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ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Г.Р. Корицька
Глобалізація світу віддзеркалюється й на національних системах освіти. «Стратегія розвитку національної системи освіти має
формуватись адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним
процесам, вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, щоб
забезпечити стійкий рух і розвиток України в першій половині
XXI ст., інтегрування національної системи освіти в європейський
і світовий освітній простір», – зазначається в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 pp. [14].
Рух України до Європейського освітнього простору передбачає
запровадження світових форм і стандартів у всіх сферах суспільного
життя. Особливого значення ці зміни набувають після підписання
Україною Болонської декларації. У рамках Болонського процесу все
більше уваги надається забезпеченню якості освіти. Компетентністний підхід, який є концептуальним орієнтиром у формуванні змісту
освіти в навчальних закладах країн ЄС, зумовлює переорієнтацію
в навчанні з процесу на результат.
Без глибоких та якісних знань неможливо досягти прогресу та
успіхів як на глобальному, так і на індивідуальному рівнях. Це,
у свою чергу, актуалізувало проблему якості освіти та її оцінки. На
сьогодні постає нагальна потреба в розробці системи об’єктивного
оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. Для об’єктивного
оцінювання якості навчальних досягнень школярів почали використовувати тест. Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової й методичної літератури виявив тенденцію розширення використання тестів як інструменту оцінки якості засвоєння навчального матеріалу.
Органічною складовою сучасної системи освіти в Україні стає
технологія тестування, яка особливе місце посідає в низці педагогічних засобів, зокрема в системі педагогічних вимірювань. Застосування тестування як методу вимірювання призвело до появи та використання великої кількості різноманітних тестів. Проте не всі
тестові завдання відповідають основним психометричним характе~4~

ристикам, що, на нашу думку, призводить до необ’єктивності оцінювання. Так звані «псевдотести» наносять значну шкоду як вимірюваному, так і педагогу. У першому випадку, той, кого тестують,
«забезпечується» отриманням результатів неправильного оцінювання, а звідси може отримувати й неправильні рекомендації,
в другому – некомпетентний у створенні тестів педагог зазнає не
тільки морального краху, а й професійного. Звідси, у суспільстві формується хибне уявлення про результативність вітчизняної системи
освіти, негативне ставлення до тестування як методу та зневіра
в його можливостях [10].
Починаючи з 2008 року, завдяки впровадженню системи загального національного оцінювання (ЗНО) використання тестової технології опинилося у фокусі освітянського інтересу. Перед педагогами постала нагальна потреба опанування культурою тестування.
Оскільки вчителі української мови та літератури беруть безпосередню участь у підготовці випускників до ЗНО, то їм необхідно володіти інструментарієм педагогічного оцінювання, знати основні
принципи й правила побудови тесту та вміти їх створювати.
Аналіз наукових джерел вітчизняної та зарубіжної педагогіки засвідчує, що в теорії й практиці середньої освіти накопичено
значний досвід щодо впровадження в діяльність педагога сучасних методів та технологій оцінювання (А. Анастазі, В. Аванесов,
В. Беспалько, І. Булах, Дж. Вісмут, Т. Лукіна, М. Мруга та інші).
У науково-дослідній лабораторії «Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в процесі викладання філологічних дисциплін», яка діє в КЗ «Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, одним із важливих напрямків дослідження нами виокремлено проблему використання педагогічних засобів у навчально-виховному процесі,
зокрема, технології тестування, яка посідає чільне місце в діяльності вчителя-словесника. Анкетування показало (експериментальну базу склали вчителі української мови та літератури, усього
576 осіб), що словесники використовують тестовий контроль як на
уроках літератури, так і на уроках мови [9]. Більшість учителів для
проведення тестового контролю використовують навчальнометодичні посібники, й тільки 27% застосовує авторські тести.
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Результати нашого дослідження довели, що створення тестів, аналіз та інтерпретації результатів вимірювання викликають труднощі
в словесників. І тому ми вважаємо прогнозованим результатом те,
що опитування виявило бажання 92,8% педагогів під час проходження курсової перепідготовки відвідувати спецкурс, на якому б
вони мали змогу отримати певні знання й вміння у сфері педагогічних вимірювань.
Враховуючи освітні потреби словесника в у мовах модернізації
освіти, нами було розроблено й впроваджено спецкурс «Методика
складання тестів для оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури» (2009) та сплановано роботу обласної творчої
групи для апробації змістовно-процесуальної складової спецкурсу.
Предметом нашої розмови є висвітлення актуальності й сутності формування професійної компетентності вчителя-словесника для здійснення ефективного оцінювання знань учнів з української літератури, розкриття можливих шляхів практичного
застосування технології тестування в навчальному процесі. Хочемо привернути увагу читачів до проблем тестового процесу як такого, що «містить у собі появу основних ідей, теорій, методів,
а також саму практику тестування» [10].
На думку Т. Лукіної, «Тестування, як практика застосування
тестів, може розвиватися, спираючись на теорію створення тесту,
а може існувати відокремлено від неї, лише імітуючи наявність
наукового підґрунтя. На жаль, в Україні в цілому характерна друга
тенденція, коли на ринку педагогічних матеріалів та в практичній
діяльності з’явилася величезна кількість псевдотестів та прикладів
псевдотестування навчальних досягнень» [10, с. 34]. Тому, розробляючи технологію тестового контролю навчальних досягнень учнів
з української літератури для вчителів української мови та літератури в системі післядипломної педагогічної освіти, ми, перш за все,
брали до уваги, що «головними ознаками справжнього правильно
організованого тестового процесу є науковість, ефективність, об’єктивність та якість отриманих тестових результатів» [10].
Тестовий процес складається з ідей, теорій, методів, а також
самої практики тестування [10, с. 21]. Кожен процес повинен мати
логічне закінчення, певен результат. Наслідком тестового процесу
~6~

має стати покращення якості освіти й рівня навчальних досягнень
учнів, створення об’єктивних і надійних тестів як інструменту вимірювання, оволодіння достовірною інформацією про результати
успішності школярів.
Робота над створенням тесту має починатися з визначення мети
використання тесту. Зауважимо, що загальне правило формулювання
цілей при створенні конкретного тесту полягає в їх узгодженні із загальними освітніми та навчальними цілями й конкретизації щодо
змісту навчання, що перевіряється, і рівнів навчальної діяльності.
Навколо них мають будуватися навчання й оцінювання [10, с. 39]. Зарубіжними та вітчизняними вченими (Б. Блум, В. Аванесов, В. Безпалько, І. Лернер, М. Скаткіна та ін.) були запропоновані різні класифікації навчальних цілей, які застосовуються по відношенню до так
званої когнітивної (пізнавальної) сфери. На думку дослідників, класифікація (таксономія) навчальних цілей Б. Блума вважається найбільш
ефективною в пізнавальній сфері, а виокремлені в ній рівні (класи)
можуть тлумачитися як рівні засвоєння навчального матеріалу.
Класифікація пізнавальної сфери (когнітивний домен) включає
шість класів цілей [5, с. 30]: знання, розуміння, застосування, аналіз,
синтез, оцінювання.
Зауважимо, що перші три рівні характерні для завдань закритого типу, що передбачають установлення відповідності між елементами знань; вибором однієї правильної відповіді з певної кількості
(не менше 4) запропонованих; встановлення послідовності. Для інших трьох рівнів (аналіз, синтез, оцінювання) характерні завдання
відкритого типу, які не містять готової відповіді, а передбачають
аналіз навчальної інформації, застосування знань із використанням доказів, свідомого розуміння програмового матеріалу, гнучкості мислення, розв’язання суперечностей, установлення причинно-наслідкових зв’язків тощо.
Рівень знань. Уважається найнижчим рівнем когнітивного домену. Тестові завдання цього рівня, переважно, вимагають згадати раніше засвоєний матеріал і перевіряють знання термінології,
фактів, визначень, класифікацій, правил, методів, критеріїв,
принципів, теорій тощо.
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Наприклад. Визначити, в якому творі йдеться про язичницьких богів:
А «Берегиня»
Б «Неопалима купина»
В «Як виникли Карпати»
Г «Чому в морі є перли і мушлі»
Рівень розуміння. Розуміння вимагає інтерпретації матеріалу.
Припускається, що учень володіє певним набором знань, а учитель
оцінює розуміння цих знань. Діями, що відображають розуміння, є,
наприклад, трансформація текстового матеріалу мовою міжпредметних зв’язків тощо.
Наприклад. Визначити, яке з прислів’їв найточніше передає
головну думку народного переказу «Білгородський кисіль»:
А Вчитися ніколи не пізно
Б Було б бажання, а розум знайдеться
В Більше житимеш – більше зможеш дізнатися.
Г Слухай старих людей, то й чужого розуму наберешся, а й свого не
забудеш
Рівень застосування. Застосування характеризує здатність використовувати вивчений матеріал у новій ситуації. До цієї когнітивної категорії належить застосування законів, теорій, концепцій
у практичних ситуаціях, розрахунки із застосуванням вивчених
формул тощо. Для української літератури – застосування знання
змісту, сюжету твору.
Наприклад. Установити послідовність подій у творі «Про зоряний Віз»:
А «… Дочка… пішла шукати воду»
Б «… Трапилась велика посуха»
В «… Бог послав дощ на ту країну…»
Г «… Вилетіло сім великих зірок і восьма маленька…»
1
Б

2
А

3
Г

4
В

Рівень аналізу. Аналіз – це здатність розкласти ціле на частини.
Прикладами завдань, що стосуються аналітичних здібностей, можуть
бути такі, що потребують зробити невизначені припущення, розуміти факти й наслідки, вибрати доречні дані. Аналіз вимагає не лише
~8~

