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У сучасному світі інтеграції, швидкої появи нової інформації 

беззаперечним є факт необхідності володіння фахівцями різних галузей 

англійською мовою. Не є винятком і фармацевтична сфера, яка розвивається 

швидкими темпами. Тому не викликає сумнівів важливість володіння 

фахівцями фармацевтичної галузі англійською мовою на рівні, який 

забезпечуватиме їм можливість розуміння фахової інформації та здійснення 

ефективного міжкультурного професійного спілкування. Реалізація такого 

завдання вимагає знання професійного вокабуляру та сформованості лексичних 

навичок.  

Використання можливостей самостійної роботи є одним із шляхів 

інтенсифікації процесу оволодіння майбутніми фармацевтами іншомовними 

навичками та вміннями. Враховуючи зазначене, а також відсутність досліджень 

щодо формування у майбутніх фармацевтів англомовної лексичної 

компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи, вважаємо 

тематику роботи актуальною і своєчасною. 

Проблематика дисертації обрана в руслі науково-дослідної теми кафедри 

практики англійської мови та методики її викладання «Формування 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності студентів вищих 

навчальних закладів у контексті європейських вимог» (номер держреєстрації 

0113U003330), а також кафедри 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). 



На основі аналізу наукових джерел А. Ю. Томашевською коректно 

сформульовано мету, об’єкт, предмет та завдання дослідження, які визначили 

структуру дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел із 232 найменувань та 11 додатків. 

Вважаємо, що методи, використані дисертанткою на різних етапах 

дослідження, є релевантними завданням і забезпечили вагоме теоретичне та 

практичне підґрунтя проведеного дослідження, а також уможливили надійну 

перевірку достовірності результатів експериментального навчання.  

Відзначаємо доволі широкий діапазон проаналізованих вітчизняних та 

зарубіжних джерел, який уможливив низку важливих висновків щодо стану 

розробленості проблеми, а також сприяв визначенню основних напрямків 

дослідження для заповнення тих пробілів, які існують в методичній науці в 

межах проблематики дисертації. 

Логічним кроком стало вивчення психологічних передумов дослідження, 

в результаті якого зроблено висновок, що для ефективності процесу необхідно 

забезпечувати активну пізнавальну діяльність студентів, усвідомлення ними 

професійної значущості завдань, зосередженість на довільному 

запам’ятовуванні, використання ефективних стратегій запам’ятовування, 

організацію систематичного повторення та заохочення суб’єктів навчання до 

самостійного повторення, систематизовану подачу нових лексичних одиниць та 

їх опрацювання, забезпечувати належну практику для інтенсивного та 

регулярного вживання нових лексичних одиниць у мовленні, застосування 

вправ на класифікацію, групування, використання графічних опор. Вивчення 

дисертації свідчить, що виокремлені передумови успішно втілені в авторській 

методиці. 

Ретельний аналіз мови фармації та особливостей фармацевтичної лексики 

дав змогу дослідниці зробити цінні узагальнення, які були враховані в 

розробленій підсистемі вправ, серед яких положення про способи 

термінотворення, домінування серед термінів номенів греко-латинського 

походження тощо. 



Методологічною основою дослідження стали ідеї комунікативно-

когнітивного, рефлексивного та інтегрованого підходів, які забезпечують 

свідомість процесу оволодіння англомовної лексичною компетентністю в 

читанні та говорінні; порівняння лексичних одиниць в трьох мовах із метою 

знаходження аналогій, що може значно інтенсифікувати процес опанування 

лексичними навичками; стимулювання когнітивної активності студентів, 

взаємопов’язане оволодіння майбутніми фармацевтами визначеними знаннями, 

лексичними навичками в читанні та говорінні; розвиток лексичної 

усвідомленості; формування англомовної лексичної компетентності в читанні 

та говорінні інтегровано з латинською мовою; оволодіння  метакогнітивними, 

когнітивними та компенсаторними стратегіями; цілеспрямоване формування 

конкретизованих у дослідженні рефлексивних умінь, заохочення студентів до 

рефлексивної самооцінки, в тому числі із використанням щоденника 

самостійної роботи. 

Виокремлені підходи логічно зумовлюють такі принципи формування у 

майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та 

говорінні у процесі самостійної роботи: автономії, раціонального обмеження 

словникового мінімуму, урахування властивостей лексичних одиниць, 

урахування психологічних особливостей оволодіння англомовною лексичною 

компетентністю, урахування рідної та латинської мов, єдності навчання 

лексики та мовленнєвої діяльності, професійно орієнтованого навчання.  

