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Актуальність теми дисертаційної роботи Тумак О.М. зумовлена 

важливістю знань з історії методики навчання англійської мови, як складової 

професійної компетентності вчителя англійської мови та відсутністю цілісного і 

системного дослідження становлення і розвитку методики навчання англійської 

мови. Підсилює актуальність і значущість роботи наявність географічних і 

хронологічних рамок, а саме, вибір західноукраїнського регіону, зокрема 

Буковини, характерними рисами якого завжди були поліетнічність, 

багатомовність, розмаїття віросповідань і культур та перебування у складі 

різних держав. Хронологічні рамки дослідження (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 

дозволяють врахувати історичні, політичні та культурні чинники, що впливали 

на розвиток методики навчання англійської мови. Таким чином, історія 

методики навчання англійської мови слушно описана Оксаною Михайлівною 

як складова та невід’ємна частина історії Буковини. Знання історії методики 

навчання в контексті історії регіону забезпечує не лише глибше розуміння 

сучасних процесів, підходів, методів, прийомів навчання, а й усвідомлення 

впливу політичних, економічних, соціальних чинників на освіту, зокрема на 

навчання іноземних мов. 
Актуальність дослідження підтверджується і тим, що робота є частиною 

комплексної науково-дослідної теми Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Формування 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності студентів вищих 

навчальних закладів у контексті європейських вимог» (державний 

реєстраційний номер 0113U003330).  



2 
 

До найбільш істотних наукових результатів, які містяться в дисертації 

Тумак О.М., слід віднести обґрунтування теоретико-методологічних та 

історичних основ дослідження; характеристику впливу історико-соціальних, 

національно-етнічних і освітньо-організаційних засад на розвиток методики 

навчання англійської мови в обраних хронологічних і територіальних межах та 

визначення періодизації розвитку методики навчання англійської мови на 

Буковині в кінці XIX – на початку XX століття; опис особливостей етапів 

становлення і розвитку методики навчання англійської мови у досліджуваний 

період на основі аналізу наукових статей, навчальних програм, підручників для 

різних типів шкіл; визначення методичних підходів та принципів навчання; 

розкриття концептуально-методичних основ методів навчання англійської мови 

та характеристика особливості їх реалізації в різних типах шкіл на Буковині в 

обраних хронологічних межах. Схвалення заслуговує загальна кількість 

опрацьованих архівних документів, а саме, 64 навчальні програми та річні звіти 

і 42 підручника з англійської мови. 

Об’єкт, предмет та завдання дослідження логічно узгоджені і 

відповідають поставленій меті та зумовлюють структуру роботи. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(297 найменувань, із них 104 – англійською, німецькою, польською і 

румунською мовами, 30 – архівні матеріали), 7-ми додатків. Повний обсяг 

роботи – 306 сторінок, зокрема 179 – основного тексту. 

У рецензованій роботі ґрунтовно розкрито зміст трьох розділів відповідно 

до теми і сформульовано відповідні висновки. Так, у першому розділі 

дослідження «Теоретико-методологічні основи розвитку методики навчання 

англійської мови» Тумак О.М. описує методологічні засоби і орієнтири 

філософського, загальнонаукового, конкретно-наукового, технологічного 

рівнів, які заклали наукове підґрунтя для вивчення досліджуваної проблеми. 

Оскільки написання дисертаційної роботи зумовило залучення широкого кола 

друкованих джерел, різних за походженням та інформаційними можливостями, 

Оксана Михайлівна слушно пропонує розділити джерельну базу на три групи: І 
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група – джерела, які безпосередньо висвітлювали процес становлення і 

розвитку методики навчання іноземних мов у різних типах шкіл на Буковині в 

1872–1918 рр.; ІІ група – наукові публікації, що становлять методологічну 

основу дослідження; ІІІ група – історико-педагогічної праці, які в різний час 

відображали розвиток педагогічної освіти на Буковині. Ретроспективний аналіз 

становлення і розвитку методики навчання англійської мови на Буковині 

дозволи авторці визначити критерії переходу від одного до іншого етапу 

розвитку методики на Буковині (кінець XIX – початок XX ст.), а саме: історико-

соціальні та освітньо-організаційні передумови навчання англійської мови; 

розвиток суміжних із методикою наук; якісні зміни в методиці навчання 

англійської мови на досліджуваній території та в обраних хронологічних 

межах. На основі описаних критеріїв Оксана Михайлівна визначає основні 

етапи розвитку методики навчання англійської мови на Буковині. 

