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Актуальність теми дисертаційного дослідження Скіби Наталії 

Ярославівни є беззаперечною оскільки в умовах євроінтеграції та розвитку 

економічних, політичних, культурних і суспільних зав’язків нашої держави з 

країнами Євросоюзу  зумовлюють потребу  та висувають відповідні вимоги до 

підготовки сучасного викладача англійської мови (АМ) для економічних 

спеціальностей – висококваліфікованого викладача, здатного формувати 

англомовну комунікативну компетентність професійного спрямування у 

майбутніх фахівців економічної сфери. Що в свою чергу створює необхідність 

оптимізації освітнього процесу у вищих закладах освіти (ЗВО) та вимагає 

пошуку нових підходів, методів і засобів навчання АМ, які сприятимуть 

досягненню майбутніми викладачами АМ встановленого чинними державними 

документами рівня розвитку іншомовної комунікативної компетентності (ІКК) 

в цілому, та її інтегрованого складника – методичної компетентності зокрема.  

Вважаємо реалізоване дослідження не просто актуальним, але й 

перспективним, зважаючи на потребу в фахівцях такого профілю з одного 

боку, та нерозробленість цієї теми й відсутність практичних розробок щодо 

інтегрованого формування ІКК та методичної компетентності (МК) у 

майбутніх викладачів АМ для економічних спеціальностей, з іншого.   
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Вибір проблематики дисертаційного дослідження Скіби Н. Я. здійснено 

відповідно до плану наукової роботи кафедри англійської філології та 

методики навчання англійської мови Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та пов’язана з науково-

дослідною темою «Теорія і практика навчання іноземних мов у закладах освіти 

різних типів» (номер державної реєстрації 0118U003128). Тему дисертації 

затверджено вченою радою Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 1 від 30.08.2016 року). 

Визначення об’єкта і предмета, а також мети дисертаційного 

дослідження є вмотивованим, а їх формулювання коректними.  

Перебіг та етапи наукового дослідження є послідовними, логічними та 

обґрунтованими. Вони чітко підпорядковані меті роботи. Визначені завдання 

дисертації ієрархічно взаємопов’язані та спрямовані на досягнення 

встановленої мети, зокрема: спираючись на результати чисельних вітчизняних 

та зарубіжних науковців, Скіба Н. Я.  визначила ключові поняття дослідження, 

уточнила структуру ІКК та МК майбутніх викладачів АМ для економічної 

сфери; науково обґрунтувала підходи та принципи інтегрованого формування 

ІКК та МК;  комплексно реалізувала аналіз особливостей англомовного та 

методичного дискурсів, описала їх лінгвостилістичні характеристики, 

вичерпно окреслила джерела відбору англомовного навчального матеріалу, 

переконливо встановила критерії відбору змісту навчання та згідно з ними 

аргументувала зміст інтегрованого формування ІКК та МК та відібрала 

відповідний навчальний матеріал; ґрунтовно окреслила етапи інтегрованого 

формування ІКК та МК, розробила систему вправ і завдань, що корелюють із 

визначеними етапами, сконструювала й охарактеризувала відповідну 

лінгводидактичну модель інтегрованого формування ІКК та МК, 

компонентами якої є цільовий, концептуальний, змістовий та оцінювально-

результативний; коректно перевірила ефективність розробленої методики під 

час експериментального навчання в результаті чого уклала методичні 

рекомендації для викладачів АМ у ЗВО.  
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Подальшими логічними кроками наукового дослідження стали успішні 

розвідки теоретичних передумов інтегрованого формування ІКК та МК 

майбутніх викладачів АМ для економічних спеціальностей. З цією метою 

здобувач проаналізував  наукові вітчизняні та зарубіжні дослідження та 

визначив стан розробленості зазначеної проблеми. 

На позитивну оцінку заслуговує уточнення сутності та структури ІКК та 

МК майбутніх викладачів АМ для економічного профілю. Так, розглянувши 

комплексно явище ІКК в цілому та професійну ІКК викладача АМ, Скіба Н. Я. 

