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ВІДГУК 
офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри 

мов і методики їх викладання Національного університету «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка Конотоп Олени Сергіївни на дисертаційне 

дослідження БІЛЯНСЬКОЇ ІРИНИ ПЕТРІВНИ «Формування англомовної 

аудитивної компетентності майбутніх учителів із використанням аудіокниг 

художніх творів», подане на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) 

 

Проблематика дисертації є, безумовно, актуальною, оскільки  сучасні 

вимоги суспільства зумовлюють необхідність підготовки кваліфікованих 

учителів, здатних забезпечити високий рівень навчання англійської мови в 

школах та ефективно працювати над удосконаленням власних навичок та умінь, 

брати активну участь у міжкультурному спілкуванні. Для цього необхідний 

високий рівень сформованості у фахівців іншомовної комунікативної 

компетентності, у тому числі компетентності в аудіюванні. Таким чином, 

нагальною є потреба практичного забезпечення процесу формування у студентів 

англомовної аудитивної компетентності із залученням сучасних засобів, які 

відповідають потребам та запитам студентів. Одним з ефективних засобів 

удосконалення англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів,  

безперечно, є автентичні аудіокниги  художніх творів, які мають цінний 

потенціал для навчання студентів IV курсу.  Тому порушені І.П. Білянською 

питання розробки сучасної методики формування англомовної аудитивної 

компетентності майбутніх учителів із використанням аудіокниг художніх творів, 

а також ефективної системи реалізації такого навчання є своєчасними і 

актуальними в умовах оновлення вітчизняної системи вищої освіти. Отже, 

тематика роботи є актуальною, а дослідження своєчасним, оскільки спрямоване 

на вирішення важливої наукової проблеми.  

Вибір проблематики дисертаційного дослідження здійснено згідно з 

планом наукової роботи кафедри англійської філології та методики навчання 
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англійської мови Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка щодо «Формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів у контексті 

європейських вимог» (номер держреєстрації 0113U003330). Тему дисертації 

затверджено вченою радою Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 6 від 27.01.2015 р.) та 

Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень із педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 29.09.2016 р.). 

Рецензована дисертація є логічно структурованим, самостійним і 

новаторським дослідженням. Хід та етапи дисертаційного дослідження  

відзначаються послідовністю та обґрунтованістю. Робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому:  вперше 

теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику 

формування англомовної аудитивної компетентності  майбутніх учителів 

засобами аудіокниг сучасних англомовних оповідань, яка спрямована на 

підготовку до автономного аудіювання аудіокниг художніх творів, включає три 

етапи формування англомовної аудитивної компетентності  (підготовчий, 

основний, завершальний) із відповідними підетапами, що реалізуються в процесі 

аудиторної та позааудиторної роботи; систему вправ, яка передбачає 

взаємопов’язане формування лексичних, слухо-вимовних та інтонаційних 

навичок, розвиток рефлексивних умінь; циклічну модель організації процесу 

формування англомовної аудитивної компетентності  майбутніх учителів; 

удосконалено критерії відбору аудіокниг художніх творів для формування 

англомовної аудитивної компетентності;  подальшого розвитку набуло 

дослідження проблеми змісту англомовної аудитивної компетентності, 

оцінювання рівня її сформованості у майбутніх учителів.  

Практичне значення роботи  –  у відборі навчального матеріалу та змісту 

навчання, розробці моделі навчання та системи вправ, доцільних методичних 

рекомендацій щодо реалізації зазначеної методики.  
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І.П.Білянською коректно визначено об’єкт і предмет дослідження, чітко 

сформульовано мету, яка реалізується у п’яти завданнях, доцільно обрано 

теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження. Наукові положення, 

сформульовані у вступі дисертації, логічно відображають основні наукові 

здобутки  й узагальнення автора.  

У першому розділі дисертації здійснено ґрунтовний аналіз теоретичних 

засад вивчення проблеми формування англомовної аудитивної компетентності 

майбутніх учителів із використанням аудіокниг художніх творів. Так, авторкою 

дисертації проаналізовано сучасний стан дослідження проблеми формування 

іншомовної аудитивної компетентності. На основі аналізу вітчизняних та 

зарубіжних досліджень було з’ясовано, що проблема використання аудіокнижок 

сучасних оповідань для навчання аудіювання майбутніх учителів іноземної мови  

не була предметом вивчення науковців. Дисертантка переконливо доводить 

доцільність їх використання для формування англомовної аудитивної 

компетентності майбутніх учителів, студентів IV курсу. Подальша логіка 

дослідження зумовила необхідність визначення та аналізу психолінгвістичних та 

методичних передумов навчання студентів аудіювання художніх творів, які були 

враховані під час розробки методики, запропонованої у дисертації у підрозділі 2. 

