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Дисертаційне дослідження Задорожної Ольги Іванівни присвячене одній з 
актуальних проблем теорії та методики навчання германських мов -  проблемі 
навчання майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій у 
рецептивних видах мовленнєвої діяльності.

Очевидно, що в умовах глобалізації ринку праці, розширення форматів і 
видів спілкування завдяки прогресу в інформаційних технологіях зумовлює 
необхідність пошуків нових, відповідно сучасних викликів, методів підготовки 
конкурентоспроможних українських фахівців. Серед новітніх підходів в 
методиці навчання іноземних мов можна назвати звернення до теорії 
комунікації, яка дозволяє зрозуміти закономірності та механізми комунікативної 
взаємодії між учасниками спілкування. Особливого значення це питання 
набуває для вивчення спілкування фахівців у ситуаціях професійної діяльності. 
З огляду на це, науково обґрунтована та експериментально перевірена 
пропонована методика навчання майбутніх лікарів німецькомовних 
комунікативних стратегій у рецептивних видах мовленнєвої діяльності є новим 
цінним набуттям для української методичної школи з навчання іноземних мов. 
Широке впровадження запропонованої методики у медичних вишах, а також її 
адаптація до інших професійних контекстів безумовно сприятиме підвищенню 
якості навчання наших фахівців здатності ефективно спілкуватися іноземною 
мовою відповідно до виробничих потреб.

Новизна рецензованого дослідження полягає також в новому комплексному 
баченні процесу навчання іноземних мов, а саме навчання умінь і стратегій 
іншомовного спілкування (вербального, не/паравербального) під час розвитку 
дискурсу комунікативної взаємодії між учасниками спілкування у професійному 
контексті.

Слід одразу зазначити, що дисертантці вдалося вирішити поставлені завдання 
і досягти мету дослідження відповідно до цих завдань та об’єкту і предмету 
дисертації, наукового обґрунтувати запропоновану методику навчання майбутніх
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лікарів німецькомовних комунікативних стратегій у рецептивних видах 
мовленнєвої діяльності, та аргументувати правомірність положень, що 
виносяться на захист.

Рецензована дисертація має стандартну будову і складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаної літератури, який містить 298 джерел, з 
яких 85 іноземною мовою, і додатків.

У Вступі описано актуальність дослідження на основі міждисциплінарного 
переліку праць за темою дисертації та переліку суперечностей, сформульовано 
мету, об’єкт, предмет, завдання та гіпотезу дослідження, визначено положення, 
що виносяться до захисту. У цій частині дисертації описано основні етапи 
проведеного дисертаційного дослідження, а також визначено наукову новизну 
результатів дослідження, їхнє теоретичне та практичне значення. Апробація 
результатів проведена на 5 міжнародних науково-практичних конференціях в 
Україні та за кордоном, за темою дослідження авторкою опубліковано 7 праць у 
відповідності до вимог ДАК України до публікацій за результатами 
кандидатської дисертації.

З тексту дисертації зрозуміло, що авторкою було вивчено та проаналізовано 
величезну кількість наукових праць аби сформулювати ґрунтовні докази 
правомірності власного бачення досліджуваної проблеми та шляхів її вирішення.

У першому розділі дисертації -  «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ 
СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В РЕЦЕПТИВНИХ ВИДАХ 
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» -  авторкою запропоновано ґрунтовний аналіз 
теоретичних засад вивчення проблеми навчання студентів-медиків рецептивних 
видів мовлення німецькою мовою. Так, авторкою дисертації визначено 
теоретичні засади формування в майбутніх лікарів німецькомовної стратегічної 
компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності: схарактеризовано 
особливості професійно-орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх 
лікарів, визначено зміст і структуру німецькомовної стратегічної компетентності 
майбутніх лікарів в рецептивних видах мовленнєвої діяльності; окреслено 
особливості організації навчальної автономії студентів-медиків у реалізації 
методики формування німецькомовних комунікативних стратегій у рецептивних 
видах мовленнєвої діяльності.

