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В умовах всеохоплюючих перетворень на світовому туристичному ринку 
виникає потреба в ефективному розвитку найбільш перспективної української 
туристичної індустрії та в позиціонуванні України як туристичної держави, що 
активно прагне створити позитивний імідж та успішно конкурувати на міжнародній 
арені за довіру й повагу туристів. Через це сучасний фахівець туристичної сфери 
повинен не тільки мати спеціальну освіту, бути здатним виконувати обов’язки 
певного рівня професійної діяльності, мати фахові компетентності для розв'язанні 
типових і нетипових проблем, а й досконало володіти іноземними мовами, і в тому 
числі англійською як засобом комунікації на міжкультурному рівні, тим самим 
забезпечуючи високу якість туристичних послуг. У зв'язку з цим перед закладами 
вищої освіти, що здійснюють підготовку майбутніх фахівців туристичної сфери, 
постає завдання забезпечити високий рівень сформованості фахової компетентності, 
складовою якої є і професійно орієнтована англомовна компетентність в 
монологічному мовленні, що орієнтована на оволодіння вміннями створювати 
презентації, готувати усні доповіді для участі у прес-конференціях, рекламних 
акціях, семінарах, круглих столах. 

Наявність зазначеної вище проблеми вимагає поглиблення наукових 
досліджень, а саме розробки і реалізації у навчальному процесі нової методики 
викладання, яка б враховувала сучасні умови формування професійно орієнтованої 
англомовної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму у закладах вищої 
освіти. Саме до праць такого спрямування і належить рецензована дисертаційна робота 
Баб’юк Оксани Василівни, яка має теоретико-методичну значимість і може вважатися 
актуальною, своєчасною і самостійною.  

Актуальність теми дисертації "Формування професійно орієнтованої 
англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери 
туризму", представленої до захисту, підтверджується і її зв'язком з планом 
проведення наукових досліджень на кафедрі англійської філології та методики 
навчання англійської мови Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка «Теорія і практика навчання іноземних мов 
у закладах освіти різних типів» (номер держреєстрації 0118U003128). Тема 
дослідження затверджена вченою радою Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 1 від 
30.08.2016 р.). 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що Оксана 
Василівна вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально 
перевірено методику формування професійно орієнтованої англомовної 



компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму, що 
базується на положеннях взаємопов’язаних підходів (особистісно орієнтованого, 
компетентнісного, професійно орієнтованого підходів); передбачає три етапи 
формування відповідної компетентності (вступний, основний та завершальний); 
ґрунтується на використанні ієрархізованої підсистеми вправ, що створена на 
основі різних форм подачі навчального матеріалу (аудитивної, аудіовізуальної та 
друкованої), корелює з етапами і включає групи вправ для оволодіння студентами 
вміннями продукувати монолог-повідомлення, монолог-переконання, монолог-
презентацію (презентацію-доповідь, презентацію-реклам). Доцільним є уточнення 
автором структури професійно орієнтованої англомовної компетентності в 
монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму; вдосконалення 
критеріїв відбору навчального матеріалу для формування професійно орієнтованої 
англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери 
туризму. Є також цінним в науковому плані пропозиції щодо подальшого розвитку 
розв’язання проблеми визначення критеріїв оцінювання рівня сформованості 
професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні 
майбутніх фахівців сфери туризму. 

Практичний доробок дисертантки полягає у відборі автентичного навчального 
матеріалу з різними формами подачі, розробці комплексів вправ, укладанні 
методичних рекомендацій для викладачів щодо формування професійно 
орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх 
фахівців сфери туризму, створенні у співавторстві навчально-методичного 
посібника «Speak English Fluently» англійською мовою (при цьому здобувачем 
розроблено 70% вправ). 

Дотримання автором принципу системного і комплексного дослідження 
зумовило послідовне розгортання наукового пошуку та сприяло вирішенню 
поставлених дослідницьких завдань.  

Рецензована дисертація (загальним обсягом 274 сторінок) має типову 
структуру: вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел 
(226 найменувань, із них – 69 іноземними мовами) та 12 додатків.  Видання, 
включені до джерельної бази свідчать про ретельне вивчення проблеми, і високий 
рівень наукової підготовки дисертантки, її наукову зрілість. 

Зупинімося докладніше на аналізі змісту дисертації. Визначені у вступі мета, 
завдання, об'єкт та предмет дослідження розкривають багатогранність проведеного 
наукового аналізу. З метою вирішення поставлених у дисертації завдань Оксаною 
Василівною використано сучасні методи дослідження, зокрема, теоретичні 
(вивчення сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових джерел із методики, 
педагогіки, психології, лінгвістики; аналіз навчальних і робочих програм із метою 
визначення теоретичних передумов дослідження; моделювання навчального 
процесу із використанням запропонованої методики); емпіричні (наукове 
спостереження за організацією навчального процесу у вітчизняних закладах вищої 
освіти, вивчення досвіду навчання монологічного мовлення майбутніх фахівців 
сфери туризму, опитування викладачів і студентів для з’ясування стану підготовки 
фахівців, методів навчання, які використовуються, інтересів студентів; тестування з 
метою визначення рівня сформованості професійно орієнтованої англомовної 



компетентності в монологічному мовленні на доекспериментальному та 
післяекспериментальному зрізах; експериментальне формування у студентів 
професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні для 
перевірки ефективності розробленої методики); методи математичної 
статистики: для аналізу, обробки і перевірки достовірності одержаних результатів 
проведеного методичного експерименту. 

