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Активізація зовнішньої політики України, розширення та зміцнення 

міжнародних зв’язків зумовлюють появу нового соціального замовлення 

суспільства, що полягає у вихованні висококваліфікованих фахівців у різних 

галузях, здатних ефективно взаємодіяти з представниками міжнародної 

спільноти. Сфера надання медичних послуг також потребує працівників, 

спроможних вести комунікацію із зарубіжними партнерами на високому рівні. 

У зв’язку з цим дедалі більшого значення набувають проблеми подальшого 

вдосконалення методики навчання іноземної мови студентів вищих медичних 

навчальних закладів. Таким чином, тематика дисертаційної роботи 

Цимбровської Христини Ігорівни є актуальною, а дослідження – своєчасним, 

адже стосується вирішення існуючого протиріччя між зростаючою потребою у 

підготовці комунікативно компетентних лікарів і недостатнім потенціалом 

традиційної методики щодо задоволення цієї потреби. 

Важливість виконання дослідження підтверджується його зв’язком з 

науково-дослідною темою кафедри практики англійської мови та методики її 

викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка «Формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності студентів вищих навчальних закладів у контексті європейських 

вимог». Тему дисертації затверджено Вченою радою Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол 

№ 2 від 23 вересня 2014 р.) та Міжвідомчою радою з координації наукових 



досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 

29 вересня 2015 р.). 

Авторкою чітко визначено об’єкт і предмет дисертації, які обрано з 

урахуванням стану досліджуваної проблеми, сформульовано мету та описано 

алгоритм виконання ієрархічно впорядкованих наукових завдань, необхідних 

для реалізації мети дослідження. 

Здобувачка поставила за мету здійснити цілісний науковий аналіз 

проблеми формування професійної англомовної компетентності в усному 

спілкуванні у майбутніх лікарів-педіатрів, уточнити структуру цієї 

компетентності, обрати сучасні підходи й інтерактивні технології навчання, на 

основі яких доцільно її формувати, запропонувати модель, розробити 

відповідну систему вправ, а також експериментально перевірити започатковану 

методику.  

Дисертантка володіє логікою наукового дослідження, про що свідчить 

чітке структурування та відповідне оформлення роботи. Дисертація вміщує 

вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел (212 найменувань) і 

додатки. Структура роботи відповідає меті й завданням дослідження. Матеріал 

викладено повно і послідовно: у кожному підрозділі підсумовується основний 

зміст, кожний розділ завершують висновки. 

Вступ містить усі необхідні компоненти, які відображають актуальність, 

наукову новизну, практичну значущість дослідження, апробацію його 

результатів тощо.  

У Розділі 1 розглянуто питання, пов’язані з теоретичними аспектами 

досліджуваної проблеми. Авторка аналізує сутність англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів 

в контексті реалізації ними метамовних функцій у педіатрії. Коректно 

визначено структуру англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів, закцентовано увагу на 

взаємодії її компонентів.  



Дисертантка робить слушні висновки про переваги формування у 

майбутніх лікарів-педіатрів професійно орієнтованої англомовної 

компетентності в усному спілкуванні на засадах комунікативного і 

компетентнісного підходів, аналізує роль принципів, що витікають з цих 

підходів, щодо інтенсифікації процесу навчання лікарів-педіатрів, підвищення 

його ефективності і результативності. 

Заслуговує на схвалення здійснений Цимбровською Христиною 

Ігорівною аналіз шляхів використання інтерактивних технологій навчання у 

процесі формування у майбутніх лікарів-педіатрів професійно орієнтованої 

англомовної компетентності в усному спілкуванні. 

У Розділі 2 авторкою обґрунтовано зміст формування професійно 

орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

педіатрів, запропоновано класифікацію видів, жанрів та комунікативних 

стратегій професійно орієнтованого спілкування лікарів-педіатрів, здійснено 

ґрунтовний аналіз метамови педіатрії. Значним доробком авторки є визначення 

критеріїв відбору навчального матеріалу, виокремлення етапів формування 

професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні 

майбутніх педіатрів, а також розробка моделі формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

лікарів-педіатрів та підсистеми вправ та завдань, що спрямована на реалізацію 

започаткованої моделі. Варто відзначити логічність та прозорість моделі, яка 

вміщує три етапи (ознайомчий, етап засвоєння і закріплення мовного і 

мовленнєвого матеріалу, етап інтенсивної практики в професійно 

орієнтованому говорінні).  

У Розділі 3 дисертантка звертається до опису експериментальної 

перевірки ефективності методики формування професійної англомовної 

компетентності в усному спілкуванні у майбутніх лікарів-педіатрів, а також 

надає відповідні методичні рекомендації викладачам іноземних мов. 



У загальних висновках до дисертації стисло резюмуються хід 

дослідження, динаміка вирішення його завдань та отримані теоретичні і 

практичні результати.  

