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У контексті інтеграції України у світовий глобалізаційний простір на 

правах повноцінного учасника та виникнення у зв’язку з цим нових 

політичних, соціально-економічних та культурних реалій виникає нагальна 

необхідність орієнтації національної системи освіти на формування 

вмотивованої, культурної й толерантної особистості, підготовленої до 

здійснення адекватної й ефективної міжкультурної комунікації. Стратегічним 

завданням сучасної освітньої політики України є підготовка професіоналів 

відповідно до потреб міжнародного партнерства, зокрема фахівців 

туристичної сфери, галузі, що є невід’ємної складової суспільного життя, та 

сектору світової економіки. Зауважимо, що міжнародною мовою туризму 

визнається англійська, тож процес обміну інформацією (як у письмовій, так і 

в усній формах), яка стосуються туризму, відбувається англійською мовою. 

Ефективність спілкування з міжнародними партнерами залежить від 

належного рівня сформованості у фахівців сфери туризму компетентності у 

діалогічному мовленні, що як буквально, так і метафорично має забезпечити 

здійснення якісного професійно-орієнтованого «діалогу культур» та звести 

до мінімуму комунікативні невдачі.

Отже, потреба у навчанні майбутніх фахівців туристичної галузі 

професійно спрямованого англомовного діалогічного мовлення, необхідність 

усунення перешкод для вільного спілкування студентів в межах професійних 

ситуацій спілкування, складний характер діалогічного мовлення як такого, 

важливість залучення сучасних організаційних форматів навчання з одного



боку та недостатня методична база іншомовної підготовки фахівців туризму 

в коледжах з іншого й зумовлюють актуальність даної роботи. Тож, спроба 

запропонувати один із варіантів вирішення означеного протиріччя зумовила 

вибір теми дисертаційного дослідження «Формування англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в 

коледжах».

Про актуальність роботи також свідчить той факт, що дисертаційне 

дослідження виконано в межах науково-дослідної теми кафедри англійської 

філології Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка «Теоретико-методичні аспекти професійного 

становлення та мовної підготовки фахівця гуманітарного профілю» 

(державний реєстраційний номер 011011000076). Тему дисертації 

затверджено вченою радою Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 9 від 29 квітня 2015 

року) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень із 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 4 від 26 травня 

2015 р.)

Дисертація Кодлюка І. В. має послідовну й логічну структуру, охоплює 

основні елементи проблеми, що досліджується: у вступі автор чітко 

формулює мету й завдання дослідження, його об’єкт та предмет, актуальність, 

наукова новизну та практичне значення, у трьох розділах та дев’яти 

підрозділах висвітлено теоретичну основу, основні етапи проведеного 

дослідження, зміст експериментальної роботи, обгрунтовано наукові 

положення й отримані результати, зроблено висновки.

Робота Кодлюка І. В. відзначається новизною та глибиною аналізу 

проблеми. Автором вперше розроблено методику формування англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців із туристичного 

обслуговування, яку відображено у відповідній моделі, структурними 

компонентами якої є цільовий, змістово-процесуальний, критеріально- 

результативний блоки, а також методи навчання, засоби навчання, навчальні



дисципліни. Дисертантом уточнено сутність і структуру англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців із туристичного 

обслуговування й удосконалено зміст професійно орієнтованої англомовної 

підготовки студентів у коледжах.

Практичне значення роботи полягає у розробленні автором 

діагностичного інструментарію для контролю сформованості англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців із туристичного 

обслуговування, підсистеми вправ для навчання діалогічного мовлення; у 

відборі найбільш уживаного мовного та мовленнєвого професійно 

орієнтованого англомовного матеріалу; в обгрунтуванні методичних 

рекомендацій із формування англомовної компетентності в діалогічному 

мовленні.

До безперечних здобутків автора треба віднести здійснений у роботі 
(підрозділ 1.1.) ґрунтовний ретроспективний аналіз змісту та структури 

поняття «іншомовна комунікативна компетентність», який у подальшому 
дозволив комплексно розкрити сучасний стан проблеми формування 
англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців із 

туристичного обслуговування.

Заслуговує на увагу детальний розгляд понять «діалог» (с. 50-52), 

«діалогічне мовлення» (с. 53), «культура діалогічного мовлення» (с. 52-53), 
систематизація типів діалогічного мовлення (с. 57-58) та висвітлення 

складових діалогу (с. 54-56), а також його комунікативних функцій (с. 56).

З урахуванням специфіки дисертаційного дослідження цінним для 

роботи було уточнення основних характеристик ділового діалогу як типу, 
який є найбільш затребуваним у професійній діяльності працівників 

туристичної галузі.

Серед вагомих теоретичних надбань дисертанта є надання авторського 

визначення поняттю «англомовна компетентність в діалогічному мовленні 

майбутніх фахівців з туристичного обслуговування» як інтегрованої якості 

особистості та компоненту іншомовної професійної компетентності, а також 

здійснення вичерпного аналізу компонентів цієї компетентності, а саме таких, 
як: професійно орієнтовані (фахові) знання; предметні знання, що стосуються



теоретичних основ діалогічного мовлення; фонетичні, лексичні й граматичні 

навички; уміння ініціативно розпочинати діалог, реагувати на репліки 

співрозмовника, спонукати його до продовження розмови з урахуванням 

країнознавчих та лінгвокраїнознавчих особливостей мовця (с. 65).