Необхідно відзначити важливість звернення авторки до 
психолінгвістичних основ рецептивних видів мовлення та уточнення їхніх типів 
в залежності від комунікативної потреби та інтенції. Цим доведено коректність 
методологічного підходу, прийнятого в рецензованій дисертації, який 
відображує поєднання дидактичних та людських чинників у лінгво-
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дидактичному контексті на основі врахування когнітивних механізмів 
спілкування.

Цікавими, на мій погляд, є результати дослідження, поданого у першому 
розділі дисертації. Так, авторкою, на підставі всебічного аналізу, визначаються 
особливості комунікативної взаємодії співрозмовників у медичному дискурсі. 
Цінним для теорії методики навчання іноземних мов є уточнення механізму 
усної взаємодії у форматі «фахівець-нефахівець» (пацієнт), яка характеризується 
частим перемиканням реєстрових кодів, є асиметричною та може зумовлювати 
значні труднощі у її ефективному здійсненні.

Слід позитивно відмітити результати дослідження стосовно лексичних та 
стилістичних особливостей медичного дискурсу в різних діадах комунікативної 
взаємодії; позитивної оцінки заслуговує комплексний погляд на спілкування як 
сукупності вербальних, паравербальних та невербальних засобів спілкування у 
професійному дискурсі. Хоча в рецензованій роботі відсутнє описання їхньої 
взаємодії та взаємовпливу під час спілкування, звернення до не/паравербальних 
засобів спілкування є свідченням якості дослідження, представленого у 
комунікативній парадигмі.

Ретельний аналіз наукових праць і коректне аргументування дозволив 
дисертантці грамотно подати зміст стратегічної компетентності в рецептивних 
видах мовлення з визначенням конкретних професійно-орієнтованих стратегій 
співрозмовників під час створення медичного дискурсу спілкування. Важливо, 
що авторка формулює стратегічну компетентність як «складову іншомовної 
професійно-орієнтованої комунікативної компетентності», представлену 
«сукупністю вербальних і невербальних комунікативних стратегій, спрямованих 
на реалізацію комунікативних намірів і вирішення комунікативних завдань 
відповідно до поставленої комунікативної мети у найбільш ефективний спосіб у 
професійно-детермінованих ситуаціях спілкування». Здається в цьому 
визначенні бракує поняття «паравербальні стратегії», які згадуються по всій 
роботі.

На основі загального визначення стратегічної компетентності в дисертації 
визначаються комунікативні стратегії рецептивних видів мовлення. 
Запропоноване дисертанткою визначення конкретних комунікативних стратегій 
в аудіюванні та читанні не викликає заперечень, оскільки авторка спирається на 
когнітивні механізми переробки та утримання інформації, отриманої 
рецептивними аналізаторами з урахуванням професійного контексту 
комунікативної взаємодії.

Особливо треба відзначити ретельний аналіз та наукове обґрунтування 
поняття навчальної автономії студентів-медиків як однієї з концептуальних 
підходів до пропонованої методики навчання, описаної в другому розділі.
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У другому розділі -  МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ 
ЛІКАРІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 
РЕЦЕПТИВНИХ ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ представлено 
пропоновану науково обґрунтовану методику формування в майбутніх лікарів 
німецькомовної стратегічної компетентності в рецептивних видах мовленнєвої 
діяльності, а саме визначено зміст та здійснено добір навчального матеріалу для 
формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій у 
рецептивних видах мовленнєвої діяльності; створено лінгво-дидактичну модель 
та розроблено підсистему вправ для формування у майбутніх лікарів 
німецькомовної стратегічної компетентності в рецептивних видах мовленнєвої 
діяльності під час спілкування у ситуаціях професійної діяльності.

У другому розділі рецензованої праці дисертантка переконливо 
доводить, що до змісту організованого за тематичним принципом навчання за 
пропонованою методикою входять: «1) теми і типові ситуації спілкування у 
професійній сфері професійно-орієнтованої комунікації майбутніх лікарів, що 
визначили специфіку відбору мовленнєвих засобів і мовленнєвих зразків; 2) 
мовленнєвий матеріал; 3) мовний матеріал; 4) знання невербальних елементів 
комунікації; 5) знання психологічних типів особистості пацієнта, специфіка 
комунікативної поведінки лікаря і пацієнта під час проведення консультування / 
прийому пацієнта» (стор. 142). Слід зауважити, що в цьому переліку бракує 
паравербальних засобів комунікації, які згадуються в роботі.

