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Активізація зв’язків між державами актуалізує доцільність підготовки філологів 

із відповідним рівнем володіння англійською мовою для успішної їх участі у 

міжнародних проектах, реалізації міжкультурного спілкування на різних рівнях. 

Невід’ємним компонентом підготовки філологів є навчання читання текстів різних 

стилів, серед яких чільне місце посідають академічні як джерело мовної, 

мовленнєвої та фахової інформації. Читання академічних текстів забезпечує не лише 

формування відповідних навичок та вмінь, а й створює.можливості для поглиблення 

знань з низки дисциплін фаху, вдосконалення вмінь говоріння та письма. Не викликає 

сумнівів доречність зосередження дослідника на науковій статті як одному з жанрів 

академічного письма з огляду на низку чинників, а саме: 1) статті зазвичай описують 

результати останніх наукових розвідок, а отже презентують цінну, актуальну та 

професійно важливу читачеві інформацію; 2) різноманітність статей забезпечує 

можливість ознайомлення студентів із різними їх моделями для усвідомлення 

стандартів академічного спілкування, а також з різними поглядами на певну 

проблему; 3) ґрунтовна джерельна база уможливлює вибір текстів відповідно до 

власних інтересів; 4) відносно невеликий обсяг статей забезпечує можливість 

ознайомлення студентів із доволі значною їх кількістю. Таким чином, тематика 

роботи є актуальною, а дослідження своєчасним, оскільки спрямоване на вирішення 

назрілої наукової проблеми.

Про актуальність свідчить і той факт, що дисертацію виконано в межах 

науково-дослідної теми Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (№11БФ 044-01). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої 

ради Інституту філології Київського націо:----------- ’-----  'мені Тараса

Шевченка (протокол №5 від 20.12.2016 p.).

національного університету



Відповідно до мети дослідження, яка полягає в теоретичному обґрунтуванні, 

практичній розробці та експериментальній перевірці методики навчання майбутніх 

філологів читання англомовних академічних текстів, автором логічно визначено 

п’ять завдань, які послідовно розв’язуються у дослідженні за допомогою 

теоретичних, емпіричних методів та методів математичної статистики, релевантних 

меті і достатніх для її досягнення. Сформульовані наукові положення вичерпно і 

логічно презентують основні наукові узагальнення дисертанта.

Структура дисертації є логічною і послідовною, а також чітко відображає 

логіку наукового пошуку. Зокрема, автором обґрунтовано теоретичні передумови 

дослідження, які знайшли відображення у розробленій методиці навчання майбутніх 

філологів читання англомовних академічних текстів. Слід відзначити ретельність 

дисертанта в аналізі сучасного стану дослідження проблеми на основі низки праць 

зарубіжних та українських науковців. У результаті проведеного аналізу зроблено 

концептуальні висновки щодо доцільності взаємопов’язаного навчання читання з 

навчанням письма і говоріння, формування навичок та вмінь читання паралельно з 

розширенням знань із фахових предметів; а також необхідності забезпечення 

рефлексивності навчального процесу.

Уточнивши компоненти компетентності в читанні академічних текстів 

(знання, лексичні та граматичні навички, мовленнєві та навчальні вміння), автор 

конкретизував вимоги до рівня їх сформованості в студентів четвертого курсу -  

майбутніх філологів. Слід відзначити, що мовленнєві вміння логічно класифіковано 

відповідно до обґрунтованих у роботі видів читання академічних текстів -  

ознайомлювального, вивчаючого, пошукового, критичного.

Не викликає сумнівів доречність визначення факторів, що впливають на 

ефективність навчання читання академічних текстів, зокрема, внутрішня і зовнішня 

мотивація студентів, інтенсивна практика, знання предмету, використання 

ефективних стратегій, соціальна взаємодія, рефлексивна самооцінка, автономія 

студента, усвідомлення індивідуальних навчальних цілей, методично коректна 

організація навчального процесу, яка передбачає розвиток умінь читання 

англомовних академічних текстів інтегровано з поглибленням знань з предмету,
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з

розвитком умінь говоріння та письма. Важливо, що всі перелічені чинники 

враховано у запропонованій методиці навчання майбутніх філологів читання 

англомовних академічних текстів.

