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дослідження, чітко визначила об’єкт, предмет, мету і завдання наукового 

пошуку, сформулювала гіпотезу дослідження, виділила комплекс адекватних 

методів дослідження.  

Робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Запорізького 

національного університету (ЗНУ) у межах держбюджетної теми кафедри 

англійської філології «Професійно-комунікативний підхід у системі вищої 

іншомовної освіти» (ДР № 0115U000762); госпдоговірних тем: згідно з 

договорами № 3/15 між ЗНУ й ТОВ «АІСС ГРУП» (протокол у № 7 від 

09.03.2015) та № 5/15 між ЗНУ та дитячим оздоровчим закладом «Весна» 

(протокол № 10 від 18.06.2015), а також згідно з ліцензійним договором 

(№ 1/16 від 08.07.2016) між ЗНУ й ТОВ «АІСС ГРУП» про використання 

навчальних комп’ютерних програм. Тема дослідження затверджена на 

засіданні вченої ради ЗНУ (протокол № 8 від 16.03.2017).  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше здійснено наукове обґрунтування та експериментальну перевірку 

науково-методичних засад формування читацької компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм, а саме: 

1) технології конструювання навчальних комп’ютерних програм, що базується 

на загальних і специфічних принципах навчання та основних функціях 

дидактичних засобів і враховує особливості формування компонентів читацької 

компетентності; 2) розробленого комплексу навчальних комп’ютерних 

програм; 3) моделі й сукупності організаційно-педагогічних умов, що 

забезпечують ефективність формувальних заходів у процесі професійної 

підготовки (усвідомлення майбутніми вчителями іноземних мов навчальних 

можливостей комп’ютерних програм та алгоритму пізнавально-практичної 

діяльності; орієнтація змісту, форм і методів навчання на використання засобів 

навчальних комп’ютерних програм; урахування особливостей читання 

електронного тексту при створенні навчального контенту). 
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В роботі розкрито зміст читацької компетентності вчителя іноземних мов 

як сукупності органічно взаємопов’язаних компонентів: мотиваційного, 

інформаційного, когнітивного, інтерактивного та рефлексивного. 

Автором уточнено понятійно-категоріальний апарат професійної 

педагогіки («компетенція», «компетентність», «іншомовна компетентність», 

«читацька компетентність майбутніх учителів іноземних мов», «навчальна 

комп’ютерна програма для формування читацької компетентності»); 

компоненти, критерії, показники та рівні сформованості читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 

У ході дослідження удосконалено зміст, форми й методи професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов на основі впровадження 

навчальних комп’ютерних програм.  

Результати дослідження стали поштовхом для подальшого розвитку 

науково-теоретичних положень щодо змісту формування професійної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в такому: створено, 

апробовано та впроваджено в процес професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов авторську (у співавторстві) навчальну комп’ютерну 

програму «English for Philologists: aspect of reading» з комплексом вправ для 

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов (що 

підтверджено відповідним свідоцтвом про реєстрацію авторського права на 

твір); методичні рекомендації для використання розробленої навчальної 

комп’ютерної програми в освітньому процесі; практикум «Мова і література 

(англійська)»; практикум щодо виконання завдань самостійної роботи 

«Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості». 

Матеріали дослідження можуть слугувати основою при розробці змісту 

професійно орієнтованих курсів для майбутніх учителів іноземних мов; бути 

використаними під час лекційних, практичних, семінарських і лабораторних 

занять, у ході педагогічної виробничої практики. 
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Основні результати та висновки дослідження обговорено й викладено в 

доповідях на конференціях, з яких 4 міжнародні, 5 всеукраїнські та 2 звітні. 

Основні положення та результати дослідження викладено у 

26 публікаціях автора: 8 – у наукових фахових виданнях України, 3 – 

у зарубіжних виданнях, 4 – в інших виданнях, 8 тезах доповідей на 

конференціях (7 одноосібних), 2 методичних рекомендаціях англійською 

мовою, 1 авторському свідоцтві на твір (у співавторстві). 

У першому розділі дисертаційного дослідження Теоретичні основи 

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами навчальних комп’ютерних програм проаналізовано компетентнісний 

підхід в системі професійної освіти майбутніх учителів іноземних мов та 

здійснено дефінітивний аналіз базових понять; здійснено аналіз змісту та 

структури читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

вивчено вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм.  

На основі аналізу наукових джерел А.С.Драч формує власне бачення 

проблеми дослідження й уважає, що для формування професійної компетентності 

студентам закладів вищої освіти необхідно усвідомлювати значущість своєї 

майбутньої професійної діяльності. Це сприятиме розвитку мотивації навчання, 

оволодінню основами педагогічної майстерності, професіоналізму, прагненню до 

професійної самоосвіти й самовдосконалення. Особливо актуальним це питання є 

для майбутніх учителів іноземних мов (стор.34-35). 

Проведений аналіз наукової літератури дав дослідниці змогу розкрити 

сутність базових понять дослідження (стор. 39-40). У дослідженні читацька 

компетентність майбутніх учителів іноземних мов розглядається як інтегральне 

особистісне явище, яке формується на основі динамічної комбінації знань, умінь, 

навичок, цінностей, способів мислення, що й визначає здатність здійснювати 

читацьку діяльність шляхом сприйняття, осмислення, інтерпретації та 

використання письмових текстів різних типів (стор. 53).  
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У другому розділі дисертації  «Науково-методичні засади формування 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

навчальних комп’ютерних програм» розкрито дидактичний потенціал 

навчальних комп’ютерних програм як засобу формування читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; продемонстровано 

комплекс навчальних комп’ютерних програм для формування читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; представлено організаційно-

педагогічні умови формування читацької компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм; розроблено 

модель формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов засобами навчальних комп’ютерних програм. 

