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Одним із ключових завдань якісної професійної підготовки майбутніх 

філологів у ВНЗ є формування у цих фахівців здатності здійснювати 

ефективну міжособистісну взаємодію, зокрема, застосовувати комплекс 

відповідних стратегій і тактик для впливу на адресата. Актуальність 

дослідження підсилюється ще й тим, що дисертантка аналізує процес 

мовленнєвого впливу на адресата з використанням персуазивної стратегії за 

допомогою комплексу аргументативних, емотивних та оцінних тактик.

Проведений дисертанткою аналіз джерел з теми дослідження довів, що 

формування у майбутніх філологів умінь застосовувати персуазивну 

стратегію, яка реалізується в комплексі аргументативних, емотивних та 

оцінних тактик, що надають мовленню виразності, досі не було предметом 

досліджень науковців. Разом з тим, недостатній рівень володіння майбутніми 

філологами персуазивними стратегіями мовлення зумовлюють актуальність 

проблеми обґрунтування і розроблення технології навчання майбутніх 

філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення.

Чітка постановка проблеми й коректно визначений його 

методологічний апарат дали дисертантці можливість здійснити 

систематизацію матеріалу, що висвітлює особливості навчання майбутніх 

філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення, 

розробити відповідну технологію та довести її ефективність у процесі 

проведення методичного експерименту на основі аналізу значної кількості
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науково-педагогічної літератури та Інтернет джерел (233, з яких 58 -  

іноземними мовами).

Відзначимо продуману логічну структуру дисертаційного дослідження 

як його позитивну характеристику. Розділи роботи являють собою поетапний 

аналіз проблеми навчання майбутніх філологів англійського усного 

монологічного персуазивного мовлення. У роботі обгрунтовано методичні 

засади, мету та зміст навчання майбутніх філологів англійського усного 

монологічного персуазивного мовлення, визначено критерії відбору 

лінгвістичного та екстралінгвістичного матеріалу й здійснено відбір, 

розроблено підсистему вправ і завдань, створено модель організації процесу 

навчання майбутніх філологів англійського усного персуазивного мовлення, 

коректно сплановано й детально описано хід і проведення 

експериментального навчання, розроблено методичні рекомендації щодо 

використання запропонованого комплексу вправ для навчання майбутніх 

філологів іншомовного монологічного персуазивного мовлення.

Аналіз рецензованого дисертаційного дослідження дозволяє 

стверджувати, що С. В. Білоус вдало визначила його методологію й 

ефективно застосувала науковий апарат, чітко й об’єктивно сформулювала 

ідеї, положення та висновки.

Дисертантка досягла мети дослідження, успішно вирішивши поставлені 

завдання.

” Щодо першого завдання дослідження -  з’ясовано лінгвістичні 

особливості англійського усного публіцистичного персуазивного мовлення, 

зокрема конкретизовано поняття «персуазивна комунікація» та «персуазивна 

стратегія». Дисертантка розглядає персуазивну стратегію як домінантну 

комунікативну стратегію в комплексі аргументативних, емотивних та 

оцінних тактик й обґрунтовано доводить, що навчання майбутніх філологів 

персуазивного мовлення доцільно здійснювати на основі політичного й 

масмедійного дискурсів у процесі опанування студентами відповідних



вербальних, невербальних та паравербальних засобів комунікації, що в 

комплексі здатні реалізувати аргументативні, емотивні й оцінні тактики.

