
ВІДГУК 

офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора, завідувача 
кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича Лабінської Богдани 
Ігорівни на дисертацію Ференчук-Піонтковської Ірини Олександрівни 
«Методика формування німецькомовної компетентності в читанні 
публіцистичних текстів у майбутніх філологів», що подається на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 
– теорія і методика навчання: германські мови. 

 
Проблематика дисертації є, безсумнівно, актуальною. В умовах 

сучасних реалій професійна підготовка майбутніх філологів потребує 
оновлення та вдосконалення. Методика формування німецькомовної 
компетентності в читанні публіцистичних текстів постає вагомим 
чинником покращення процесу викладання німецької мови за професійним 
спрямуванням.  

Вибір напряму дослідження безпосередньо пов’язаний із науково-
дослідною темою кафедри практики англійської мови та методики її 
викладання «Формування міжкультурної іншомовної комунікативної 
компетентності студентів вищих навчальних закладів у контексті 
європейських вимог» (номер держреєстрації 0113U003330) та кафедри 
англійської філології та методики навчання англійської мови «Теорія і 
практика навчання іноземних мов у закладах освіти різних типів» (номер 
держреєстрації 0118U003128) Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 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 № 5 від 23.06.2015 р.). 

Обрана дисертанткою тема, як і коректно сформульовані об’єкт, 
предмет, мета та завдання дослідження, визначили його структуру. 
Дисертація складається з анотації українською та англійською мовами, 
вступу, трьох розділів, списку використаних джерел із 236 найменувань (із 
них – 73 іноземними мовами) і 12 додатків. Її повний обсяг – 288 сторінок, 
зокрема 174 сторінки основного тексту. Додатки викладено на 73 
сторінках. У роботі подано 19 таблиць, 9 рисунків.  

Науково-теоретичний рівень виконаної роботи визначається, 
насамперед, залученням комплексу теоретичних, емпіричних методів 
дослідження, а також статистичної обробки, що забезпечили належне 
виконання поставлених завдань. 

До теоретичних методів дослідження віднесено: вивчення сучасних 
вітчизняних та зарубіжних наукових джерел із методики, педагогіки, 
психології, лінгвістики; аналіз робочих програм із метою визначення 



теоретичних передумов дослідження; моделювання процесу формування 
німецькомовної компетентності в читанні з використанням запропонованої 
методики. До емпіричних методів дослідження належить: наукове 
спостереження за навчальним процесом у закладах вищої освіти, вивчення 
досвіду формування німецькомовної компетентності в читанні, опитування 
студентів і викладачів із метою з’ясування сучасного стану підготовки 
фахівців, методів навчання, які використовуються, інтересів студентів, їх 
умінь; тестування для визначення рівня сформованості у майбутніх 
філологів німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних 
текстів на доекспериментальному та післяекспериментальному зрізах; 
експериментальне формування у студентів німецькомовної компетентності 
в читанні публіцистичних текстів для перевірки ефективності розробленої 
методики.  

До методів математичної статистики віднесено аналіз, обробку й 
перевірку достовірності одержаних результатів проведеного методичного 
експерименту.  

До найбільш вагомих результатів дослідження, на наш погляд, слід 
віднести: аналіз сучасного стану дослідження проблеми, визначення 
лінгвістичних особливостей німецькомовних публіцистичних текстів; 
уточнення змісту формування німецькомовної компетентності в читанні 
публіцистичних текстів у майбутніх філологів, визначення переваг та 
особливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій для 
формування цієї компетентності; обґрунтування критерій відбору 
навчального матеріалу та здійснення відбору німецькомовних 
публіцистичних текстів; виокремлення етапів формування німецькомовної 
компетентності в читанні публіцистичних текстів, розробці підсистеми 
вправ та створенні моделі формування німецькомовної компетентності в 
читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів; експериментальній 
перевірці ефективності запропонованої методики, укладанні методичних 
рекомендації щодо організації і проведення відповідного навчання. 

Наукова робота здобувача має належний рівень новизни, зокрема 
вперше: теоретично обґрунтовано і розроблено методику формування 
німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у 
майбутніх філологів: визначено три етапи формування німецькомовної 
компетентності в читанні публіцистичних текстів (підготовчий, основний, 
інтерпретаційний), запропоновано систему вправ, яка корелює з 
виділеними етапами і складається з чотирьох підсистем (розвиток умінь 
використання стратегій та медіаграмотності, формування навичок читання, 
лінгвосоціокультурних умінь та вмінь читання); створено модель 
організації навчання із використанням системи управління навчанням 
Moodle, яка передбачає переважання аудиторної роботи на підготовчому 
етапі, поступове зменшення питомої ваги вправ підготовчого етапу та 
збільшення кількості вправ основного та інтегративного етапів.  



Практичне значення одержаних результатів полягає у відборі та 
організації матеріалу для формування німецькомовної компетентності в 
читанні публіцистичних текстів; розробці комплексів вправ, 
представлених на навчальній платформі Moodle; укладанні методичних 
рекомендацій для викладачів щодо формування німецькомовної 
компетентності в читанні публіцистичних текстів, а також у створенні 
навчально-методичного посібника німецькою мовою. 