На основі аналізу результатів низки сучасних емпіричних досліджень щодо 

доцільності використання стратегій у процесі читання, вивчення результатів 

проведеного серед 59 студентів четвертого курсу -  майбутніх філологів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка опитування зроблено висновок 

про необхідність цілеспрямованого ознайомлення студентів із ефективними 

стратегіями читання академічних текстів, розвитку умінь використовувати стратегії 

відповідно до цілей та з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей, 

заохочення студентів до використання стратегій читання рідною мовою. Відповідно 

до логіки дослідження у роботі конкретизовано прямі (запам’ятовування, когнітивні, 

компенсаторні) та непрямі (метакогнітивні, афективні, соціальні) стратегії, якими 

повинні оволодіти студенти четвертого курсу для успішного читання автентичних 

англомовних академічних текстів.

З метою визначення критеріїв відбору академічних текстів та розробки 

ефективної системи вправ і завдань було здійснено аналіз особливостей академічних 

текстів загалом та статті як одного з жанрів академічного дискурсу зокрема. 

Наведені в підрозділі 2.1 приклади, запозичені зі статей визнаних наукових 

журналів у галузі лінгвістики та методики (Journal of English Linguistics, International 

Journal of English Studies, ELT Journal) переконливо доводять авторські висновки 

щодо специфіки жанру статті, а саме: безособовість, об’єктивність, нейтральність, 

раціональність, точність, чіткість і ясність викладу матеріалу, однорідність, 

недвозначність, інтертекстуальність, використання уніфікованої термінології, 

уникання емоційно-експресивних засобів мовлення, логічність структури, 

використання довгих складних речень, застосування дискурсивних маркерів, які 

сприяють кращому розумінню та інтерпретації тексту.

Здійснений аналіз особливостей англомовного академічного дискурсу, а також 

урахування програмних вимог уможливили конкретизацію та обґрунтування 

критеріїв відбору академічних текстів для навчання майбутніх філологів



інтенсивного та екстенсивного читання (автентичності, мотиваційної цінності, 

тематичності, доступності змісту та мовних засобів, інформаційної цінності, 

наукової новизни, методичної цінності, обсягу тексту), відповідно до яких було 

відібрано 47 наукових статей для розробки відповідної системи вправ і завдань.

Не викликають заперечень запропоновані та обґрунтовані в тексті дисертації 

принципи навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів 

(мотиваційної цінності, циклічного оволодіння мовленнєвими навичками та 

вміннями, а також знаннями предмета, інтегрованого формування навичок та вмінь 

читання академічних текстів, професійно орієнтованого навчання, посильності), які, 

на наш погляд є релевантними тематиці та відображають специфіку предмету 

дослідження.

Безумовною заслугою дисертанта та втіленням усіх обґрунтованих в роботі 

ідей є розроблена система вправ і завдань для навчання майбутніх філологів читання 

англомовних академічних текстів, що характеризується вмотивовованістю всіх 

вправ, наявністю в більшості з них завдань на рефлексію, конкретизацією цілей, 

зосередженістю на активізації та поглибленні знань предмета на дотекстовому етапі, 

розвитку вмінь використовувати стратегії на кожному етапі, поєднанням контролю 

викладача із самоконтролем із метою розвитку автономії студентів, інтегрованим 

розвитком умінь читання з уміннями говоріння та письма, проблемністю, 

залученням різних форм роботи -  індивідуальної, парної та групової. Запропонована 

система вправ і завдань містить три підсистеми, що корелюють із визначеними в 

роботі етапами і, в свою чергу, передбачають 16 груп вправ і завдань, спрямованих 