У першому розділі автором цілком ґрунтовно розглянуто теоретичні 
передумови розробки методики формування професійно орієнтованої англомовної 
компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму. В межах 
зазначеного розділу комплексно вивчено сучасний стан дослідження проблеми та 
переконливо аргументовано, що формування професійно орієнтованої англомовної 
компетентності в монологічному мовленні варто здійснювати на засадах особистісно 
орієнтованого, компетентнісного та професійно орієнтованого підходів; ретельно 
проаналізовано особливості англомовного туристичного монологу та зроблено висновок 
про доцільність навчання студентів монологу-повідомленню, монологу-переконанню, 
монологу-презентації (презентації-доповіді та презентації-рекламі); коректно уточнено 
цілі та зміст формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в 
монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму. 

Цінним з практичного погляду є доведення необхідності формування вмінь 
використовувати навчальні та комунікативні стратегії. Переконливо обґрунтувано 
домінування у професійному дискурсі аргументативних стратегій з відповідними 
тактиками (посилання на авторитет, наведення статистики,  підкреслення очевидності 
певних фактів, апеляція до емоцій та почуттів шляхом використання метафор, епітетів, 
інтимізації), а в публічному дискурсі – маніпулятивних з тактиками використання 
авторитету науки, цифр, визнаних джерел, переконання через повторення, використання 
стереотипізації, обіцянки високої якості туристичних послуг, застосування мовленнєвих 
засобів виразності, запевнення щодо надійності; апеляція до почуттів, переконання у 
вигідності пропозиції. 

Компетентно визначено принципи, з-поміж яких: дидактичні принципи 
(наочності, свідомості, творчості, активності, систематичності і послідовності, 
розвивального навчання, науковості, врахування індивідуальності студентів, 
доступності); загальні методичні принципи (комунікативності, домінувальної ролі вправ, 
автономії, рефлексивності процесу оволодіння монологічного мовлення, автентичності) 
та спеціальні методичні принципи (диференціації та інтеграції формування професійно 
орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні з іншими 
компонентами англомовної комунікативної компетентності, інтеграції з дисциплінами 
фаху). 

Вичерпно висвітлені теоретичні положення, наведені у першому розділі, створили 
необхідне підґрунтя для безпосередньої практичної розробки методики формування 
професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні 
майбутніх фахівців сфери туризму у другому розділі. В контексті зазначеного розділу 
дисертанткою доцільно окреслено одиницю відбору професійно орієнтованого 
матеріалу для навчання монологу англійською мовою майбутніх фахівців сфери 
туризму (лексичні одиниці, друковані тексти, фонограми та відеофонограми); 
належним чином розглянуто критерії їх відбору; чітко описано три етапи 



формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному 
мовленні у студентів (підготовчий, основний, завершальний). 

До незаперечних наукових здобутків Оксани Василівни належить розробка 
підсистеми вправ, спрямованої на формування професійно орієнтованої англомовної 
компетентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму. З 
метою створення зазначеної підсистеми вправ дисертантка вирішує послідовну низку 
завдань: чітко визначає типи та види вправ, що входять у підсистему для формування 
компетентності в монологічному мовленні; ґрунтовно розглядає вимоги до вправ; 
логічно виокремлює групи вправ з урахуванням лінгвістичних, дидактичних та 
методичних передумов. Розроблені вправи моделюють ситуації фахової діяльності, 
що робить їх цікавими для майбутніх фахівців туристичної сфери, а також дозволяє 
урізноманітнити навчальний процес і увиразнити дослідження. 

Особливої уваги заслуговує створена модель формування професійно 
орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні майбутніх 
фахівців сфери туризму, яка базується на принципах конструктивності, 
зображальності, знаковості, символічної виразності для унаочнення особливостей 
організації навчання, чіткості виділення компонентів та зосередження на основних 
аспектах, об’єктивності, системності та відносної універсальності.  

Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики формування 
професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному мовленні 
майбутніх фахівців сфери туризму висвітлена у третьому розділі. В межах 
зазначеного розділу дисертанткою детально представлено опис процедури 
організації і проведення експерименту, який тривав протягом 2016–2017 навчального 
року серед 91 студента другого курсу Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка та Львівського національного університету 
імені Івана Франка; ретельно проаналізовано й інтерпретовано результати 
експериментального дослідження, подано їх статистичну обробку.  

На схвальну оцінку заслуговують сформульовані методичні рекомендації щодо 
формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в монологічному 
мовленні майбутніх фахівців сфери туризму, що були запропоновані автором за 
результатами здійсненого теоретичного дослідження та методичного експерименту.  

У висновках до дисертації чітко викладені підсумки реалізованого 
дослідження, вони цілком відповідають окресленим завданням. 

Відзначимо ґрунтовні додатки, що поглиблюють і увиразнюють уявлення про 
цілісне дослідження. Основні положення та результати дослідження всебічно 
висвітлені в 5 статтях автора у фахових педагогічних виданнях України, 1 – у 
зарубіжному виданні, 3-х тезах доповідей на наукових конференціях.  

Мова роботи загалом відзначається точністю, лексично та стилістично 
правильно побудована. Зміст автореферату повною мірою відображає основні 
положення та висновки, що представлені у дисертаційній роботі.  

Дисертацію Баб’юк Оксани Василівни можна вважати актуальним і творчим 
науковим дослідженням, а його наукові положення та науково обґрунтовані 
результати являють собою істотний внесок у розвиток сучасної методики 
викладання іноземних мов. 
 



 