У другому розділі дослідження «Становлення методики навчання 

англійської мови на Буковині (1872–1900 рр.)» Тумак О.М. аналізує історичні, 

соціальні та педагогічні передумови, що сукупно сприяли розвитку 

шкільництва на Буковині і вплинули на процес зародження методики навчання 

англійської мови. Дослідниця зазначає інтенсивний розвиток Буковини в 

різноманітних напрямах і сферах життя, позитивні зміни в освіті, а саме, 

надання регіональній освіті більше автономності і свободи у прийнятті рішень, 

що зумовило збільшення уваги до вивчення гуманітарних дисциплін та 

включення англійської мови у 1872 р. до навчальних програм тогочасних шкіл. 

Кропітка робота з джерельною базою дослідження дозволила Оксані 

Михайлівні віднайти і опрацювати як програми з англійської мови, ухвалені 

Крайовою Шкільною Радою і Міністерством віровизнань і освіти Австро-

Угорщини, так і підручники з англійської мови, написані німецькою мовою. 

Дисертантка розглядає структуру і зміст програм з англійської мови і доводить, 

що програми з англійської мови, розроблені у 1872–1900 рр., визначали мету 

навчання, конкретні цілі, зміст і терміни засвоєння мови, відповідали типу 

школи, у якій викладався предмет; окремі програми містили методичні 
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рекомендації щодо організації процесу навчання англійської мови, а також 

перелік підручників з англійської мови, рекомендованих Міністерством 

віровизнань і освіти Австро-Угорщини. 

Аналіз навчальних планів і підручників з АМ досліджуваного періоду дає 

Оксані Михайлівні підстави констатувати, що у 1872–1900 рр. на Буковині 

реалізовувалися перекладні методи навчання англійської мови (граматико-

перекладний і текстуально-перекладний) та аргументовано описати особливості 

реалізації цих методів. 

Третій розділ роботи присвячено розвитку методики навчання англійської 

мови на Буковині (1900–1918 рр.). Оксана Михайлівна продовжує аналіз 

історичних, соціальних та педагогічних передумов та зазначає прогресивні 

зміни у розвитку суспільства, описує освітні реформи, які відбувалися у 

досліджуваний відрізок часу, а саме, перегляд навчальних планів, затверджених 

Міністерством віровизнань і освіти Австро-Угорщини. Авторка доводить, що 
у навчальних програмах досліджуваного відрізку часу матеріал розподілено за 

класами й семестрами, подано кількість тижневих годин, рекомендовано 

підручники та зазначена додаткова література, якою могли користуватися учні 

та вчителі шкіл під час підготовки до занять. Аналіз програм і підручників 

1900–1918 рр. дозволив Тумак О.М. зробити висновок, що на заняттях з 

англійської мови увага приділялась вимові, граматиці, усному мовленню, 

письму, читанню англомовної літератури різних жанрів, при цьому учнів 

знайомили з біографіями найвідоміших англомовних письменників, з історією і 

географією Британії, вчили аналізувати зміст прочитаного, характеризувати 

персонажів, переказувати тексти, декламувати поетичні твори та вміти 

відповідати на запитання. Описані Оксаною Михайлівною вимоги до навчання 

письма, а саме, необхідність навчати учнів писати творчі роботи, листи та 

оголошення за зразками, поданими в підручниках з англійської мови, 

видаються вкрай важливими, особливо у порівнянні з наступними періодами 

розвитку методики навчання англійської мови, коли письмо виступало не 

метою, а лише засобом навчання іноземної мови.  
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Дослідження підручників і програм 1900–1918 рр. дав Тумак О.М. 

підставу вважати, що на початку ХХ ст. на Буковині використовували прямий 

метод навчання англійської мови, реалізація якого мала певні особливості, до 

яких дисертантка відносить використання тлумачення граматичних правил, 

виконання перекладів, читання різножанрової літератури, навчання письма, 

ознайомлення з культурою народу, мову якого вивчали. 

Наукова новизна результатів, одержаних Тумак О.М., не викликає 

сумнівів і полягає у тому, що вперше комплексно досліджено науково-

педагогічну проблему розвитку методики навчання англійської мови на 

Буковині у 1872–1918 рр., яка до цього часу не була предметом спеціального 

дослідження; обґрунтовано періодизацію історії методики навчання англійської 

мови та виокремлено етапи розвитку цієї науки з урахуванням історико-

соціальних, освітньо-організаційних детермінант, а саме: етап становлення 

методики навчання англійської мови (1872–1900 рр.) та етап розвитку методики 

навчання англійської мови (1900–1918 рр.); окреслено можливості реактуалізації 

продуктивних ідей історико-педагогічного досвіду методики навчання 

англійської мови на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. У роботі описано 

процес навчання англійської мови та визначено методичні підходи, принципи, 

методи навчання англійської мови на Буковині в досліджуваний відрізок часу. 

