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  У час, коли поширюються зв’язки України із світовою спільнотою, 

актуальність теми дисертаційного дослідження І. В. Скріль є 

беззаперечною та не викликає жодних сумнівів. Не розробленість сучасних 

методів, способів і засобів, а також важливість формування професійно 

орієнтованої англомовної лексичної компетентності (ПОАЛК) в говорінні у 

майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, зумовили вибір теми 

дослідження. На часі постає питання про залучення ефективних засобів 

навчання – автентичної відеофонограми, що демонструється за допомогою 

програмно-технічних засобів (мультимедійних комп’ютерів, проекторів, 

глобальних інформаційних мереж, Інтернету). Вирішення такого нагального 

завдання у повному обсязі можливе лише за умови створення надійної 

теоретичної бази, яка уможливить застосування ефективного інструменту для 

розроблення навчальних матеріалів, що відповідають вимогам сьогодення. 

Тому поява дослідження І. В. Скріль є своєчасною та зумовлена логікою 

розвитку сучасної методики навчання іноземних мов, зважаючи на 

відкритість і доступність сучасної відеофонограми з одного боку, та брак 

відповідних досліджень і розробок щодо їх застосування для формування 

ПОАЛК в говорінні у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, з 



іншого. Все це дозволяє твердити, що проблематика дисертації є 

актуальною та перспективною. 

Новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснена спроба на 

засадах комунікативного, інтерактивного, студентоцентристського, 

соціолінгвістичного підходів вивчити, теоретично обґрунтувати та розробити 

методику формування ПОАЛК в говорінні у майбутніх фахівців готельно-

ресторанної справи з використанням автентичних відеоматеріалів, що 

передбачає три етапи, використання підсистеми вправ, яка співвідноситься з 

етапами, зазначеними вище й охоплює п’ять груп з відповідними підгрупами; 

розроблено й обгрунтовано лінгводидактичну модель формування 

професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності з 

використанням автентичних відеоматеріалів, спрямованої на реалізацію 

створеної методики. 

Практичне значення рецензованого дослідження полягає відборі й 

організації навчального матеріалу, як-от: Лексичний мінімум термінів сфери 

готельно-ресторанної справи для засвоєння студентами 1-го курсу 

бакалаврату спеціальності «готельно-ресторанна справа» у процесі вивчення 

ними навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням 

(англійська))» (див. Додаток А), відбір автентичних відеофонограм; 

розробленні підгруп і груп вправ, обєднаних у єдину підсистему, створенні 

методичних рекомендацій для викладачів ЗВО щодо організації процесу 

формування ПОАЛК в говорінні з використанням сучасних відеофонограм. 

Практичні та теоретичні результати дослідження втілені в навчально-

методичному посібнику “Hotel and Catering: Vocabulary Speaking”. 

Вибір проблематики дисертаційного дослідження здійснено 

безпосередньо в межах науково-дослідної теми 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 

держреєстрації 0118U003128). Тему роботи затверджено вченою радою 



Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (протокол № 1 від 30.08.2016 р.). 

Предметом рецензованого дисертаційного дослідження, є методика 

формування ПОАЛК в говорінні у майбутніх фахівців готельно-ресторанної 

справи з використанням автентичних відеоматеріалів.   

Структура дисертації повністю відповідає меті дослідження і 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної 

літератури, додатків та корелює з поставленими у ньому завданнями й 

адекватна в усіх відношеннях та відповідає вимогам до структурування 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 

Визначення об’єкта і предмета, а також мети дисертації є 

вмотивованим, а їх формулювання коректними.  

Етапи реалізації та власне хід наукового дослідження є послідовними, 

систематичними та обґрунтованими. Вони чітко підпорядковані меті 

роботи. 