володіння знаннями, а й розуміння взаємозв’язків між різними типами інформації. Аналіз вважається вищим когнітивним рівнем.
Рівень синтезу. Синтез – це процес складання цілого з частин.
При цьому перевага надається творчій, креативній поведінці.
Прикладами завдань, що стосуються здатності до синтезу, можуть
бути такі, що потребують складання плану дій або експерименту
в конкретній ситуації, створення нових прикладів, формулювання
класифікаційних принципів. Тестові завдання рівня аналізу й синтезу тісно пов’язані між собою.
Рівень оцінювання. Оцінювання стосується здатності давати
оцінку, зокрема критичну, процедурам, висновкам, доказам, перспективам. Створення ТЗ на рівень оцінювання є складним. ТЗ означеного рівня не можуть мати лише одну правильну відповідь. Як
правило, такі завдання базуються на порівнянні, виборі за певним
критерієм (кращий, гірший, ефективний, дешевий, доступний тощо), вони є об’єктивнішими, коли таке порівняння можливе.
Прикладами завдань можна буде оцінити чи підтверджено висновки доказами, чи виконано завдання, чи відповідають аргументи
наведеним даним тощо.
При формулюванні цілей навчання варто, по-перше, точно
визначити завдання та умови, за яких учень буде демонструвати
свою здатність виконати це завдання; по-друге, встановлення чітких критеріїв оцінювання; вибір дієслова для опису результату
навчання на відповідному таксономічному рівні засвоєння навчального матеріалу (додаток 1).
На якість тестових завдань впливають правила їх створення,
формати завдань, технологія створення, технічні дефекти.
Означимо основні правила створення тестових завдань [5, с. 39].
Кожне тестове завдання має оцінювати досягнення важливої та
суттєвої освітньої цілі. Слід уникати перевірки тривіальних або
надмірно вузькоспеціальних знань.
1. Кожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень
засвоєння знань, у тому числі й вищі когнітивні рівні.
2. Умова має містити чітко сформульоване завдання, яке повинно фокусуватися на одній проблемі.
3. Варіанти відповідей мають бути однорідними.
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4. Усі дистрактори повинні бути правдоподібними.
5. Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не
повинна давати відповідь на інше тестове завдання.
6. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь
чи дистрактор фразу «все з вищевказаного».
7. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь
чи дистрактор фразу «нічого з вищевказаного».
8. Умова по можливості має бути сформульована позитивно.
9. Необхідно уникати при формулюванні умови підказок типу:
• граматична невідповідність між умовою та варіантами відповідей;
• повторення в правильній відповіді слів з умови;
• використання прикладів з підручника чи лекції як тестових завдань;
• найдовша правильна відповідь;
• найдетальніша правильна відповідь;
• дистрактори, що виключають один одного;
• ситуації, коли одне тестове завдання є підказкою для іншого.
Правила написання умови
Умова – це стимул для відповіді, яка описує певну проблему
й ставить завдання перед учнем. Вона може містити лише завдання
або складатися зі вступної інформації та запитання, пов’язаного
з наведеною інформацією. Умова може подаватися у формі запитання
в наказовій або у формі незавершеного твердження. Рекомендується
використовувати форму запитання або наказову форму, які є легшими
для школярів і ставлять перед ними більш чітке завдання:
Невдало
Переважно реальні історичні події
зображено в:
А Міфі
Б Легенді
В Казці
Г Переказі

Краще
Визначити, в якому з видів фольклорних творів зображено переважно
реальні історичні події?
А Міф
Б Легенда
В Казка
Г Переказ

Примітка. Якщо використовується формат незавершеного твердження, пропуск в останньому не повинен бути на початку або в середині, його треба розмістити в кінці фрази. Крім того, навіть у незавершеному твердженні умова має бути «завершена» з точки зору
~ 10 ~

змісту, щоб на неї можна було відповісти, не дивлячись на список варіантів відповідей.
В умову необхідно включати центральну ідею завдання та максимум інформації, що міститься в тестовому завданні. Вона має бути відносно довгою, а відповіді короткими. В іншому випадку для
здійснення вибору учні повинні декілька разів перечитувати довгі
відповіді, що ускладнює та сповільнює процес. Необхідно, щоб на
тестове завдання можна було відповісти, не читаючи варіантів відповідей (правило закритих відповідей).
Невдало
Краще
Репліка – це:
Визначити, як називаються слова
– слова дійової особи, з якими вона дійової особи, з якими вона зверзвертається до іншої дійової особи
тається до іншої дійової особи
Відповідь: репліка

Умова може бути дуже детальною. Проте варто уникати багатослів’я, стороннього матеріалу, що не стосується проблеми.
Невдало
Ярослав Мудрий залишив своїм синам заповіт. Який заповіт залишив
Ярослав Мудрий своїм синам?
А Жити в мирі та злагоді
Б Завойовувати інші держави
В Прославляти країну
Г Розбудовувати державу

Краще
Визначити, який заповіт
Ярослав Мудрий своїм синам
А Жити в мирі та злагоді
Б Завойовувати інші держави
В Прославляти країну
Г Розбудовувати державу

дав

Умови варто формулювати позитивно, минаючи негативні
дефініції, які вимагають протилежної дії (вибір неправильного, гіршого), та є складними для розуміння школярами.
Невдало
Визначити, якій казці НЕ відповідає
тема: «Наочне демонстрування того, як
правда перемагає несправедливість»
А «Мудра дівчина»
Б «Про правду і кривду»
В «Летючий корабель»
Г «Ох»

Краще
Визначити, якій казці відповідає
тема: «Наочне демонстрування того, як
правда перемагає несправедливість»
А «Мудра дівчина»
Б «Про правду і кривду»
В «Летючий корабель»
Г «Ох»

В умові необхідно уникати граматичних та інших підказок для
вибору або виключення будь-якої відповіді; абсолютних термінів
(«ніколи», «завжди»).
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Під час створення тестового завдання найскладнішим є написання варіантів відповідей.
Правила написання варіантів відповідей
1. Доцільно створювати щонайменше 4–5 варіантів відповідей. Усі дистрактори мають бути правдоподібними й однорідними.
2. При підборі дистракторів доцільно використовувати поширені помилки, хибні уявлення, об’єкти, що відповідають лише частині характеристик, наведених в умові тощо. Водночас у дистракторах не повинно бути каверзної, фальшивої та хибної інформації. Треба використовувати правильні твердження, але такі,
що не належать до даного контексту.
3. Уникайте фразування правильної відповіді цитатою з підручника або стереотипним виразом. При однакових запитаннях від
варіантів відповідей залежить складність тестового завдання.
4. Якщо можливо, варіанти відповідей треба розміщувати систематично (в логічному, в алфавітному порядку, в порядку збільшення або зменшення чисел тощо).
5. Відповіді мають бути незалежними одна від одної та не перетинатися між собою. Відповіді, що перетинаються, рідко бувають
правильними й це слугує підказкою для учнів.
6. Відповіді мають бути однорідними за змістом і належати до
однієї навчальної мети.
7. Відповіді мають бути короткими та простими за структурою. Слова, що повторюються в у сіх відповідях, слід додавати до
умови. До відповідей бажано не додавати дієслів, що ускладнюють
сприйняття та розуміння. Оптимально, щоб відповіді містили
іменники, прикметники, числівники як окреме слово, словосполучення, просту комбінацію слів. Використовувати речення у відповідях не рекомендується.
8. Відповіді мають бути подібними за зовнішніми ознаками,
структурою, стилістикою тощо, зокрема подібною має бути довжина відповідей.
9. Типовою помилкою є створення найдовшої, детальної, конкретної, найповнішої правильної відповіді, до якої додаються коротші дистрактори.
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10. Відповіді мають відповідати умові граматично, стилістично
та логічно.
11. Уникайте використання фраз «все з вищеозначеного», «нічого з вищеозначеного»; абсолютних слів «завжди», «ніколи»;
розпливчастих «інколи», «ймовірно».
12. Змістові слова з умови не повинні повторюватися у відповідях.
Формати тестових завдань
Кожен тест складається з тестових завдань (ТЗ) – складових
одиниць тесту, що відповідають вимогам технологічності, форми,
змісту, статистичним вимогам: певному рівню складності, достатній варіації тестових балів і позитивній кореляції балів завдання
з балами за увесь тест [2], які відрізняються за формою. Під формою
тестового завдання розуміють таке розташування елементів, яке
найбільш ефективно забезпечує можливість реалізувати функцію
контролю або навчання [2]. Форма ТЗ – незмінна, тобто змінюватися може зміст (змістове наповнення завдання залежно від навчального предмета, навчальної теми); форма ТЗ надає йому структурну
цілісність і визначеність, зовнішню організованість. Для складання
завдань закритого типу рекомендуємо використовувати три форми:
1. З вибором однієї правильної відповіді серед запропонованих
варіантів вибору (таких варіантів у 5–9-х класах повинно бути не
менше 4, а в 10–11-х – п’ять). Наприклад, визначити, в якому творі
йдеться про язичницьких богів:
А «Берегиня»
Б «Неопалима купина»
В «Як виникли Карпати»
Г «Чому в морі є перли і мушлі».
2. На встановлення відповідності між елементами двох різних
множин, що сприяють перевірці знань про їх зв’язки. Завдання
цього типу зазвичай складаються з інструкції та поданої у двох
колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами
(праворуч). Під час виконання завдання треба встановити відповідність інформації, позначеної цифрами й буквами, тобто утворити
логічні пари між певними літературними (літературознавчими)
фактами, розміщеними у двох колонках. Перелік елементів
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у першій колонці повинен складатися з однорідних елементів,
кількість яких може бути не більше п’яти, а список, із якого вибирають відповідь, має бути довшим за список запитань. Відповіді
рекомендується розміщувати в логічній, алфавітній, цифровій або
хронологічній послідовності.
Учневі пропонується приблизно така інструкція: установити
відповідність між героєм та назвою твору.
Наприклад.
Герой твору
Назва твору
1 Силун
А « Як виникли Карпати»
2 Чорнобог
Б «Чому в морі є перли і мушлі»
3 Золота черепаха
В «Неопалима купина»
4 Угорський король
Г «Берегиня»
А
1

Г
2

Б
3

В
4

3. На встановлення правильної послідовності для того, щоб учень
визначив правильну послідовність певних дій – кроків, операцій, подій, складових процесу тощо. У тестових завданнях на встановлення
послідовності передбачається відновлення школярем певної логічної, хронологічної або іншої послідовності. Результатом виконання
є утворення пар із цифр і букв, причому цифра позначає правильний
порядок розташування варіантів, позначених буквами.
Наприклад, установити послідовність подій у творі «Про зоряний Віз».
А «…Дочка… пішла шукати воду»
Б «…Трапилась велика посуха»
В «…Бог послав дощ на ту країну…»
Г «… Вилетіло сім великих зірок і восьма маленька…»
1
Б

