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У сучасних умовах інтеграції, розширення співробітництва між 

країнами необхідною умовою його ефективності стає володіння фахівцями 

іноземними мовами, у тому числі німецькою, на рівні, який дозволяє 

реалізувати ефективну міжкультурну комунікацію. Важливим завданням стає 

підготовка майбутніх філологів, які працюватимуть в різних сферах і від рівня 

сформованості німецькомовної компетентності яких залежатиме якість 

міжкультурної інтеграції.  

Створення методики формування німецькомовної компетентності в 

читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів є важливим завданням 

сучасної науки, оскільки зумовлюється запитом суспільства на рівень 

підготовки таких фахівців, нерозробленістю проблеми, важливістю 

формування вмінь читання автентичних газетно-журнальних статей, їх 

методичним потенціалом, багатством мовних тенденцій, розуміння яких 

важливе для майбутніх філологів. 

З огляду на переконливо викладені в роботі переваги системи 

управління Moodle, її вибір як засобу навчання видається нам цілком 

обґрунтованим.   

Таким чином, наукова розвідка І. О. Ференчук-Піонтковської є 

актуальною та перспективною з огляду на потенціал публіцистичних текстів. 

Про своєчасність дослідження свідчить і той факт, що його тематика 

пов’язана із науково-дослідною темою кафедри практики англійської мови та 

методики її викладання «Формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів у 
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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.). 

Робота відрізняється коректністю формулювання об’єкту, предмету, 

мети та завдань дослідження, логічністю побудови та структурною 

завершеністю. Усі завдання пов’язані із метою і зумовлюють чітку логіку 

наукового пошуку. Так, у процесі вирішення поставлених завдань І. О.  

Ференчук-Піонтковською проаналізовано стан дослідженості проблеми, 

визначено лінгвістичні особливості німецькомовних публіцистичних текстів, 

уточнено зміст формування німецькомовної компетентності в читанні 

публіцистичних текстів у майбутніх філологів, визначено переваги та 

особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

формування цієї компетентності, а також зроблено висновок про доцільність 

використання системи управління Moodle для формування у майбутніх 

філологів німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів; 

обґрунтовано критерії відбору навчального матеріалу та здійснено відбір 

німецькомовних публіцистичних текстів; виділено етапи формування 

німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів, розроблено 

підсистему вправ та модель формування німецькомовної компетентності в 

читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів; експериментально 

доведено ефективність запропонованої методики та укладено методичні 

рекомендації для викладачів. 

Усі висунуті дисертантом успішно вирішено, про що свідчить аналіз 

роботи та висновків, що повністю корелюють із завданнями. 
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До найсуттєвіших результатів відносимо: визначення змісту 

формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних 

текстів; обґрунтування та методичну реалізацію ідеї взаємопов’язаного 

формування німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів 

та медіакомпетентності, розробку відповідної моделі у двох варіантах. 

Дисертація має належний рівень новизни, оскільки в ній уперше 

теоретично обґрунтовано і розроблено методику формування німецькомовної 

компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів. 

Практичне значення роботи 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 та створенні 

навчально-методичного посібника німецькою мовою. 

Аналіз сучасних наукових вітчизняних та зарубіжних джерел, 

здійснений в дослідженні, уможливив висновок про недостатню розробленість 

проблеми, а також дав змогу визначити важливі для дослідження положення, 

які були в подальшому враховані при розробці методики, обрати правильні та 

перспективні вектори дослідження. 

Не викликає заперечень вибір суб’єктом навчання студентів третього 

курсу, оскільки вони володіють німецькою мовою на достатньому рівні для 

того, щоб розуміти автентичні тексти з доволі складним лексичним 

наповненням та різноманітними граматичними структурами, а також 

демонструють зацікавленість у читанні публіцистичних статей в режимі 

онлайн, про що свідчать результати опитування студентів трьох вітчизняних 

закладів освіти. 

Аналіз тексту дисертації свідчить, що автор ретельно підійшла до 

питання відбору текстів, обґрунтувавши низку якісних критеріїв (методичних 

(автентичність, тематичність, інформативність), лінгвостилістичних (жанрово-

структурна відповідність), особистісно-орієнтованих (відповідність рівню 

сформованості німецькомовної комунікативної компетентності студентів), 
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дидактичних (мотиваційна цінність), а також кількісного критерію – обсяг 

текстового матеріалу. Наведений у підрозділі 2.1 аналіз тексту на предмет 

його відповідності критеріям  вдало унаочнює процес відбору та додає 

наукової ваги дослідженню. Як свідчить текст дисертації та автореферат, на 

основі обґрунтованих критеріїв відібрано 54 публіцистичні тексти з сайтів 

відомих німецькомовних газет і журналів (Die Zeit, Die Welt, Suddeutsche 

Zeitung, Der Spiegel та ін.), що є достатнім для розробк відповідних комплексів 

вправ та аналізу лінгвістичних особливостей  газетно-журнальних статей. 