Слід позитивно відмітити ретельний і глибокий аналіз сучасних аудіокнижок 

художніх творів, який дозволив виділити їх основні характеристики і виявити 

причини труднощів аудіювання цих творів. У цьому розділі авторкою визначено 

необхідність спрямованості методики на підготовку студентів до автономного 

аудіювання художніх текстів і доцільність поєднання інтенсивного (навчального) 

та екстенсивного (самостійного) аудіювання художніх текстів. Також було 

конкретизовано знання і уміння та стратегії для роботи з аудіокнигою, які 

необхідно розвивати за допомогою аудіокнижок художніх творів, що є вкрай 

важливим для побудови ефективної методики відповідного навчання. 

У другому розділі дослідниця поставила за мету представити методику 

формування англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів із 

використанням аудіокниг художніх творів. Ретельний аналіз критеріїв відбору 
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аудіотекстів для навчання аудіювання дозволив дисертантці обґрунтувати 

критерії відбору сучасних англомовних оповідань для формування англомовної 

аудитивної  компетентності та на їх основі здійснити відбір 27 англомовних 

оповідань. На особливу увагу заслуговує оцінка їх доступності для використання 

у навчальному процесі відповідно до певних критеріїв і представлення 

результатів у вигляді таблиці. 

Безперечно, цінним для методики навчання, а особливо практичної 

діяльності викладачів, є розроблена у рамках запропонованої моделі система 

вправ. Визначено етапи формування англомовної аудитивної компетентності 

майбутніх учителів із використанням аудіокниг художніх творів. У межах трьох 

основних етапів (підготовчий, основний, завершальний) виділено 8 підетапів 

роботи із аудіокнигами (підготовчо-розвивальний, орієнтаційно-мотиваційний, 

аудиторне та самостійне прослуховування, інтерактивний, навчальний, 

тренувальний, рефлексивний).  Дисертанткою розроблено систему вправ, яка 

складається із 6 підсистем, що поєднують 6 груп та 18 підгруп вправ, а також 

щоденник аудіювання. Методика має ієрархічну структуру та передбачає 

виконання системи вправ, особливістю якої є спрямованість на автономну 

діяльність студентів, взаємопов’язане навчання усіх видів мовленнєвої 

діяльності, розвиток критичного мислення та рефлексивних умінь майбутніх 

учителів. Варто зазначити, що у тексті дисертації чітко визначено типи і види 

вправ, характерні для кожного етапу, а також подано достатню кількість 

прикладів різних типів і видів вправ, які ілюструють авторську позицію та 

наочно демонструють реалізацію запропонованої у дослідженні методики.  Слід 

відзначити чіткий зв'язок між описаною системою вправ і теоретичними 

передумовами, представленими у попередніх підрозділах дисертації.  

Одним із здобутків дисертантки є розробка моделі організації навчального 

процесу з використанням розробленої методики, у якій здійснено розподіл годин 

між етапами та запропоновано різне співвідношення вправ на завершальному 

етапі.  Запропонована модель вирізняється своєю багатокомпонентною 

структурою, а її особливістю є циклічність організації процесу навчання 
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аудіювання художнього тексту, що поєднує аудиторну та позааудиторну роботу 

як на кожному етапі опрацювання  оповідань, так і в межах мікроциклів 

(інтенсивне та екстенсивне аудіювання художніх текстів) із метою підготовки до 

автономного аудіювання художніх творів і містить 3 цикли навчання 

(початковий, середній, просунутий), кожен із яких забезпечує нову якість 

здатності аудіювати художні тексти. 

Ефективність запропонованої методики була підтверджена в ході 

експериментального навчання, підготовку, організацію і перебіг якого описано у 

третьому розділі дисертації. Методичний експеримент реалізовувався серед 60 

студентів IV курсу, які навчалися за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія. 

Мова і література (англійська)», протягом 2017-2018 навчального року у 

Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира 

Гнатюка. Експеримент було проведено з урахуванням усіх вимог, що 

висуваються до такого виду дослідження.   Ретельно описано підготовку до 

експерименту та його проведення, правильно сформульовано гіпотезу 

експерименту, а також його об’єкт і предмет, коректно сформульовано його 

варійовану і неварійовані умови, детально інтерпретовані отримані дані. 

Статистико-математична обробка результатів експерименту дозволила 

переконатися в достовірності отриманих результатів. Запропонована методика 

підтвердила свою ефективність та була впроваджена в навчальний процес у п’яти 

закладах вищої освіти: Прикарпатському національному університеті імені 

Василя Стефаника, Тернопільському національному педагогічному університеті 

імені Володимира Гнатюка, Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г. С. Сковороди, Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Черкаському 

національному університеті імені Богдана Хмельницького. Це дає всі підстави 

стверджувати, що розроблена методика Білянської І.П. є високоефективною. 

На особливу увагу заслуговує проведення опитування 233 студентів 

IV курсу і 60 викладачів IV курсу чотирьох університетів (Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника, Тернопільського національного 
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університету ім. В. Гнатюка, Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету ім. В. Винниченка, Хмельницького національного університету), 

результати якого було враховано під час дослідження. 

За результатами експериментального навчання укладено методичні 

рекомендації щодо формування англомовної аудитивної компетентності 

майбутніх учителів із використанням аудіокнижок художніх творів.   