на формування та удосконалення навичок і вмінь читання академічних текстів, 

навчальних умінь, розвиток умінь використовувати інформацію з тексту та 

інтегрувати інформацію з різних джерел. Варто зазначити, що у тексті дисертації 

чітко визначено види вправ і завдань, характерні для кожної підсистеми, а також 

подано достатню кількість прикладів вправ і завдань різних видів, які вичерпно 

ілюструють авторський підхід, наочно демонструють реалізацію запропонованої 

методики. Варто також відзначити, що інструкції до вправ часто супроводжуються 

пам’ятками щодо ефективного використання стратегій.
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У роботі запропоновано модель навчання майбутніх філологів читання 

англомовних академічних текстів, яка реалізується в межах «Практичного курсу 

англійської мови» інтегровано з іншими фаховими дисциплінами і передбачає, крім 

контролю викладача, поточний самоконтроль шляхом визначення та усвідомлення 

студентами навчальних цілей, моніторингу власних досягнень, самооцінки, 

внесення необхідних коректив.

Ефективність запропонованої методики було доведено під час методичного 

експерименту, який реалізувався в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка у вересні -  листопаді 2014-2015 н. р. серед 59 студентів 

четвертого курсу -  майбутніх філологів. Аналіз тексту дисертації свідчить про 

ретельність проведення усіх етапів експерименту та дотримання прийнятих вимог. 

Зокрема, у процесі дослідження було визначено мету та завдання експерименту, 

конкретизовано варійовану умову (співвідношення завдань для аудиторної та 

самостійної роботи на підготовчому етапі), окреслено його структуру, визначено 

критерії оцінювання рівня сформованості у студентів компетентності в читанні 

англомовних академічних текстів (розуміння загального змісту тексту, розуміння 

детального змісту тексту, виокремлення та розуміння специфічної інформації, 

вміння аналізувати отриману інформацію, вміння інтегрувати інформацію з різних 

джерел), підготовлено експериментальні матеріали, використано методи 

математичної статистики -  багатофункціональний статистичний критерій ер* -  

кутового перетворення Фішера та та U-критерій Манна-Уітні. Отримані результати 

переконливо свідчать про ефективність запропонованої методики та більшу 

результативність варіанту, який передбачав поєднання аудиторної та самостійної 

роботи на підготовчому етапі, що можна пояснити складністю академічних текстів 

для розуміння і необхідністю ознайомлення з їх структурними та лінгвістичними 

особливостями, а також із ефективними стратегіями під керівництвом викладача.

За результатами експериментального навчання укладено методичні 

рекомендації щодо навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних 

текстів.
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Текст дисертації свідчить про сформовані вміння дисертанта аналізувати та 

узагальнювати отримані дані, унаочнювати їх у вигляді таблиць і рисунків (19 і 7 

відповідно), робити обґрунтовані висновки, переконливо аргументувати авторські 

положення. Загальні висновки повністю корелюють із поставленими завданнями і 

відображають основні результати, отримані в процесі наукового пошуку.

Дисертація має належний рівень новизни, оскільки в ній уперше теоретично 

обґрунтовано і розроблено методику навчання майбутніх філологів читання 

англомовних академічних текстів, зокрема: визначено три етапи навчання читання 

академічних текстів (підготовчий, спрямований на розвиток розуміння студентами 

структурних та лінгвістичних особливостей академічного дискурсу і формування 

стратегічної усвідомленості; реалізаційний, на якому здійснюється активізація 

попередніх знань; розвиток лексичних, граматичних навичок, прогностичних умінь; 

формування і розвиток умінь читання та навчальних умінь; інтегративний, 

спрямований на розвиток умінь використовувати інформацію з тексту та інтегрувати 

інформацію з різних джерел); запропоновано систему вправ і завдань, яка корелює з 

виділеними етапами; створено циклічну модель відповідного навчання; 

удосконалено структуру компетентності в читанні іншомовних академічних текстів, 

вимоги до рівня її сформованості у майбутніх філологів, критерії відбору 

англомовних академічних текстів.

Дослідження має безсумнівне практичне значення, яке полягає у відборі та 

організації матеріалу для навчання майбутніх філологів читання англомовних 

академічних текстів, формуванні комплексів вправ і завдань, реалізації 

запропонованої моделі у навчальному процесі ВНЗ, укладанні методичних 

рекомендацій для викладачів щодо навчання читання англомовних академічних 

текстів.