В цьому ж розділі представлено точку зору авторки на критерії відбору 
та принципи організації відібраного мовного та мовленнєвого матеріалу, а також 
принципи реалізації комунікативно-діяльнісного, особистісно-діяльнісного, 
компетентнісного та інтегративного підходів, покладених в основу пропонованої 
методики. Представлена на сторінці 112 лінгво-методична чотирикомпонентна 
модель відображує цілісну сукупність компонентів навчання в їхній взаємодії. 
Особливо позитивної оцінки заслуговує чітка логіка формування 
комунікативних стратегій у студентів-медиків шляхом забезпечення руху від 
простого до складного, що простежується на рівні різних компонентів моделі, 
наприклад, від орієнтаційно-цільового до результативного компоненту, від 
дискретних вмінь до цілісного дискурсу, від напівавтономії до повної навчальної 
автономії, від етапу підготовки до етапу рефлексії по завершенні комунікативної 
дії.

Розроблена дисертанткою підсистема вправ не викликає зауважень, 
оскільки авторка обґрунтовує підходи до розроблення структури підсистеми та 
критеріїв визначення типів вправ, що входять до її складу. Слід відзначити 
переконливість аргументів авторки, а також чіткий зв'язок між описаною 
підсистемою вправ і теоретичними умозаключениями, висловлені у попередніх
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підрозділах дисертації. Разом з тим, приклади вправ у тексті другого розділу на 
сторінках 133-134 та 139-140 можна було б скоротити за рахунок скорочення 
їхньої текстової основи, а у повному форматі подати приклади вправ у додатку.

У третьому розділі дисертації -  «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ НІМЕЦЬКОМОВНИХ 
КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У РЕЦЕПТИВНИХ ВИДАХ 
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» описано експериментальну перевірку 
ефективності методики навчання майбутніх лікарів німецькомовних 
комунікативних стратегій у рецептивних видах мовленнєвої діяльності; 
розроблено методичні рекомендації щодо організації навчання. Зокрема, 
описано підготовку до експерименту та його проведення, визначення рівнів 
оцінювання сформованої стратегічної компетентності, сформульовано гіпотезу 
експерименту, а також його об’єкт і предмет. Слід зазначити, що в дисертації 
представлено детальний опис усіх характеристик експериментальної частини 
дослідження, коректне формулювання варійованих і неварійованих умов; 
вибірка у 128 осіб є репрезентативною. Позитивним є також формування двох 
експериментальних груп. Результати, отримані під час експерименту, 
представлені в дисертації у вигляді статистики.

Зауваження викликає незрозумілість деяких тверджень стосовно 
експериментального навчання. Наприклад, чому аудіотексти відібраних до 
тестових завдань мають до 5 хвилин звучання? Треба було б конкретизувати 
відповідну ситуацію професійної діяльності, в який лікар слухатиме 5-ти 
хвилинний монолог, який потім інтегрується у цілеспрямований пошук 
інформації в друкованих текстах. Крім того, тестові завдання в аудіюванні не 
передбачили живий діалог один на один, що є імітацією спілкування, наприклад, 
з пацієнтом, під час якої перевіряється інтерактивне слухання/розуміння.

Викликає також певний сумнів твердження, що в обох експериментальних 
групах було отримано однаковий рівень ефективності методики. Можливо, 
некоректно було (або не було взагалі) сформульовано проміжні гіпотези 
стосовно кожного інваріанта методики, застосованих в ЕГ1 і ЕГ2.

Стосовно тексту дисертації, слід зазначити його академічно-науковий 
виклад, логіку та чітку структуру роботи, аргументи авторки підсилені 
посиланнями на аналізовані джерела, а також проілюстровані таблицями і 
схемами. Кожний розділ дисертації завершується висновками та переліком 
власних публікацій авторки відповідно питань, розкритих у розділі. В кінці 
дисертації представлена сукупність висновків по всій дисертації. Висновки 
відповідають змісту розділів та підрозділів.
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Отже, проведене дисертаційне дослідження є закінченим, оригінальним, 
самостійним, цікавим та новим. Разом з тим, хотілося б висловити деякі 
зауваження додатково до згаданих раніше.