представила структурний склад ІКК та докладно описала зміст кожного 

складника. Структурними компонентами ІКК Скіба Н. Я. вважає: 1) мовні 

компетентності (фонетичну, лексичну, граматичну) до змісту яких входять 

відповідні знання, рецептивні та репродуктивні навички й усвідомленість;             

2) мовленнєві компетентності в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі, до 

змісту яких входять знання (декларативні та процедурні), мовленнєві навички 

й уміння та комунікативні здібності; 3) лінгвосоціокультурну компетентність, 

складниками якої є соціолінгвістична соціокультурна та соціальна 

компетентності, зміст якої складається з лінгвосоціокультурних знань, навичок 

і вмінь, готовність і здатність; та 4) навчально-стратегічна компетентність, 

зміст якої складаються із знань та навчально-стратегічних навичок і вмінь. 

Детальний аналіз та характеристика поняття, структури, змісту та кожного 

складника ІКК дозволив здобувачеві зробити висновок, що ІКК майбутнього 

викладача АМ для економічних спеціальностей є складним 

багатокомпонентним явищем, інтегративною особистісно-професійною якістю, 

що базується на здатності та готовності майбутнього педагога до здійснення 

комунікації АМ в усній та письмовій формах на різноманітну загальну та 

фахову (економічну) тематику. Загальновідомо, що у викладача будь-якої 

іноземної мови має бути сформована не лише ІКК, у нього повинна бути 

сформована методична компетентність, яка є невід’ємною фаховою 

компетентністю викладача будь-якої академічної дисципліни й АМ не є 

виключенням, тобто  він повинен уміти організовувати освітній процес у 

різних типах навчальних закладів. Тому цілком виправданим є вивчення 
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проблеми формування та розвитку МК викладачів/ учителів АМ. МК 

викладача АМ для економічних спеціальностей Скіба Н. Я. трактує як 

інтегративну особистісно-професійну характеристику педагога, яка визначає 

його здатність і готовність реалізовувати методичну роботу у процесі 

педагогічної діяльності, спрямовану на формування ІКК майбутніх спеціалістів 

економічного профілю в умовах міждисциплінарної інтеграції іноземної мови 

та професійно орієнтованих дисциплін. Спираючись на дослідження 

вітчизняних і зарубіжних науковців, пошукач ретельно описав зміст та 

структуру МК. МК, будучи складним і багатокомпонентним явищем, 

складається із ціли низки компетентностей, а саме: комунікативно-навчальної, 

конструктивно-проектувальної, організаторської, дослідницької, аналітико-

оцінювальної, інформаційно-комунікаційної, адаптивної, мотиваційної та 

рефлексивної компетентності, кожна з яких складається із відповідних знань, 

навичок і вмінь.  

На схвалення заслуговує встановлені Скібою Н. Я. функції та ролі 

викладача АМ та їх співвіднесення із кожною названою вище компетентністю.   

Завданнями наступного етапу дослідження визначено аналіз 

методологічного й методичних основ інтегрованого формування ІКК та МК. 

Виходячи з предмету дослідження – інтегрованого формування ІКК та МК 

майбутніх викладачів АМ для економічних спеціальностей, методологічним 

підґрунтям їх формування визначено компетентнісний підхід, який 

проаналізовано достатньо ґрунтовно – від його зародження до наших днів з 

урахуванням специфіки та профілю навчання майбутніх викладачів АМ. 

Наступними логічно обгрунтованими підходами визнано інтегрований, 

комунікативно-діяльнісний, рефлексивний підходи та контексти їх 

застосування. Така ретельність дослідження дала можливість здобувачеві 

виділити загальнодидактичні (системної єдності; індивідуальності; 

суб’єктності) й методичні принципи (комунікативності; ситуативності; 

новизни), а також специфічні принципи щодо предмету дослідження 

(паралельного формування знань, навичок і вмінь; урахування навчальних 

потреб та інтересів студентів). Всі принципи докладно схарактеризовано, 
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визначено порядок їх реалізації. В принципі такий перебіг не викликає жодних 

сумнівів і заперечень. 

Центральною та найвагомішою ланкою наукового дослідження 

зосереджено в другому розділі дисертації, в якому представлено розроблену 

авторську методику  інтегрованого формування ІКК та МК майбутніх 

викладачів АМ для економічних спеціальностей. З цією метою автором 

дисертації  конкретизовано зміст інтегрованого формування ІКК та МК.  