Достовірність і обґрунтованість результатів дослідження забезпечується 

використанням адекватних емпіричних та теоретичних методів, методів математичної 

статистики, достатньою джерельною базою дослідження (273 найменування, з них 38 

українською та російською мовами, 235 -  англійською), апробацією його результатів 

на 5 міжнародних, 1 всеукраїнській конференціях, а також 1 всеукраїнських наукових
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читаннях; ефективним упровадженням розробленої методики в навчальний процес 

трьох ВНЗ України (Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

(акт упровадження № 3251 від 15.10.2015 р.), Краматорського економіко- 

гуманітарного інституту (акт упровадження № 7 від 30.03.2015 р.), Полтавського 

університету економіки і торгівлі (акт упровадження № 05-30/243 від 

27.05.2016 р.)).

Наукові досягнення Аль-Гханімі Кабаса Джаміля Рашіда достатньо повно 

висвітлено в 5 статтях у фахових педагогічних виданнях України та 1 статті у 

зарубіжному виданні.

Автореферат дисертації, ідентичний її основному змістові, адекватно відображає 

основні положення наукового пошуку.

Загалом високо оцінюючи виконане дисертаційне дослідження Аль-Гханімі 

Кабаса Джаміля Рашіда за його актуальність, ґрунтовність, наукову новизну, хотілося 

б висловити окремі зауваження і побажання:

1. У підрозділі 1.1 автор наводить та аналізує різноманітні визначення 

читання за останні приблизно 50 років та простежує певні зміни у поглядах 

науковців. При цьому на с. 12 дисертант стверджує про необхідність глибшого 

аналізу читання для формулювання власного визначення. Однак, з подальшого 

тексту дисертації не зовсім зрозуміло авторське трактування процесу читання.

2. У підрозділі 1.2 дисертації та на с. 4 автореферату йдеться про поділ 

знань на декларативні та процедурні. Вважаємо, що, наводячи перелік знань, якими 

повинні оволодіти студенти четвертого курсу -  майбутні філологи, варто було б 

розподілити перелічені знання відповідно до наведеної класифікації, тим більше, що 

мовленнєві вміння розподілено за видами читання.

3. У підрозділі 1.2 автор робить логічний висновок щодо факторів, які 

впливають на ефективність формування компетентності в читанні англомовних 

академічних текстів, унаочнюючи власні міркування на рис. 1.2. Однак, окремі з них 

(соціальна взаємодія, навчальні цілі) варто було б більш ретельно проаналізувати у 

підрозділі.
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4. Ми повністю погоджуємось і підтримуємо обґрунтовану в дисертації думку 

автора щодо можливості використання студентами стратегій читання рідною мовою 

при читанні англомовних академічних текстів. На нашу думку, до прикладів вправ, 

наведених у дисертації, варто було б включити вправи, спрямовані на активізацію 

стратегій читання рідною мовою та їх використання у процесі читання англійською.

Водночас, висловлені зауваження та побажання не впливають на загальний 

високий рівень педагогічного дослідження і не зменшують наукову значущість роботи.

Дисертація Аль-Гханімі Кабаса Джаміля Рашіда «Навчання майбутніх 

філологів читання англомовних академічних текстів» є завершеним самостійним 

дослідженням, яке повністю відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року № 567. Робота є актуальною, має наукову новизну, вагоме теоретичне та 

практичне значення, вносить суттєвий внесок у вивчення проблем методики 

навчання іноземних мов, а одержані висновки -  обґрунтованими та достовірними. 

Відповідно автор дослідження, Аль-Гханімі Кабас Джаміль Рашід, заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.02 -  теорія та методика навчання (германські мови).