Щодо другого завдання -  визначено методичні засади навчання 

майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного 

мовлення. Дисертанткою встановлено, що навчання майбутніх філологів 

англійського публіцистичного персуазивного мовлення має здійснюватися на 

основі компетентнісного, комунікативно-діяльнісного та соціокультурного 

підходів, що реалізуються за допомогою дидактичних (свідомості, 

активності, індивідуалізації, наочності) і методичних (комунікативності, 

автентичності навчального матеріалу, ситуативності, ситуативно-тематичної 

організації навчального матеріалу, співвивчення іноземної мови та іноземної 

культури, риторизації, домінувальної ролі вправ) принципів навчання. Аналіз 

наукових джерел дозволив Світлані Віталіївні визначити найбільш 

оптимальні методи навчання майбутніх філологів англійського 

публіцистичного персуазивного мовлення, а саме: метод вправляння, який 

реалізується за допомогою рецептивних комунікативних вправ на читання й 

аудіювання, умовно-комунікативних, репродуктивно-продуктивних, 

комунікативних продуктивних вправ та метод проектів, який реалізується у 

форматі підготовки студентами творчих пошукових рольових міжпредметних 

багатоосібних середньострокових проектів. Основними засобами навчання 

визначено друковані автентичні тексти, аудіовідеоматеріали та комп’ютерні 

програми (зокрема, Power point).

Вирішене й третє завдання дослідження -  визначено мету та уточнено 

зміст навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного 

персуазивного мовлення. Так, ключова мета навчання майбутніх філологів 

англійського усного монологічного персуазивного мовлення полягає у 

формуванні умінь переконувати співрозмовника, впливати на його думки, 

почуття, оцінку, застосовуючи аргументативні, емотивні, оцінні тактики 

мовлення, а також вербальні, невербальні та паравербальні засоби їх 

імплементації. Зміст навчання персуазивного мовлення охоплює
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декларативні знання лінгвальних і екстралінгвальних характеристик 

англійського персуазивного мовлення; володіння лексичними, граматичними, 

фонетичними, лінгвосоціокультурними, стилістичними навичками; засвоєння 

інтерпретаційними, організаційнопрогностичними, лінгвостилістичними, 

стратегічно-прагматичними, жанрово композиційними, соціокультурними, 

тактичними та текстово-продуктивними вміннями.

У відповідь на четверте завдання дослідження дисертантка обґрунтувала 

критерії добору фонетичного, лексичного, граматичного, текстового 

матеріалу та невербальних засобів комунікації для навчання майбутніх 

філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення в 

жанрах аналітичного коментаря і публічного виступу, а також здійснила 

добір матеріалу. Добір фонетичних одиниць здійснено на основі критеріїв 

відповідності потребам спілкування, нормативності, автентичності та 

лінгвосоціокультурної маркованості; добір лексичних одиниць -  на основі 

критеріїв комунікативної цінності, урахування рідної мови (зіставності), 

тематичності; добір граматичних одиниць -  на основі критеріїв стабільності, 

стилістичної унормованості; добір текстів -  на основі критеріїв 

комунікативної цінності, інформативності, автентичності текстів, 

контрастивності іншомовної та рідної культури, малої форми та цілісності; 

добір невербальних засобів комунікації -  на основі критеріїв 

функціональності, статусу партнерів по спілкуванню, культурної 

спрямованості.

Щодо п’ятого завдання дослідження -  розроблено підсистему вправ і 

завдань для навчання англійського усного персуазивного мовлення та 

створити лінгводидактичну модель організації процесу навчання. 