Беззаперечною заслугою Скіби Н. Я. є конкретизація та обґрунтування 

змісту інтегрованого формування ІКК та МК майбутніх викладачів АМ 

економічного профілю у предметному та процесуальному аспектах. З цією 

метою автор дослідження сконцентрував свою увагу на мовному, 

мовленнєвому та методичному аспектах формування професійної 

компетентності з урахуванням предмету дослідження. До предметного аспекту 

змісту навчання віднесено: сфери спілкування; види мовлення; функціональні 

стилі професійно орієнтованого спілкування економістів; невербальні засоби 

комунікації; превалюючі комунікативні ситуації професійно орієнтованого 

спілкування економістів; комунікативні цілі та наміри економістів, досягнення 

яких передбачає застосування відповідних комунікативних стратегій; 

професійні теми, проблеми, професійно орієнтовані тексти економічної галузі; 

ролі та функції викладачів АМ економічної сфери; цілі навчання АМ як 

майбутньої професійно-методичної діяльності викладачів АМ, досягнення яких 

передбачає використання відповідних метакогнітивних і когнітивних 

навчальних стратегій; професійні теми, проблеми, фахові тексти сфери 

методики навчання АМ; мовний та лінгвосоціокультурний  матеріал 

професійно орієнтованого спілкування економістів; метакогнітивні та 

когнітивні навчальні стратегії та компенсаторні, соціальні, афективні 

комунікативні стратегії. У свою чергу процесуальний аспект змісту 

інтегрованого формування ІКК та МК охоплює: мовленнєві вміння всіх видів 

мовленнєвої діяльності в межах економічного дискурсу,  методичні навички й 

уміння  відповідні декларативні та процедурні знання та вправи для їх набуття 

та розвитку; навички оперування мовним  та лінгвосоціокультурним 
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матеріалом; уміння оперувати комунікативними та навчальними стратегіями з 

метою розвязання комунікативних і методичних завдань та відповідні 

декларативні та процедурні знання і вправи для їх набуття та розвитку.  

Виправданим є вирішення питання відбору навчального матеріалу для 

інтегрованого формування ІКК та МК. За одиницю відбору автор приймає 

автентичні англомовні тексти та лексичні одиниці. З метою ефективної 

реалізації відбору навчального матеріалу пошукач сформулював та ретельно 

обґрунтував критерії відбору навчальних текстів, серед яких виокремлено: 

автентичність, професійну спрямованість, зразковість, тематичність, 

актуальність інформації, методичну цінність. Відбираючи лексичні одиниці 

автор послуговувався загальноприйнятими критеріями, як-от: сполучуваність, 

семантична цінність, стилістична відповідність, частотність, професійна 

спрямованість. Згаданий навчальний матеріал відбирався з-поміж публікацій в 

наукових періодичних виданнях економічної галузі, онлайн Інтернет-

енциклопедії, англомовні підручники та посібники економічного профілю, а 

також зразки ділової документації, як-от: листи, угоди, контракти, декларації, 

звіти, документи, рекламні проспекти компаній, економічні огляди, коментарі 

тощо, що містяться у відкритому доступі на сайтах в мережі Інтернет. Крім 

того, окремо слід позитивно оцінити визначені джерела відбору навчального 

матеріалу для формування МК у майбутніх викладачів АМ, до яких автор 

відносить: англомовні методичні підручники та посібники, матеріали наукових 

конференцій, публікації в провідних наукових періодичних виданнях, науково-

методичні матеріали інтернет-сайтів для викладачів АМ. 

Беззаперечним надбанням Скіби Н. Я., що заслуговує на високу оцінку є 

виокремлення етапів навчального процесу (ознайомлювальний, практичної 

підготовки, продуктивний), вмотивований розподіл та імплементація 

інтегрованої системи вправ і завдань для формування ІКК та МК для кожного з 

етапів. Так, автором дослідження було розроблено шість груп та п'ятнадцять 

підгруп вправ і завдань. Всі вправи є методично обґрунтованими, докладно 

схарактеризовано, серед яких автор подає рецептивні, рецептивно-

репродуктивні, продуктивні та некомунікативні, умовно-комунікативні типи 



 7

вправ для формування ІКК та орієнтовно-інформуючі, репродуктивні, 

моделювальні та творчі завдання для формування МК майбутніх викладачів 

АМ для економічних спеціальностей. 