1. Результати експерименту.
Висновок авторки про однакову ефективність реалізації методики в обох 
експериментальних групах при різних заданих стартових умовах свідчить про 
наявність невиявленої неточності, допущеної на будь-якому етапі експерименту 
та/або обробки отриманих даних. Разом з тим зазначаю, що це зауваження не 
заперечує загальний позитивний результат експериментального навчання.

2. Застосування термінів.
При описанні моделі на стор. 113-114, 119 (табл. 2.3.1) авторкою 
використовуються терміни «мовленнєві стратегії» і «навчальні стратегії», 
«комплексні стратегії» (стор. 123). В той самий час в розділі 1.2 «Зміст 
німецькомовної стратегічної компетентності в читанні та аудіюванні майбутніх 
лікарів» застосовується терміни «стратегії» або «комунікативні стратегії». 
Різноманітність прикметників з ключовим словом «стратегії» потрібно було б 
структурувати і пояснити чим ці терміни відрізняються або застосовуються в 
тому самому значенні.
Помічена певна плутанина і в інших термінах, наприклад на сторінці 32 
застосовуються терміни «розмовний регістр» та «академічний реєстр», як 
поняття мовлення. Але не пояснюється, чим відрізняється регістр від реєстру. 
Тобто, в тексті дисертації хотілося б бачити чіткіше застосування термінів 
ключових понять.

3. Лексико-граматичні неточності.
У тексті дисертації можна зустріти русизми, серед яких найбільш поширений 
«розробка» (одночасно поняття продукту і процесу в російській мові, і тільки 
продукту в українській) - «розроблення» (поняття процесу в українській мові). 
Наприклад, на сторінці 102 в реченні «...передбачає необхідність розробки 
моделі ..:» очевидно йдеться про процес (розроблення), а не продукт. На 
сторінках 146, 149 та інших читаємо «Беручи до уваги» замість «Зважаючи на», 
тощо.
Також зустрічаються некоректні граматичні структури, наприклад, у реченні на 
сторінці 42 «...вважає, що для побудови тексту необхідні відповідні стратегії, 
відносячи СК до складу дискурсної» замість «.. .вважає, що для побудови тексту 
необхідні відповідні стратегії, при цьому СК відносить до компетенції 
дискурсу».

Викладені вище зауваження є суб’єктивними судженнями рецензента, 
висловленими в порядку наукової дискусії і жодним чином не знижують високу 
якість проведеного дослідження та не зменшують наукове та практичне значення

б



отриманих результатів. Рукопис є повністю завершеним та самостійним 
дослідженням, результати якого можна рекомендувати до використання в 
навчальному процесі педагогічних ВНЗ України. Зміст автореферату відображає 
основні положення дисертаційного дослідження.

ВИСНОВКИ

Докладне ознайомлення з дисертаційною роботою, авторефератом та 
публікаціями дозволяє дійти висновку, що дисертаційне дослідження 
Задорожної О. І. є самостійною завершеною працею, містить нові науково 
обґрунтовані результати в галузі теорії та методики навчання іноземних мов, які 
в сукупності розв’язують важливу науково-практичну проблему підвищення 
якості навчання іноземних мов у медичних вишах України, зокрема навчання 
майбутніх лікарів комунікативних стратегій спілкування німецькою мовою.

Позитивно оцінюючи одержані наукові результати дисертаційного 
дослідження та результати експериментальної перевірки пропонованої 
методики, вважаю, що дисертація «Формування в майбутніх лікарів 
німецькомовних комунікативних стратегій у рецептивних видах мовленнєвої 
діяльності» і автореферат за своїм змістом, теоретичним обґрунтуванням, 
новизною наукових результатів, ступенем впровадження у практику 
відповідають паспорту спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання 
(германські мови) (0101 -  Педагогічна освіта), профілю спеціалізованої вченої 
ради К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка і вимогам п.п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 
(із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 p., № 1159 
від 30.12.2015 p., № 567 від 27.07.2016 p.), а її авторка, Задорожна Ольга Іванівна, 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.02 -  теорія та методика навчання (германські мови).

