
ВІДГУК
офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Бігич Оксани 

Борисівни про дисертацію Заярної Інни Сергіївни «Методика дистанційного 
навчання англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх 

правознавців», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук за спеціальністю 13.00.02 -  теорія та методика навчання (германські мови)

Дисертація присвячена дослідженню актуальної для методики навчання 

іноземних мов і культур як у закладах вищої, так і середньої освіти проблемі. 3- 

поміж складників іншомовної комунікативної компетентності саме 

компетентність у письмі є наразі однією з найменш досліджених вітчизняною 

методичною наукою. Специфіка ж дослідження Заярної Інни Сергіївни 

проявляється як у суб’єкті навчання -  майбутні правознавці, так і в його форматі 

-  дистанційному навчання.

Згадані чинники й актуалізують проблематику рецензованого дослідження, 

виконаного відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (державний 

реєстраційний номер 16БФ044-01)

Логічно структурований зміст дисертаційної роботи відповідає її меті й 

поставленим шести завданням: 1) вивчити стан наукової дослідженості проблеми 

дистанційного навчання студентів-юристів англійського аргументативного 

письма; з'ясувати мовні особливості й виокремити його жанри в межах 

юридичного дискурсу; 2) визначити підходи, принципи й методи дистанційного 

навчання; 3) конкретизувати цілі й зміст навчання майбутніх юристів 

англійського аргументативного письма; 4) обґрунтувати критерії добору 

текстового й мовного дидактичного матеріалу; 5) розробити підсистему вправ і 

завдань дистанційного навчання англійського аргументативного письма й 

створити дидактичну модель його (навчання) організації; 6) експериментально 

перевірити ефективність авторської методики й укласти методичні рекомендації 

щодо її ефективного впровадження.

У процесі наукової розвідки авторка використала адекватні виоішенню

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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висунутих завдань теоретичні й емпіричні методи наукового дослідження і 

математичної статистики, зокрема ^/-критерій Манна-Уїтні й 6"-критерій знаків.

Усі висунуті дисертанткою завдання успішно вирішено. До найсуттєвіших 

наукових результатів її дослідження віднесу такі. Передусім визначено ключове 

поняття дослідження «аргументативне письмо» та його функціонально 

професійні різновиди для правознавців: обґрунтування, повне й часткове 

спростування; конкретизовано жанри юридичного дискурсу: лист-порада (а Іеїїег 

о і' асіуісе); меморандум (а тетогапсіит); лист-попередження (а Іейег Ьеіоге 

асііоп); позовна заява (а 1е§а1 сотріаіпі); лист-відповідь (геріу Ю а сіетапсі Іейег), 

досліджено їхні композиційні, мовні й аргументативні характеристики. 

Виокремлено підходи (конструктивістський, компетентнісний, жанровий), у 

контексті яких формується компетентність у письмі в умовах дистанційного 

навчання.

Заклавши науково обґрунтовані в контексті методики навчання іноземних 

мов і культур теоретичні засади досліджуваної проблеми, Інна Сергіївна 

звернулась до розроблення авторської методики. Остання передусім передбачала 

конкретизацію цілей і змісту навчання англійського аргументативного письма 

майбутніх правознавців й обґрунтування критеріїв добору навчального 

матеріалу. Для текстового матеріалу -  це критерії професійної спрямованості, 

комунікативної цінності, автентичності, актуальності й посильності; для 

граматичного матеріалу -  критерії стабільності, зразковості й стилістичної 

унормованості; для лексичного матеріалу -  критерії комунікативної цінності, 

професійної спрямованості, словотвірної здатності й тематичності.

Відповідно до визначених чотирьох етапів (підготовчий, аналітичний, 

аргументаційно-тренувальний, текстово-продукувальний) формування 

досліджуваної компетентності укладено дотичну підсистему вправ і завдань, яка 

вміщує чотири групи. Також сконструйовано модель дистанційного навчання 

студентів-правників англійського аргументативного письма з використанням 

кейс-методу і методу Сократа в контексті сучасних конструктивістського, 

компетентнісного й жанрового підходів, яка реалізується в межах навчальної
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дисципліни «Іноземна мова (англійська)» під час другого семестру першого року 

навчання студентів бакалаврату спеціальності 081 «Право» упродовж шести 

тижнів (60 позааудиторних годин) і має модульний характер.