Слід відзначити повноту і досконалість, з якими дисертантка вдається до 

опису розробленої нею методики і висвітлення результатів її застосування. 

Варто наголосити на доречності використання в тексті роботи понятійного 

апарату, посилань на наукові джерела з метою підтвердження основних 

положень дисертації.  

Загалом високо оцінюючи виконане дисертаційне дослідження 

Цимбровської Х. І. за його актуальність, наукову новизну і практичне значення, 

хотілося б висловити окремі зауваження і побажання: 

1. У підрозділі 2.1 авторка здійснює детальний аналіз метамови педіатрії, 

характеризує жанрово-видову специфіку професійно орієнтованого усного 

спілкування майбутніх педіатрів. Вважаємо, що доцільно було б виокремити 

відповідне завдання у переліку завдань дослідження на с. 6. 

2. У підрозділі 3.1. дисертантка переконливо обґрунтовує критерії 

оцінювання рівня сформованості професійно орієнтованої англомовної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів та вичерпно 

характеризує дескриптори рівнів сформованості цієї компетентності. Вважаємо, 

що в роботі варто було б продемонструвати зразки завдань на визначення рівня 

сформованості професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів. 

3. На нашу думку, методичні рекомендації щодо формування професійно 

орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

лікарів-педіатрів у підрозділі 3.3. сформульовано не зовсім чітко. Окрім цього, 

методичні рекомендації з організації процесу формування професійно 

орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

лікарів-педіатрів доречно доповнити певними пропозиціями щодо роботи з 

навчально-методичним посібником «Getting well: Speaking Course for 

Pediatricians». 



4. Дисертація та автореферат написані літературною українською мовою з 

дотриманням норм наукового стилю, однак у тексті трапляються окремі 

стилістичні недоліки і друкарські помилки (с. 51, 60, 83, 84, 85, 87, 130). 

Зустрічаються поодинокі випадки неправильних ініціалів науковців у перекладі 

на українську мову (А. Р. Лурія, А. Н. Леонтьєв, А. А. Леонтьєв (с. 18), 

А. Матюшкін (с. 35)). 

Втім, згадані зауваження носять дискусійний характер, не стосуються 

основного змісту роботи і не впливають на загальну позитивну оцінку 

дослідження Цимбровської Христини Ігорівни. 

Дисертація є завершеною науковою працею, структура і зміст якої 

вичерпно репрезентують перебіг наукового дослідження авторки. Найбільш 

суттєвими і важливими здобутками, які одержані здобувачкою особисто і 

характеризують новизну її роботи, вважаємо такі результати: теоретичне 

обґрунтування й експериментальна перевірка методики формування у лікарів-

педіатрів професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному 

спілкуванні, виокремлення етапів формування у них цієї компетентності, 

підготовка підсистеми вправ і завдань, розроблення лінгводидактичної моделі 

формування у майбутніх лікарів-педіатрів професійно орієнтованої англомовної 

компетентності в усному спілкуванні, удосконалення критеріїв відбору 

відповідного навчального матеріалу. 

Дослідження Цимбровської Х. І. має безсумнівне практичне значення. 

Авторка коректно здійснила відбір та організацію матеріалу для формування у 

майбутніх лікарів-педіатрів професійно орієнтованої англомовної 

компетентності в усному спілкуванні; обґрунтувала критерії відбору матеріалу; 

уклала комплекс вправ та завдань, сформулювала методичні рекомендації для 

викладачів щодо формування у майбутніх лікарів-педіатрів англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні; створила 

навчально-методичний посібник «Getting well: Speaking Course for Pediatricians» 

англійською мовою. 



Результати дослідження можуть бути використані під час викладання 

практичного курсу іноземної мови, що забезпечує професійну мовну підготовку 

студентів медичного профілю, а також при розробці робочих програм і 

навчальних посібників для студентів медичних спеціальностей.  

Зміст дисертації повно викладено в 11-ти одноосібних публікаціях 

авторки, зокрема в п’яти статтях у фахових педагогічних виданнях України; 2 – 

у зарубіжних виданнях, 1 навчально-методичному посібнику, 3 тезах доповідей 

на наукових конференціях. 

Автореферат і опубліковані Цимбровською Х. І. наукові праці повною 

мірою відображають зміст, структуру, головні положення та висновки наукової 

роботи. 

ВИСНОВОК: Дисертація Цимбровської Христини Ігорівни є 

самостійним, завершеним, актуальним науковим дослідженням, обсяг, якість і 

оформлення якого відповідають усім чинним вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року № 567, що висуваються до кандидатських дисертацій, а її 

авторка, Цимбровська Христина Ігорівна, заслуговує присудження їй наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та 

методика навчання: германські мови. 

 

 