Офіційний опонент, 
доктор педагогічних наук, 
професор,
професор кафедри авіаційної 
англійської мови Національного 
авіаційного університету
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ВІДГУК

офіційного опонента 
кандидата педагогічних наук, доцента 

Русалкіної Людмили Георгіївни 
на дисертаційну роботу Задорожної Ольги Іванівни 

«Формування в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних 
стратегій у рецептивних видах мовленнєвої діяльності», 

подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія і методика навчання

(германські мови).

Динамічні зміни українського освітнього простору в контексті 

євроінтеграційних процесів, усвідомлення на державному рівні значущості 

вивчення іноземних мов зумовлюють пошук у системі освіти нових 

підходів щодо іншомовної підготовки випускників університетів 

нефілологічного спрямування. Саме тому актуальними у методиці 

вивчення іноземних мов є проблеми професійно зорієнтованого навчання.

Попри значні здобутки в галузі методики навчання іноземних мов 

майбутніх лікарів недостатньо розробленою залишається проблема 

формування німецькомовних комунікативних стратегій у рецептивних видах 

мовленнєвої діяльності. Саме володіння цими стратегіями уможливлює 

здійснювати якісне та повноцінне читання й аудіювання. Майбутні лікарі 

можуть збагачувати свої фахові знання, набуваючи досвіду в зарубіжних 

колег, удосконалювати професійні вміння.

У цьому зв’язку в дисертації Задорожної Ольги Іванівни окреслено 

зміст професійно зорієнтованого спілкування майбутніх лікарів і 

враховано не лише його лінгвістично-змістовне підґрунтя, але й характер 

психічних впливів комунікантів у медичному дискурсі.

За безумовної важливості досліджень сучасних учених така 

проблема, як формування німецькомовних комунікативних стратегій у 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності, залишається недостатньо 

розробленою щодо потреб нової педагогічної реальності. Дослідження 

підсилюється низкою суперечностей, які виявила здобувачка в процесі 

опрацювання літературних джерел. Отже, дисертаційну роботу Задорожної 

Ольги Іванівни вважаємо серйозним, оригіналь іним вхідоньдідженням і , з 
від і
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імені Тараса Шевченка



проблем теорії і методики професійної освіти, актуальність якого не 

викликає сумніву. Науковий апарат дисертації, її мета, завдання, об’єкт та 

предмет сформульовані науково грамотно та засвідчують, що здобувачка 

глибоко усвідомлює суть проблеми та напрями її теоретичного і 

практичного вирішення. Реалізацію авторського наукового пошуку обраної 

проблеми відображено у гіпотезі та науковій новизні дослідження, яка 

полягає у визначенні компонентів, критеріїв, показників та характеристиці 

рівнів сформованості означеної компетентності; розробці моделі та 

педагогічних умов формування методики німецькомовної стратегічної 

компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності майбутніх 

лікарів за умов переходу студентів від напівавтономії (під час аудиторного 

навчання) до повної автономії (позааудиторна самостійна робота).

Розкриття сутності і структури феноменів високого рівня 

сформованості німецькомовної стратегічної компетентності в аудіюванні 

та читанні можна досягти за умови дотримання етапності процесу 

навчання комунікативних стратегій аудіювання та читання, який 

зорієнтований на перехід студентів від напівавтономії до повної автономії, 

використання відібраних навчальних матеріалів, підсистеми спеціально 

підготовлених вправ. Варто наголосити на практичному значенні 

результатів дисертаційної роботи. Автором розроблено діагностувальну й 

експериментальну методику дослідження, яка полягає у створенні й 

експериментальній апробації моделі та підсистеми вправ для процесу 

формування в майбутніх лікарів німецькомовної стратегічної компетентності 

в рецептивних видах мовленнєвої діяльності, у розробці методичних 

рекомендацій щодо реалізації авторської методики, а також створенні 

навчально-методичного посібника «Rezipieren auf Deutsch».