2
А

3
Г

4
В

Технологія створення тестових завдань
Під час створення тестових завдань варто: визначитися з завданням (проблемою), яке має бути продіагностоване під час тестування (воно має відповідати програмним або кваліфікаційним
вимогам і бути чітко сформульованим); уявити умови завдання
й варіанти відповідей у вигляді мініатюрної моделі знань; вибрати
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певні дані чи факти, що мають бути перевіреними; продумати варіанти відповідей на поставлені запитання й записати. Як варіант
відповіді вчителі можуть використовувати типові помилки учнів.
Варто зауважити, що під час створення ТЗ слід уникати дефектів
тестових завдань.
Технічні дефекти тестових завдань – це недоліки в тестових
завданнях, що погіршують його вимірювальні якості й можуть давати перевагу деяким учням (або навпаки). Тестові дефекти здебільшого пов’язані не зі змістом тестових завдань, а з їх формулюванням та побудовою.
Таблиця
Класи технічних дефектів тестових завдань

Класи технічних дефектів
тестових завдань

Пов’язані
з досвідом
у тестуванні

Пов’язані
з надмірною
складністю

Структурні

Дефекти, пов’язані з досвідом у тестуванні, які дають перевагу
досвідченим у тестуванні учням. Такі дефекти полегшують тестове
завдання й поділяються на категорії: граматичні підказки; логічні
підказки, абсолютні терміни; найдовша, найдетальніша правильна
відповідь; повторення слів; конвергенція (найчастіше згадування
правильних компонентів відповіді в неправильних відповідях).
Дефекти, пов’язані з надмірною складністю тестового завдання: варіанти відповіді довгі, складні або подвійні; цифрові показники наведено безсистемно (не в єдиному форматі); варіанти відповідей стилістично або змістово неоднорідні, їх порядок нелогічний; як варіант відповіді використано фразу «нічого з вищезазначеного»; наявні розпливчасті терміни «можливо», «інколи»
тощо; умови тестового завдання складні або заплутані.
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Структурні дефекти, що виникають внаслідок недотримання
правил побудови тестового завдання. У більшості випадків структурні дефекти супроводжуються технічними тестовими дефектами.
Прикладами таких дефектів є недотримання правила «закритих варіантів відповідей»; коротка умова – довга відповідь; застосування
дієслів у відповідях; відсутність чіткого завдання; дистрактори; декілька задач в одному тестовому завданні; тестові завдання з негативними формулюваннями «вибрати неправильну відповідь»;
«що правильно КРІМ»; «що НЕ МОЖНА робити» тощо.
Створення тестових завдань вимагає дотримання певного алгоритму:
• визначення мети застосування тесту та вибір його виду;
• визначення змісту навчального об’єкта (теми, розділу) та основних компетенцій (знання, вміння, установки), що формуватимуться;
• створення матриці тесту (матриця тесту – «це структура організації, а також певний обсяг освітнього домену (знань, умінь, навичок,
якостей, цінностей), що виносяться для оцінювання» [5, с. 87]).
З’ясовуємо, на яких таксономічних рівнях (за класифікацією Б. Блума) буде діагностуватися засвоєння навчального матеріалу;
• визначення відповідних класів дескрипторів (поняття, класифікації, причини, зв’язки, закони тощо);
• визначення кількості тестових завдань (загальну, по кожному
структурному елементу об’єкта та по кожному таксономічному рівню засвоєння);
• складання тестових завдань;
• оранжування ТЗ відповідно до обраної стратегії розташування;
• аналіз, корекція ТЗ.
Виконання завдань у тестовій формі закритого типу для тематичного контролю доцільно планувати на 25–30 хвилин (решта часу
відводимо на завдання відкритого типу). Рекомендуємо використовувати завдання з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності (утворення логічних пар), на встановлення
правильної послідовності. Кількість варіантів відповіді на тестове
запитання, з яких учневі треба вибрати правильну, має встановлюватися, зокрема, і з урахуванням віку школярів: для учнів середньої
школи – чотири варіанти, для старшокласників – чотири-п’ять. Для
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учнів середньої школи, як правило, варто добирати завдання якнайбільш конкретні, такі, що спрямовуються на перевірку знання
та розуміння теоретичного матеріалу, певною мірою – вміння
застосовувати інформацію в практичній діяльності. Для старшокласників – завдання на аналіз літературних явищ і понять, їх
зіставлення й порівняння, встановлення зв’язків між ними тощо.
Провівши апробацію ТЗ, створених членами творчої групи, зауважимо, що на виконання завдань із вибором однієї правильної відповіді доцільно відводити до 30 секунд, а на встановлення відповідності, правильної послідовності – від 30 секунд до 1 хвилини.
Щоб забезпечити максимальну надійність результатів оцінювання
та якнайповніше перевірити, як засвоєно вивчений матеріал, учитель повинен підготувати на тематичну атестацію тест зі значною
кількістю завдань, в якому якнайповніше повинен відобразити
зміст вивченої теми, збалансовано представити як основний теоретичний матеріал (розуміння понять, літературознавчих термінів
тощо), так і завдання практичного характеру. Готуючи матеріали
для тематичного оцінювання, педагог повинен збалансувати його за
складністю. Для цього радимо включити завдання в такій пропорції:
10–15% рівня знання, 15–20% рівня розуміння, 50–65% рівня застосування. З метою уникнення монотонності та забезпечення стійкої
мотивації учнів до роботи, вчителю під час проектування тесту
треба враховувати, що запропоновані завдання мають бути різноманітними за змістом і формою. Щоб оптимально розрахувати кількість завдань, учитель планує таким чином, щоб учні 9–11 класів
під час тематичної атестації виконували 47 завдань закритого типу
й 1 завдання відкритого типу, а учні 5–8 класів – 23 завдання
закритого типу й 1 завдання відкритого типу.
Перевести отримані бали в 12-бальну шкалу оцінювання вчитель може шляхом встановлення ваги кожного завдання:
• завдання з вибором однієї правильної відповіді (А). За кожне правильно виконане завдання дається 1 бал;
• завдання на встановлення відповідності (R1). За кожну правильно
обрану логічну пару дається 1 бал. Максимальна кількість балів – 4;
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• завдання на встановлення правильної послідовності (R2). За 4
правильно розташованих події – 2 бали; 3 події – 1 бал, 2–0 –
завдання вважається невиконаним.
• Створюючи матрицю ТЗ на спецкурсі, у творчій групі, ми
застосовували вагову шкалу, передбачаючи одночасно й дотримання рекомендацій щодо добору певної кількості завдань закритого типу: для учнів 5–8 класів – 23, для 9–11 – 47. Так, наприклад,
для учнів 5–8 класів завдань із вибором однієї правильної відповіді
(А) – 13; завдань на встановлення відповідності (R1) – 7; завдань на
встановлення правильної послідовності (R2) – 3.
ЦИФРОВА МАТРИЦЯ СКЛАДАННЯ ТЕСТУ (5 клас)
Навчальні модулі,
розділи, теми
Тарас Шевченко. «За
сонцем хмаронька
пливе…», «Садок вишневий коло хати…»
Степан Васильченко. «В бур’янах»
Павло Тичина. «Не
бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…»,
«Блакить мою душу
обвіяла…»
Євген Гуцало. «Лось»,
«Зірка», «Чарівники»,
«Журавлі високі пролітають…»
∑ ТЗ,%

Рівні
1

2

3

4

1 (A)

1 (A)

2 (А)
2 (R1)

-

1 (R1)

1 (A)

1 (R1)
1 (R2)

-

2 (A)

2 (A)

1 (A)

4

5

6

4

1 (A)
2 (R1)
1 (R2)

6

2 (A)
1 (R1)
1 (R2)
14

∑ ТЗ,%

7
(ВВ)
(1)

(1)
23 (+1)