Дисертанткою переконливо обгрунтовані етапи навчання майбутніх 

філологів усного англійського усного монологічного персуазивного 

мовлення, з якими корелює відповідна підсистема вправ і завдань. Світлана 

Віталіївна доводить, що на першому -  рецептивно-аналітичному етапі 

навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного



персуазивного мовлення слід використовувати рецептивні аналітичні 

завдання на читання та рецептивні аналітичні на аудіювання; на другому -  

тактико-умовно-комунікативному етапі -  некомунікативні вправи (лексичні, 

граматичні, фонетичні, лінгвосоціокультурні) та умовно-комунікативні 

репродуктивні вправи (лексичні, граматичні, лінгвосоціокультурні, 

фонетичні вправи, вправи на конструювання різних персуазивних тактик); на 

третьому -  репродуктивному етапі ефективними можна вважати умовно- 

комунікативні рецептивно-репродуктивні завдання на переказ текстів із 

дотриманням домінантної персуазивної стратегії; на четвертому -  

стратегічно-комунікативному етапі доцільно застосовувати проектні 

завдання. Обґрунтовано і розроблено модель організації процесу навчання 

англійського монологічного персуазивного мовлення, розраховану на 20 

годин аудиторної та 20 годин самостійної роботи. Відповідно, рецептивно- 

аналітичному етапові відводиться 4 години, тактико-умовно- 

комунікативному та репродуктивному етапам -  по 5 годин, стратегічно- 

комунікативному етапові -  6 годин.

Шосте завдання дослідження, яке передбачало експериментальну 

перевірку ефективності авторської методики й підтвердження гіпотези 

дослідження, а також укладення методичних рекомендацій щодо навчання 

майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного 

мовлення було також успішно вирішене дисертанткою.

У ' ході проведення експерименту коректно визначено критерії 

оцінювання англійського усного монологічного персуазивного мовлення (а 

саме: . критерій інформативності повідомлення, критерій цілісності 

повідомлення, критерій відповідності мовленнєвих тактик домінантній 

персуазивній стратегії, критерій кількості та розмаїття використання 

мовленнєвих тактик, критерій відповідності вербальних, невербальних та 

паравербальних засобів реалізації мовленнєвих тактик, критерій дотримання 

норм персуазивної комунікації, що регламентована англомовною культурою 

чи субкультурою певних груп) й обґрунтовано доведено, що ефективність



навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного 

персуазивного мовлення буде високою за умови використання спеціально 

дібраного фонетичного, лексичного, граматичного, невербального, 

паравербального та текстового матеріалу, застосування методів вправляння 

та проектів, дотримання поетапності процесу навчання, забезпечення 

процесу навчання відповідною підсистемою вправ та завдань.

Дослідження відзначається науковою новизною, оскільки у ньому 

вперше розроблено методику навчання майбутніх філологів англійського 

усного монологічного персуазивного мовлення в комплексі аргументативних, 

емотивних і оцінних тактик в жанрах аналітичного коментаря та публічного 

виступу (визначено методичні та лінгвістичні засади, розроблено етапи 

навчання, створено підсистему вправ та завдань, а також модель організації 

процесу навчання); уточнено зміст навчання майбутніх філологів усного 

англійського персуазивного мовлення, критерії оцінювання іншомовного 

усного монологічного персуазивного мовлення.

- Отримані дисертанткою результати дослідження знайшли практичне 

застосування у розробленні методичних рекомендацій щодо використання 

авторської методики навчання майбутніх філологів англійського усного 

монологічного персуазивного мовлення та електронного навчального 

посібника «Speak to Persuade : English for Advanced Learners» для студентів 

ОКР «Бакалавр».

Укладені дисертанткою додатки логічно й гармонійно доповнюють зміст 

дисертаційного дослідження.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації, 

оскільки у його тексті відображено основні положення, результати і висновки 

здійсненого С. В. Білоус дисертаційного дослідження.

„ Основний зміст роботи висвітлено у 8 одноосібних наукових та 

навчально-методичних працях, з них 4 статті у наукових фахових виданнях 

України, 1 стаття у зарубіжному періодичному науковому виданні, 2 тез 

доповідей наукових конференцій і навчально-методичний посібник.
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Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 

З від 31.10.2016 року) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 

досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол 

№1 від 31 січня 2017 року).

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (акт упровадження № 

044/349-26 від 13 червня 2017 p.), Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (акт впровадження № 29 від 29 травня 2017 

p.), Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (акт впровадження №677-33/03 від 06 червня 2017 р.) 

й у подальшому можуть використовуватися для укладання підручників і 

навчальних посібників з англійської мови для студентів-філологів, а також 

під час викладання майбутнім філологам курсів і спецкурсів із методики 

навчання іноземних мов.