Оксаною Михайлівною уточнено критерії визначення етапів розвитку 

методики навчання англійської мови на Буковині (кінець XIX – початок XX 

століття). До наукового обігу введено маловідомі та невідомі архівні 

документи, історичні факти, пов’язані з розвитком методики навчання 

англійської мови на Буковині (кінець XIX – початок XX століття). Подальшого 

розвитку в дисертаційній роботі набули: систематизація джерельної бази 

дослідження за хронологічним та проблемним підходами; аналіз розвитку 

МНАМ в реальних і дівочих школах Буковини (1872–1918 рр.). 

Детальне ознайомлення з текстом дисертації Тумак О.М. дає підстави 

стверджувати, що підхід дисертантки до дослідження становлення і розвитку 

методики навчання англійської мови на Буковині у кінці ХІХ – на початку ХХ 
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ст. характеризується фундаментальністю; сформульовані у досліджені наукові 

положення, висновки і рекомендації є цілком обґрунтованими, оскільки 

базуються на використанні комплексу взаємопов’язаних загальнонаукових 

методів (аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, порівняння, 

узагальнення); конкретно-науковий методичний апарат представлено 

регіональним, хронологічним підходами, методами критичного аналізу 

літературних джерел, який уможливив вивчення вітчизняних та зарубіжних 

праць, освітніх документів, навчальних програм і підручників; вивчення та 

узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів тих часів, що здійснювалося 

шляхом аналізу підходів, дидактичних і методичних принципів, методів, 

прийомів, методичних рішень; історико-структурним, історико-генетичним, 

історико-порівняльним, історико-системним і методом термінологічного 

аналізу, який застосовано з метою тлумачення окремих термінів відповідно до 

предмета дослідження. На технологічному рівні Оксаною Михайлівною 

використано метод відбору архівних документів і наукових джерел для 

оприлюднення і аналізу невідомих раніше фактів. Варто відзначити 

структурованість роботи, логічність викладу, якісне оформлення наукового 

апарату. Наукові праці, публікації, архівні документи, включені до списку 

використаної літератури, свідчать про фундаментальне опрацювання проблеми 

дослідження становлення і розвитку методики навчання англійської мови на 

Буковині у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Результати дослідження Тумак О.М. характеризуються теоретичною та 

практичною значущістю. Практичне значення одержаних Оксаною 

Михайлівною результатів полягає у створенні робочої навчальної програми 

спецкурсу «Методика навчання англійської мови на Буковині (1872–1918 рр.): 

теорія і практика»; написанні навчального посібника «Практикум з методики 

навчання англійської мови на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ 

ст.)», призначеного для студентів, які навчаються у закладах вищої освіти III–

IV рівнів акредитації за спеціальностями: 014.02 Середня освіта (Мова та 

література (англійська)), 035.04 Філологія. Германські мови та літератури 
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(переклад включно) (Англійська мова і література); матеріали дослідження 

можуть бути використані для викладання навчальних курсів на факультетах 

післядипломної освіти вчителів АМ, у наукових пошуках студентів, 

магістрантів та аспірантів. 

Основні положення та результати рецензованої дисертації відображено у 

13 публікаціях, із них: 7 статей у фахових виданнях України, 1 публікація у 

міжнародному виданні, що входить до наукометричної бази Web of Science, 1 

навчальний посібник, 3 – в матеріалах і тезах науково-практичних 

конференцій. Зазначені публікації повною мірою висвітлюють основні наукові 

положення дисертації.  

В авторефераті дисертації відображено основні положення, результати і 

висновки здійсненого О.М.Тумак дослідження. Зміст автореферату та основні 

положення дисертації є ідентичними.  

Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за необхідне 

зазначити наступні дискусійні положення та зауваження до поданої 

дисертаційної роботи: 

1. У підрозділі 1.3. переважає інформація щодо історичних, 

соціальних та освітньо-організаційних передумов навчання англійської мови, 

розглядаються етапи методики навчання англійської мови, що, на нашу думку, 

не зовсім відповідає назві підрозділу «Підходи до визначення етапів розвитку 

методики навчання англійської мови на Буковині (1872–1918рр.). 

2. Підрозділи 2.1. та 3.1. присвячені передумовам становлення (2.1.) і 

розвитку (3.1.) методики навчання англійської мови. Вважаємо, уніфікація 

структури обох підрозділів полегшувала б сприйняття поданої інформації. 

Окрім того, обсяг підрозділів (3 і 3,5 сторінок відповідно), на нашу думку, не 

дозволяє повністю розкрити передумови становлення і розвитку методики 

навчання англійської мови. 

3. У ході аналізу вправ з підручників авторка визначає типи вправ за 

критеріями комунікативності (хоча відсутність комунікативних вправ в 

підручниках 1872–1918 рр. є очевидною) та спрямованості на прийом / видачу  
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