Виклад матеріалу дослідження є повним і послідовним: у кожному 

підрозділі підсумовуються базові досягнення; кожен розділ завершують 

висновки, які підкріплюються посиланням на відповідні публікації дисертантки. 

Висновки дисертації достатньо виважені, логічні, достовірні, науково 

обґрунтовані, відповідають поставленим завданням та окреслюють можливі 

перспективи подальших наукових розвідок.  

Дисертаційна робота добре проілюстрована таблицями і рисунками, у 

роботі подано 23 таблиці, 8 рисунків.  Ілюстративний матеріал, поданий у 15 

додатках, викладено на  74 сторінках. У дослідженні проаналізовано 339 

наукових та науково-методичних праць, із них 136 – іноземними мовами.  

Здобуті дослідницею результати оприлюднено та обговорено на 

міжнародних і вітчизняних наукових конференціях, та з необхідною повнотою 

викладено у 12 публікаціях автора, з них  5 одноосібних статей – у наукових 

фахових виданнях, затверджених МОН України, 2 – у закордонних виданнях 

(Канада і Молдова), тези 5-ти доповідей на наукових конференціях і навчально-

методичний посібник англійською мовою (у співавторстві).  

Позитивно оцінюючи в цілому дисертаційну роботу Білянської Ірини 

Петрівни, вважаємо за необхідне висловити низку міркувань, які виникли в 

процесі рецензування дисертації і вимагають окремих пояснень: 

1. Розглядаючи у підрозділі 2.2. процедуру відбору навчального матеріалу 

для формування англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів на 

с. 104, автор визначає  основні критерії відбору аудіокниг художніх творів. На 

нашу думку,  під час відбору варто було б користуватися й таким критерієм як 

морально-етичний вплив на студента. У цьому ж підрозділі на с. 107 дисертантка 
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розглядає змістовий критерій відбору, який  частково відображає відбір за 

морально-етичною цінністю, але у висновках до розділу 2 на с. 168 і в тексті 

автореферату с. 7 його звужено лише до «врахування сенситивності до деяких 

тем». Також окремого пояснення вимагає важливість виділення лише трьох 

критеріїв, таких як професійне озвучення,  відповідність жанру та змісту 

художнього тексту інтересам студентів, доступність та посильність до критеріїв 

відбору аудіокниг художніх творів для екстенсивного аудіювання, адже перший і 

третій критерії у досліджені використовуються й під час відбору для 

інтенсивного аудіювання, а такий критерій як відповідність жанру та змісту 

художнього тексту інтересам студентів можна також додати й до критеріїв 

відбору аудіокниг художніх творів для інтенсивного аудіювання. 

2. Крім того, на наш погляд, описуючи рефлексивний підетап у підрозділі 

2.2.,  доречно було б аргументувати винесення його лише на позааудиторну 

роботу та конкретизувати роль викладача під час цього підетапу. На наш погляд, 

необхідно не тільки вказати, за якими критеріями і параметрами оцінювались 

письмові резюме художнього твору та рецензія до прослуханої аудіокниги 

художнього твору, які студенти виконують на рефлексивному підетапі, але й 

висвітлити процедуру оцінювання виконаних робіт.  

3. Текст дисертації лише виграв би, якщо б вправи у підрозділі 2.2. 

ілюструвалися прикладами виконання завдань або зразками прогнозованої 

відповіді студентів, чи фрагментами відповідей студентів. Наприклад,  роботи 

студентів зі щоденником аудіювання, прикладами резюме художнього твору та 

рецензій до аудіокниги художнього твору, побудови графіків успішності 

аудіювання художнього твору.  

Загалом, висловлені зауваження та побажання не впливають на загальний 

високий рівень дослідження і не знижують наукову значущість роботи. Рукопис 

є повністю завершеним та самостійним дослідженням, результати якого можна 

рекомендувати до використання в навчальному процесі педагогічних закладів 

вищої освіти. 
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Аналіз дисертації та автореферату свідчить, що цілі роботи досягнуті, а 

поставлені завдання розв’язано. Текст автореферату ідентичний основному 

змісту дисертації. У ньому чітко представлені та стисло викладені етапи, зміст, 

перебіг та результати дослідження.  

Таким чином, дисертація Білянської Ірини Петрівни «Формування 

англомовної аудитивної компетентності майбутніх учителів із використанням 

аудіокниг художніх творів» є завершеним самостійним дослідженням, яке 

повністю відповідає усім чинним вимогам п.п. 9, 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24.07.2013 р. зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 

від 19.08.2015,  № 1159 від 30.12.2015 та № 567 від 27.07.2016 р. Робота – 

актуальна, має наукову новизну, вагоме теоретичне і практичне значення, є 

суттєвим внеском у вивчення проблем методики навчання іноземних мов, а 

висновки дисертації – обґрунтовані і достовірні. Відповідно авторка 

дослідження, Білянська Ірина Петрівна, заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (германські мови). 

 

  