Дисертаційна робота Задорожної Ольги Іванівни визначається 

продуманою логічною структурованістю, послідовністю викладу, 

взаємоузгодженням між структурними частинами та повнотою змісту, 

представленого в розділах роботи матеріалу, що репрезентовано 

анотацією, вступом, трьома розділами, висновками, списком використаних 

джерел, додатками.



Результата проведеного дослідження впроваджено в навчальний 

процес Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (протокол № 01-14/979 від 06.12.2017 року), Тернопільського 

національного медичного університету імені Івана Горбачевського 

(протокол №21/6/5367 від 29.11.2017 року), Київського національного 

медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця 

(протокол № 120/3-343 від 22.11.2017 року). Нам імпонує і той факт, що 

всебічно продуманою є як географія, так і змістовий параметр 

експериментальної бази дослідження. Відтепер дозвольте детальніше 

зупинитися на аналізі змістового аспекту дисертації та відзначити 

найсуттєвіші здобутки представленої роботи. На нашу думку, аналіз 

матеріалів першого розділу дисертації «Теоретичні засади формування в 

майбутніх лікарів німецькомовної стратегічної компетенції в рецептивних 

видах мовленнєвої діяльності» засвідчує наукову компетентність самого 

автора, його оволодіння сутністю основних понять дослідження, а саме: 

«комунікативна компетентність», «стратегічна компетентність», 

«комунікативні стратегії», «медичний дискурс», «професійно орієнтована 

іншомовна компетентність», «майбутній лікар», «рецептивні види 

мовленнєвої діяльності», «навчальна автономія».

Науково вдалим і методично цікавим нам видається другий розділ 

дисертації «Методика формування в майбутніх лікарів німецькомовної 

стратегічної компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності», 

який . присвячений детальному висвітленню розробки методики 

формування в майбутніх лікарів німецькомовної стратегічної 

компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності, а саме: 

визначено зміст та здійснено добір навчального матеріалу для формування 

в майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій у 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності; створено лінгводидактичну 

модель та розроблено підсистему вправ для формування в майбутніх 

лікарів німецькомовної стратегічної компетентності в рецептивних видах 

мовленнєвої діяльності. Для визначення рівня сформованості в майбутніх 

лікарів німецькомовної стратегічної компетенції в аудіюванні було



встановлено критерії правильності та самостійності використання 

стратегій (інформаційно-змістовий, мовленнєвий та професійно 

спрямований критерії) та рефлексивної самооцінки. Для визначення рівня 

сформованості в майбутніх лікарів німецькомовної СК в читанні було 

встановлено інформаційно-змістовий, мовленнєвий та професійно 

спрямований критерії.

У ході експерименту було доведено висунуту гіпотезу: високого 

рівня сформованості німецькомовної стратегічної компетентності в 

аудіюванні та читанні можна досягти за умови дотримання етапності 

процесу навчання мовленнєвих стратегій аудіювання та читання, який 

орієнтований на перехід студентів від напівавтономії до повної автономії, 

за умови використання відібраних навчальних матеріалів, підсистеми 

спеціально підготовлених вправ. Було запропоновано два варіанти 

методики. Відповідно до першого варіанту навчання на автономному етапі 

мало синкретний характер: студенти опрацьовували відразу аудіотксти та 

друковані тексти, застосовуючи в межах підготовки одного проекту 

стратегії читання та аудіювання. Відповідно до другого варіанту: навчання 

на автономному етапі мало дискретний характер: студенти опрацьовували 

відразу або тільки аудіотексти або тільки друковані тексти, застосовуючи в 

межах підготовки одного проекту стратегії лиш одного з двох видів 

мовленнєвої діяльності. У ході експерименту було доведено однакову 

ефективність обох варіантів методики.

Без сумнівів, цінним у науковому доробку автора є третій розділ 

дисертаційної роботи «Експериментальна перевірка методики навчання 

майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій у 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності», в якому описано 

експериментальну перевірку ефективності методики навчання майбутніх 

лікарів німецькомовних комунікативних стратегій у рецептивних видах 

мовленнєвої діяльності та розроблено методичні рекомендації щодо 

організації навчання.