Важливо, що в дисертації чітко простежуються задекларовані ідеї на всіх 

етапах дослідження, що уможливлює послідовність та логічність реалізації 

наукового пошуку. 

У роботі конкретизовано знання, лексичні навички читання та говоріння, 

лексичну усвідомленість, когнітивні, метакогнітивні та комунікативні стратегії, 

на розвиток яких спрямована розроблена підсистема та комплекси вправ. 

Навчальний матеріал до вправ (49 фахових текстів (навчальні статті з 

підручника, інструкції до застосування лікарських засобів) та 750 термінів) 

відібрано відповідно до науково обґрунтованих дослідницею критеріїв.  



Безперечною заслугою А. Ю. Томашевської вважаємо також розробку 

методичної типології лексики за критерієм подібності графічної форми в 

англійській, латинській, українській мовах, згідно з якою терміни класифіковані 

у три групи, з яких перша є найлегшою для оволодіння через подібність 

графічних форм у трьох мовах, а третя типологічна група – найважчою, 

оскільки лексичні одиниці, віднесені до неї, не подібні в трьох мовах за 

графічною формою, хоча й однакові за значенням.  

Відібрані терміни, розподілені за запропонованою типологією,  

представлені в словнику-мінімумі разом із латинськими відповідниками та 

українським перекладом (Додаток Е). 

Найбільший науковий інтерес, на наш погляд, становить запропонована 

дослідницею підсистема вправ для формування в майбутніх фармацевтів 

англомовної лексичної компетентності в читанні та говорінні, спрямована на 

ознайомлення з новими лексичними одиницями поза контекстом, в контексті, 

розвиток стратегічної усвідомленості, формування лексичних навичок читання 

та говоріння на рівні слова, словосполучення,  речення, понадфразової єдності 

та тексту. Беззаперечною заслугою авторки вважаємо урахування 

приналежності лексичних одиниць до певної типологічної групи при 

визначенні доцільності та обсягу вправ, які виконуються в межах групи та 

підгрупи вправ. Як позитивний відзначимо також той факт, що усі вправи у 

запропонованій підсистемі вмотивовані, більшість містять рефлексивний 

компонент, значна частина вправ передбачає безпосередній чи 

опосередкований розвиток стратегічної усвідомленості, самоконтроль та 

взаємоконтроль результатів виконання. 

У тексті дисертації та додатках наведено значну кількість ілюстративного 

матеріалу, який унаочнює авторські положення, доводить та конкретизує певні 

твердження чи ідеї. Наведені приклади вправ демонструють специфіку 

запропонованої підсистеми вправ. 

Не можемо оминути увагою й спроектовану модель формування у 

майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та 



говорінні, яка реалізовує розроблену підсистему вправ, передбачає три етапи 

самостійної роботи і включає різні форми контролю її результатів.   

Аналіз тексту дисертації та представлених у додатку результатів 

доекспериментальних та післяекспериментальних зрізів свідчить, що 

експеримент проведено у відповідності з усіма вимогами до експерименту, 

сформульованими в сучасній науковій літературі. Не викликає заперечень вибір 

варійованої величини експерименту – характер управління самостійною 

роботою студентів, яка є релевантною предмету дослідження. Крім того, як 

свідчить здійснений А. Ю. Томашевською аналіз  досліджень, в яких була 

використана аналогічна чи подібна варійована величина, отримані результати в 

різних науковців були різними, що спонукає до продовження досліджень у 

цьому напрямку. 

Важливо, що при визначенні критеріїв оцінювання рівня сформованості 

англомовної лексичної компетентності було спочатку визначено об’єкти 

контролю – навички, конкретизовані в підрозділі 1.4: розпізнавання і розуміння 

вивчених лексичних одиниць  у тексті, здогадка про значення лексичної 

одиниці за допомогою контексту, за аналогією з подібними словами рідної, 

латинської мов та відомими словами англійської мови, за аналізом будови 

слова, правильне використання вивчених лексичних одиниць в монологічному 

та діалогічному мовленні, що передбачає коректне поєднання слів, правильний 

вибір слова згідно з комунікативним наміром, контроль лексичного аспекту 

власного мовлення, використання широкого діапазону нових лексичних одиниць. У 

результаті критеріями оцінювання рівня сформованості англомовної лексичної 

компетентності в читанні та говорінні майбутніх фармацевтів визначено: 

точність розуміння лексичних одиниць, коректність здогадки (для перевірки 

рівня сформованості англомовної лексичної компетентності в читанні), а також 

коректність уживання лексичних одиниць, лексична насиченість (для перевірки 

рівня сформованості англомовної лексичної компетентності в говорінні). 

