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Актуальність теми дисертаційного дослідження Білянської Ірини 
Петрівни не викликає сумнівів і заперечень оскільки вимоги сьогодення до 
підготовки сучасного вчителя іноземної мови європейського рівня зумовлюють 
необхідність оптимізації освітнього процесу, що потребує пошуку нових 
підходів, методів і засобів навчання, які сприятимуть досягнення студентами 
встановленого чинними документами рівня розвитку іншомовної 
комунікативної компетентності в цілому, та її інтегрованого складника – 
компетентності в аудіюванні зокрема. Одним із таких ефективних засобів 
навчання є аудіокнига (АК).  

Вважаємо здійснене дослідження не лише актуальним, але й 
перспективним, зважаючи на відкритість і доступність АК з одного боку, та 
брак відповідних досліджень і розробок щодо їх застосування для формування 
англомовної аудитивної компетентності (ААК) у майбутніх учителів, з іншого.   

Вибір проблематики дисертаційного дослідження зроблено відповідно до 
плану наукової роботи кафедри англійської філології та методики навчання 
англійської мови Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка «Формування міжкультурної іншомовної 
комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів у 
контексті європейських вимог» (номер державної реєстрації 0113U003330). 
Тему дисертації затверджено вченою радою Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 6 від 
27.01.2015 року) та погоджено міжвідомчою радою з координації тем наукових 
досліджень із педагогічних і психологічних наук України (протокол № 6 від 
29.09.2016 року). 



Визначення об’єкта і предмета дослідження є вмотивованим і коректним.  
Загальний хід, етапи, перебіг наукового дослідження є обґрунтованими, 

послідовними, логічними та відповідають меті й завданням, що чітко 
сформульовані у Вступі до дисертації та визначили її структуру. Дисертація 
складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 
15-ти додатків. Повний обсяг дисертації викладено на 317 сторінках, з них 191 
– основного тексту.   

Завдання  ієрархічно взаємопов’язані з його метою, а власне: спираючись 
на  результати аналізу чисельних теоретичних джерел зарубіжних і вітчизняних 
науковців, Ірина Петрівна Білянська комплексно та вичерпно проаналізувала й 
описала психолінгвістичні передумови формування у майбутніх учителів ААК 
з використанням АК художніх творів (ХТ); докладно представила  
характеристики англомовного художнього дискурсу, в достатньому обсязі 
встановила методичні засади формування у майбутніх учителів ААК із 
використанням АК сучасних англомовних оповідань (АО); науково 
обґрунтувала критерії відбору АК ХТ для формування вказаної компетентності 
у майбутніх учителів англійської мови; визначила етапи формування ААК із 
використанням вказаного засобу навчання відповідно до кожного 
встановленого етапу; запропонувала систему вправ та сконструювала 
релевантну їй модель навчання. Успішно  розв’язане завдання 
експериментальної перевірки ефективності створеної методики формування 
англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів із використанням 
аудіокниг сучасних АО та за його результатами укладання методичних 
рекомендацій для викладачів закладів вищої освіти (ЗВО) щодо формування 
ААК з використанням АК ХТ.  

Вважаємо релевантними використані на кожному етапі наукового пошуку 
теоретичні й емпірічні методи дослідження, а також застосовані для 
статистичного аналізу, оброблення та перевірки достовірності одержаних 
результатів експерименту методи математичної статистики.  

Подальшими логічними кроками наукового вивчення проблеми стали 
успішні спроби по розв’язанню теоретичних передумов створення моделі 
навчання та реалізації його етапів. 

Беззаперечною заслугою авторки дисертації є виокремлення етапів 
навчання аудіювання та вмотивований розподіл вправ і завдань для  кожного з 
них.   

Новизна дослідження полягає у тому, що в ньому вперше здійснена 
успішна спроба вирішити проблему формування англомовної аудитивної 
компетентності  у студентів-майбутніх учителів із використанням такого 
специфічного засобу навчання, як аудіокнига художнього твору.  



Практичне значення роботи полягає у відборі автентичного матеріалу – 
АК сучасних АО та змісту навчання, розробці комплексів вправ, об’єднаних у 
єдину систему на основі АК  АО, укладанні щоденника аудіювання; створенні 
моделі навчання й розробленні методичних рекомендацій щодо реалізації 
вказаної методики. 