Конвертація результатів тестування. Результат за тест складається з суми балів, набраних учнем за кожне завдання. Максимальна
кількість балів за тест – 47 (плюс 3 бали за завдання відкритого типу).
Бали за тест конвертуються в 12-бальну шкалу так: «12» – 50, «11» – 45,
«10» – 40, «9» – 35, «8» – 30, «7» – 25, «6» – 20, «5» – 15, «4» – 10.
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Експертиза якості тестових завдань
Що дає проведення вимірювання якісних характеристик тестових завдань та тесту? [10].
• По-перше, створити дійсно якісний, надійний, валідний
інструмент для вимірювання навчальних досягнень учнів, рівня
компетентностей тощо (в залежності від поставленої мети тестування та об’єкта оцінки).
• По-друге, наявність інформації щодо якості самого інструментарію дає підстави застосовувати його для видачі сертифікатів про
отримання освіти відповідного рівня, прогнозування подальших результатів успішності випробуваних, вироблення висновків щодо
наявної освітньої ситуації та формування рекомендацій для органів
управління освітою, спрямованих на усунення негативних проявів
та покращення функціонування системи освіти відповідного рівня.
• По-третє, будь-який тест повинен добре розрізняти екзаменованих, інакше втрачається основний сенс його застосування.
Основні характеристики якості ТЗ:
• складність ТЗ (індекс складності ТЗ – Рdiff);
• розрізнювальна здатність ТЗ (індекс дискримінації ID або селективності).
Складність ТЗ (індекс складності ТЗ – Рdiff) – величина, що
встановлює, наскільки конкретне ТЗ є складним для екзаменованих. Дорівнює відсотку екзаменованих, які правильно відповіли на
ТЗ. Складність ТЗ може змінюватися в межах від 0 до +1,0.
Складність окремого ТЗ дає можливість розрахувати й складність усього тесту. Вона повинна відповідати змісту навчання
й підтримувати належний рівень мотивації претендентів виконати
його правильно. Чим менше учнів виконали певне ТЗ, тим вищий
рівень його складності. Надто легкі та надто складні ТЗ є мало інформативними. Сучасна тестологія вважає, що єдиним методом
визначення складності ТЗ є апробація.
Дискримінативність (селективність) ТЗ або тесту в цілому
означає його здатність розділяти, розрізняти окремих екзаменованих за рівнями виконання цих завдань. Якщо всі учасники тестування дають на ТЗ одну й ту саму відповідь – це свідчить про те, що
дане ТЗ не має дискримінативної здатності.
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Індекс дискримінативності (селективності) – коефіцієнт кореляції між балом за весь тест і балом за дане ТЗ, що оцінюється 1 або 0.
Може змінюватися від -1 до +1. Якщо ця величина дорівнює 0, то це
означає, що усі учні відповіли однаково добре або однаково погано.
Найпростіший метод розрахунку цього показника полягає
в обчисленні різниці між складністю ТЗ для групи сильних (Hi)
і групи слабких (Lo) учнів.
ID=P diff (Hi) – P (Lo)
Застосовувати зазначені характеристики якості ТЗ потрібно
разом, тоді це дає підстави робити обґрунтовані висновки щодо
процедури тестування, якості ТЗ та результатів його виконання випробовуваними.
Обчислення величини відгадування правильної відповіді
Для корекції тестових балів, що отримані внаслідок можливого відгадування, використовується формула:
Wі
Xcі = Xi – ----------- ,
k – 1,
де Xci – відкоригований на здогадку тестовий бал, Xі – тестовий бал учня без коригування, k – кількість варіантів відповідей
у ТЗ, Wі – кількість неправильних відповідей у того ж учасника.
Ця формула використовується за умови, що учень не знає правильної відповіді на жодне завдання й намагається відповісти
навмання. З формули випливає, що при збільшенні кількості правильних відповідей, кількість балів, що віднімаються на здогадку балів
у завданнях з чотирма відповідями, помітно зменшується.
Висновки. Тестовий процес – це справа не одного дня й місяця.
Досвід дозволяє стверджувати, що знайомство вчителів української
мови та літератури з технологією тестування учнів в післядипломному педагогічному процесі сприятиме формуванню певних професійних компетенцій вчителя-словесника, розвиватиме дослідницькі, творчі навички, спонукатиме вчителя-словесника до створення власних тестів.
Подальшими розвідками в цьому напрямі дослідження є забезпечення практичної реалізації технології тестування в навчаль-
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но-виховному процесі, апробація науково-методичних матеріалів
у навчальних закладах області.
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Додаток 1
1. Знання (на першому рівні оцінюється здатність згадувати,
розрізняти й переказувати відповідну інформацію)
Приклади
інфінітивів
1.10 Знання
базової специфіки

• визначити
• вирізнити
• засвоїти
• ідентифікувати
• згадати
• пізнати

1.20
Знання
способів та
методів оперування базовою специфікою

• згадати
• пізнати
• засвоїти
• ідентифікувати

1.30
Знання
специфічних
універсалів та
абстракцій

• згадати
• пізнати
• засвоїти
• ідентифікувати

Приклади прямих доповнень
• терміни
• термінологія
• значення
• визначення
• елементи
• фактична інформація (джерела,
імена, дати, події, особи, періоди)
• властивості
• приклади
• явища
• форми
• правила
• способи
• засоби
• символи
• стилі
• причини
• зв’язки
• ознаки
• класи
• елементи
• принципи
• узагальнення
• схеми
• основоположні поняття
• теорії
• взаємозв’язок
• формулювання
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2. Розуміння (на другому рівні оцінюється здатність обробляти
інформацію, переформульовувати матеріал своїми словами, переструктуровувати ідеї; розуміння суті вивченого матеріалу)
Приклади інфінітивів
2.10 Трансляція

2.20 Інтерпретація

2.30 Екстраполяція (поширення висновків,
одержаних із
спостереження
над однією частиною явища,
на іншу його
частину)

• викласти
• трансформувати
• переказати власними
словами
• проілюструвати прикладами
• підготувати
• прочитати
• представити
• змінити
• перефразувати
• ствердити
• інтерпретувати
• перегрупувати
• віддеференціювати
• вирізнити
• зобразити
• пояснити
• продемонструвати

• зробити попередню оцінку
• припустити
• зробити висновок
• передбачити
• визначити
• екстраполювати
• поширити
• доповнити
• зобразити
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Приклади прямих
доповнень
• значення
• зміст
• визначення
• представлення
• слова
• фрази

• відношення
• взаємозв’язки
• ключові питання
• аспекти
• нові точки зору
• вимоги
• висновки
• методи
• теорії
• абстракції
• наслідки
• зміст
• висновки
• фактори
• міркування
• значення
• наслідки
• вірогідність

3. Застосування (на третьому рівні оцінюється уміння
розв’язувати практичні завдання із застосуванням ідей, принципів, правил, методів, понять, законів, теорій; уміння використати вивчений матеріал у нових ситуаціях)
Ключові питання
«який результат…», «як пояснити…»,
«перевірте передбачення…»,
«які висновки…»,
«розв’яжіть ситуацію…»
(як ви розумієте
ситуацію…»)

Приклади інфінітивів
• застосувати
• узагальнити
• співвіднести
• вибрати
• організувати
• використати
• класифікувати

Приклади прямих доповнень
• принципи
• закони
• методи
• узагальнення
• висновки
• теорії
• ситуації
• узагальнення
• процеси
• явища

4. Аналіз (на четвертому рівні оцінюється осмислення змісту
навчального матеріалу за відповідними параметрами; вміння
розчленити цілі на складові елементи)
Приклади інфінітивів
1
2
4.10 Аналіз елемен- • вирізнити
тів
• прослідкувати (простежити)
• ідентифікувати
• класифікувати
• відокремити
• пізнати
4.20 Аналіз взає• проаналізувати
мозв’язків
• протиставити
• порівняти
• вирізнити
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Приклади прямих доповнень
3
• елементи
• висновки
• припущення
• твердження
• наміри
• аргументи
• особливості
• відношення
• взаємозв’язки
• доцільність
• докази
• аргументи
• причинно-наслідкові зв’язки
• послідовність
• частини
• ідеї
• припущення

Продовження табл.4
1
4.30 Аналіз організаційних принципів

3
• проаналізувати
• вирізнити
• віднайти
• розрахувати

4
• форми
• зразки
• точки зору
• угрупування
• структури
• теми
• тенденції

5. Синтез (оцінюється діяльність творчого характеру з акцентом
на створення нових структур; вміння створити ціле з частин)
Приклади інфінітивів
5.10 Створення
• написати
власного повідом- • розповісти
лення
• передати
• створити
• скласти
• розпочати
• видозмінити
• задокументувати

5.20 Створення
• запропонувати
плану чи алгорит- • спланувати
му дії
• виготовити
• розробити
• видозмінити
• уточнити

• розробити
5.30 Створення
системи абстрак- • створити
• поєднати
тних відношень
• організувати
• синтезувати
• класифікувати
• розрахувати
• сформулювати
• модифікувати
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Приклади прямих доповнень
• структури
• зразки
• кінцевий продукт
• діяльність
• розробка
• робота
• повідомлення
• зусилля
• особливості
• твір
• плани
• цілі
• специфікації
• схеми
• операції
• способи
• розв’язання
• засоби
• вища
• концепції
• схеми
• узагальнення
• способи
• відкриття

6. Оцінювання (оцінюються оціночні міркування, що базуються
на чітко окреслених критеріях; вміння визначити цінність та
придатність певних засобів для досягнення певної мети)

6.10
Оцінювання за
внутрішніми
критеріями
6.20
Оцінювання за
зовнішніми
критеріями

Приклади інфінітивів
• винести судження
• довести
• підтвердити
• оцінити
• прийняти рішення
• винести судження
• розглянути
• порівняти
• протиставити
• стандартизувати
• схвалити
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Приклади прямих доповнень
• акуратність
• постійність
• недоліки
• помилки
• точність
• кінцева мета
• цілі
• економність
• ефективність
• практичність
• узагальнення

