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офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Морської Л.І. 

про дисертацію ТУМАК Оксани Михайлівни «Становлення та розвиток 

методики навчання англійської мови на Буковині (кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови) 
 

 

Методика навчання іноземних мов як відносно молода наука потребує не 

лише дослідження й розробку новітніх методів навчання, але й урахування 

позитивних і негативних уроків своєї історії з метою пошуку оптимальних 

шляхів вивчення й навчання іноземних мов, враховуючи сучасний соціальний 

попит і необхідність швидкого реагування на глобалізаційні світові процеси. 

Саме на вирішення важливої наукової проблеми, на відновлення історичної 

правди, віднайдення й оприлюднення невідомих досі документів, що 

відкривають нові наукові горизонти в методичній сфері і дають змогу 

окреслити нові навчальні цілі та завдання, спрямоване рецензована дисертація. 

Дослідження Оксани Михайлівни Тумак набуває вагомої актуальності з 

огляду на абсолютну відсутність наукових розвідок ретроспективного 

характеру, як в царині історії розвитку методики навчання іноземних мов 

загалом, і в Україні зокрема, що певним чином гальмує процес відродження 

дієвих методик вивчення сучасних мов.   

Дисертаційна робота містить міцне методологічне підґрунтя, яке 

виважено витлумачене з урахуванням предмету дослідження й умовно 

поділене на чотири рівні (філософський, загальнонауковий,  конкретно-науковий і 

технологічний) з наданням першочерговості філософському рівню, який дав 

змогу дослідниці визначити принципи, з орієнтиром на які вона розгортає свій 

науковий пошук. На загальнонауковому рівні дисертантка досить вмотивовано 

визначає методологічні підходи, які й визначають сутність мети й завдань 
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дослідження, а саме: системний, синергетичний і парадигмальний підходи.  У 

плідній інтеграції зазначених підходів вбачаємо ефективність вирішення 

задекларованої у роботі проблеми: цілісного ретроспективного, системно-

концептуального аналізу, обґрунтування періодизації, виявлення етапів та 

особливостей розвитку методики навчання іноземних мов на Буковині у 1872–

1918 рр. як складного історичного явища для представлення і застосування 

його у структурі сучасної методичної науки.  

Робота чітко структурована і грамотно оформлена, що свідчить про 

володіння авторкою логікою наукового дослідження. Структура роботи 

відповідає меті дослідження й вирішуваним у ньому завданням.  

Належне вивчення дисертації й автореферату дає підстави стверджувати, 

що робота є закономірною і своєчасною реакцією на сучасні вимоги до 

підготовки висококваліфікованих фахівців з іноземних мов і має вагоме 

значення для теорії і методики навчання германських мов. Це підтверджується 

низкою чинників:  

1. У роботі комплексно і системно розглянуто вивчено історію розвитку 

методики навчання іноземних мов на Буковині (кінець XIX – початок XX 

століття), яка до цього часу не була предметом спеціального дослідження. 

2. У дисертації охарактеризовано головні передумови розвитку методики 

навчання іноземних мов на Буковині у зазначений історичний період: історико-

соціальні та освітньо-організаційні, які безпосередньо або опосередковано 

впливали на розвиток зазначеної науки.  

3. Дослідницею визначено й обґрунтовано періодизацію методики 

навчання іноземних мов на Буковині (кінець XIX – початок XX століття) з 

урахуванням історико-соціальних та освітньо-організаційних детермінант, а 

також описано процес навчання англійської мови на Буковині в 

досліджуваний відрізок часу.  

4. Нарешті, результатом наукової розвідки є  обґрунтовані підходи, 

визначені принципи і методи навчання англійської мови на Буковині (кінець 
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XIX – початок XX століття), а також доведено доцільність врахування 

історичного надбання Буковини в окресленій науковій проблемі для сучасного 

розвитку методики навчання іноземних мов як науки. 