Важливими науковими ключовими проблемами дисертації є: 1) 
визначення успішних передумов формування ААК, а саме: урахування 
інтересів студентів, їхніх мотиваційних установок, розвитку основних 
механізмів і психічних процесів аудіювання (мовленнєвого слуху, 
внутрішнього промовляння, ймовірного прогнозування, осмислення, 
оперативної, короткотривалої та довготривалої пам’яті), механізмів і процесів 
художнього сприйняття (емоцій та почуттів, уяви, аперцепції, образного та 
асоціативного мислення реципієнтів), а також механізмів смислового 
оброблення отриманої інформації (перекодування, еквівалентних замін, 
компресії, розширення, трансформації); 2) активізація слухового сприйняття 
студентами англомовного ХТ завдяки встановленим цільовим орієнтирам перед 
прослуховуванням повідомлення у формі оповідання; 3) залучення до активної 
та творчої діяльності студента-слухача у процесі сприйняття АК ХТ та 
врахування специфіки засобу навчання для створення сприятливих умов для 
інтерпретації слухачем сприйнятого ХТ. 

До безперечних доробок пошукача слід віднести обгрунтовані  основні 
дискурсивні характеристики сучасних англомовних оповідань, серед яких Ірина 
Петрівна Білянська виділяє: варіативність англійської мови та культурну 
автентичність; нетиповість та різноманітність композиційної організації ХТ; 
інтертекстуальність; поетичність; соціокультурний колорит; різноманітність 
лексико-граматичних засобів; інформаційні прогалини, що втілюються у 
недоказаності; містичність сюжетів, що досягається за рахунок відсутності межі 
між реальністю та містичністю; мультикультурність досягається завдяки 
широкій тематиці творів, місці дії, походженні авторів та персонажів ХТ; 
актуальність тематики АК ХТ, що відповідає сьогоденню – ісламістський 
тероризм, консьюмеризм та сучасні технології, проблеми расизму, війни, 
соціальних класів, проблеми алкоголізму, зради, домашнього насилля, медичні 
відкриття завдяки комп’ютерних технологій, нанотехнологій, одвічні питання 
стосунків поколінь – батьків і дітей); психологічність сучасних ХТ, що 
досягається завдяки широкому використанню авторами внутрішніх монологів і 
діалогів, потоку свідомості, внутрішньої реплікації тощо).  

Встановлення перерахованих вище особливостей сучасних англомовних 
оповідань дозволив пошукачеві встановити причини труднощів та факторів, що 
ускладнюють процес їх  аудіювання, а проведений аналіз дискурсивних 
особливостей сучасних англомовних ХТ сприяв встановленню основних ознак 



АО, що значною мірою впливають на їх доступність і посильність у процесі 
аудіювання, серед них Ірина Петрівна Білянська визначає: 
поетичність/ліричність; соціокультурний колорит, що передається національно-
маркованими специфічними лексичними одиницями, іноземними словами, 
етнографічними реаліями; велику кількість діалектизмів; сленг; терміни; 
професіоналізми, вимовні типи, соціально-регіональні акценти, містичність, 
психологічність, інтертекстуальність, чисельність подій, «залежний» контекст, 
недоказаність, «відкрита» кінцівка, елементи гумору, іронії та сарказму, 
нетипова форма оповіді, композиції, архітектоніки; емотивних мовних засобів). 
Визначені труднощі спрямували дослідження на пошук способів їх подолання, 
що втілилося у спеціально розроблених вправах.  

Вагомим внеском Ірини Петрівни Білянської до методики формування 
англомовної аудитивної компетентності в цілому можна вважати спрямованість 
запропонованої методики на підготовку студентів до автономного аудіювання 
ХТ у взаємопов’язаному інтенсивному й екстенсивному слуханні. Імпонує 
постулат здобувача про інтегроване навчання усних видів мовленнєвої 
діяльності, що полягає не лише в розвитку вмінь аудіювання та говоріння, але й 
умінь критичного мислення, самостійної пізнавально-пошукової діяльності, 
рефлексії, що є важливими для майбутніх учителів англійської мови.  

Беззаперечним позитивним аспектом теоретичного надбання дослідження, 
що подано на захист, є конкретизація змісту навчання в його предметному та 
процесуальному аспектах, а саме – знань і вмінь. З метою встановлення одного 
з компонентів змісту навчання – власне текстів для аудіювання, що 
представлено у вигляді АК, дисертанту необхідно було сформулювати критерії 
їх відбору. Що не заперечується логікою дослідження. 

Всі виокремлені автором дослідження критерії відбору АК ХТ 
вмотивовано поділяються на дві групи: 1) критерії для інтенсивного 
аудіювання, серед яких виділено: професійне (художнє) озвучення, 
високохудожність, репрезентативність, змістовий критерій, різноманітності, 
доступності та посильності, тематичності, актуальності тематики, та 2) 
екстенсивного слухання (професійне озвучення, відповідність жанру та змісту 
ХТ інтересам студентів, доступність і посильність). 