Даючи загалом позитивну оцінку наукового та практичного значення 

отриманих результатів дисертаційного дослідження Білоус С. В., вважаємо за 

необхідне відзначити окремі недоліки та неточності, що спонукають до 

дискусії:

1. Робота тільки виграла б, якби дисертантка чітко окреслила арсенал 

конструктів (відповідних знань, навичок, умінь, мотивації), які

-необхідно формувати у майбутніх філологів з метою оволодіння 

ними комунікативною стратегією персуазивності як складовою 

прагматичного аспекту комунікативної компетентності майбутніх 

філологів (про що справедливо стверджує дисертантка на с. 55 

дисертації).

2. Зі змісту дисертації й автореферату залишається незрозумілим, як 

корелюють між собою технологія і методика навчання майбутніх 

філологів англійського усного монологічного персуазивного



мовлення: у меті, завданнях, науковій новизні, практичному 

значенні дослідження, висновках Світлана Віталіївна акцентує на 

вагомості розроблення й перевірки ефективності методики навчання 

майбутніх філологів англійського усного монологічного 

персуазивного мовлення, проте другий розділ дисертації присвячено 

обґрунтуванню технології навчання майбутніх філологів 

англійського усного монологічного персуазивного мовлення.

3. З метою перевірки ефективності методики навчання майбутніх 

філологів англійського усного монологічного персуазивного 

мовлення Світлана Віталіївна здійснює оцінювання умінь усного 

монологічного персуазивного мовлення майбутніх філологів. Проте, 

прагматичний аспект комунікативної компетентності майбутніх 

філологів охоплює діяльнісний, когнітивний та мотиваційний 

компоненти, відтак не обмежується лише уміннями, а передбачає 

сформованість у майбутніх фахівців ще й певних навичок, 

відповідного багажу знань та певного рівня мотивації.

4. З метою достовірної перевірки ідентичності кількісних показників 

контрольних і експериментальних груп на етапі 

передекспериментального оцінювання, а також оцінки статистичної 

значущості відмінностей кількісних показників контрольних і 

експериментальних груп на експериментальному етапі, дисертантка 

застосувала U-критерій Манна-Вітні, попередньо не обґрунтувавши 

доцільність застосування саме цього критерію. Рекомендується за 

допомогою відповідних методів математичної статистики (частотна 

гістограма, нормально-імовірнісний графік та ін.) здійснювати 

попередню перевірку вибірок учасників експериментального 

навчання на нормальність розподілу їх кількісних показників.



Однак висловлені зауваження не стосуються основного змісту 

дисертації та не мають вирішального впливу на достовірність й 

обґрунтованість висновків, зроблених дисертанткою. Загалом висока наукова 

якість дисертаційного дослідження, його позитивна оцінка залишається 

незмінною.

Дисертація Білоус С. В. «Навчання майбутніх філологів англійського 

усного монологічного персуазивного мовлення» є завершеним, самостійно 

виконаним дослідженням, яке має наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення, вносить свій вклад у вивчення проблеми навчання майбутніх 

філологів усного монологічного мовлення, що визнана однією з актуальних у 

теорії та методиці навчання германських мов.

Дисертаційна робота відповідає чинним вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 № 567, які висуваються до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук, а Білоус Світлана Віталіївна 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.02 -  теорія та методика навчання (германські мови).

Офіційний опонент:
доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри іноземних мов 
для природничих факультетів 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка

Підпис Микитенко Н. О. засві, 
Вчений секретар 
Львівського національного 
університету імені Івана Франка

Микитенко Н. О.