Безумовно позитивною рисою дослідження є розгляд комунікативної 

ситуації як поняття, яке безпосередньо пов’язане з такою характеристикою 

діалогічного мовлення, як його ситуативна обумовленість.

У другому розділі метою Кодлюка І. В. постає визначення компонентів 

змісту навчання майбутніх фахівців туристичної галузі. На позитивну оцінку 

заслуговує конкретизація сфер та ситуацій спілкування професіоналів цієї 

сфери здійснена у табл. 2.2 (с. 93-94). Безумовно важливим є відбір автором 

лексичного матеріалу, необхідного для реалізації ефективного професійного 
англомовного спілкування, а отже окреслення певного лексичного мінімуму 

в рамках тематики навчальних дисциплін з освітньо-професійної програми 

фахівців туристичної галузі.
До найбільш суттєвих результатів дослідження, на наш погляд, можна 

віднести створення методично обгрунтованої моделі формування англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в 
коледжах, яку відображено на рис. 2. 1 (с. 106).

Важливим для оцінки достовірності роботи є опис дисертантом 

експериментальної перевірки ефективності авторської методики формування 
англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з 

туризму в коледжах: детально прописано процедуру підготовки й етапи 

експериментального навчання, рівні, критерії та показники сформованості 

англомовної компетентності в діалогічному мовленні; представлено наукові 

дані, отримані в процесі основних етапів експерименту, з відповідною 
інтерпретацією. Достовірність і об’єктивність одержаних результатів та 

експериментальних даних були перевірені за допомогою методів 

математичної статистики (критерію Пірсона). Автором також сформульовано 

методичні рекомендації щодо формування англомовної компетентності в 
діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах.

Наукові досягнення Кодлюка І.В. висвітлені у 6 наукових статтях.



Автореферат дисертації є ідентичним її основному змісту та адекватно 

відображає основні положення наукового дослідження.

Дисертація є завершеним науковим дослідженням, структура якого 

віддзеркалює хід наукового пошуку автору.

Водночас, незважаючи на загальне позитивне враження, дисертаційне 

дослідження містить певні дискусійні моменти, що потребують роз’яснення.

1. Зрозумілим є той факт, що оскільки предметом дослідження 

виступає діалогічне мовлення, автор доречно розглядає проблеми, пов’язані 

із спілкуванням, комунікативним актом, що потребує висвітлення такого 

терміну як «комунікативна ситуація» та її моделі. Проте, незрозумілим із 

логіки викладу матеріалу є ототожненням комунікативної ситуації як такої із 

засобами навчання. Комунікативна ситуація існує об’єктивно та є 

«сукупністю умов і обставин, що створюють певне становище, викликають ті 

чи інші взаємини людей». В межах навчально -педагогічного дискурсу, коли 

комунікативна ситуація розглядається як певна ментальна схема чи сценарій 

виконання комунікативного завдання, так званий фрейм, поняття 

«комунікативна ситуація» потребує свого уточнення (звуження) у назві 

параграфу 1.3 та у тексті роботи, оскільки по суті, автор має на увазі 

навчальну комунікативну ситуацію або штучну комунікативну ситуацію, що 

може виступати у якості засобу навчання.

2. Доречним у роботі (розділ 2) вважаємо використання окрім терміну 

«вправа» - поняття «завдання», оскільки основний акцент у дослідженні 

зроблено на достатньо складні, комплексно зорієнтовані завдання, 

результатом виконання яких має бути вирішення професійної проблеми та 

досягнення міжкультурного діалогу.

3. Дослідження лише виграло б, якщо автор у параграфі 2.3 не 

розглядав мовні вправи окремою групою, а включив їх до групи вправ для 

формування компетентності в діалогічному мовленні, адже вони мають 

сприйматися як базис для надбудови на ньому умовно-комунікативних та 

комунікативних вправ.



4. Не зрозумілим із тексту роботи залишається той факт, чи перевіряв 

дослідник сформованість усіх складників лінгвосоцюкультурної 

компетентності, оскільки відповідно до матеріалу поданому на с. 186, для 

діагностики згаданої компетентності використовувались лише тестові 

завдання.

5. Розробивши критерії відбору навчального матеріалу та описавши 

його процедуру, автор не вказує джерела відбору навчального матеріалу. Не 

зрозумілим також залишається форма пред’явлення запропонованих автором 

діалогів-зразків, оскільки, хоча й у підсистемі вправ присутні завдання, які 

передбачають наявність аудіо- або відео- матеріалів, уточнення про це в 

тексті параграфу 2.1 немає.

Висловлені зауваження не стосуються основного змісту роботи, не 

впливають на достовірність і обґрунтованість результатів та не зменшують її 

наукової значущості.

Дисертація Кодлюка Ігоря Васильовича «Формування англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в 

коледжах» є завершеним самостійним науковим дослідженням, обсяг, якість і 

оформлення якого відповідають чинним вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів» від 24 липня 2013 року за № 567, а її автор заслуговує 

присудження йому наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 -  теорія та методика навчання (германські мови).
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