На основі сформульованих критеріїв було відібрано 27 сучасних АО, що 
дало можливість дисертанту укласти своєрідний банк АК ХТ для інтенсивного 
та екстенсивного аудіювання англійською мовою.   

За результатами ретельного аналізу наукової літератури з проблеми 
етапності навчання англійської мови у ЗВО, етапів формування мовленнєвих 
навичок і вмінь, а також етапів роботи з аудіотекстами в цілому, та ХТ зокрема, 
дослідником запропоновано розгалужені етапи навчання, як-от: підготовчий 
етап, в межах якого виділено підготовчо-розвивальний підетап (відбувається 



під час позааудиторної роботи) та орієнтаційно-мотиваційний підетап 
(здійснюється під час аудиторної роботи); основний етап поділяється на 
традиційні форми роботи з текстами для аудіювання – аудиторне 
прослуховування АК ХТ та самостійне прослуховування АК АО. На особливу 
увагу заслуговує третій, завершальний, етап роботи з АК ХТ. Ірина Петрівна 
Білянська докладно мотивує необхідність його реалізації покроково у чотири 
підетапи, здійснюються під час позааудиторної та аудиторної роботи, а саме: 
інтерактивний підетап (аудиторна робота), навчальний підетап (аудиторна 
робота), тренувальний підетап  (позааудиторна робота), рефлексивний підетап 
(позааудиторна робота). Загалом автором роботи запропоновано 8 підетапів.   

До здобутків Ірини Петрівни Білянської слід віднести обгрунтовані та 
розроблені групи вправ, об’єднані в єдину систему. Кожна група 
співвідноситься відповідному етапові та проілюстрована вдалими прикладами. 
Всі види вправ корелюють із типами та спрямовані на формування мовленнєвих 
навичок і розвиток умінь, розширення знань, навчання стратегій, як-от: умінь 
глобального, детального розуміння ХТ, критичного осмислення інформації ХТ, 
інтерактивного аудіювання, рефлексивних умінь, смислового перероблення 
інформації, критичної оцінки ХТ, розширення метакогнітивних і 
соціокультурних знань, аналіз стратегій аудіювання. 

З урахуванням специфіки аудіювання АК ХТ здобувачем виділено три 
стадії навчання аудіювання сучасних АО (початкову, середню та просунуту), 
мета яких  полягає у забезпеченні вдосконалення аудитивної компетентності 
студентів, майбутніх учителів англійської мови, поза межами природного 
англомовного мовленнєвого середовища. 

На схвалення заслуговує розроблений та запроваджений до освітнього 
процесу І. П. Білянською так званий щоденник аудіювання, що сприяє розвитку 
метакогнітивних, рефлексивних умінь майбутніх учителів, мотивує їх до 
самостійної навчальної діяльності, стимулює інтерес, що, безумовно позитивно 
впливає на розвиток не лише аудитивної компетентності, але й створення умов 
до самостійного та автономного навчання студентів.    

На високу оцінку заслуговує спроектована автором дослідження модель 
організації процесу формування англомовної аудитивної компетентності 
майбутніх учителів із використанням АК ХТ. Згаданій моделі притаманні 
системність, послідовність, взаємозв’язок усіх її складників й елементів та 
характерна функціональність.  

Доцільно наголосити на ретельності та обгрутнованості підготовки 
експериментального навчання. Його організація та проведення здійснено на 
достатньо високому науково-методичному рівні з дотриманням усіх вимог, що 
висуваються до такого виду дослідження, а саме: І. П. Білянська коректно 
сформулювала гіпотезу методичного експерименту та його мету, чітко 



визначила його варійовані та не варійовані умови, встановила етапи проведення 
експерименту та завдання кожного з них,  провела перед- та 
післяекспериментальні зрізи, здійснила експериментальне навчання; коректно 
одержала, статистично обробила та інтерпретувала отримані дані. Вони 
підтверджують висновки автора роботи, роблять їх вірогідними та 
достовірними.  

Запропонована методика довела свою ефективність та була запроваджена 
до освітнього процесу п’яти ЗВО України, зокрема Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника, Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького, про що свідчать оформлені належним чином 
відповідні акти про впровадження.  