рабовецька О. С.
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офіційного опонента -  кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

германської філології Інституту філології Київського університету 

імені Бориса Грінченка -  Окопної Яни Володимирівни про дисертацію Білоус 

Світлани Віталіївни «Навчання майбутніх філологів англійського усного 

монологічного персуазивного мовлення», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 -  теорія та 

методика навчання (германські мови). Галузь знань 01 -  Освіта / Педагогіка

Дисертація Білоус Світлани Віталіївни присвячена розробці константно 

актуальної для методики навчання іноземних мов й культур як у вищій, так і в 

середній школі проблемі. Персуазивне мовлення є універсальним, адже 

забезпечує функціонування всіх без виключення видів іншомовної мовленнєвої 

діяльності, зокрема й усне монологічне мовлення.

Тема дослідження є своєчасною й актуальною -  з-поміж складників 

іншомовної комунікативної компетентності саме компетентність в усному 

монологічному персуазивному мовленні є найзапитанішою вітчизняною 

методичною наукою, специфіка дослідження якого й проявляється щодо суб’єкта, 

технологій і засобів навчання.

Реформа вищої освіти потребує нагального вирішення питання навчання 

майбутніх філологів англійського публіцистичного персуазивного мовлення, 

збільшення питомої ваги якого в навчальному процесі вимагає дослідження його 

потенційних можливостей у формуванні іншомовної комунікативної 

компетентності.

Згадані чинники й актуалізують проблематику рецензованого дослідження, 

яка безпосередньо пов’язана з науково-дослідною темою Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний 

номер 11 БФ 044-01 від 01.01.2011 року).

(011 -  Освітні, педагогічні науки)

Відділ діловодства та архіву"
І . У Л Г / 1  и ^ і і і л п * , , ............. .. . 3

К и їв с ь к о г о  національного ун ів ер си тету  
імені Тараса Шевченка



Основні результати наукової розвідки оприлюднено на 5 наукових 

конференціях, з них 4 міжнародні. Дисертація складається із анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 228 сторінок. Основний текст дисертації викладено на 

186 сторінках. Список використаних джерел налічує 233 найменування, у тому 

числі 58 іноземними мовами.

Зміст дисертаційної роботи є логічно структурованим і повністю відповідає 

меті дослідження й поставленим у ньому шести завданням: 1) з’ясувати 

лінгвістичні особливості англійського усного публіцистичного персуазивного 

мовлення: конкретизувати поняття «персуазивна комунікація» й «персуазивна 

стратегія», проаналізувати персуазивну стратегію в комплексі аргументативних, 

емотивних та оцінних тактик; 2) визначити методичні засади навчання майбутніх 

філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення; 

3) окреслити цілі та зміст навчання майбутніх філологів англійського усного 

монологічного персуазивного мовлення; 4) обґрунтувати критерії добору 

матеріалу для навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного 

персуазивного мовлення в жанрах аналітичного коментаря й публічного виступу; 

5) розробити підсистему вправ і завдань для навчання англійського усного 

персуазивного мовлення та створити лінгводидактичну модель організації 

процесу навчання; 6) експериментально перевірити ефективність авторської 

методики, вірогідність наукових припущень, підтвердити чи спростувати гіпотезу 

дослідження; розробити методичні рекомендації щодо навчання майбутніх 

філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення.

У процесі наукової розвідки авторкою використано адекватні вирішенню 

висунутих завдань теоретичні й емпіричні методи наукового дослідження 

теоретичного й експериментального рівнів і математичної статистики (критерій 

U-Манна-Уїтні). Усі висунуті дисертанткою завдання успішно вирішено. До 

найсуттєвіших наукових результатів її дослідження віднесу такі. Передусім 

авторкою визначено поняття «персуазивність», як основу або сутність 

домінантної комунікативної стратегії -  стратегії переконання -  в комплексі груп
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аргументативних, емотивних та оцінних тактик, що потребують від студентів 