 На високу оцінку заслуговує запропонована Скібою Н. Я. лінгвометодична 

модель, що забезпечує відтворення процесу інтегрованого формування ІКК та 

МК. Виправданими, обґрунтованими та доцільними є цільовий, 

концептуальний, змістовий та оцінювально-результативний компоненти. 

Наочно модель представлена у вигляді таблиці 2.3 «Тематико-часова структура 

дисципліни вільного вибору «Основи методики навчання АМ для студентів 

нефілологічних спеціальностей». Варто підкреслити ретельність розроблення 

оцінювально-результативного компоненту моделі. Автором описано рівні 

сформованості (низький, нижчий за середній, середній, вищий за середній, 

автономний) вказаних компетентностей , критерії оцінювання та якісні і 

кількісні показники їх сформованості. Успішне функціонування компонентів 

розробленої моделі забезпечується сукупністю загальнодидактичних і 

методичних принципів навчання. 

Наукова новизна реалізованого дослідження полягає у тому, що в ньому 

вперше здійснено успішна спроба вирішити проблему методики інтегрованого 

формування ІКК та МК майбутніх викладачів АМ ЗВО для економічних 

спеціальностей. 

Практичне значення здійсненого дисертаційного дослідження полягає у 

відборі й організації англомовного навчального матеріалу для інтегрованого 

формування ІКК та МК згідно з відповідними обґрунтованими єдиними 

критеріями відбору; укладанні системи вправ і завдань; розробленні 

методичних рекомендацій для педагогів ЗВО щодо інтегрованого формування 

ІКК та МК; укладенні словника-мінімуму економічних термінів та словника-

мінімуму методичних термінів; створенні навчально-методичного посібника 

English for Economics (у співавторстві) для студентів економічних 

спеціальностей та розробленні (у співавторстві) робочої програми  навчальної 

дисципліни «Професійна іноземна мова (англійська)» (рівень В2) для студентів 

економічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти 
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«бакалавр» галузі знань; 0305 «Економіка і підприємництво» - Львів : ЛНУ, 

2017. – 15 с. 

Істотними науковими ключовими проблемами дисертації є: визначення 

сутності та специфіки ІКК та МК викладачів АМ для економічних 

спеціальностей; опис структури та компонентного складу ІКК та МК;  

встановлення специфіки інтегрованого формування згаданих компетентностей; 

відбір змісту інтегрованого формування ІКК та МК згідно із сформульованими 

критеріями відбору навчального матеріалу для інтегрованого формування ІКК 

та МК викладачів АМ для економічних спеціальностей; проектування моделі 

освітнього процесу з урахуванням новітніх вимог до рівня сформованості 

відповідних компетентностей та потреб студентів, майбутніх викладачів АМ 

для економічних спеціальностей, вправи і завдання, етапи навчання.  

Результати виконаного 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 та 

релевантності здійсненого наукового дослідження слугує використання 

комплексу методів  математичної статистики (частотної гістограми, діаграми 

розмаху, тестів Колмогорова-Смірнова, Лілієфорса і Шапіро-Вілка, парного t-

критерію Стьюдента, критерію Вілкіксона)  для оброблення та підтвердження 

достовірності та надійності отриманих даних. 

Варто підкреслити ретельність та обґрунтованість підготовки 

експериментального навчання. Його організація та реалізація здійснені на 

достатньо високому науково-методичному рівні з дотриманням усіх вимог, що 

висуваються до такого виду дослідження, а саме: Скіба Н.Я. правильно 

сформулювала гіпотезу експериментального навчання та його мету, чітко 

окреслила варійовані та не варійовані умови, визначила етапи проведення 

експерименту та завдання кожного з них,  здійснила перед- та 

післяекспериментальні зрізи, реалізувала експериментальне навчання; 

