статистичної значущості відмінності двох залежних 

вибірок. Всі проведені обчислення продемонстрували ефективність 

розробленої методики.

Результати теоретичного дослідження й укладена система вправ з 

опертям на розроблену лінгводидактичну модель навчання слугували 

підґрунтям для формулювання методичних рекомендацій для викладачів 

щодо інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної 

компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних 

спеціальностей.

Водночас деякі положення дисертації є дискусійними й потребують 

роз’яснення.



1. У складі лінгвосоціокультурної компетентності дисертант виділяє 

такі конструкти, як «готовність» і «здатність» до усних та письмових 

контактів з представниками англомовних країн, аналізу, порівняння різних 

явищ економічної та соціальної сфер життя України та англомовних країн (с. 

46 дисертації). Варто було б пояснити, як корелюють між собою 

вищезазначені поняття у контексті дослідження.

2. Авторкою надано дуже детальний аналіз понять: «професійна 

підготовка викладачів іноземної мови», «іншомовна комунікативна 

компетентність», «методична компетентність», «економічний дискурс», 

«методичний дискурс». На нашу думку, доцільно було б також детально 

розглянути і поняття «інтеграція», як ключове в назві теми дисертації 

«інтегроване формування іншомовної комунікативної та методичної 

компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних 

спеціальностей», та проаналізувати роботи таких вчених, як: В. Безрукова, 

Р. Мартинова, О. Тарнопольський, Ю. Тюнніков, Н. Чапаєв, J. Cenoz, 

D. Marsh, М. Martin, W. Yang, які досліджували феномен інтеграції з різних 

точок зору: педагогічна інтеграція, психологічні основи інтегрованого 

навчання, інтеграція та синтез. На жаль, цьому аспекту присвячено тільки 2 

сторінки дисертації (с. 71-72 дисертації), на яких автор аналізує поняття 

«інтегрований підхід».

3. У предметному аспекті змісту інтегрованого формування іншомовної 

комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів 

англійської мови для економічних спеціальностей дисертант виділяє 

навчальні та комунікативні стратегії (с. 103 дисертації). В свою чергу, варто 

було б приділити увагу формуванню навичок оперування цими стратегіями у 

наведених прикладах вправ.

4. Серед компонентів іншомовної комунікативної компетентності 

майбутнього викладача англійської мови для економічних спеціальностей 

дисертант виділяє фонетичну, лексичну і граматичну усвідомленість. 

Відповідно, у наведених прикладах вправ варто було б закцентувати: як



здійснюється цілеспрямований розвиток фонетичної, лексичної і граматичної 

усві домл еності.

Однак зазначені зауваження не стосуються загального змісту роботи й 

не впливають на позитивну оцінку дослідження Скіби Наталії Ярославівни. Її 

дисертація є завершеною науковою роботою, структура і зміст якої повністю 

відображають перебіг наукового дослідження.

Дисертаційна робота має наукову новизну: теоретично обґрунтовано і 

розроблено методику інтегрованого формування іншомовної комунікативної 

компетентності та методичної компетентності майбутніх викладачів 

англійської мови для економічних спеціальностей, відображену в дотичній 

лінгводидактичній моделі навчання.

Дослідження Скіби Наталії Ярославівни має практичне значення: 

розроблено діагностичний інструментарій формування іншомовної 

комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів 

англійської мови, укладено дотичну систему вправ з опертям на дібраний 

мовний і мовленнєвий професійно орієнтований навчальний матеріал, 

розроблено навчально-методичний посібник «English for Economics» (у 

співавторстві), призначений для використання у процесі іншомовної 

професійної підготовки студентів економічних спеціальностей закладів 

вищої освіти.

Автореферат дисертації, ідентичний її основному змісту, адекватно 

відображає основні положення дослідження. Зміст дисертаційної роботи й 

основні результати достатньо повно викладено в 22-ох працях дисертанта, 

зокрема у п’яти статтях у наукових фахових виданнях України, однієї статті 

у науковому періодичному зарубіжному виданні (Канада).

Пропонована методика окреслює перспективи подальших наукових 

розвідок щодо вивчення проблеми інтегрованого формування іншомовної 

комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів 

англійської мови для інших нефілологічних спеціальностей із подальшою 

розробкою відповідних методик.



З огляду на викладене вище вважаємо, що дисертація Скіби Наталії 

Ярославівни «Інтегроване формування іншомовної комунікативної та 

методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для 

економічних спеціальностей», є закінченим самостійним науковим 

дослідженням, обсяг, якість й оформлення якого відповідають чинним 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р. та № 

1159 від 30.12.2015 р., а її авторка заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія та 

методика навчання (германські мови).
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