Офіційний опонент
доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач касЬелои ппактики англійської мони

І. П. Задорожна

Відділ діловодства та архіву 
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імені Тараса Шевченка



ВІДГУК
офіційного опонента, кандидата педагогічних наук Ярошенко Олесі Василівни
про дисертацію Кабаса Джаміля Рашіда Аль-Гханімі «Навчання майбутніх 

філологів читання академічних текстів англійською  мовою», подану 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 -  теорія та методика навчання (германські мови)

Удосконалення процесу навчання у вищих навчальних закладах ставить перед 

студентами нові виклики. Виникає необхідність і потреба долучатися до 

міжнародного наукового простору. Саме вміння читати і розуміти академічні тексти є 

основними для подальшого розвитку вмінь наукового письма. Дисертація Кабаса 

Джаміля Раш іда Аль-Гханімі присвячена розробці актуальної для методики 

навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах проблемі навчання 

майбутніх філологів читання академічних текстів англійською мовою. Тема 

дослідження не викликає жодних сумнівів щодо її своєчасності й актуальності, 

оскільки розвиток вмінь читати академічні тексти сприяє подальшій участі студентів у 

світовому освітньому просторі. Крім того, читання як рецептивний вид мовленнєвої 

діяльності вимагає від студентів вміння декодувати і аналізувати інформацію.

Проблематика дослідження безпосередньо пов'язана з науково-дослідною темою 

Інституту ф ілології Київського національного університету імені Тараса 

Ш евченка «М ови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (№ 1 1БФ 

044-01).

Етапи дисертаційного дослідження є послідовними й обгрунтованими. 

Дисертант чітко визначив мету дослідження, його об’єкт і предмет, побудував 

систему логічних і взаємопов’язаних завдань, націлених на досягнення 

поставленої мети. Зміст дисертаційної роботи є логічно структурованим і повністю 

відповідає меті дослідження й поставленим у ньому п ’яти завданням, а саме: 1) 

проаналізувати сучасний стан дослідження проблеми навчання читання 

іноземною мовою, визначити методичні та психологічні передумови навчання 

майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів; 2) виділити 

ефективні стратегії, які доцільно використовувати для читання англомовних 

академічних текстів; 3) з ’ясувати основні лінгвальні та екстралінгвальні 

особливості наукових статей з фаху та визначити критерії їх відбору; 4) 

обгрунтувати принципи навчання, виділити етапи, розробити систему вправ і
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завдань та створити модель навчання майбутніх філологів читання англомовних 

академічних текстів; 5) експериментально перевірити ефективність 

запропонованої методики та укласти методичні рекомендації для викладачів щодо 

організації і проведення відповідного навчання.

У процесі наукового пошуку автором використано адекватні вирішенню цих 

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

експериментального рівнів і математичної статистики.

Аналіз науково-методичної літератури дозволив здобувачеві констатувати 

недостатню розробленість проблеми навчання майбутніх філологів читання 

англомовних академічних текстів. Вирішення порушеної проблеми автор розпочинає 

з визначення методичних та психологічних передумов навчання майбутніх філологів, 

розкриває сутність й окреслює структуру компетентності у читанні академічних 

текстів. Співвідносить цілі з видами читання залежно від мети та особливостей 

академічних текстів (С. 38). Детально описує прямі (запам 'ятовування, когнітивні, 

компенсаторні) та непрямі (метакогнітивні, афективні, соціальні) стратегії, якими 

студенти четвертого курсу повинні оволодіти для успіш ного читання автентичних 

англомовних академічних текстів (С. 55-56).

У такий спосіб Кабас Д ж аміль Рашід Аль-Гханімі заклав науково обгрунтовані 

з точки зору методики навчання іноземних мов і культур теоретичні засади 

досліджуваної проблеми.

За авторською методикою було проведено аналіз лінгвальних та 

екстралінгвальних особливостей академічних текстів, а саме англомовних 

наукових статей, розкриття сутності п'яти принципів (С.81-82) й обгрунтування 

восьми критеріїв (С. 76-80) добору наукових статей, виокремлення трьох етапів 

(підготовчого, реалізаційного, інтегративного) й розроблення системи вправ і 

завдань для навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів.