коректно одержала, статистично обробила та інтерпретувала отримані 

дані. Вони підтверджують висновки автора роботи, роблять їх переконливими 
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та достовірними. Запропонована методика підтвердила свою ефективність та 

була запроваджена до освітнього процесу чотирьох ЗВО України, зокрема 

Львівського національного університету імені Івана Франка (акт про 

впровадження № 2556 – В від 11.06.2018 р.), Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка про 

впровадження № 699-33/03 від 29.05.2018 р.), Мукачівського державного 

університету (довідка про впровадження № 843 від 18.05.18 р.), 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (акт про 

впровадження № 1/553 від 02.07.2018 р.).  Викладене вище дає всі підстави 

твердити, що розроблена та впроваджена до ЗВО України методика Скіби Н. Я. 

є високоефективною. 

У висновках до дисертації викладені підсумки наукового дослідження, 

вони цілком відповідають поставленим завданням та окреслюються можливі 

перспективи подальших наукових розвідок.  

Дисертаційна робота добре проілюстрована влучними прикладами, 

таблицями і рисунками. Ілюстративний матеріал поданий в 13 Додатках. 

Влучне цитування першоджерел демонструє наукову ерудицію дослідниці. 

Загалом проаналізовано 323 наукових та науково-методичних праць 

українською, російською, англійською мовою. 

Текст автореферату ідентичний основному змісту дисертації. В ньому 

чітко представлені та стисло викладені  етапи, зміст, перебіг та результати 

наукового дослідження.   

Дисертаційне дослідження Скіби Н. Я. є завершеною науковою працею, 

зміст і структура якої повністю відображає хід наукових пошуків дослідниці. 

Зміст дисертації повно представлено в 22 публікаціях, із них 5 одноосібних 

статей – у наукових виданнях, затверджених МОН України, 1 статті у 

науковому періодичному виданні іноземних держав (м.Торонто, Канада), 10 

тез доповідей на наукових конференціях (1 у співавторстві), 4 статті у 

збірниках наукових статей, 1 навчально-методична розробка  (у співавторстві)   

та 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві)  При розробленні 
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навчального посібника English for Economics автором розроблено вправи до 

20 лексичних тем, 8 граматичних тем, що становить 50% виконаної роботи.  

Слід вказати, що розроблені в дисертаційному дослідженні теоретичні 

положення мають свої безперечні перспективи – їх результати можливо 

екстраполювати на вивчення проблеми інтегрованого формування ІКК та МК 

майбутніх викладачів, як англійської, так й інших іноземних мов для інших 

нефілологічних спеціальностей, залучення сучасних інтерактивних технологій 

до освітнього процесу, розроблення низки відповідних вибіркових дисциплін.  

Попри загальне позитивне враження, дисертація містить певні положення, 

які є дискусійними і потребують пояснень. 

1. Визначаючи функції викладача англійської мови для економічних 

спеціальностей (табл. 1.2, с.57 дисертації), Скіба Н. Я. надто узагальнила їх, 

практично ототожнюючи з компонентами методичної компетентності 

майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей. 

2. До компонентів аналітико-оцінювальної компетентності у складі 

методичної компетентності авторка дисертації відносить навички критичного 

аналізу результатів навчального процесу (с. 61 дисертації). На нашу думку, 

критичний аналіз результатів навчального процесу слід було віднести до 

методичних умінь.  

3. У тексті дисертації доцільно було б увиразнити, звернувшись до аналізу 

рівнів автономії та способів управління викладачем навчальною діяльністю 

студентів, реалізацію принципу суб’єктності, який, за твердженням дисертанта, 

полягає у «зверненні студента до особистого досвіду в процесі керованого 

викладачем чи самоініційованого засвоєння мовного матеріалу й матеріалу 

методичного характеру, вербального оформлення студентом висловлювання, 

зокрема – власної незалежної позиції на професійно орієнтовану тематику, 

конструювання індивідуальної навчальної траєкторії» (с. 76 дисертації).  

4. У розробленій Скібою Н. Я. системі вправ відсутні вправи на 

цілеспрямований розвиток навичок аудіювання. Відповідно, у наведених на 

сторінках дисертації прикладах вправах відсутні вправи, спрямовані на 

розвиток навичок аудіювання. 
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