Коректна організація експерименту, логічний підбір критеріїв оцінювання 

англомовної лексичної компетентності в читанні, ретельне розроблення 

експериментальних матеріалів, обґрунтоване застосування методів 



математичної статистики – критерію φ* – кутового перетворення Фішера та U-

критерію Манна-Уітні забезпечили вірогідність отриманих результатів.  

За результатами експериментального навчання укладено методичні 

рекомендації щодо формування у майбутніх фармацевтів англомовної 

лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної 

роботи. 

Робота характеризується логічністю та послідовністю викладу. Помітне 

прагнення авторки аналізувати  наукові джерела з погляду тематики власного 

дослідження, узагальнювати та унаочнювати результати за допомогою 

таблиць та рисунків.   

Варто відзначити вміння дослідниці формулювати коректні висновки, 

які стисло відображають отримані результати, узагальнюють інформацію 

розділів та відображають хід роботи, зосереджуючись на результатах 

виконання поставлених п’яти завдань. 

Ключовими науковими проблемами дисертації вважаємо: вивчення 

психологічних передумов формування лексичної компетентності в читанні та 

говорінні; обґрунтування засад взаємопов’язаного формування лексичних 

знань, навичок у читанні та говорінні, лексичної усвідомленості інтегровано 

з навчально-стратегічною компетентністю, а також з латинською мовою; 

обґрунтування доцільності відносно жорсткого управління самостійною 

роботою студентів. 

Не викликає сумніву наукова новизна дослідження, оскільки у ньому 

вперше теоретично обґрунтовано і розроблено методику формування у 

майбутніх фармацевтів англомовної лексичної компетентності в читанні та 

говорінні у процесі самостійної роботи. 

Робота має вагоме практичне значення, яке полягає у відборі 

навчального матеріалу – фахових текстів та лексичних одиниць, розробці 

комплексів вправ, укладанні словника-мінімуму англійської фармацевтичної 

термінології з латинськими та українськими відповідниками, розробці 

методичних рекомендацій для викладачів, створенні навчально-методичного 

посібника англійською мовою. 



Результати дослідження А. Ю. Томашевської достатньо повно 

висвітлено у 15 працях автора, серед яких 5 статей у фахових педагогічних 

виданнях України, 2 – у зарубіжних виданнях,  навчально-методичний 

посібник англійською мовою. 

Автореферат дисертації, ідентичний її основному змісту, адекватно 

відображає основні етапи та положення дослідження. 

Попри високу оцінку здійсненого наукового пошуку, яке 

характеризується актуальністю, ретельністю виконання та науковою 

новизною, мусимо вказати на низку зауважень та побажань. 

1. У роботі дисертантка переконливо обґрунтовує доцільність 

використання концептуальних ідей комунікативно-когнітивного, 

інтегрованого та рефлексивного підходів. Однак не зрозуміло, чому поза 

увагою дослідниці залишився професійно орієнтований підхід. 

2. У підрозділі 1.2 авторка наголошує на ролі епонімних 

найменувань в англійській фармацевтичній термінології, які віддзеркалюють 

специфічні риси різних етапів розвитку досліджуваного дискурсу і володіють 

значним прагматичним потенціалом. Однак, надалі з тексту дисертації 

незрозуміло чи передбачено в авторській підсистемі вправ опрацювання 

епонімних найменувань. 

3. Не заперечуючи важливості та доречності визначених 

дослідницею критеріїв відбору текстів, вважаємо, що у дисертації варто було 

б вказати джерела відбору та загальну кількість проаналізованих текстів, що 

надало б вагомості науковій праці. 

4. Дисертація виграла б, якби в тексті було здійснено глибший 

аналіз результатів опитування студентів та викладачів закладів вищої освіти, 

представлений в Додатках Б та Г, які містять значний пласт важливої 

інформації. 

Висловлені зауваження та побажання не впливають на загальний 

високий рівень педагогічного дослідження і не зменшують наукової 

значущості роботи.  



 