Ефективність пропонованої експериментальної методики, зокрема дієвість 

розробленої підсистеми вправ і завдань для навчання майбутніх правознавців 

англійського аргументативного письма, була метою методичного експерименту, 

яким було охоплено 52 студенти -  першокурсників юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Загальний 

приріст рівня навченості студентів першої експериментальної групи (0,59 -  0,81 

= 0,22) на тлі результатів студентів другої експериментальної групи (0,60 -  0,69 = 

0,09) засвідчує ефективність і технологічність авторської методики формування в 

майбутніх правознавців англійського аргументативного письма.

Результати теоретичного дослідження й укладена підсистема вправ і 

завдань з опертям на розроблену модель й обрані методи навчання слугували 

підґрунтям для формулювання методичних рекомендацій для викладачів щодо 

організації дистанційного навчання англійського аргументативного письма 

студентів-юристів на платформі Моосіїе

Водночас деякі положення дисертації є дискусійними й потребують 

роз’яснення.

1. Передусім методично некоректно названо досліджуваний вид 

мовленнєвої діяльності: термін «писемне мовлення» (У8 «усне мовлення») 

охоплює і читання, і письмо. Предметом же рецензованого дослідження є лише 

англомовне письмо.

2. Підрозділ 1.1, в назві якого акцентовано навчання англомовного 

аргументативного письма «як предмет методичного дослідження», нелогічно 

розпочато з аналізу лінгвістичних, правничих, психологічних досліджень, і лише 

потім авторка звертається до аналізу дотичних методичних досліджень.

3. Обравши з-поміж методів навчання (які доцільніше було замінити 

технологіями навчання) метод кейсів, авторка обійшла увагою дисертаційні 

дослідження О. В. Ярошенко «Формування англомовної професійно орієнтованої
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компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс- 

методу» (2015) та І. Ю. Чорної «Формування у майбутніх маркетологів 

англомовної лексичної компетентності в письмі засобом кейс-технології» (2017).

4. Висунувши одним із завдань дослідження визначення цілей навчання 

майбутніх правознавців англомовного аргументативного письма, авторка чомусь 

обмежилась визначенням лише практичної мети, лишивши поза увагою інші 

чотири цілі навчання, зокрема професійно орієнтовану мету.

5. Зміст навчання майбутніх правознавців англомовного аргументативного 

письма конкретизовано без урахування двох складників змісту навчання: 

предметного й процесуального, що спричинено зверненням до застарілого 

джерела (Методика..., 2002), а не його сучасного аналогу (Методика ... 2013).

6. Видається недоцільною назва одного з етапів навчання в авторській 

методиці -  аргументаційно-тренувальний етап, що спричинює певну плутанину, 

зокрема в кореляції з означенням «аргументативне» щодо письма.

Згадані зауваження не стосуються загального змісту роботи й не 

впливають на позитивну оцінку дослідження Заярної Інни Сергіївни. 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 дистанційного навчання майбутніх правознавців 

англійського аргументативного письма, відображену в дотичній моделі навчання 

на платформі Моосіїе.

Дослідження Заярної Інни Сергіївни має практичне значення: розроблено й 

упроваджено в освітній процес методику дистанційного навчання студентів 

спеціальності 081 «Право» англійського аргументативного письма.

Автореферат дисертації, ідентичний її основному змісту, адекватно 

відображає основні положення дослідження. Його зміст й основні результати 

достатньо повно викладено в 12-ти одноосібних працях дисертантки, зокрема 

чотирьох статтях у наукових фахових виданнях України, одній зарубіжній статті, 

а також у методичному виданні.
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Пропонована методика окреслює перспективи подальших наукових 

розвідок щодо методики дистанційного навчання усного аргументативного 

мовлення на матеріалі його стилів і жанрів.

З огляду на викладене вище дисертація Заярної Інни Сергіївни «Методика 

дистанційного навчання англійського аргументативного писемного мовлення 

майбутніх правознавців», 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» від 24 липня 2013 року за № 567 зі змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19 серпня 

2015 року та № 1159 від ЗО грудня 2015 року, а її авторка заслуговує 

присудження їй наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.02 -  теорія та методика навчання (германські мови).

Доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри методики^ 
викладання іноземних 
інформаційно-комунікі 
Київського національ 
лінгвістичного універі Бігич О. Б.
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Заярної Інни Сергіївни 

«Методика дистанційного навчання англійського аргументативного 

писемного мовлення майбутніх правознавців», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 -

В умовах соціально-економічного, культурного та політичного розвитку 

України на міжнародній арені існує нагальна потреба суспільства в оволодінні 

іноземними мовами, що вимагає підготовки у ЗВО висококваліфікованих 

фахівців, які володіють передусім англійською мовою як одним із провідних 

засобів міжкультурного спілкування. Зважаючи і на відсутність розробок у сфері 

сучасних методик іншомовної підготовки майбутніх правознавців із 

застосуванням технологій дистанційного навчання дисертаційна робота Заярної 

Інни Сергіївни є не тільки актуальною, а й доцільною, своєчасною та 

перспективною. Слід зазначити, що тема роботи, в її останній редакції, 

затверджена вченою радою Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 10 від 19.04.2016р.) відповідає соціальним 

запитам сьогодення та виконувалась в контексті державного напрямку 

науково-дослідних робіт Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Україна і сучасний світ: міжмовний та 

міжкультурний діалог» (державний реєстраційний номер 16БФ044-01).

Обрана дисертанткою влучно сформульована тема розкривається на 

сторінках чіткою структурованої дисертації з дотриманням усіх обов’язкових 

компонентів, зокрема вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків і відповідних анотацій. На нашу думку, логічність викладу 

наукових положень, суджень та здобутків дослідниці зумовлені визначеною 

метою, покрокове досягнення якої спрямовується конкретними 

деталізованими завданнями. Саме поставлені завдання уможливили 

досягнення мети щодо наукового обґрунтування, практичної розробки та

теорія та методика навчання: германські мови

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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експериментальної перевірки методики дистанційного навчання англійського 

аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців.

Здобувачка коректно визначила об ’єкт дослідження як процес 

навчання англійської мови майбутніх правознавців, а також конкретизувала 

напрям наукового пошуку, уточнюючи, що предметом дослідження є 

методика дистанційного навчання англійського аргументативного писемного 

мовлення майбутніх правознавців.

Кожен із розділів роботи висвітлює покрокове вирішення дисертанткою 

конкретній: завдань із вдалим застосуванням теоретичних, емпіричних та 

статистичних методів дослідження.

Завдяки критичному аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових праць 

авторка дисертації вичерпно обґрунтувала теоретичні засади та передумови 

розробки досліджуваної методики навчання. Доцільним, на нашу думку, є 

поєднання теоретичного аналізу здобутків зарубіжних і вітчизняних науковців у 

вивченні англійського аргументативного мовлення з аналізом сучасних 

підручників і навчальних посібників за запропонованими чіткими критеріями 

відповідності предмету дослідження. Слід зазначити, що для виокремлення 

жанрів текстів аргументативної юридичної комунікації в письмовій формі було 

проведене опитування серед 38 практикуючих юристів. Таким чином, 

здобувачка поєднала теоретичні здобутки проаналізованих нею наукових праць 

із орієнтацією на сучасні вимоги майбутнього фаху суб’єктів навчання. 

Вищезазначене дало змогу виокремити притаманні юридичній практиці тексти 

у таких жанрах: лист-порада, меморандум, лист-попередження, позовна 

заява, лист-відповідь.

Важливим для розробки методики дистанційного навчання 

англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців 

виступає цілком обґрунтований вибір конструктивістського, 

компетентнісного та жанрового підходів, які підкріплено доречними 

принципами навчання, а також методом кейсів та методом Сократа.
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Таким чином, у першому розділі дисертації здобувачка успішно 

вирішила поставлені завдання у вивченні стану дослідженості заявленої 

проблематики, з’ясувала особливості англійського аргументативного 

писемного мовлення правознавців, виокремила притаманні жанри текстів 

юридичного дискурсу, а також представила теоретико-методичні засади 

дистанційного навчання із визначенням підходів, принципів та методів, що 

безперечно стало ґрунтовною базою для визначення цілей і змісту навчання.

Наступний розділ дисертантка присвятила безпосередньо розробці 

авторської методики дистанційного навчання майбутніх правознавців. Попри 

те, що окреслено цілі, за вичерпними чіткими критеріями здійснено добір 

змісту навчання, практичного значення набуває підсистема вправ та завдань, 

яка проілюстрована достатньою кількістю прикладів. Модель дистанційного 

навчання англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх 

правознавців укладено з урахуванням спеціальності суб’єктів навчання, 

ступеню та року навчання, а також модульної організації освітнього процесу. 

Дієвість моделі уможливлює вдалий розподіл навчання за чотирма етапами 

(підготовчий, аналітичний, аргументаційно-тренувальний, текстово- 

продукувальний), а також їхнє відображення в розробленій підсистемі.

