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ВІДГУК  

офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Бігич Оксани Борисівни 

про дисертацію Цимбровської Христини Ігорівни «Методика формування у майбутніх 

лікарів-педіатрів професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному 

спілкуванні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови)  

 

Дисертація Цимбровської Христини Ігорівни присвячена розробці актуальної для 

методики навчання іноземних мов і культур у нелінгвістичних вищих навчальних 

закладах проблемі формування у майбутніх фахівців, зокрема педіатрів, професійно 

орієнтованої англомовної компетентності в усному мовленні. Тема дослідження не 

викликає жодних сумнівів щодо її своєчасності й актуальності, оскільки з-поміж 

складників іншомовної комунікативної компетентності саме усномовленнєві 

компетентності в аудіюванні й говорінні є найбільш запитаними на сучасному етапі 

розвитку вітчизняної методичної науки.  

Проблематика дослідження безпосередньо пов’язана 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» (номер держреєстрації 

0113U003330).  

Зміст дисертаційної роботи є логічно структурованим і повністю відповідає меті 

дослідження й поставленим у ньому п’яти завданням: 1) визначити ключове для 

дослідження поняття «професійно орієнтована англомовна компетентність в усному 

спілкуванні» й уточнити її структуру і зміст; 2) обрати з-поміж сучасних підходи й 

технології її формування; 3) обґрунтувати зміст англомовного професійно 

орієнтованого спілкування майбутніх педіатрів і дібрати навчальний матеріал;            

4) виділити етапи формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в 

усному спілкуванні, розробити дотичну підсистему вправ і завдань, а також 
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змоделювати процес навчання; 5) експериментально перевірити ефективність 

розробленої методики й укласти методичні рекомендації для викладачів англійської 

мови. 

У процесі наукового пошуку авторкою використано адекватні вирішенню цих 

завдань теоретичні й емпіричні методи дослідження науково-теоретичного й науково-

експериментального рівнів і математичної статистики.  

Усі зазначені вище завдання дисертанткою були успішно вирішені. Зокрема, до 

найсуттєвіших наукових результатів її дослідження віднесу такі. Передусім, розкрито 

сутність й окреслено структуру іншомовної комунікативної компетентності в усному 

мовленні майбутніх педіатрів як стратегічної мети їхньої професійно орієнтованої 

іншомовної освіти. Контекстом дослідження обрано сучасні компетентнісний і 

комунікативний підходи до формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному спілкуванні. З-поміж сучасних технологій формування 

іншомовної комунікативної компетентності акцентовано саме інтерактивні технології 

навчання таких видів англомовної мовленнєвої діяльності як говоріння й аудіювання.  

У такий спосіб Христина Ігорівна заклала науково обґрунтовані з точки зору 

методики навчання іноземних мов і культур і суміжних з нею наук теоретичні засади 

досліджуваної проблеми.  

Авторська методика формування у майбутніх педіатрів професійно орієнтованої 

англомовної компетентності в усному спілкуванні з використанням інтерактивних 

технологій навчання в контексті компетентнісного й комунікативного підходів 

передбачала конкретизацію змісту англомовної мовленнєвої компетентності в 

аудіюванні й говорінні в предметному й процесуальному аспектах, розкриття сутності 

десяти принципів й обґрунтування трьох загальних (С. 73-74) і дев’яти допоміжних (С. 

75) критеріїв добору навчального матеріалу, виокремлення етапів й розроблення 

підсистеми вправ і завдань для формування у майбутніх педіатрів професійно 

орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні, які (вправи й 

завдання) вдало проілюстровано прикладами й зоровою наочністю.  
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Для формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх педіатрів з-поміж сучасних технологій навчання авторка обрала 

інтерактивні технології в таких форматах організації як рольові ігри, симуляції, 

дискусії, дебати, тренінги, семінари, конференції, наради, засобами реалізації яких є 

кейси й портфоліо. 

Задля експериментальної перевірки ефективності пропонованої методики 

авторкою укладено лінгводидактичну модель, складниками якої виокремлено й 

конкретизовано методологічний, змістовий, організаційно-процесуальний, 

оцінювально-результативний і коригувальний (С. 102-103).  