Додаток 2
Основні поняття
Валідність – це комплексна характеристика, що визначається
як параметрами засобу та процедури вимірювання, так і властивостями досліджуваної ознаки.
Валідність тесту – це «поняття, яке визначає що вимірює тест
і наскільки якісно це здійснюється» (А. Анастазі).
Дистрактор – це неправильна відповідь у тестових завданнях
закритої форми.
Довжина тесту – це кількість тестових завдань, що входять
у тест.
Домен компетентності – це сукупність відносно однорідних
компетентностей, спрямованих на розв’язання відносно гомогенних завдань.
Індекс дискримінативності (ID) – це величина, яка показує
наскільки добре дане ТЗ розрізняє екзаменованих з високим балом
і тих, хто отримав низький бал.
Індекс складності (Pdiff) ТЗ – це величина, що встановлює,
наскільки конкретне ТЗ є складним для екзаменованих і дорівнює
відсотку екзаменованих, які правильно відповіли на ТЗ.
Критеріально-орієнтовані (критеріальні) тести – тести, які
виявляють наскільки кожен досліджуваний володіє знаннями
й навичками, необхідними для виконання певних навчальних або
професійних завдань.
Нормо-орієнтовані (нормативні) тести – тести, що орієнтовані на певну норму.
Специфікація тесту – це документ, в якому міститься інформація про цілі, завдання, план і структуру тесту, зазначені основні
вимоги до правил проведення тестування, обробки результатів тестування та їх інтерпретації.
Стандартизовані тести – це тести, які пройшли спеціальний
методологічний експеримент з вироблення нормативів (систем критеріальних оцінок), перевірки надійності та валідності на основі
репрезентативної вибірки, та які мають добре описаний інструктивно-методичний апарат.
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Тест (test) – це сукупність тестових завдань (item), підібраних за
певними правилами для вимірювання певного кількісного показника.
Тестове завдання (ТЗ) – елемент структури дидактичного
тесту, що містить інструкцію для випробуваного (зазвичай у стислому вигляді), тестову задачу та еталон відповіді (або опис чіткого
алгоритму необхідних для виконання дій).
Тестування (testinq) як метод – це процес вимірювання
кількісних показників за допомогою тесту.
Форма тестового завдання – це таке розташування елементів, яке найкраще дає можливість реалізувати функцію контролю
або навчання.
Формуюче (поточне) тестування здійснюється з метою з’ясування прогалин у підготовці учнів, планування викладачами подальшої стратегії навчання, вибору оптимальних методів викладання та організації навчальної роботи, побудови індивідуальних
планів для кращих та для найслабкіших учнів тощо.
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РОЗВИТОК РИТОРИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
В ПРОФЕСІЙНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
А.Ф. Курінна
У постіндустріальному, інформаційному суспільстві проблема
комунікації та риторичних можливостей особистості є однією
з найважливіших. Насамперед це стосується освітньої сфери, покликаної забезпечити підготовку людини до життя у світі різноманітних зв’язків, відносин, стихійних та підготовлених мовленнєвомисленнєвих ситуацій. Одним із джерел розвитку риторичних можливостей особистості є професійно-педагогічна комунікація як
особливий тип активного взаємообміну інформацією в професійній
педагогічній діяльності.
Риторизація професійної педагогічної взаємодії передбачає
підготовку до виконавсько-мовленнєвої діяльності як учнів, так
і викладачів: розвиток риторичних умінь, навичок і можливостей
особистості в діаді «вчитель-учень» як на уроках риторики, так
і в професійній педагогічній діяльності вчителя-мовника з урахуванням вимог сучасної парадигми освіти та відповідно до Програми загальноосвітніх навчальних закладів з української та російської мов для 5–11 класів [6].
Процес гуманізації освіти висуває нові вимоги до особистості
педагога, стилю його спілкування з усіма суб’єктами освітнього
процесу: учнями, їхніми батьками, колегами й керівниками. Серед
усіх проблем, пов’язаних із модернізацією системи освіти в Україні, найбільш складною виявилася перебудова позиції педагога від
авторитарної, характерної для традиційної педагогіки тоталітарного суспільства, до позиції педагога-гуманіста, здатного сприймати
світ дитинства як самоцінність, проявляти емпатію, повагу до вихованців, визнавати їхнє право на власну думку, самостійність
суджень, право на помилку [7; 8].
На сучасному етапі розвитку демократичної української держави активізується інтерес до фундаментальних гуманітарних
наук, спрямованих на формування творчої, гармонійної особистості, яка може ефективно володіти думкою, переконуючим словом,
риторичним вчинком заради істини, добра, краси. Зміни в інфор~ 30 ~

маційно-комунікативному середовищі ведуть до появи нових педагогічних завдань, пов’язаних із формуванням комунікативної грамотності, яка для сучасної людини є найважливішою складовою її
соціальної компетенції.
Комунікативна компетенція виконує головну роль у формуванні риторичної особистості, особистості духовно-моральної,
екологічно мислячої, соціально й фізично здорової, що має стабільний комунікативний потенціал. І йдеться не тільки про риторичну особистість учня чи вихованця, а й риторичну особистість
педагога як компетентного носія мови. Освіта виступає в процесі
формування риторичної особистості учня й вчителя як одна з найважливіших галузей комунікативної практики. Розуміння педагогічного процесу як взаємодії між дорослим і дитиною, вихователем
і вихованцем, учителем і учнем закономірно приводить до усвідомлення того, що ця взаємодія завжди має комунікативну основу.
Комунікативна діяльність для педагога – це виховання словом, в основі якого лежить рішення професійних життєвих завдань,
пов’язаних з формуванням у молодого покоління розуміння про
світ. Останнім часом форми комунікативної діяльності педагогів
суттєво змінюються, тому що освітні установи стають далеко не
єдиним джерелом отримання підростаючим поколінням інформації. Рівень поінформованості дітей значно підвищується завдяки
засобам масової інформації та комунікації. Сучасна молодь, на відміну від дорослих, більш органічно вписується в новий комунікативний простір. Тому своєчасне звернення до риторики як інтегрованої гуманітарної дисципліни, покликаної комунікативно виправдано використовувати мову в найбільш типових життєвих ситуаціях, допомагає вирішувати комунікативні завдання в межах
навчальної, трудової, побутової, культурної, громадської сфер спілкування, не тільки учнів, а й викладачів [12].
Вивчення освітніх потреб слухачів системи підвищення кваліфікації свідчить про те, що педагоги відчувають дефіцит психологічних
знань, важко переходять від монологічної, фронтальної форми організації навчальних занять до діалогових й полілогових форм,
зазнають труднощів в оволодінні інтерактивними методами організації навчальної діяльності. Значна частина труднощів, з якими
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зустрічаються сучасні вчителі, пов’язана з труднощами в спілкуванні:
невміння налагодити контакт з вихованцями, нерозуміння їх психологічної позиції, недостатня гнучкість в спонтанних мовленнєвих ситуаціях, труднощі в у правлінні своїм власним психічним станом. Якщо говорити про риторику не тільки як про дисципліну мовної освіти,
а про риторику як педагогічну комунікативну технологію, слід зазначити її значущість як для викладачів-словесників, які мають володіти
методикою викладання риторики з урахуванням запровадження
зазначеного курсу в програми дошкільної, шкільної 11-річної мовної
освіти, так і для будь-яких категорій працівників освіти.
Як вказує І. Колєснікова в посібнику «Комунікативна діяльність педагога», сфера комунікації педагога сучасної освіті знаходить абсолютно новий вимір, нові напрями комунікативної діяльності педагога-фасілітатора. Формуванню нової змістовної лінії
комунікативної діяльності педагога-фасілітатора сприяють: збільшення інтенсивності й щільності інформаційних потоків, в які занурені учасники освітніх процесів; збільшення кількості учасників
комунікації в освітньому просторі і розвиток соціального партнерства; поява в людей нових комунікативних потреб й інтересів;
розвиток нових форм і каналів трансляції освітньої інформації;
необхідність у нових умовах підвищення ступеню інформативності
й адресності педагогічної взаємодії [11].
Формуванню комунікативної компетенції високоорганізованої
особистості з громадянською самосвідомістю на сьогодні присвячено дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців-лінгвістів, психолінгвістів й методистів (М. Баранов, М. Вашуленко, Л. Виготський,
П. Гальперін, Б. Головін, Л. Граудіна, І. Ґудзик, А. Леонтьєв, І. Лернер, Г. Люблинська, М. Львов, Г. Михайловська, С. Рубінштейн, Є. Пасов, Н. Пашківська, М. Пентилюк О. Хорошковська та інші).
Методика зараз активно зайнята пошуком відповіді на питання про те, що є «вільно володіти мовою» й які шляхи досягнення
цього. Робота над словом, словосполученням, реченням, зв’язним
текстом (текстова діяльність), публічним виступом стає засобом
лінгвістичного, мовного й комунікативного розвитку особистості.
Саме мовна особистість (людина здатна на мовленнєві дії)
стає об’єктом розгляду різних галузей антропоцентричного мово~ 32 ~