Окреслені п’ять завдань дисертації ієрархічно взаємопов’язані, 

взаємозалежні й взаємозумовлені та спрямовані на досягнення встановленої 

мети, зокрема: керуючись науковими положеннями вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, І. В. Скріль визначила ключові поняття роботи, уточнила зміст і 

структуру ПОАЛК в говорінні у майбутніх фахівців готельно-ресторанної 

сфери; науково обґрунтувала підходи та принципи формування ПОАЛК в 

говорінні у майбутніх фахівців готельно-ресторанної сфери; переконливо 

встановила критерії добору та відібрала відповідний навчальний матеріал;  

визначила зміст формування ПОАЛК в говорінні; резонно окреслила етапи 

роботи з навчальним матеріалом; розробила підсистему вправ, що корелює із 

визначеними етапами, сконструювала й охарактеризувала відповідну 

лінгводидактичну модель процесу формування ПОАЛК в говорінні у 

майбутніх фахівців готельно-ресторанної сфери; коректно перевірила 

ефективність розробленої методики під час експериментального навчання в 

результаті чого запропонувала  відповідні методичні рекомендації. 



Для дослідження окресленої проблеми І. В. Скріль опрацювала значну 

кількість (221 джерело українською, російською, англійською та німецькою 

мовами) теоретичного матеріалу з методики навчання іноземних мов і 

суміжних з нею наук: методики навчання іноземних мов у закладах вищої 

освіти, психології, педагогіки, психолінгвістики, теорії спілкування в цілому 

та ділового зокрема, теорії дискурсу, професійно орієнтованої 

комунікативної комунікації, теорії та практики формування лексичної 

компетентності фахівців різного профілю, а також методики використання 

сучасних засобів у навчанні іноземних мов, опублікованих в авторитетних 

наукових працях. 

У Вступі (С. 22 – 28) є всі необхідні компоненти, притаманні цьому 

розділові дисертації: обґрунтовується актуальність теми дослідження, 

визначаються напрямки дослідження; чітко сформульована мета й завдання 

дослідження, його об’єкт і предмет, наукова новизна, практичне значення 

роботи. Цілком вдалим є вибір відповідних вказаних наукових теоретичних 

та емпіричних методів. Всі елементи вступу сформульовані чітко та 

лаконічно.  

Про вагомість здійсненого наукового дослідження свідчать публікації 

автора, що викладено у 16 працях, з них 4 наукових статті у фахових 

педагогічних виданнях України, затверджених МОН України, 2 у зарубіжних 

наукових періодичних виданнях, 2 статті у інших збірниках наукових праць, 

4 тез доповідей на наукових конференціях, 3 методичні рекомендації та 

навчально-методичний посібник «Hotel and Catering: Vocabulary & Speaking» 

англійською мовою (у співавторстві), а також апробація результатів 

дисертаційної роботи. Зауважень до Вступу немає. 

Ретельне вивчення дисертації та автореферату дають підстави 

стверджувати, що на теоретичному рівні здійснено комплексний підхід до 

створення та обґрунтування теоретичної бази формування вказаної 

компетентності. Так, у Розділі 1 «Теоретичні основи формування професійно 

орієнтованої англомовної лексичної компетентності в говорінні у майбутніх 

фахівців готельно-ресторанної справи з використанням автентичних 



відеоматеріалів» автор розглядає такі питання як сутність, структуру та 

підходи до формування ПОАЛК в говорінні майбутніх фахівців готельно-

ресторанної справи, причому вони вивчаються крізь призму критичного 

ретроспективного аналізу досліджуваної наукової проблеми, а також 

докладно характеризуються автентичні відеоматеріали як домінантний та 

ефективний засіб формування ПОАЛК в говорінні у майбутніх фахівців 

готельно-ресторанної справи.  

Вивчаючи розвиток досліджуваної проблеми, І. В. Скріль з усіх позицій 

охарактеризувала говоріння як вид мовленнєвої діяльності в цілому, та 

професійно орієнтоване усне спілкування в його монологічній та діалогічній 

формі зокрема. При цьому, авторка виділила поширені функціональні типи 

професійно орієнтованих діалогів (діалог-розпитування, діалог-домовленість, 

діалог-обмін думками, діалог-обговорення, дискусія) та монологів (монолог-

повідомлення (ділова доповідь), монолог-переконання, монолог-презентація, 

остання розглядається у двох видах: презентація-доповідь та презентація-

реклама).  