На основі аналізу сучасних досліджень Ірина Олександрівна 
виокремила положення, які були покладені в основу методики формування 
німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у 
майбутніх філологів, зокрема аналіз та розвиток у студентів психологічних 
механізмів; забезпечення оволодіння ними когнітивними операціями 
читання; інтегроване навчання читання з іншими видами мовленнєвої 
діяльності; урахування основних функцій періодичної преси в 
навчальному процесі; визначення об’єктивних складностей та 
суб’єктивних труднощів, які виникають у процесі читання публіцистичних 
текстів та шляхи їх подолання; необхідність розширення словникового 
запасу та розуміння граматичних структур; формування та розвиток 
медіакомпетентності та навчально-стратегічної компетентності; створення 
системи фонових знань, яка включає внутрішньопредметні та 
міжпредметні асоціативні ряди; врахування цілей навчання читання; 
формування компетентності в читанні шляхом використання різних видів 
опор; застосування проблемних завдань; залучення саморефлексії та 
розвиток автономії студентів; урахування лінгвістичних особливостей 
німецькомовних публіцистичних текстів, інтегроване навчання читання з 
іншими видами мовленнєвої діяльності. 
 

Шляхом глибокого аналізу проблеми дослідниці вдалося визначити 
лінгвістичні особливості німецькомовних публіцистичних текстів і 
виокремити характерні риси німецькомовних статей: економія мовних 
засобів, лаконічність викладу при інформативній насиченості тексту; 
ретельний відбір мовних засобів, при якому основним є їхня зрозумілість; 
використання суспільно-політичної лексики, ідеологем і фразеології, 
переосмислення лексики інших стилів (термінологічної лексики) для цілей 
публіцистики; використання характерних для даного стилю мовних 
стереотипів, кліше, штампів; вживання екзотизмів, запозичень, 
неологізмів, розмовної лексики, молодіжного сленгу, які орієнтовані на 
виконання однієї з найважливіших функцій газетно-публіцистичного 
стилю – функції впливу; використання абревіатур; жанрова 
різноманітність та стилістичне використання мовних засобів: 
багатозначності слова, емоційно-експресивної лексики; неоднорідність 
стилю, поєднання рис публіцистичного стилю з рисами інших стилів 
(наукового, офіційно-ділового, літературно-художнього, розмовного); 
використання зображально-виражальних засобів мови, зокрема засобів 



стилістичного синтаксису (риторичні питання і вигуки, паралелізм 
побудови, повтори, інверсія); використання специфічних дієслівних форм 
із значенням теперішнього часу, які сприяють створенню ефекту 
присутності; використання невеликих за обсягом речень, членування 
абзаців відповідно до цілей впливу, використання цікавих, яскравих 
заголовків, що містять інформацію про зміст тексту і привертають увагу 
читача. 

Авторкою дисертації конкретизовано практичну, розвивальну, 
освітню, виховну, професійно-орієнтовану цілі формування 
німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у 
майбутніх філологів та визначено предметний і процесуальний аспекти 
змісту, які включають такі компоненти: мовленнєвий, 
лінгвосоціокультурний, мовний та навчальний. 

 
Заслуговує на увагу відбір автентичних німецькомовних газетно-

журнальних статей як навчального матеріалу для формування 
німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів, що 
здійснюється на основі врахування якісних і кількісного критеріїв. До 
якісних критеріїв віднесено методичні (автентичність, тематичність, 
інформативність), лінгвостилістичні (жанрово-структурна відповідність), 
особистісно-орієнтовані (відповідність рівню сформованості 
німецькомовної комунікативної компетентності студентів) і дидактичні 
(мотиваційна цінність). До кількісних критеріїв – обсяг текстового 
матеріалу. 

 
Методично виправданими вважаємо обрані дисертанткою критерії 

при визначенні типів вправ для формування німецькомовної 
компетентності в читанні публіцистичних текстів: 1) спрямованість вправи 
на прийом або видачу інформації, згідно з якою передбачаються 
рецептивні, репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, продуктивні, 
рецептивно-продуктивні вправи; 2) комунікативність, у відповідності з 
яким здійснюються некомунікативні, умовно-комунікативні та 
комунікативні типи вправ; 3) форма організації навчання, згідно з якою 
виконуються індивідуальні, парні, групові типи вправ.  

Варті уваги три етапи формування німецькомовної компетентності в 
читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів: підготовчий 
(дотекстовий) етап; основний етап; інтерпретаційний етап. Виходячи з 
цілей зазначених етапів, визначено підсистему вправ, яка включає чотири 
групи вправ. Перша спрямована на формування вмінь використовувати 
стратегії, а також вмінь медіаграмотності. Друга підсистема вправ має на 
меті формування мовленнєвих навичок читання – лексичних та 
граматичних, а третя – формування лінгвосоціокультурних умінь. Четверта 
група вправ для формування і розвитку мовленнєвих умінь передбачає сім 
груп вправ – формування вмінь орієнтуватися в структурно-смисловій 
організації статті, формування та розвиток умінь прогнозувати зміст статті, 



формування вмінь пошукового і переглядового, а також 
ознайомлювального та вивчаючого читання, контроль умінь читання та 
розвиток умінь критичного аналізу отриманої інформації. 