Викладені вище передумови склали підґрунтя для логічної розбудови програми і 

методики проведення експерименту. Перевірка дієвості розробленої системи вправ і 

завдань для навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів 

була метою методичного експерименту, яким було охоплено 59 студентів четвертого 

курсу -  майбутніх філологів. Київського національного університету імені Тараса 

Ш евченка. В ході експериментального дослідження автору вдалося довести



ефективність розробленої ним методики.

Достовірність й об’єктивність одержаних результатів й експериментальних 

даних були перевірені за допомогою  багатофункціонального статистичного 

критерію ф* -  кутового перетворення Фішера та U-критерію  М анна-Уітні.

Результати теоретичного дослідження й експериментальна перевірка укладеної 

системи вправ і завдань на основі розробленої циклічної моделі навчання, а також 

верифікація експериментальних даних та їх інтерпретація слугували підґрунтям для 

формулювання методичних рекомендацій для викладачів англійської мови щодо 

навчання майбутніх філологів читання академічних текстів англійською  мовою.

Попри загальне позитивне враження від дослідження, вважаємо за доцільне 

висловити деякі зауваження та побажання:

1. Видається дискусійним вибір визначення «читання» шести науковців, а саме: 

Carroll J. В., Urquhart S., W eir С., Koda К., Smith F., W olf М. (табл. 1.1, С. 11). 

Варто було б обгрунтувати і пояснити вибір саме цих визначень.

2. На С. 29 варто було б конкретизувати рівень знань студентів з граматики, 

наприклад, відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. 

Недоцільним є наводити повний перелік компонентів компетентності у читанні за 

Hedgcock J. S. і Ferris D. R. (табл. 1.2, С. 33), адже таблиця містить елементи 

(наприклад, розпізнавання німих літер, підбір рими тощ о), які не є предметом 

дослідження.

3. У системі вправ, а саме на інтегративному етапі у підсистемі 3 доцільно 

змінити порядок груп вправ 3.1 і 3.2, адже спочатку студенти вчаться працювати з 

одним текстом, а потім уже інтегрують інформацію з різних джерел / текстів.

4. Розроблена методика лише б виграла, якби підібрані тексти були згруповані за 

певною тематикою і подавалися студентам у певній послідовності з урахуванням 

принципу нарощування труднощів.

Зазначені зауваження не стосуються загального змісту роботи й не впливають на 

позитивну оцінку дослідження Кабаса Джаміля Рашіда Аль-Гханімі. Його 

дисертація є завершеною науковою роботою, структура і зміст якої повністю 

відображають хід наукового дослідження.

Дисертаційна робота має наукову новизну: теоретично обгрунтовано, 

розроблено і експериментально перевірено методику навчання майбутніх



філологів читання англомовних академічних текстів: визначено три етапи 

навчання читання академічних текстів (підготовчий, реалізаційний, 

інтегративний); запропоновано систему вправ і завдань, яка корелю є з виділеними 

етапами; створено циклічну модель відповідного навчання.

Д ослідж ення Кабаса Джаміля Рашіда А ль-Гханімі має практичне значення, 

зокрема автор відібрав та організував матеріали, а саме автентичні англомовні 

статті; створив комплекси вправ і завдань; уклав методичні рекомендацій для 

викладачів щодо навчання.

Автореферат дисертації, ідентичний її основному змісту', адекватно відображає 

основні положення дослідження. Його зміст й основні результати достатньо повно 

викладено в шести одноосібних працях дисертанта, зокрема чотирьох статтях у 

наукових фахових виданнях України, одній статті у зарубіж ному виданні (Багдад, 

Ірак), тезах доповідей на міжнародній конференції.

З огляду на викладене вище дисертація Кабаса Джаміля Рашіда Аль-Гханімі 

«Навчання майбутніх філологів читання академічних текстів англійською  мовою» 

є закінченим самостійним науковим дослідженням, обсяг, якість й оформлення якого 

відповідають чинним вимогам п. 9, 11 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року за №  567, а її автор 

заслуговує присудження йому наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

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