Варто зазначити, що згідно з позицією автора, формування ПОАЛК в 

говорінні має відбуватися у контексті сучасних методичних підходів, як-от: 

комунікативного, інтерактивного, студентоцентрованого та 

соціолінгвістичного. Основні положення цих підходів зумовили 

співвідношення інтегративного та змістовного рівнів мови до навчання 

англійської як засобу спілкування, сфокусованості освітнього процесу на 

особистості студента як активного учасника освітнього процесу у взаємодії з 

іншими суб’єктами навчання та оточення, переміщенні акцентів з процесу 

викладання на процес навчання, скеровуванні студента у процесі здобуття 

ним знань, формування навичок, умінь і компетентностей, що зумовлює 

створення суб’єктно-об’єктної моделі автономії, а також уможливлює 

розуміння студентами широкого соціального контексту, у якому 

здійснюється функціонування та спілкування фахівців готельно-ресторанної 

справи. До такого контексту автор відносить: місце, середовище, зміст 



предмету комунікації, ставлення, комунікатори, мова спілкування та рівень 

володіння мовою спілкування. 

Встановлені підходи до формування ПОАЛК зумовили відповідні 

загальнометодичні (ситуативність, комунікативна активність, комунікативна 

цінність, зануреність) та специфічні принципи (врахування цільового рівня 

володіння англійською мовою за професійним спрямуванням, опори на 

комунікативні стратегії й мовленнєві кліше, паралельної активізації зорового 

та слухового каналів сприйняття інформації). 

Дуже важливим для здійсненого дослідження є опис головного засобу 

навчання – автентичної відеофонограми, яка дає можливість одночасно 

актуалізувати два канали надходження інформації, що призводить до 

підвищення їх чутливості. До якісних властивостей відеоматеріалів                          

І. В. Скріль відносить: автентичність, динамічну наочність, емоційну 

забарвленість, активізацію мовленнєво-розумової діяльності. Водночас 

пошукачка, аналізує труднощі, які виникають під час перегляду автентичних 

відеоматеріалів, які зумовлені низкою чинників, зокрема: умовами 

сприймання відеоповідомлення; індивідуально-психологічними 

особливостями глядачів; мовними характеристиками відеоповідомлення. 

З метою подолання цих труднощів та мобілізації особистих ресурсів 

студентів, активізації їх умінь та навичок для правильного розуміння 

лексичних одиниць та їх продукування у говорінні студентам необхідно 

оволодіти певними стратегіями, що стає ключовим моментом у дослідженні. 

Для опанування лексичним матеріалом у вузькому значенні цього слова та 

для формування професійно орієнтованої лексичної компетентності в 

говорінні в цілому, І. В. Скріль, спираючись на праці науковців, визначає 

групи стратегій, якими повинні володіти студенти, як-от: навчальні 

когнітивні, компенсаторні, мнемічні стратегії, які призначені для виконання 

мовних та мовленнєвих завдань.  

В принципі, такий перебіг дослідження не викликає заперечень. В 

цілому цей розділ викладено переконливо та ґрунтовно. Дисертантка 

критично опрацювала теоретичний науковий матеріал, формулює власне 



ставлення до наведених положень, підпорядковуючи їх розв’язанню 

поставленої проблеми: теоретичному обґрунтуванню теоретичних основ 

формування професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності 

в говорінні у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи з 

використанням автентичних відеоматеріалів. 

Саме цій методиці присвячений другий розділ роботи «Методика 

формування у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи професійно 

орієнтованої англомовної лексичної компетентності в говорінні». Розділ 

складається з чотирьох підрозділів, які розглядають зміст формування 

ПОАЛК в говорінні у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, 

відбір відповідного навчального матеріалу, підсистему вправ для формування 

ПОАЛК. Вагомим внеском у розвиток теоретичних засад сучасної методики 

є спроба обґрунтувати авторське бачення представлення лінгводидактичної 

моделі формування ПОАЛК в говорінні та її складових. Останні 

вмотивовано ґрунтуються на сукупності блоків: 1) цільовий 2) 

методологічний 3) змістовий 4) методично-організаційний 5) результативний.  