опанування відповідними вербальними, невербальними та паравербальними 

засобами комунікації для комплексної реалізації персуазивних тактик в процесі 

міжкультурного спілкування. Контекстом формування у майбутніх філологів 

англійського публіцистичного персуазивного мовлення є компетентнісний, 

комунікативно-діяльнісний та соціокультурний підходи, що реалізуються за 

допомогою таких дидактичних принципів навчання, як принцип свідомості, 

активності, індивідуалізації, наочності тощо; й таких методичних принципів 

навчання, як принцип комунікативності, автентичності навчального матеріалу, 

ситуативності, ситуативно-тематичної організації навчального матеріалу, 

співвивчення іноземної мови та іноземної культури, риторизації та домінувальної 

ролі вправ. Найбільш оптимальними методами формування компетентності в 

англомовному усному монологічному персуазивному мовленні, слідом за 

авторкою, є метод вправляння, який реалізується за допомогою рецептивних 

комунікативних вправ на читання й аудіювання, умовно-комунікативних, 

репродуктивно-продуктивних, комунікативних продуктивних вправ; та метод 

проектів, який структуровано в форматі творчих пошукових рольових 

міжпредметних багатоосібних середньострокових завдань реалізованих 

студентами. Друковані автентичні тексти, аудіовідеоматеріали та комп’ютерні 

програми (Power point) визначено дисертанткою, як основні засоби навчання. 

Ключовою метою навчання майбутніх філологів англійського усного 

монологічного персуазивного мовлення є формування умінь в студентів 

переконувати співрозмовника, впливати на його думки, почуття та оцінку, 

застосовуючи аргументативні, емотивні, оцінні тактики мовлення, а також 

вербальні, невербальні та паравербальні засоби їх імплементації. Відтак, 

Світланою Віталіївною уточнено зміст навчання персуазивного мовлення, що 

охоплює декларативні знання лінгвальних й екстралінгвальних характеристик 

англійського персуазивного мовлення; оволодіння лексичними, граматичними, 

фонетичними, лінгвосоціокультурними, стилістичними навичками; засвоєння 

інтерпретаційними, організаційно-прогностичними, лінгвостилістичними,



стратегічно-прагматичними, жанрово- композиційними, соціокультурними, 

тактичними та текстово-продуктивними вміннями.

Авторкою окреслено критерії та здійснено добір фонетичного, лексичного, 

граматичного, текстового матеріалу й невербальних засобів комунікації. Добір 

фонетичних одиниць було зроблено на основі критеріїв відповідності потребам 

спілкування, нормативності, автентичності та лінгвосоціокультурної 

маркованості; добір лексичних одиниць -  за критеріями комунікативної цінності, 

урахування рідної мови (зіставності), тематичності; добір граматичних одиниць -  

у відповідності до критеріїв стабільності, стилістичної унормованості; добір 

текстів -  на основі критеріїв комунікативної цінності, інформативності, 

автентичності текстів, контрастивності іншомовної та рідної культури, критерія 

малої форми та критерія цілісності; добір невербальних засобів комунікації -  із 

врахуванням критеріїв функціональності, статусу партнерів по спілкуванню, 

культурної спрямованості. Обґрунтовано, що навчання майбутніх філологів 

англомовного усного монологічного персуазивного мовлення необхідно 

здійснювати в чотири етапи, за допомогою відповідної підсистеми вправ і 

завдань: на І етапі (рецептивно-аналітичному) слід використовувати рецептивні 

аналітичні завдання на читання та рецептивні аналітичні на аудіювання (завдання 

на інтерпретацію змісту та смислу персуазивних публіцистичних текстів, 

завдання на визначення тактик персуазивного мовлення, завдання на визначення 

композиційних та жанрово-стилістичних особливостей аналітичного коментаря / 

публічного виступу, завдання на визначення можливого прагматичного ефекту); 

на II етапі (тактико-умовно-комунікативному) -  некомунікативні вправи 

(лексичні, граматичні, фонетичні, лінгвосоціокультурні) та умовно-комунікативні 

репродуктивні вправи (лексичні, граматичні, лінгвосоціокультурні, фонетичні 

вправи, вправи на конструювання різних персуазивних тактик); на III етапі 

(репродуктивному) варто використовувати умовно-комунікативні рецептивно- 

репродуктивні завдання на переказ текстів із дотриманням домінантної 

персуазивної стратегії; на останньому IV етапі (стратегічно-комунікативному) 

слід запроваджувати проектні завдання.