Уже з перших сторінок дисертації дослідницею розглянуто комплекс 

питань, які, на думку Оксани Михайлівни, й складають теоретичні засади 

роботи. Тут авторка дослідження пропонує вичерпну характеристику 

методологічних орієнтирів (нам особливо імпонує чітке і конкретне доведення 

необхідності врахування синергетичного та системного підходів), обґрунтовує 

концепцію роботи, характеризує джерельну базу дисертаційного пошуку, що є 

особливо важливою для історико-педагогічних досліджень.  

Не можемо не виділити влучне, на наш погляд, застосування цілого 

діапазону методів дослідження, які авторка умовно поділяє на загальнонаукові 

(аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, порівняння, узагальнення) 

та конкретно-наукові. Саме остання група складає особливу цікавість і 

відіграє вагому роль у загальній результативності роботи. Тут слід виділити 

регіональний, хронологічний підходи, метод критичного аналізу літературних 

джерел (вітчизняних і зарубіжних праць, освітніх документів, навчальних 

програм і підручників), вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи 

вчителів, історико-структурний, історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-системний методи, метод термінологічного аналізу, метод відбору 

архівних документів і наукових джерел, наративний метод, і нарешті  

герменевтичний метод. Більше того, авторка роботи чітко окреслює діапазон 

можливостей застосування усіх зазначених вище методів наукового пошуку, а 

не просто перераховує їх, як це традиційно можна побачити у дисертаціях.   

Безперечного схвалення заслуговує (у контексті роботи) логіка 

обґрунтування й відбору джерельної бази дослідження, поділяючи її на дві 

групи (актуалізовану і потенційну) і визначаючи, відповідно до 

методологічних орієнтирів і такого поділу, певні принципи відбору.   
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Значним позитивом роботи є вичерпна характеристика окреслених 

періодів у розвитку методики навчання іноземних мов на Буковині, 

зазначаючи при цьому усі можливі аспекти характеристики: соціально-

історичні, педагогічні, соціально-економічні тощо.   

Особливого схвалення заслуговує деталізація характеристики програмних 

документів закладів освіти Буковини в кінці ХІХ ст. з паралельним їх 

порівнянням із сучасними нормативними навчальними документами, а також 

аналіз навчально-методичних матеріалів, використовуваних учителями 

Буковини. На підставі такого аналізу авторка робить власні узагальнення про 

специфіку навчання у школах певного типу, використовувані там методи 

навчання і вивчення іноземних мов (зокрема панівної в Австро-Угорщині 

німецької, з огляду на соціально історичні умови, що склалися у той час). 

Є всі підстави для схвальної оцінки авторської сміливості у трактуванні 

тогочасних понять і термінів. Зокрема, це стосується «аналітично-прямого» 

методу, який зазначений у нормативних шкільних документах за 1897–1898 н. 

р., і який дослідниця наважується класифікувати як прямий метод навчання 

іноземних мов, припускаючи, що він застосовувався у поєднанні з деякими 

принципами і підходами перекладних методів, які опиралися на читання та 

детальне вивчення граматики, зважаючи на відсутність такого терміну у 

сучасній методичній науці. 

Не можемо оминути позитивною увагою намагання авторки здійснити 

вичерпний аналіз тогочасних підручників для вивчення іноземних мов 

(здебільшого німецької та французької) і зробити відповідні узагальнення, що 

становлять особливе теоретичне і практичне значення роботи: про функції 

підручників досліджуваного періоду (комунікативну, інформаційну, 

організаційну та моделювальну, розвивальну та виховну), про наявність 

автентичного матеріалу, чітку його організацію й структурування; про 

дотримання основних дидактичних і методичних принципів; про відповідність 

змісту підручників меті навчання та вимогам навчальної програми, типам 
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навчальних закладів, про поетапність оволодіння навчальним матеріалом у 

вибраній моделі уроку тощо; окрім цього, авторка робить узагальнення, що 

підручники загалом використовувалися для реалізації перекладних методів 

навчання іноземних мов, особливостям якої дисертантка присвятила цілий 

підрозділ (2.4.), зупинившись детально на кожному аспекті навчання різних 

видів мовленнєвої діяльності. Подібний вичерпний і деталізований алгоритм 

дослідження прослідковується і у вивченні другого окресленого періоду – 

розвитку методики навчання іноземних мов на Буковині (1900-1918 рр.), по 

завершенні якого дисертантка робить важливі наукові висновки.  