Розподіл вправ корелює з етапами формування німецькомовної 
компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів. 
Обов’язковою технічною умовою для застосування запропонованої 
підсистеми вправ у процесі навчання є робота в оснащених комп’ютерами 
аудиторіях з підключенням до мережі Інтернет, оскільки більшість вправ 
згідно із запропонованою методикою мають бути виконанні у режимі 
онлайн.  

Для побудови моделі організації процесу формування 
німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у 
майбутніх філологів враховувалися такі положення: особливості 
організації навчального процесу; вимоги програми; особливості 
запропонованої дисертанткою підсистеми вправ.  

Запропонована Іриною Олександрівною модель організації процесу 
формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних 
текстів у майбутніх філологів, побудована з урахуванням принципів 
поетапності навчання, раціональної гнучкості, системності. Модель 
реалізовується в межах дисципліни «Практичний курс німецької мови» із 
залученням системи Moodle, що забезпечує доступ студентів до 
навчального матеріалу, оперативний зворотній зв’язок, самоконтроль.  

 
У запропонованій праці подані організація та проведення 

експериментального навчання; здійснені аналіз, оцінка та інтерпретація 
результатів експерименту, наведені методичні рекомендації для викладачів 
щодо формування німецькомовної компетентності в читанні 
публіцистичних текстів у майбутніх філологів.  

Під час підготовки, організації та проведення експерименту 
враховувалися основні ознаки методичного експерименту: точна 
обмеженість в часі; наявність попередньо сформульованих гіпотез; 
наявність плану і ретельна організація експерименту; можливість 
ізольованого врахування методичного впливу фактора; вимірювання 
вихідного й заключного рівня сформованості знань, навичок та / чи умінь 
за обґрунтованими критеріями, що корелюють із цілями експерименту. 

Оцінювання результатів доекспериментального і 
післяекспериментального зрізів здійснювалося за такими критеріями: 
володіння вміннями медіаграмотності; володіння прогностичними 
вміннями; володіння лексичними та граматичними навичками читання; 
володіння вміннями пошукового/переглядового читання; володіння 
вміннями ознайомлювального читання; володіння вміннями вивчаючого 
читання. Кожен критерій відповідав певному об’єкту контролю – 
відповідним навичкам та вмінням. 

Відзначимо достатньо високий рівень проведення 
експериментального дослідження, його вмілу організацію. Отримані 



результати підтверджують висновки авторки, засвідчують їх 
переконливість й достовірність. 

Розроблена методика довела свою ефективність у навчальному 
процесі чотирьох закладів вищої освіти: Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича (акт упровадження № 14/15-789 від 
22.03.2017 р.), Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка (акт впровадження №668-33/03 від 
02.06.2017 р.), Кіровоградського державного педагогічного  університету 
імені Володимира Винниченка (акт упровадження №527 від 24.05.2017 р.), 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (акт 
упровадження № 03-28/02/1544 від 24.05.2017 р.).  

Експериментальне дослідження дає вагомі підстави для 
підтвердження високої ефективності розробленої методики в цілому. 

У висновках чітко викладено думки дослідження, окреслено шляхи 
подальшого використання його результатів. 

Робота добре проілюстрована таблицями, схемами і рисунками, 
матеріалами додатків, прикладами. Дисертантка демонструє високу 
ерудицію, володіння матеріалом й інформацією, що мають відношення до 
обʼєкта, предмета та завдань дослідження, вміло користується 
літературними джерелами, роблячи доречні посилання.  

Автореферат ідентичний основному змісту дисертації, у ньому чітко 
відображені головні положення роботи. Зміст дисертації цілком 
репрезентований у 13 публікаціях дисертантки, серед яких 6 статей у 
фахових педагогічних виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, тези 
5-ти доповідей на наукових конференціях і навчально-методичний 
посібник німецькою мовою. 

Загалом високо оцінюючи виконане дисертаційне дослідження, 
зокрема його актуальність, ґрунтовність, наукову новизну, вважаємо за 
потрібне зробити певні зауваження, висловити деякі побажання:  

 
1. На наш погляд, варто було б більш ґрунтовно описати 

механізми сприйняття і особливості процесів запам’ятовування інформації 
під час формування німецькомовної компетентності в читанні 
публіцистичних текстів. Також бажано було б приділити увагу питанням 
мотивації щодо домінувальних жанрів публіцистики.  

2. У дотекстовий етап можна було б включити вправи на розвиток 
фонетичних навичок, оскільки художній публіцистичний дискурс включає 
чимало географічних та власних назв, запозичень з різних мов, абревіатур 
тощо. 

3. З тексту дисертації не зовсім зрозуміло чи у підсистемі та 
комплексах вправ приділено увагу аналізу студентами маніпулятивних 
стратегій та тактик у процесі читання публіцистичних текстів, що, з огляду 
на особливості сучасних засобів масової інформації, було б доречним.  

4. Судячи з таблиці 2.1, перелік видів вправ для підгрупи 2.1 є  



 