Також, Світланою Віталіївною сконструйовано лінгводидактичну модель з 

метою комплексного представлення методики формування компетентності в 

англомовному усному монологічному персуазивному мовленні майбутніх 

філологів, яка охоплює 20 годин аудиторної й 20 годин самостійної 

позааудиторної роботи; й визначено основні критерії оцінювання рівня 

сформованості англійського усного монологічного персуазивного мовлення.

Ефективність пропонованої методики, зокрема дієвість розробленої 

підсистеми вправ для формування у майбутніх філологів компетентності в 

англомовному усному монологічному персуазивному мовленні, була метою 

методичного експерименту, що складався з трьох етапів -  

передекспериментального зрізу, експериментального навчання та 

післяекспериментального зрізу. В експерименті взяли участь 82 студенти (2 

експериментальні групи: ЕГ1 -  24 осіб, ЕГ 2 -  22 осіб, та об’єднана контрольна 

група (КГ) у складі 36 осіб). Характер експерименту -  природний, вертикальний, 

відкритий. Неварійованими умовами експерименту були: незмінний склад 

студентів у навчальних групах; цілі та зміст навчання англійського усного 

монологічного персуазивного мовлення; підходи, принципи, методи навчання, 

матеріали для навчання персуазивного мовлення, комплекси вправ та етапи їх 

реалізації; однакова кількість годин на навчання персуазивного мовлення в 

жанрах аналітичного коментаря та публічного виступу; об’єкти контролю і 

критерії оцінки умінь та навичок студентів. Варійованою умовою експерименту 

була наявність некомунікативних вправ на тактико-умовно-комунікативному 

етапі в ЕГ2 та їх відсутність в ЕГ 1.

У ході експерименту дисертанткою було встановлено, що в обох 

експериментальних групах, де запроваджено авторську методику, якість умінь 

продукувати монологічне персуазивне мовлення виявилася вищою, ніж в 

контрольних, що підтверджує ефективність обох варіантів розробленої методики; 

суттєвих відмінностей щодо ефективності між варіантами А (наявність 

некомунікативних вправ на тактико-умовно-комунікативному етапі в ЕГ2) і Б 

(відсутність некомунікативних вправ на тактико-умовно-комунікативному етапі в



ЕГ1) не виявлено. Проте, Світлана Віталіївна вважає за доцільне використовувати 

у процесі навчання персуазивного монологічного мовлення некомунікативні 

вправи на тактико-умовно-комунікативному етапі.

Відтак, в процесі експериментального навчання авторкою було 

підтверджено гіпотезу про те, що ефективність навчання майбутніх філологів 

англійського усного монологічного персуазивного мовлення зумовлена і буде 

високою, коли: 1) студенти в межах домінантної персуазивної стратегії мовлення 

використовуватимуть аргументативні, емотивні та оцінні тактики й засоби їх 

вербального та невербального вираження; 2) навчання здійснюватиметься на 

основі компетентнісного, комунікативно-діяльнісного та соціокультурного 

підходів, з використанням методів вправляння та проектів; 3) буде дотримана 

відповідна поетапність процесу навчання -  забезпечено процес навчання 

системою спеціально підготовлених вправ та завдань, які організовано відповідно 

до розробленої дисертанткою моделі. Результати теоретичного дослідження й 

укладена підсистема вправ на основі розробленої моделі навчання слугували 

підґрунтям для формулювання методичних рекомендацій для викладачів щодо 

навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного 

мовлення.

Водночас деякі положення дисертації є дискусійними й потребують 

роз’яснення.

1. Дискусійним вважаю виокремлення Світланою Віталіївною лінгвістичних 

та паралінгвістичних особливостей в структурі формування компетентності 

усного монологічного персуазивного мовлення, оскільки вони вже є невідємними 

складниками мовленнєвих компетентностей.