знавства: прагмалінгвістики, соціолінгвістики, онтолінгвістики, етнолінгвістики тощо.
К. Сєдов і І. Горєлов у навчальному посібнику «Основи психолінгвістики», визначаючи об’єкт і предмет психолінгвістики, пишуть:
«Предмет психолінгвістики – комунікативна компетентність людини, яка розглядається в індивідуально-психологічному аспекті». Говорячи про породження промови в різних комунікативних ситуаціях,
вчені помічають, що різні ситуації спілкування, різні стилі та жанри
мовлення припускають використання різноманітних способів розгортання думки в слово; мета та завдання комунікації вимагають
зміни стратегії мовленнєвої поведінки, мовленнєвої діяльності» [4].
Бачити, чути, відчувати і найголовніше переконувати інших
на лінгвістичному, паралінгвістичному та кінетичному рівнях спілкування в правоті своїх відчуттів – завдання риторики.
Виявлений дефіцит компетентності в основному виді діяльності
педагога – спілкуванні, привів до необхідності розробки змісту й методики підвищення кваліфікації різних категорій працівників освіти
щодо культури педагогічного спілкування в межах спецкурсу «Виховання словом: лінгвориторичний аспект педагогічної взаємодії».
Мета спецкурсу – підвищення комунікативної грамотності та
культури педагога засобами педагогічної риторики.
Новизна спецкурсу полягає в неодмінній його умові – спирання
на особистий педагогічний досвід слухачів; аналіз мовленнєвомисленнєвих ситуацій, які виникають у педагогічному колективі.
Запропоновані види практичних завдань передбачають самоаналіз
слухачами курсів чи членами педагогічного колективу процесу власної комунікативної діяльності.
За підсумками занять спецкурсу доцільно проводити дискусії,
круглі столи, самодіагностики слухачами комунікативного потенціалу, котрий вони поширили, і проблем, які залишилися невирішеними чи потребують освоєння в подальшій самостійній діяльності. Підсумкове заняття може бути проведено як узагальнюючий
семінар, дискусійний клуб, залік у формі самоаналізу своїх досягнень за підсумками вивчення курсу.
Завдання курсу:
‒ підвищення психологічної компетентності педагогів;
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‒ стимулювання потреби в саморозвитку комунікативного потенціалу;
‒ надання практичної допомоги в подоланні труднощів спілкування з учнями, батьками, колегами й керівниками;
‒ розвиток умінь організації діалогових, полілогових форм
навчальної діяльності;
‒ навчання форм ефективної переконуючої комунікації за
нестандартних ситуацій життєвого і професійного спілкування;
‒ сприяння формуванню комфортного морально-психологічного клімату в колективі.
Практична значущість. Пропонований спецкурс, розрахований на 16 навчальних годин, може бути включений у програму курсової підготовки керівників освіти, фахівців в області виховання
й додаткової освіти дітей, учителів-предметників, методистів як
самостійний модуль поза залежністю від тематичної спрямованості даної курсової підготовки.
Інший варіант – використання програми спецкурсу як основи
організації методичної роботи з розвитку комунікативної культури
вчителів. У цьому випадку змістом методичної роботи стає постійно діючий семінар, розрахований на один рік (16 годин припускають щомісячні семінари з виконанням практичних самостійних
завдань за темою кожного семінару).
Програму спецкурсу варто сприймати як зразкову. Залежно
від варіанту використання програми або з урахуванням реальних
потреб категорії слухачів системи підвищення кваліфікації або
конкретної освітньої установи окремі теми можуть бути дані оглядово або зовсім виключені, іншим приділена більша увага й відведена відповідна кількість годин.
Риторика як наука й мистецтво ефективної усної переконуючої
комунікації, безумовно, становить фундамент професіоналізму лідерів суспільства різних сфер діяльності. Спецкурс акумулює найважливіші здобутки комплексу гуманітарних наук (теорія комунікації, лінгвістика, психологія, педагогіка, філософія, логіка, еристика,
літературознавство, естетика, етика тощо), які в діалектичній єдності зорієнтовані на формування й розвиток мисленнєвої, мовленнєвої та комунікативної культури, удосконалення й оптимізацію ефективного мовленнєвого спілкування [дивись додатки].
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В умовах демократизації, духовно-інтелектуального відродження України, гуманізації та гуманітаризації реформованої освіти виникла гостра потреба у людях особистісного типу, які вміють
самостійно мислити, переконувати живим словом, спонукати до
дій, відповідально ставитися до мовленнєвого вчинку [16].
Саме тому головними завданнями на сучасному етапі навчання
мови є формування духовного світу учнів шляхом прилучення через
мову до культурних надбань рідного народу й людства, вироблення
в школярів умінь та навичок комунікативно виправдано користуватися
засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань в усній та писемній формах [2; 3].
Великий внесок у методику розвитку мовлення внесли Л. Авдоніна, М. Баранов, Б. Головін, Л. Граудіна, В. Добромислов, Г. Іваницька, Н. Іполітова, В. Капінос, І. Лернер, Б. Панов, А. Тєкучев,
Л. Федоренко. Але, на жаль, ці вчені зосереджують свою увагу в основному на характеристиці уроків з розвитку зв’язного мовлення.
Комунікативна ж спрямованість у навчанні пропонує роботу над
формуванням різних видів мовленнєвої діяльності як на уроках розвитку зв’язного мовлення, так і на тематичних (аспектних) уроках
(Т. Донченко, А. Купалова, Н. Пашківська).
На комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення мови вказують сучасні вітчизняні й зарубіжні вчені-методисти А. Багмут,
В. Бєломорець, Є. Бикова, А. Богуш, М. Вашуленко, І. Ґудзик, Л. Давидюк, В. Іваненко, А. Капська, В. Корсаков, Т. Ладиженська, В. Мельничайко, Г. Михайловська, Є. Пасов, М. Пентилюк, Т. Потоцька,
Г. Сагач, В. Статівка, Е. Тарасов, О. Хорошковська, Г. Шелехова й інші.
Методична наука сьогодення рекомендує весь процес навчання
учнів російській мові направляти на формування в школярів мовленнєвих умінь і навичок, вироблення комунікативної компетенції
в результаті активного залучення до вирішування мовленнєвомислиннєвих завдань. Комунікативні уміння в сучасних школярів
розвиваються недостатньо. Це відзначають у своїх працях сучасні
українські й російські дослідники, зокрема В. Аннушкін, В. Бєломорець, В. Вандишев, І. Ґудзик, О. Зарецька, С. Іванова, А. Капська,
М. Кохтєв, Т. Ладиженська, М. Львов, Ю. Рождественський, Г. Сагач,
Н. Чибісова.
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Рівень комунікативних умінь і навичок не завжди виправдовує ті зусилля, що були витрачені на їхнє оволодіння. Багато в чому
це пояснюється тим, що процесу навчання на уроках не завжди
властива чітка комунікативна спрямованість, не дивлячись на те,
що процес формування комунікативних умінь і навичок передбачений програмою для середніх загальноосвітніх шкіл з російською
мовою навчання та поданий у працях С. Абрамовича, М. Баранова,
М. Вашуленка, І. Ґудзик, Л. Давидюк, А. Зимульдінової, В. Іваненка,
А. Капської, В. Корсакова, М. Львова, Л. Мацько, Г. Михайловської,
Н. Пашківської, М. Пентилюк, Г. Сагач, О. Хорошковської, М. Чикарькової та інших.
Низький рівень розвитку комунікативних умінь та навичок
школярів пояснюється недостатньою розробленістю технології формування й удосконалення комунікативних умінь і навичок на аспектних уроках. Принцип комунікативної спрямованості останнім
часом порушується на всіх рівнях – лінгвістичному, психологічному, педагогічному [14].
Дві навчальні дисципліни – література й мова, якими традиційно представлялася філологія в сучасній школі, об’єктивно не
в змозі забезпечити таку мовленнєву підготовку випускників шкіл,
що озброїла б їх знаннями й навичками активного мовленнєвого
вираження й впливу, знайомила хоча б з основними правилами
мовленнєвої діяльності різних видів. Учні зазнають труднощів
в оформленні усного вимовлення через складність операцій, які
виконуються мовцем одночасно:
‒ добір лексичного варіанту мови;
‒ вибір стилю мовлення;
‒ граматичне конструювання висловлювання;
‒ правильна вимова звуків та їх поєднання;
‒ логіко-композиційне конструювання тексту;
‒ врахування реакції слухачів на мовлення [13].
На жаль, у програмах з української та російської мов 11-річної
школи елементи риторичної дисципліни розглядаються фрагментарно протягом надто малого часу, аби можна було побудувати системну роботу. З цього приводу В. Федоренко у статті «Розвиток риторичних здібностей старшокласників» зазначив: «Риторичний
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аспект мови повинен наповнити вже сьогоднішній урок… Такі уроки можуть проводитися з опертям на різні методичні моделі, головними вимогами до яких є: систематичний характер; охоплення всіх
класів (від 5-го до 11-го); практична спрямованість» [19, с. 7].
Риторика – доцільний вихід із ситуації, що склалася. Саме на
заняттях із риторики, побудованих на засадах комунікативноорієнтованого підходу до уроку, ми навчаємо учнів майстерності усного мовлення, апелюючи до згаданих вище положень, стимулюємо
мовленнєву діяльність школяра у процесі безпосереднього спілкування в різних життєвих умовах мікро- і макросоціуму. Яким чином
можна зробити це спілкування комунікативно виправданим, таким,
що буде відповідати вимогам конструктивного діалогу? Лише системно. І такою системою повинні стати уроки риторики [1; 9; 17].
Процес формування комунікативних умінь та навичок учнів
на уроках риторики проходить у три етапи, що передбачено розробленою авторською програмою з риторики для учнів 8–11 класів
«Практична риторика» (Гриф МОН України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» протокол № 4
(п. 3.2.) від 3 листопада 2011 року), матеріал якої ускладнюється відповідно до вікових особливостей школярів.
I етап (підготовчий) – формування комунікативних умінь та
навичок школярів на матеріалі програми для 8 класу, який
поглиблює знання учнів про функції усного мовлення, дає їм можливість вивчити основні якості комунікативного мовлення не тільки на рівні тексту (як у курсі української та російської мови), а й на
рівні вживання.
II етап (конструктивно-формувальний) – формування комунікативних умінь та навичок школярів на матеріалі програми для
9 класу, який передбачає оволодіння більш складними чинниками
красномовства – технікою мовлення й виконавською майстерністю. Вправи з техніки мовлення розвивають якість голосу, фонаційний подих, правильну дикцію. Вправи з виконавської майстерності
допоможуть учням домогтися природності, розкутості, виразності
у процесі мовного спілкування й проголошення публічної промови.
На другому етапі продовжується формування комунікативних
умінь та навичок школярів на матеріалі програми для 10 класу, який
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спрямовується на навчання учнів ораторському мистецтву: знайомить їх із видами красномовства, розкриває механізм підготовки,
побудови і проголошення промови.
III етап (узагальнено-систематизуючий) – формування комунікативних умінь та навичок школярів на матеріалі програми для
11 класу, який не тільки узагальнює знання всіх етапів мистецтва
мовлення, але і навчає учнів володіти складовими ораторського
мистецтва. Тому до заключної частини програми входять такі важливі розділи риторики, як оратор (виступаючий) і його психологоособистісні якості; аудиторія (слухачі) й її особливості; взаємодія