На підставі визначених критеріїв і показників охарактеризовано рівні 

сформованості в майбутніх лікарів німецькомовної стратегічної



компетентності: достатній, середній, низький. Варто зазначити, що Ольга 

Іванівна використала різноманітний діагностичний інструментарій, що 

дало змогу здійснити аналіз результатів і дійти обґрунтованих висновків. 

Важливим результатом дослідження є розроблена та обґрунтована 

здобувачкою лінгводидактична модель формування в майбутніх лікарів 

німецькомовної стратегічної компетентності в рецептивних видах 

мовленнєвої діяльності, яку представлено як динамічну структуру з 

відповідними складниками. Також у дослідженні представлено методику 

формування лікарів німецькомовної стратегічної компетентності в 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності, що передбачала проведення 

поетапної (підготовчий, інформаційний, аналітичний етапи) роботи з 

упровадженням визначених педагогічних умов. Простежена дисертанткою 

динаміка кількісних і якісних змін у рівнях німецькомовної стратегічної 

компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності, за усіма 

виділеними структурними компонентами, дозволила стверджувати про 

ефективність запропонованої моделі та експериментальної методики.

Висновки дисертації достатньо виважені, логічні, достовірні, науково 

обґрунтовані й відповідають поставленим завданням. Зміст, результати 

роботи, основні висновки, викладені в авторефераті, відповідають і 

повністю відображають основні положення дисертації. Отримані в 

дисертації результати оприлюднено та обговорено на міжнародних і 

вітчизняних наукових конференціях, та з необхідною повнотою викладено 

у 7 публікаціях, з них 6 наукових статей, з яких 5 опубліковані в наукових 

фахових виданнях, затверджених МОН України, 1 стаття у закордонному 

фаховому виданні (Канада), 1 -  тези доповідей на наукових конференціях 

та 1 -  навчально-методичний посібник. Даючи в цілому позитивну оцінку 

дисертаційній роботі Задорожної Ольги Іванівни, вважаємо за необхідне 

вказати низку міркувань, які виникли в процесі рецензування дисертації і 

вимагають окремих пояснень:

1. На стор. 36 дисертаційної роботи йдеться про функції мовлення 

(інформативну, інструктивну, фатичну). На нашу думку, варто було б 

проілюструвати зазначені функції прикладами. 2. В тексті автореферату
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дисертації зазначається про урахування індивідуальних особливостей 

студентів під час формування в майбутніх лікарів німецькомовних 

комунікативних стратегій у рецептивних видах мовленнєвої діяльності. На 

нашу думку, бажано було б уточнити, які саме особливості було враховано. 

3. На стор. 188 рекомендовано організовувати навчальний процес у форматі 

переходу від напівавтономії до повної автономії. Проте не достатньо 

зрозумілим з тексту дисертаційної роботи є те, на якому саме етапі має 

відбуватися такий перехід. 4. У дисертації подекуди трапляються 

стилістичні граматичні та технічні огріхи. На стор. 116 автором застосовано 

поняття «cohesion» і «coherence devices». Бажано було б уточнити, чи є вони 

синонімами. На стор. 35, на нашу думку, слід замінити «виділяють» на 

«виокремлюють», на стор. 53 -  «сприймання» на «сприйняття». Оскільки 

подекуди це ускладнює розуміння загальної думки дисертаційного 

дослідження.

Висловлені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

дослідження, яке містить цінний теоретичний і практичний матеріал, 

вирізняється новизною результатів та висновків, що їх пропонує автор. 

Беручи до уваги актуальність проблематики дослідження, вважаємо, що 

дисертація на тему «Формування в майбутніх лікарів німецькомовних 

комунікативних стратегій у рецептивних видах мовленнєвої діяльності» є 

завершеним самостійним і оригінальним дослідженням, яке за змістом, 

висновками, одержаними результатами відповідає пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 30.12.2015 p., № 567 

від 27.07.2016 p.), а її автор -  

присудження наукового ступе
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