Здобувачка вважає, що дотримання як загальних, так і специфічних 

дидактичних принципів використання навчальних комп’ютерних програм 

сприятиме максимальній ефективності її застосування для формування 

читацької компетентності (стор. 93). Розроблений авторкою комплекс 

навчальних комп’ютерних програм ґрунтується на принципах циклічності, 

системності та поетапності навчання й реалізується в контексті модульно-

рейтингової системи оцінювання. Запропоновані розробки й матеріали 

комплексу навчальних комп’ютерних програм («English for philologists: aspect 

of reading»; «Easy reading»; «British council;; «English page»; Learn English; 

«Using English») відкривають додаткові перспективи для підвищення рівня 

якості формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов, а також для вдосконалення призначених для них посібників і підручників 

(стор. 100-119). 

Запропонована здобувачкою модель формування читацької компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм 

складається з трьох блоків: цільового, змістово-операційного й результативного 

(рис. 2.7, стор. 150). Між усіма структурними блоками існує взаємозв’язок, що 

надає змогу вносити зміни під час проведення роботи, а їх взаємодія забезпечує 

функціонування та цілісність моделі. Формування читацької компетентності, на 
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думку дослідниці, забезпечується досягненням щільно пов’язаних навчальних, 

виховних і розвивальних цілей.  

У третьому розділі «Емпіричне дослідження ефективності формування 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

навчальних комп’ютерних програм» представлено організацію та хід 

педагогічного експерименту; подано аналіз результатів експериментального 

дослідження. 

А.С.Драч зазначає, що об’єктом педагогічного експерименту в 

дослідженні є читацька компетентність, а засобом, ефективність якого 

перевіряється, – навчальна комп’ютерна програма (стор.163). Експеримент 

проводився у такій послідовності: 1) організація експериментальної роботи; 

2) реалізація експерименту; 3) опрацювання результатів дослідження та їх 

інтерпретація. На кожному етапі експерименту вирішувалися відповідні 

завдання, які сприяли виконанню поставленої мети – доведення ефективності 

комплексу навчальних комп’ютерних програм при формуванні читацької 

компетентності (стор.164-175).  

Результати, отримані в ході фази реалізації експерименту, підлягали 

обробці, яка мала на меті довести ефективність комплексу навчальних 

комп’ютерних програм при формуванні читацької компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови. Обробку результатів представлено у відповідності з 

логікою виконання завдань експерименту (стор. 176-197). 

У результаті проведеного двоциклового експерименту було доведено 

існування розбіжностей у сформованості читацької компетентності у студентів 

експериментальних і контрольних груп. Встановлені показники ефективності 

комплексу навчальних комп’ютерних програм також засвідчили про її значний 

потенціал на формування читацької компетентності. Статистично значну 

різницю було досягнуто передусім за рахунок впровадження комплексу  

навчальних комп’ютерних програм, що свідчить про її ефективність. 
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Сформульовані в дисертації загальні висновки відображають належний 

рівень реалізації представлених у вступі мети і завдань роботи, а також 

вказують на перспективність подальших наукових досліджень. 

Виходячи із зазначеного, є підстави класифікувати дисертаційне 

дослідження Анни Сергіївни Драч як таке, що містить нові наукові положення, 

має конкретне теоретичне і практичне значення та свідчить про уміння автора 

бачити актуальні проблеми професійної освіти й успішно працювати над їхнім 

розв’язанням.  

Водночас, як і будь яке дослідження, що має характер живого пошуку, 

робота А.С.Драч не позбавлена певних недоліків, неточностей, а також містить 

положення, які спонукають до дискусії. До них можна віднести такі: 

1. Мультидисциплінарність дослідження А.С.Драч є беззаперечною 

превагою роботи, проте дослідниця інколи надто багато уваги приділяє 

методиці навчання англійської мови (с. 32-34; 43-46; 61-80;  100-102; 106-108; 

123-124; 135). 

2. Уважаємо, що для експерименту, який  здійснювався впродовж 2015-

2018 рр. на базі закладів вищої освіти різних регіонів України, кількість 

респондентів (152 студенти та 18 викладачів) є недостатньою. 

3. На різних етапах експерименту взяли участь студенти таких 

спеціальностей, як: 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) і 035 

Філологія: мова і література (англійська/ іспанська/ німецька/ французька), проте в 

дослідженні аналізуються тільки англомовні комп’ютерні програми та ресурси 

(наприклад: «English for philologists: aspect of reading»; «Easy reading»; «British 

council;; «English page»; Learn English; «Using English»). Дослідження тільки 

виграло б, якби в роботі були також представлені комп’ютерні програми з 

формування читацької компетентності майбутніх учителів іспанської/ німецької/ 

французької мов. 

4. До завдань цільового блоку моделі формування читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм (дисертація рис. 2.7, стор. 150; автореферат рис.1, стор. 12) 

бажано було б додати «розвиток критичного мислення» як головного компонента 

читацької компетентності.  