Ефективність пропонованої методики, зокрема дієвість розробленої підсистеми 

вправ і завдань для формування професійно орієнтованої англомовної компетентності 

в усному спілкуванні майбутніх педіатрів й оптимальність варіантів методики 

навчання, були цілями методичного експерименту, яким було охоплено 116 студентів 

другого курсу спеціальності «Педіатрія» Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького.  

Достовірність й об’єктивність одержаних результатів й експериментальних даних 

були перевірені за допомогою t-критерію і критерію Стьюдента й U-критерію Манна-

Вітні і критерію Вілкінсона.   

Результати теоретичного дослідження й експериментальна перевірка укладеної 

підсистеми вправ і завдань на основі розробленої моделі навчання, а також 

верифікація експериментальних даних та їх інтерпретація слугували підґрунтям для 

формулювання методичних рекомендацій для викладачів англійської мови щодо 

формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх педіатрів. 

Водночас висловлю низку зауважень, які радше є перспективами подальших 

наукових розвідок Христини Ігорівни. 

1. З-поміж сучасних підходів до формування іншомовної комунікативної 

компетентності, обраних контекстом дослідження, авторка обійшла увагою 
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професійно орієнтований підхід, хоча саме він є стрижневим. Також у 

лінгводидактичній моделі з-поміж цілей не згадано професійну мету (С. 104).   

2. Описуючи модель аналізу потреб Манбі, авторка згадує її дев’ять 

складників, а на рис. 2.1 представлено лише три (С. 49). Схема добору навчального 

матеріалу (рис. 2.2) є радше складниками змісту навчання.   

3. Виокремлюючи різновиди професійно орієнтованого спілкування педіатра 

(С. 55-57), бажано уточнити критерії їх розподілу на опозиційні пари: зовнішнє – 

внутрішнє, монологічне – діалогічне, безпосереднє – опосередковане спілкування 

тощо; теми й підтеми професійно орієнтованого спілкування педіатра (табл. 2.2) – 

навести англійською мовою (зі збереженням їхніх українських аналогів).  

4. Недоцільним є виокремлення читання як виду мовленнєвої діяльності (табл. 

2.4), оскільки читацька компетентність не є практичною метою в межах цього 

дослідження.  

Згадані зауваження не стосуються загального змісту роботи й не впливають на 

позитивну оцінку дослідження Цимбровської Христини Ігорівни. Її дисертація є 

завершеною науковою роботою, структура і зміст якої повністю відображають перебіг 

наукового дослідження.  

Дисертаційна робота має наукову новизну: теоретично обґрунтовано й 

розроблено методику формування у майбутніх педіатрів професійно орієнтованої 

англомовної компетентності в усному спілкуванні у контексті компетентнісного й 

комунікативного підходів з використанням інтерактивних технологій навчання 

іноземних мов. 

Дослідження Христини Ігорівни Цимбровської має безсумнівне практичне 

значення, зокрема укладено навчально-методичний посібник “Getting well: Speaking 

Course for Pediatricians” для майбутніх педіатрів, для чого дібрано й методично 

організовано навчальний матеріал у дотичні групи вправ і завдань. 

Автореферат дисертації, ідентичний її основному змісту, адекватно відображає 

основні положення дослідження. Його зміст й основні результати достатньо повно 
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викладено в 11-ти одноосібних працях дисертантки, зокрема п’яти статтях у наукових 

фахових виданнях України, двох статтях у зарубіжних виданнях і згаданому вище 

навчально-методичному посібнику “Getting well: Speaking Course for Pediatricians”.    

Пропонована методика окреслює перспективи подальших наукових розвідок у 

таких аспектах як формування у майбутніх лікарів інших спеціальностей професійно 

орієнтованої комунікативної компетентності в усному, а також писемному спілкуванні 

на матеріалі інших іноземних мов з використанням сучасних технологій навчання в 

межах різних організаційних форм навчання іноземних мов. 

З огляду на викладене вище дисертація Цимбровської Христини Ігорівни 

«Методика формування у майбутніх лікарів-педіатрів професійно орієнтованої 

англомовної компетентності в усному спілкуванні» є закінченим самостійним 

науковим дослідженням, обсяг, якість й оформлення якого відповідають чинним 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року за № 567, 

а її авторка заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови).   

 

 

 

  

 