(контакти) виступаючого й слухачів.
Така побудова програми курсу риторики дозволяє навчати
мистецтву мовлення з урахуванням підготовленості учнів, надає
можливість поступово поглиблювати, ускладнювати й удосконалювати теоретичний матеріал і його практичну реалізацію.
Таким чином, завдання курсу риторики передбачають:
‒ формування у школярів комунікативно-мовленнєвих умінь та
навичок вільної мовленнєвої поведінки в різних сферах, формах та
жанрах мовлення з урахуванням компетентного використання мови у всіх видах мовленнєвої діяльності та різноманітних ситуаціях
спілкування;
‒ активізацію власної мовленнєвої діяльності учнів на уроках
риторики, побудованих на засадах комунікативно-орієнтованого
підходу до уроку;
‒ системне й послідовне збагачення мовлення школярів шляхом
вивчення учнями основних якостей комунікативного мовлення:
правильності, чистоти, точності, логічності, виразності, образності,
доступності, доцільності [14; 15].
Оскільки засвоєння змісту курсу передбачає не лише опанування учнями знань, а й формування в них широкого кола зазначених вмінь та навичок, організація навчального процесу має поєднувати в собі різні технології. Віддавати слід перевагу активним
методам, коли вихованці є «суб’єктами» навчання, беруть участь
в діалозі з викладачем [5].
Різновидом активної моделі навчання на заняттях є інтерактивні технології. Сутність інтерактивних методів полягає в тому,
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що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх тих, хто навчається. Інтерактивні технології передбачають застосування методу моделювання реальних життєвих ситуацій, спрямованих на спільне
розв’язання проблеми, а також рольових ігор. Серед інтерактивних
технологій прийнятними для використання на заняттях курсу
є робота учнів в парах, у малих групах, уявний мікрофон, обговорення проблеми всією групою [17; 18; 20].
Вивчення завершується підсумком навчальної діяльності (заліком). На залік виноситься публічний захист підготовлених виступів-монологів, діалогів тощо.
До заліку допускаються учні, які виконали навчальну програму: мають конспекти лекцій, наявні у зошиті всі практичні завдання. Оцінювання на заліку здійснюється диференційовано.
Паралельно з лекційним курсом проводяться практичні,
а також індивідуальна робота.
Під час практичних занять доцільно звернути увагу на мовленнєву культуру комунікантів.
Головне завдання практичних занять – поглиблення матеріалу
лекційного курсу, формування уміння застосовувати здобуті знання в подальшому навчальному процесі.
На практичних заняттях треба активно використовувати наочність, роздавальний матеріал, технічні засоби навчання, сучасні Інтернет-технології.
Запропонована програма спрямована на те, щоб допомогти
школярам піднятися від рівня ритуального спілкування до гуманістичного за рахунок розвитку їх особистості, а отже, більш ефективно підготувати до самостійного життя.
За навчальним планом на вивчення курсу відводиться 34 години на рік. Орієнтовно їх можна розподілити так: лекції – 14,
практичні заняття – 20.
Дієвість курсу забезпечується за умови реалізації зазначених
нижче педагогічних умов:
‒ цілісний підхід до навчання й виховання, який забезпечує формування майстерності слова за наявністю ціннісно-орієнтаційної
установки й мотиваційного чинника;
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‒ надання всім видам діяльності учнів програмно-цільової
спрямованості;
‒ діяльнісний підхід, який передбачає прилучення всіх учнів до
різних видів мовленнєвої діяльності в період навчання;
‒ диференційований підхід, який здійснюється на основі динаміки спеціальної готовності учнів до мовленнєвої діяльності;
‒ наявність критеріїв ефективності компонентів системи формування майстерності слова.
Критеріями визначення рівнів сформованості комунікативних
умінь і навичок школярів під час вивчення риторики є такі:
‒ добір лексичного варіанта мовлення (спрямований на визначення здібностей школяра виділяти із своєї пам’яті низку тематично або асоціативно пов’язаних слів, доречних і точних у певній
мовленнєвій ситуації);
‒ вибір стилю мовлення (визначає уміння вибирати потрібний
стиль мовлення, виходячи з комунікативного завдання та мовленнєво-мислительної ситуації);
‒ граматичне конструювання висловлення (сприяє перевірці здібностей учнів конструювати текст на граматичному рівні з урахуванням
лексичних, морфологічних, синтаксичних норм літературної мови);
‒ логіко-композиційне конструювання тексту (дає змогу зафіксувати систему умінь у конструюванні тексту на логіко-композиційному рівні, здатність самостійно створювати виступ, орієнтуючись на мовленнєву ситуацію та адресата мовлення);
‒ правильна вимова звуків та їх поєднання (вказує на визначення
рівня сформованості умінь та навичок літературної вимови);
‒ створення інтонаційного і мімічного образів (свідчить про
вміння будувати інтонаційну схему виступу, створювати мімічний
образ, вміло використовувати мову жестів);
‒ врахування реакції слухачів на мовлення (полягає у визначенні
рівня сформованості володіння аудиторією, здатності адекватно
реагувати на реакцію слухачів під час промови) [13].
Курс формує прийоми навчальної діяльності такі, як:
‒ грамотне прослуховування і конспектування лекції;
‒ риторичний аналіз лекції, виступу, дискусії і т.д.;
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‒ аналітичне читання спеціальної літератури, конспектування
проблемних статей;
‒ складання власних лекцій, виступів з актуальних проблем із
наступним саморецензуванням;
‒ написання рефератів, виступ з ними на конкурсах, наукових
конференціях;
‒ участь у ділових, рольових, інтелектуальних іграх;
‒ індивідуальне й колективне тестування;
‒ переконливі й аргументовані виступи з короткими промовами
на хвилюючу тему.
Проведене дослідження визначається систематизованим викладом нових методичних пропозицій щодо риторизації мовної освіти в шкільному курсі української, російської мов та вузівському
курсі риторики й підготовки фахівців з риторики в професійній педагогічній діяльності. Результати діяльності можуть використовуватися при складанні програм, навчальних посібників, а також надаватимуть методичну допомогу в плануванні й проведенні занять
із цієї дисципліни й підготовці фахівців із риторики.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Виховання словом: лінгвориторичний аспект педагогічної
взаємодії (програма спецкурсу для викладачів-словесників
та інших категорій педагогічних працівників)
Основи мовленнєвої комунікації
Психолінгвістичні аспекти мовленнєвої комунікації
Розвиток сучасного комунікативного простору. Розвиток
соціальної практики навчання комунікації. Історичний досвід
навчання способам комунікації.
Завдання й зміст сучасної педагогічної риторики (програмне
забезпечення). Особливості мережної організації комунікативного
простору. Комунікативний потенціал комп'ютерних мереж.
Специфіка педагогічної комунікації в мережному просторі.
Психолінгвістичний вимір мовленнєвої комунікації. Основні типи
комунікабельності людей. Характеристики психологічного егостану (батьків, дорослого, дитини).
Практичне завдання
Робота з картками «Теоретичні основи педагогічної комунікації», «Перший контакт із незнайомою людиною» (вулиця,
установа, транспорт, Інтернет і т.д.). Реферування на тему: «Педагог як суб'єкт комунікативної діяльності».
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И.А. Колесникова; под ред. В.А. Сластёнина. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 336 с.
6. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие
публицистики античной епохи / Е.Н. Корнилова. – М. : УРАО,
1998. – 208 с.
7. Сагач Г.М. Словник термінів красномовства // Г.М. Сагач. Золотослів. – К., 1999. – С. 15–59.
8. Сотова И.А. Формирование речевого самоконтроля / И.А. Сотова // Русский язык в школе. – 2003. – № 1. – С. 3–4.
Сучасна педагогічна риторика та педагогічний імідж
Педагогічна риторика й ораторське мистецтво. Місце педагогічної риторики серед інших наук. Риторична формула: закони
управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю. Сутність і зміст
риторичних законів як системи: концептуальний; моделювання
аудиторії; стратегічний; тактичний; мовленнєвий; ефективної
комунікації; системно-аналітичний.
Прямі способи мовленнєвого впливу. Непрямі способи
мовленнєвого впливу. Логіка і паралогіка. Фігуративна практика.
Фігури. Тропи: метафора, метонімія, іронія та ін. Мовленнєвий
закон. Комунікативні якості мовлення: правильність, виразність, багатство, ясність, точність, стислість, доцільність, художня образність.
Техніка мовлення. Поради ораторам. Робота над готовим текстом.
Репетиція промови. Співвідношення виступу та імпровізації.
Алхімія та магія живого слова. Формування позитивного
іміджу педагога. Образ (імідж) і особистість ритора-викладача.
Професіограма педагога. Харизма учителя. Національні особливості педагогічного спілкування.
Практичне завдання
Проаналізувати труднощі педагогічного спілкування в діяльності слухачів. Взаємоаналіз конкурсних виступів за запропонованою
схемою (на матеріалі узагальнюючих таблиць Г. Сагач). Робота
з магнітофоном по вдосконалюванню інтонації, тембру, манери
спілкування з аудиторією. Домашня робота у дзеркала з магнітофоном по формуванню візуального й мовного вигляду.
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Психологічні закономірності спілкування
Генератор настрою педагога
Чому ми не завжди розуміємо один одного? Що впливає на
характер спілкування? Установка. Життєвий багаж. Психологічні
особливості особистості (темперамент, тип нервової діяльності,
ступінь інтро- або экстравертированості).
Емоційний фон навчально-виховного процесу. Педагогічні
шляхи генерації настрою. Актуалізація прийомів посилення
каналів трансляції інформації, пов’язаної з генерацією настрою.
Практичне заняття
Тестування
темпераменту;
визначення
психологічних
особливостей вихователів та вихованців.
Індивідуальне відпрацьовування фрагмента «генерація настрою в аудиторії»: співпереживання, пізнавальний подив, піднесеність, радість. концентрація уваги, напруга, тривога, розслаблення.
Література
1. Жинкин Н.И. Психологические основы развития мышления
и речи // Русский язык в школе / Николай Иванович Жинкин. – 1985. – № 1. – С. 47–54.
2. Куринная А.Ф. Психологические условия работы над словом
в основной школе / Алла Феликсовна Куринная // Теория
и технология обучения филологическим дисциплинам в вузе
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и школе: коллективная монография / [Под ред. М.И. Лапенок,
И.Н. Авдеевой]. – Белгород-Севастополь-Харьков: Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2013. – С. 200–222.
3. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. Некоторые
проблемы теории речевой деятельности / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М., 1967. – 214 с.
4. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / Алексей Николаевич Леонтьев. – 4-е изд. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 495 с.
5. Путій Т.М. Проблема фахового становлення вчителя мови
у лінгводидактичній спадщині Л.А. Булаховського / Тетяна