Аналіз результатів сучасних досліджень, урахування виокремлених 

теоретичних передумов дали змогу авторці розробити підсистему вправ для 

формування у майбутніх філологів німецькомовної компетентності в читанні 

публіцистичних текстів, яка містить чотири групи вправ – для формування 

вмінь використовувати стратегії / медіаграмотності, для формування навичок 

читання, лінгвосоціокультурних умінь, для формування і розвитку 

мовленнєвих умінь з відповідними підгрупами. Зазначені групи та підгрупи 

вправ реалізуються впродовж трьох етапів – підготовчого, основного, 

інтерпретаційного. 

Наведені у тексті дисертації та додатках комплекси вправ вдало 

ілюструють особливості авторської підсистеми вправ. Відзначимо, що в даній 

підсистемі реалізовано всі авторські ідеї, обґрунтовані в попередніх 

підрозділах. 

Варто відзначити як вдалу побудовану авторкою модель формування 

німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів майбутніх 

філологів. Зокрема, запропоновано два її варіанти, які відрізняються 

співвідношенням вправ для аудиторної та самостійної роботи на підготовчому 

етапі. Цілком логічно, що в моделі передбачено поступове зменшення питомої 

ваги вправ підготовчого етапу та збільшення ваги вправ основного та 

інтерпретаційного етапів. Такий підхід І. О. Ференчук-Піонтковська слушно 

пояснює втратою актуальності деяких підгруп вправ через оволодіння 

студентами певними знаннями чи вміннями, доцільністю зосередження уваги 
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на формуванні вмінь різних видів читання, критичного аналізу прочитаного, 

проекції власного розуміння тексту. 

Аналіз дисертації та автореферату свідчать про ретельність проведення 

методичного експерименту, спрямованого на перевірку ефективності 

запропонованої методики та визначення більш результативного варіанту. Не 

можемо оминути увагою виділені авторкою критерії оцінювання рівня 

сформованості в майбутніх філологів німецькомовної компетентності в 

читанні публіцистичних текстів: володіння вміннями медіаграмотності, 

лексичними навичками читання, граматичними навичками читання, вміннями 

пошуково/переглядового читання, вміннями ознайомлювального читання та 

вміннями вивчаючого читання. Об’єктами контролю є навички та вміння, 

виоклемлені в змісті. 

Таким чином, у роботі чітко простежується взаємозв’язок між 

виокремленими теоретичними положеннями та їх реалізацією в авторській 

методиці. 

Запропоновані методичні рекомендації вдало узагальнюють авторські 

висновки та ідеї щодо формування в майбутніх філологів німецькомовної 

компетентності в читанні публіцистичних текстів.  

Достовірність і обґрунтованість результатів дослідження забезпечується 

використанням адекватних теоретичних, емпіричних та статистичних методів, 

достатньою та репрезентативною джерельною базою дослідження (список 

використаних джерел налічує 236 найменувань (із них 73 – іноземними 

мовами)), успішним упровадженням розробленої методики у навчальний 

процес чотирьох закладів вищої освіти: Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Кіровоградського 

державного педагогічного  університету імені Володимира Винниченка, 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Про 

ефективність впровадження свідчать відповідні довідки. 



 6

Наукові досягнення І. О. Ференчук-Піонтковської достатньо повно 

висвітлено у 13 працях автора, серед яких 6 статей у фахових педагогічних 

виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, навчально-методичний 

посібник німецькою мовою, в якому представлені розроблені дослідницею 

комплекси вправ у межах передбаченої програмою тематики. 

Автореферат дисертації є ідентичним її основному змістові і стисло 

відображає основні положення здійсненого наукового пошуку. 

Загалом високо оцінюючи виконане дисертаційне дослідження 

дисертацію І. О. Ференчук-Піонтковської «Методика формування 

німецькомовної компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх 

філологів» за його актуальність, ґрунтовність, наукову новизну, хотілося б 

висловити окремі побажання та звернути увагу на дискусійні положення, що 

вимагають пояснення: 

1. У підрозділі 1.3 цілком слушно вказано, що однією з переваг 

використання системи Moodle є реалізація різного характеру управління 

діяльністю студентів залежно від рівня їхньої автономії, режиму роботи, типу 

та складності завдань, етапу. На нашу думку, у тексті дисертації варто було б 

ґрунтовніше пояснити, як використовувалась ця перевага у процесі 

формування німецькомовної компетентності в читанні.   

2. Не заперечуючи цінності і логічності запропонованої підсистеми 

вправ, представленої в підрозділі 2.2, вважаємо, що доцільно було б 

представити її схематично для кращого унаочнення авторських ідей. 

3. У тексті дисертації варто було б ґрунтовніше пояснити вибір 

варійованої величини експерименту, яка полягала в різному співвідношенні 

вправ на підготовчому етапі для виконання на аудиторних заняттях та під час 

самостійної роботи. 

4. У підрозділі 2.1 автор дослідження стверджує, що, визначаючи критерії 

відбору німецькомовних газетно-журнальних статей, вона враховувала низку 

чинників, серед яких умови організації навчання. З тексту дисертації не зовсім 

зрозуміло, яким чином брались до уваги умови  
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