Особливої уваги заслуговує ретельність підготовки та проведення 

експериментальної перевірки запропонованої методики. Дисертантка чітко 

визначила гіпотезу, варійовані та неварійовані умови, вдало організувала 

методичний експеримент. Для оцінювання англійського аргументативного 

писемного мовлення майбутніх правознавців розроблені критерії, кожен з яких 

деталізований за п’ятибальною шкалою. Достовірність і валідність отриманих 

показників перевірено методами математичної статистики за критерієм Манна- 

Уітні та критерієм знаків. Отримані результати були враховані авторкою при 

укладанні методичних рекомендацій щодо організації дистанційного навчання 

англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців, 

здобувачів ступеня «бакалавр» зі спеціальності 081 «Право».
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Теоретичні та практичні здобутки проведеного дослідження, його 

результати та хід стисло й чітко подані у висновках, які засвідчують не лише 

його актуальність та практичне значення, а й наукову новизну. Адже, І.С. Заярна 

вперше науково обґрунтувала, розробила й експериментально перевірила 

методику дистанційного навчання англійського аргументативного писемного 

мовлення майбутніх правознавців, таким чином було удосконалено зміст 

навчання писемного мовлення англійською мовою студентів-юристів, критерії та 

стандарти оцінювання, а також подальшого розвитку набули особливості та 

принципи дистанційного навчання з використанням сервісів системи Моосіїе.

Автореферат дисертації цілком відображає структуру та основний зміст 

проведеного дослідження. Основні наукові теоретичні та практичні здобутки 

І.С. Заярної висвітлено у 12 одноосібних публікаціях, з яких: 4 статті -  у фахових 

виданнях МОН України, 1 -  у зарубіжному періодичному науковому виданні, 7 -  

в інших наукових виданнях.

Отже, поставлені дисертанткою завдання було успішно вирішено на 

сторінках самостійно виконаної наукової праці, яка є цілісною та завершеною. 

Однак поряд із високою оцінкою та загальним позитивним враженням від 

проведеного дослідження, слід зазначити, що текст дисертації містить певні 

дискусійні тези та положення, які потребують додаткових пояснень.

1. Під час опису моделі навчання на стор.139, здобувачка зазначає, що 

розподіл годин «обумовлюється наступними причинами: 1) під час навчання 

ААПМ студенти також розвивають уміння читання та аудіювання...». Із тексту 

дисертації зрозумілим є взаємопов’язаний розвиток читання та писемного 

мовлення, а аудіювання згадується лише на зазначеній сторінці. На нашу думку, 

слід було надати роз’яснення щодо такого твердження.

2. На стор. 91 дисертації та стор.7 автореферату, визначаючи зміст навчання, 

здобувачка виокремлює такі компоненти як «країнознавчий та 

лінгвокраїнознавчий навчальний матеріал», на нашу думку, слід було розкрити 

цей момент більш детально, а не обмежуватися лише знаннями
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лінгвосоціокультурних характеристик аргументативного писемного мовлення 

(стор. 95);

3. У третьому розділі під час опису вдалого та коректно проведеного 

експериментального навчання на стор. 150 дисертації (стор. 13 автореферату) 

здобувачка зазначає, що «навчання студентів ЕГ-2 відбувалось на базі технологій 

відкритого доступу». Текст дисертації був би більш цілісним, якщо б використані 

технології були описані детальніше, а також надано наповнення 

передекспериментального та післяекспериментального зрізів.

Висловлені зауваження мають суто рекомендаційний характер і не 

впливають на загальне позитивне враження та високу оцінку дисертації 

І.С. Заярної.

Вважаємо, що дисертація є закінченим науковим дослідженням, обсяг, 

якість та оформлення якого відповідають чинним вимогам « Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженому постановою КМУ № 567 від 

24.07.2013р. зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 

19.08.2015р. та № 1159 від 30.12.2015р. Робота виконана самостійно, є 

актуальною, містить наукову новизну, має теоретичне та практичне значення. 

Відповідно, слід зробити висновок, що авторка дисертаційного дослідження, 

Заярна Інна Сергіївна, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 -  теорія та методика навчання 

(германські мови).

Офіційний опонент -

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри англійської 
філології та перекладу 
Вищого навчального закладу 
«Університету імені Альфреда

вх-ід. 93 » * / * . *  "
Бід --------2 0 ^ с .

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного учіверстету  

імені Тараса Шевченка }

ікова
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