Результати здійсненого дослідження є достовірними й обґрунтованими, що 
забезпечуються теоретичними, емпіричними та статистичними методами 
дослідження, що відповідали цілям дослідження та сприяли розв’язанню 
поставленим в роботі завданням. Ще одним свідченням коректності 
проведеного дослідження слугує достатня кількість і репрезентативність 
учасників експерименту – 293 студенти, а також використання апарату 
математичної статистики для оброблення та підтвердження достовірності та 
надійності отриманих даних. Викладене вище дає всі підстави констатувати, що 
розроблена І. П. Білянською методика є  ефективною. 

На схвальну оцінку заслуговують методичні рекомендації, що були 
запропоновані автором за результатами здійсненого теоретичного дослідження 
та методичного експерименту.  

У висновках до дисертації викладені підсумки реалізованого дослідження, 
вони цілком відповідають поставленим завданням та окреслюються 
потенційні перспективи подальших наукових пошуків.  

Дисертаційне дослідження добре проілюстровано доречними прикладами, 
таблицями і рисунками. Ілюстративний матеріал представленої роботи поданий 
в 15 Додатках. Вдале цитування першоджерел демонструє наукову ерудицію 
дослідниці. Загалом дослідницею  вивчено 339 наукових та науково-
методичних праць українською, російською, англійською мовою. 

Текст автореферату ідентичний основному змісту дисертації. В ньому 
чітко представлені викладені  етапи, зміст, перебіг та результати дослідження.   

Дисертаційне дослідження Білянської І. П. є цілком завершеною науковою 
працею, зміст і структура якої повністю відображає хід наукових розвідок 
дослідниці. Зміст дисертації повно відображено в 12 публікаціях, серед яких 5 



одноосібних статей – у наукових фахових педагогічних виданнях, затверджених 
МОН України, 2 статті – у закордонних виданнях, 5 тез доповідей на наукових 
конференціях та 1 навчально-методичний посібник англійською мовою (у 
співавторстві) Listening to Fiction Audiobooks, 80% вправ, методичні 
рекомендації та щоденник аудіювання розроблено самостійно. 

Попри загальне позитивне враження, дисертація містить певні положення, 
які є дискусійними і потребують пояснень. 

1. Вважаємо, що більш детального пояснення потребує таблиця 1.3 
«Співвідношення екстралінгвістичних факторів із фоновими знаннями» (за 
С. І. Сафарян), С. 58, в якій відображено співвідношення екстралінгвістичних 
факторів та фонових знань.  

2.  Загалом, автором дослідження сформульовано 11 критеріїв відбору. 
Вважаємо таку кількість критеріїв дещо переобтяжливою для процедури 
відбору АК ХТ. На наш погляд, критерій тематичності, згідно з яким 
передбачено врахування вимог програми при відборі АК ХТ та критерій 
актуальності тематики доцільно було б об’єднати в один, що зумовлено їх 
близькістю та доцільністю оптимізації процедури відбору АК ХТ. 

3. На наш погляд є зайвим поділ критеріїв відбору АК ХТ на групи для 
інтенсивного та екстенсивного аудіювання, оскільки вони дублюються. Це 
наочно видно в Табл. 2.1, С. 104, як-от: в групі критеріїв для інтенсивного 
аудіювання критерій 1 – професійне озвучення співпадає із першим критерієм 
відбору  АК ХТ для екстенсивного аудіювання, який так і називається 
«професійне озвучення»; відповідно шостий критерій першої групи (для 
інтенсивного навчання) «доступність та посильність» співпадає із третім 
критерієм другої групи (для екстенсивного аудіювання), що має ідентичну 
назву «доступність та посильність». А критерій «відповідність жанру та змісту 
ХТ інтересам студентів», що віднесено до другої групи критеріїв відбору АК 
ХТ для екстенсивного навчання ми вважаємо релевантним і для критеріїв 
відбору АК для інтенсивного навчання.  

4. Варто було описати процедуру відбору АК ХТ з їх відповідним 
аналізом, згідно із сформульованими критеріями, описавши параметри відбору 
(така процедура представлена лише за критерієм доступності та посильності), 
вказавши джерела та загальну кількість проаналізованих АК, що надало б 
вагомості науковій праці натомість тлумачення двох понять «критерій» і 
«принцип» відбору на С. 103 (оскільки про принципи відбору в роботі не 
йдеться), опису загальновідомої інформації про механізми аудіювання на С. 40 
– 42, 49 – 52 та історії створення власне аудіокнижок на С. 77 - 78.  

5. Залишається спірним питання залучення окремих видів вправ до 
системи вправ для формування аудитивної компетентності, як-от: вправи для 
розвитку вмінь написання рецензії та резюме АК, переглядового та вивчаючого  



 