З інших плідних надбань, які вносить дисертаційна робота до науково-

практичного вжитку і які мають наукову новизну та безсумнівне теоретичне і 

практичне значення, слід відзначити відбір і опис сконструйованого змісту 

формування ПОАЛК в говорінні в його предметному та процесуальному 

компонентах. За базову основу конструювання змісту формування ПОАЛК 

прийнято цілі навчання, досягнення яких він має забезпечити. Розглядаючи 

питання конструювання змісту формування ПОАЛК авторка роботи дуже 

ретельно та докладно описує кожен його складник. Так, до предметного 

компоненту змісту формування ПОАЛК в говорінні І. В. Скріль відносить:  

сферу готельно-ресторанної справи (дві субсфери: готельної та ресторанної 

справи), види спілкування, функціональні стилі спілкування, ситуації 

професійно орієнтованого усного спілкування фахівців готельно-ресторанної 

справи та ролі фахівців готельно-ресторанної справи, невербальні засоби 

комунікації; комунікативні цілі і наміри; теми, проблеми, проблемні ситуації, 

проблемні завдання; мовний матеріал (лексичний (концептосфера готельно-



ресторанної справи), фонетичний, граматичний); мовленнєвий матеріал 

(тексти, мовленнєві кліше, комунікативні стратегії); соціолінгвістичний 

матеріал; навчальні когнітивні, мнемічні, компенсаторні стратегії. До 

процесуального компоненту дослідниця залучає мовленнєві лексичні 

навички й уміння говоріння, вправи і завдання для їх розвитку, відповідні 

знання; навички і уміння оперування соціолінгвістичним матеріалом, вправи 

і завдання для їх розвитку, соціолінгвістичні знання; навички оперування 

мовним матеріалом, вправи для їх розвитку, відповідні мовні знання; уміння 

оперування навчальними когнітивними, мнемічними, компенсаторними 

стратегіями, вправи для їх розвитку та відповідні знання. Таким чином, 

спроба визначити й охарактеризувати  ці компоненти заслуговує на 

схвалення. 

Наступним логічним кроком дослідження є реалізація відбору 

навчального матеріалу. З цією метою І. В. Скріль виконала цілу низку 

завдань: визначила сутність понять «навчальний матеріал», «критерії відбору 

навчального матеріалу» встановила одиниці відбору навчального матеріалу, 

обґрунтувала його критерії, згідно з якими відібрала визначені одиниці 

навчального матеріалу. Відбір навчального матеріалу відбувався у двох 

напрямках: відбір автентичних відеофонограм та відбір лексичних одиниць.  

Джерелом відбору лексичного навчального матеріалу І. В. Скріль прийняла 

автентичні відеоматеріали, які на думку авторки, виконують бінарну 

функцію: одиниць відбору та джерел відбору навчального матеріалу (С. 104). 

Проаналізувавши праці науковців, дослідниця визначила такі якісні критерії 

відбору відеофонограм: автентичність, професійна спрямованість і 

значущість, тематичність, функціонально-цільова відповідність, 

проблемність, лексична насиченість, мотиваційна цінність, відповідність 

рівню володіння студентами іноземною мовою, авторитетність та 

доступність джерела. Кількісними критеріями відбору навчального матеріалу 

дисертантка визначає: обсяг навчального матеріалу, тривалість 

відеоповідомлення для аудиторної роботи, темп мовлення для просунутого 

рівня незалежного користувача (В2). Якісними критеріями відбору лексичних 



одиниць автор вважає: професійну спрямованість і значущість, тематичність, 

функціонально-цільову відповідність, частотність, сполучуваність, 

словотвірну здатність. 

Найціннішими у роботі з точки зору педагогічної практики є розроблена 

автором підсистема вправ. Як підсистема вона не викликає заперечень, за 

винятком одного другорядного зауваження (див. нижче) і може вважатися 

цілком теоретично та практично обґрунтованою та може бути визнаною 

слушною і повністю адекватною, виходячи з цілей дослідження. Особливо 

приваблює у ній та здається цілком доречним те, що система чітко 

функціонує на виділених і описаних трьох етапах формування ПОАЛК 

(ознайомлення, автоматизації й застосування.) та розподіляється на  п’ять 

груп, які в свою чергу, поділяються на підгрупи вправ, до яких входять 

окремі вправи. На високу оцінку заслуговує ілюстративний матеріал вправ – 

вся система детально представлена прикладами вправ.  

Основні теоретичні положення методики формування ПОАЛК 

узагальнено та систематизовано у лінгводидактичній моделі. Структура 

моделі є чіткою та прозорою, а її компонентами є цільовий, методологічний, 

змістовий, методично-організаційний, результативний блоки. Всі складники 

запропонованої моделі утворюють єдність для забезпечення повноцінної 

реалізації методики в освітньому процесі та забезпечують формування у 

майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи відповідний рівень ПОАЛК 

в говорінні, необхідний для успішного здійснення професійно орієнтованого 

спілкування англійською мовою. 