2. З-поміж складників досліджуваної компетентності цілком справедливо 

виокремлено декларативні й процедурні знання, які варто було конкретизувати. 

Однак у лексичному складнику названо лише знання без їх поділу на 

декларативні й процедурні.

3. Самостійна робота майбутніх філологів, націлена на формування 

компетентності в усному монологічному персуазивному мовленні, з-поміж інших
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різновидів передбачає опрацювання фонетичного матеріалу, якому варто було 

приділити більше уваги, адже фонетичні навички (поряд з досліджуваними 

лексичними й граматичними) є навичками говоріння. Водночас поза увагою 

дисертантки лишилось аудіювання, хоча «індивідуальне читання автентичної 

літератури, пошук відповідної інформації та виконання певних вправ і завдань» 

до самостійної роботи включені. Водночас прослуховування автентичних діалогів 

і монологів в межах самостійної роботи теж сприяє формуванню фонетичних 

навичок.

4. Враховуючи особливості функціонування короткотривалої пам’яті, 

авторка визначає оптимальний обсяг презентованих упродовж одного заняття 

невідомих лексичних одиниць. Однак, якщо обмежується кількість, то це аж ніяк 

не має обмежувати обсяг лексичних одиниць, який може бути збільшеним за 

рахунок стійких словосполучень.

5. Потребує пояснення методичне виокремлення двох останніх етапів 

формування в майбутніх філологів компетентності в усному монологічному 

персуазивному мовленні, оскільки етап автоматизації мовленнєвих дій передбачає 

висловлювання студентів на рівні речення і понадфразової єдності. За умови ж їх 

виокремлення етапи мали б називатись репродуктивним і продуктивним.

Згадані зауваження не стосуються загального змісту роботи й не впливають 

на позитивну оцінку дослідження Білоус Світлани Віталіївни. її дисертація є 

завершеною науковою роботою, структура і зміст якої повністю відображають 

перебіг наукового дослідження.

Дисертаційна робота має наукову новизну: теоретично обґрунтовано й 

розроблено експериментальну методику навчання майбутніх філологів 

англомовного усного монологічного персуазивного мовлення.

Дослідження Білоус Світлани Віталіївни має безсумнівне практичне 

значення: авторкою розроблено навчально-методичний посібник -  

Bilous S. Speak to Persuade: English for Advanced Learners. Student’s 

Book [Електронний ресурс] / Svitlana Bilous // Sites Google. -  Режим 

доступу: https://sites.google.com/view/speak-to-persuade.

https://sites.google.com/view/speak-to-persuade
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Автореферат дисертації, ідентичний її основному змісту, адекватно

достатньо повно викладено в восьми одноосібних працях дисертантки, зокрема, 4 

статті -  у фахових виданнях, затверджених МОН України, 1 стаття -  в 

зарубіжному періодичному науковому виданні, 2 публікації -  це матеріали 

наукових конференцій та в згаданому вище навчально-методичному посібнику.

Пропонована технологія навчання окреслює перспективи подальших 

наукових розвідок в розробці методики навчання персуазивного мовлення учнів 

середніх шкіл і студентів вищих навчальних закладів у рецептивних і 

продуктивних видах мовленнєвої діяльності на матеріалі інших стилів та жанрів 

мовлення.

З огляду на викладене вище дисертація Білоус Світлани Віталіївни 

«Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного 

персуазивного мовлення», подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 -  теорія та методика навчання 

(германські мови) є закінченим самостійним науковим дослідженням, обсяг, 

якість й оформлення якого відповідають чинним вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 p., № 1159 

від 30.12.2015 p., та № 567 від 27.07.2016 p.), а її авторка заслуговує присудження 

їй наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 -  

теорія та методика навчання (германські мови).

відображає основні положення дослідження. Його зміст й основні результати

Кандидат педагогічних наук, 
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