Слід зазначити як позитив роботи той факт, що дисертація написана 

ретельно зредагованою науковою мовою, характерною для досліджень 

історико-педагогічного змісту. 

На особливе схвалення заслуговують значні за обсягом (86 сторінок) 

додатки, в яких, з-поміж інших цінних ресурсів, містяться копії важливих 

архівних матеріалів, авторські порівняльні таблиці тощо. 

Загалом, вивчення й аналіз змісту дисертації Тумак О.М. дає підстави 

зробити висновок про її значні позитиви, високий ступінь обґрунтованості 

наукових положень і сформульованих висновків, які є адекватні поставленим 

у роботі завданням. Це і дає змогу узагальнити про досягнення мети 

дослідження.  

Робота відзначається науковою новизною, теоретичним і практичним 

значенням. Зміст автореферату ідентичний змісту дисертації і відповідає її 

положенням. Основні результати відображено в 12 наукових публікаціях, із 

них 7 статей – у виданнях, що включені до переліку фахових у галузі 

педагогічних наук в Україні, з них одна стаття – у виданні, що входить до 

переліку наукометричних баз даних, 1 посібник у співавторстві.  

Попри загалом високу позитивну оцінку наукового пошуку, здійсненого у 

дисертації, мусимо зазначити низку дискусійних моментів, побажань і 

зауважень: 
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1. У роботі нерідко зустрічаються не зовсім виправдані приписування 

авторства певних наукових ідей. До прикладу, на с. 36 дисертантка вживає 

дієслово першої особи множини «(джерела) поділяємо», хоч ідея поділу 

належить професору Лабінській Б.І, про що й зазначає авторка роботи, 

посилаючись на монографію Богдани Ігорівни.  

2. У роботі варто було б чітко окреслити мотивацію вибору періоду 

дослідження, зокрема його початкову точку – 1872 рік. З робочих сторінок 

дисертації не зовсім зрозуміло, чи авторка роботи користується раніше 

розробленою періодизацією, чи поділ на періоди становлення і розвитку 

методики іноземних мов на Буковині  належить їй.  

3. У підрозділі 1.4. дослідниця здійснила вичерпну характеристику 

виділених нею періодів розвитку методики навчання іноземних мов на 

Буковині, однак узагальнення, якими завершується підрозділ, варто було б 

конкретизувати, зазначивши найсуттєвіші аспекти, а не обійтися лише 

загальними фразами. Висновок про перспективніший другий період (с. 66 

роботи) доцільно було б підтвердити порівняльною таблицею із зазначенням 

параметрів порівняння.  

4. Попри задекларовану у назві підрозділу 2.1. мету дослідити передумови 

становлення методики навчання англійської мови на Буковині (1872–1900 рр.), 

аналіз цього підрозділу свідчить про відсутність чітко окреслених передумов 

для такого становлення. 

Однак згадані вище зауваження не стосуються основного змісту 

дисертації та не мають вирішального впливу на достовірність й 

обґрунтованість висновків, зроблених дисертанткою. Загалом висока наукова 

якість дисертаційного дослідження, її позитивна оцінка є незмінною. 

Отже, наукове значення дисертації Тумак О.М. визначається предметом 

дослідження і полягає в тому, що вперше комплексно і системно розглянуто 

наукову проблему – історію розвитку методики навчання іноземних мов на 

Буковині (кінець XIX – початок XX століття), яка до цього часу не була  
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