Отже, завдання другого розділу можна вважати виконаними.  

Третій розділ дисертації «Ефективність методики формування 

професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності в говорінні 

у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи» присвячений розгляду 

проведеного експериментального дослідження: організації та проведенню 

експериментальної перевірки, інтерпретації її результатів та наданню 

методичних рекомендацій.  



 Необхідно окремо відзначити ретельність підготовки, організації та 

реалізації експерименту. Зокрема, І. В. Скріль встановила й описала рівні, 

обґрунтовані критерії і кількісні показники рівнів сформованості ПОАЛК в 

говорінні. Кожен визначений рівень характеризується відповідними 

дескрипторами рівнів згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями.  

Наступним кроком експериментальної перевірки було власне 

проведення експериментального навчання, яке за своєю природою було 

базове, природне, відкрите, вертикально-горизонтальне, методичне й 

реалізоване у п’ять етапів із залученням низки якісних та кількісних 

емпіричних методів дослідження. Коректно одержала, статистично обробила 

отримані дані, сформулювали методичні рекомендації щодо впровадження 

методики навчання професійно орієнтованого спілкування майбутніх 

виноробів, які обумовлені даними дослідження і прийнятні для практичного 

використання. Експериментальне навчання тривало упродовж другого 

семестру 2018-2019 н.р. 

Варто відзначити в цілому високий рівень проведеного 

експериментального дослідження. Його організація та проведення не 

викликають ніяких сумнівів, а тому отримані результати, що повністю 

підтверджують висновки авторки, роблять ці висновки переконливими та 

достовірними.  

Цей розділ не викликає ніяких зауважать та за перечень. 

У висновках до дисертації підбиваються підсумки наукових пошуків, 

вони цілком відповідають поставленим завданням та пропонуються можливі 

перспективи подальших наукових досліджень. 

Робота дуже добре проілюстрована таблицями, схемами, прикладами, 

матеріалами Додатків. 

 Дисертація є завершеною науковою працею, структура якої повністю 

відображає хід наукового дослідження автора. Зміст дисертації повно 

викладений у достатній кількості наукових друкованих праць (16) й 

авторефераті. Автореферат вичерпно відображає зміст дисертації.  



Попри загальне позитивне враження, дисертація містить певні 

положення, які є дискусійними і потребують пояснень. 

1. Ключовою позицією дисертації є питання відбору навчального 

матеріалу. Загалом, автором дослідження сформульовано 9 критеріїв відбору 

автентичних відеоматеріалів. Вважаємо таку кількість критеріїв дещо 

переобтяжливою для процедури відбору. Складно знайти автентичні 

відеоматеріали, які б відповідали усім критеріям відбору. Такі критерії 

доцільніше застосовувати для створення навчальних матеріалів, а не для їх 

відбору. 

2. Варто було описати процедуру відбору автентичного відеоматеріалу з 

їх відповідним аналізом, згідно із сформульованими критеріями, описавши 

параметри відбору. 

3. Абсолютно виправданим для роботи є навчання студентів оперувати 

стратегіями на певних етапах роботи. Проте, на наш погляд, необхідно 

обґрунтувати вибір груп стратегій для кожного етапу навчання, оскільки 

оперування тими чи іншими стратегіями є явищем суто індивідуальним для 

кожного користувача мови. Крім того доречно було б виділити та об’єднати в 

окремий підрозділ питання використання стратегій для формування ПОАЛК 

в говорінні. 

4. На наш погляд уточнення потребує кореляція стратегій та етапів 

формування ПОАЛК в говорінні та їх співвідношення у групах та підгрупах 

вправ, що мало б знайти своє відображення у відповідній таблиці на С. 123-

125 . 

5. У роботі розроблено цілісну підсистему вправ, що складається з 5 

груп та 10 підгруп вправ і завдань, натомість у практичному значенні роботи 

автор зазначає, що розроблено комплекси вправ (див. С. 3 автореферату та С. 

26 дисертації) за своїми ознаками це дійсно групи та підгрупи. 

Вказані зауваження не стосуються основного змісту рецензованої 

роботи і не впливають на достовірність та обґрунтованість висновків 

дисертантки.  

 



 