Миколаївна Путій // Теория и технология обучения филологическим дисциплинам в вузе и школе: коллективная монография / [Под ред. М.И. Лапенок, И.Н. Авдеевой]. – Белгород–Севастополь–Харьков: Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2013. – С. 262–284.
Комунікативний потенціал риторичної особистості викладача
Експертиза комунікативної діяльності педагога
Найбільш значущі показники комунікативного потенціалу
педагога: терпимість, комунікативний контроль, розсудливість,
почуття власної гідності, уміння впливати на інших, оптимізм і т.д.
Експертиза комунікативної діяльності педагога: загальний
комунікативний стиль, адресність комунікативних дій, інформативність комунікативної взаємодії, володіння основними видами
комунікативної діяльності, методичність, використання можливостей зворотного зв’язку для корекції процесу комунікації.
Практичне заняття
Самодіагностика комунікативного потенціалу; розробка плану
розвитку комунікативної культури контактів з учнями, батьками,
колегами й посадовими особами.
Література
1. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога:
учебн. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
И.А. Колесникова; под. ред. Сластёнина. – М. : Издательский
центр «Академия», 2007. – 336 с.
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2. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие
публицистики античной епохи / Е.Н. Корнилова. – М. : УРАО,
1998. – 208 с.
3. Кохтев Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 8–11 кл.
учеб. завед. с углуб. изуч. гуманит. предметов, а также для лицеев и гимназий / Н.Н. Кохтев. – М. : Просвещение, 1994. –207 с.
4. Кохтев Н.Н. Эмоциональное воздействие пропагандистского
слова / Н.Н. Кохтев. – М., 1987. – 201 с.
5. Кохтев Н.Н., Розенталь Ю.Э. Речевое мастерство лектора / Н.Н. Кохтев, Ю.Э. Розенталь. – М. : Изд-во Моск. универ., 1987. –198 с.
6. Кохтев Н.Н., Розенталь Ю.Э. Искусство публичного выступления
/ Н.Н. Кохтев, Ю.Э. Розенталь. – М. : Просвещение,1988. – 249 с.
7. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи / Н.Н. Кохтев. – М. : Издво Моск. ун-та, 1992. – 240 с.
Мистецтво переконувати. Секрети продуктивного спілкування
Чи вміємо ми спостерігати й слухати? Невербальні знаки
спілкування. Поняття про провідну модальність, важливість обліку
її в педагогічній практиці. Мистецтво діалогу: секрет Сократа.
Умови переговорів без поразок. Етика керівника: як виявити
повагу, методи конструктивної критики.
Практичне заняття
Соціально-педагогічний тренінг; вправи по використанню
секретів продуктивного спілкування; аналіз педагогічних і побутових ситуацій. Підготовка до підсумкового публічного виступу.
(Публічний виступ на задану тему, вибравши самостійно рід і жанр
виступу вибирається самостійно).
Література
1. Быстрова Е. Компетентный носитель языка / Е. Быстрова //
Народное образование. – 1998. – № 5. – С. 70–71.
2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – Ростов н/Д, 2000. – 215 с.
3. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики : Учебное
пособие / И.Н. Горелов, К.Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 2008. –
320 с.: ил.
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4. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция) /
Е.В. Клюев. – М. : ПРИОР, 1999. – 272 с.
5. Кузнецов И.Н. Практикум по риторике: Учеб.-справ. пособие /
И.Н. Кузнецов. – Минск : Совр. слово, 2000. – 52 с.
Парадокси педагогічної взаємодії. Риторична карта викладача
Сутність полеміки та її різновиди. Спільне та відмінне у різновидах полеміки, дискусії, диспуту, суперечки. Мистецтво полеміки.
Етика та етикет полеміста. Риси полемічного стилю. Культура
полеміки. Полемічні прийоми. Методи маніпулювання, шляхи їх
визначення і подолання. Заборонені прийоми в полеміці.
Технології налагоджування контакту на докомунікативній,
комунікативній і посткомунікативній фазах комунікації. Аналіз
якості та ефективності продукту риторичної діяльності. Риторична
карта викладача. Самоаналіз (рефлексія) і коригування продукту
мисленнєво-мовленнєвої діяльності, мистецтво критики й аналізу
інших. Планування й прогнозування ораторської діяльності.
Практичне заняття
Рольова гра «Анатомія конфлікту». Розробка змісту та
методики тренінгових занять з вихованцями та їх батьками
з попередження конфліктних ситуацій в освітньому закладі та дома.
Література
1. Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка: Учебн. пособие для студ. пед. институтов по спец. «Рус.яз. и лит.» /
Ф.И. Буслаев. – М. : Просвещение, 1992. – 512 с.
2. Быстрова Е. Компетентный носитель языка / Е. Быстрова //
Народное образование. – 1998. – № 5. – С. 70–71.
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов // Отв. ред. Д.Н. Шмелев; АН СССР. Отд-ние лит.
и яз. – М. : Наука, 1987. – 261 с.
4. Михайловская Г.А. Коммуникативная направленность обучения языку – веление времени: О некоторых вопросах теории
учебника по русскому языку / Г.А. Михайловская // Русская
словесность в школах Украины. – 2002. – № 6. – С. 2–5.
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5. Пономарева Л.Д. Речетворчество учащихся: синергетический
подход / Л.Д. Пономарёва // Русский язык в школе. – 2001. –
№ 6. – С. 3–7.
6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 22 с.
7. Рождественский Ю.В. Теория риторики / Ю.В. Рождественский. – М. : Добросвет, 1999. – 82 с.
8. Сотова И.А. Формирование речевого самоконтроля / И.А. Сотова // Русский язык в школе. – 2003. – № 1. – С. 3–4.
У кінцевому результаті навчання слухач повинен знати:
– основні категорії, розділи і закони риторики;
– основні прийоми удосконалення майстерності мовлення як
засобу удосконалення умінь, вирішення виробничих завдань;
– специфіку педагогічного спілкування, особливості комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для професійної діяльності педагога;
– закономірності логіки мовлення;
– основні види ораторських промов;
– професійно значущі для педагога мовленнєві жанри;
– теорію техніки мовлення.
У процесі вивчення спецкурсу слухач повинен уміти:
– екстраполювати основні закони риторики на риторику педагога;
– вибирати тему промови, аналізувати її, збирати і систематизувати матеріал із даної проблеми;
– на основі спостережень і аналізу бази даних створювати
«портрет аудиторії»;
– аналізувати і вибирати професійно значимий мовленнєвий
жанр, що відповідає конкретній ситуації та створювати максимально ефективну композицію промови;
– вести розгорнутий монолог, ефективну бесіду з фахової проблематики;
– вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в конкретній ситуації спілкування;
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– логічно, правильно, точно, етично й емоційно виражати думки в словах, відповідно до змісту, умов комунікації та адресата,
прагнучи при цьому передати у промові свій індивідуальний стиль;
– володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);
– системно аналізувати весь комунікативний процес (рефлексія).
Рекомендаційний бібліографічний список
1. Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка: Учебн. пособие для студ. пед. институтов по спец. «Рус. яз. и лит.» /
Ф.И. Буслаев. – М. : Просвещение, 1992. – 512 с.
2. Быстрова Е. Компетентный носитель языка / Е. Быстрова //
Народное образование. – 1998. – № 5. – С. 70–71.
3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика риторика /
Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – Ростов н/Д, 2000. – 215 с.
4. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики: Учебное
пособие И.Н. Горелов, К.Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 2008. – 320 с.:
ил. Жинкин Н.И. Психологические основы развития мышления
и речи // Русский язык в школе / Николай Иванович Жинкин. –
1985. – № 1. – С. 47–54.
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов // Отв. ред. Д.Н. Шмелев; АН СССР. Отд-ние лит. и яз. –
М. : Наука, 1987. – 261 с.
6. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога:
учебн. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.А. Колесникова; под ред. В.А. Сластёнина. – М. : Издательский
центр «Академия», 2007. – 336 с.
7. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. Своеобразие
публицистики античной епохи / Е.Н. Корнилова. – М. : УРАО,
1998. – 208 с.
8. Кохтев Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 8–11 кл.
учеб. завед. с углуб. изуч. гуманит. предметов, а также для лицеев и гимназий / Н.Н. Кохтев. – М. : Просвещение, 1994. – 207 с.
9. Кохтев Н.Н. Эмоциональное воздействие пропагандистского
слова / Н.Н. Кохтев. – М., 1987. – 201 с.
10. Кохтев Н.Н., Розенталь Ю.Э. Речевое мастерство лектора /
Н.Н. Кохтев, Ю.Э. Розенталь. – М. : Изд-во Моск. универ.,
1987. – 198 с.
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11. Кохтев Н.Н., Розенталь Ю.Э. Искусство публичного выступления /
Н.Н. Кохтев, Ю.Э. Розенталь. – М., Просвещение,1988.- 249 с.
12. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи / Н.Н. Кохтев. – М. :
Изд-во Моск. ун-та,1992. – 240 с.
13. Куринная А.Ф. Психологические условия работы над словом
в основной школе / Алла Феликсовна Куринная // Теория
и технология обучения филологическим дисциплинам в вузе
и школе: коллективная монография / [Под ред. М.И. Лапенок,
И.Н. Авдеевой]. – Белгород–Севастополь–Харьков: Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2013. – С. 200–222.
14. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы теории речевой деятельности / Алексей Алексеевич
Леонтьев. – М., 1967. – 214 с.
15. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / Алексей Николаевич Леонтьев. – 4-е изд. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 495 с.
16. Михайловская Г.А. Коммуникативная направленность обучения языку – веление времени: О некоторых вопросах теории
учебника по русскому языку / Г.А. Михайловская // Русская
словесность в школах Украины. – 2002. – № 6. – С. 2–5.
17. Путій Т.М. Проблема фахового становлення вчителя мови у лінгводидактичній спадщині Л.А. Булаховського / Тетяна Миколаївна Путій // Теория и технология обучения филологическим
дисциплинам в вузе и школе: коллективная монография / [Под
ред. М.И. Лапенок, И.Н. Авдеевой]. – Белгород–Севастополь–
Харьков : Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2013. – С. 262–284.
18. Пономарева Л.Д. Речетворчество учащихся: синергетический
подход / Л.Д. Пономарёва // Русский язык в школе. – 2001. –
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22. Сотова И.А. Формирование речевого самоконтроля / И.А. Сотова // Русский язык в школе. – 2003. – № 1. – С. 3–4.
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Додаток Б
Психологічні характеристики педагога-фасілітатора
Эмпатія як здатність співчуття, розуміння стану вихованців.
Прийняття – це, по визначенню К. Роджерса, прийняття
дитини таким, як він є.
Конгруентність – відповідність позиції вихованців, щирість
і відкритість їм.
Креативність – це не тільки здатність до творчості, але
й швидкість реакції в нестандартних ситуаціях, свого роду
артистизм, здатність захоплювати, реагувати з гумором.
Сугестивність – здатність впливати на емоційну сферу
вихованців, створювати сприятливу атмосферу, доброзичливий
мікроклімат.
Терпимість – толерантність, прийняття права дитини на
незбіжну з позицією педагога власну думка, права на помилку.
Здатність до рефлексії – як самоаналіз своєї поведінки,
самоконтроль у процесі спілкування, так і допомога вихованцям
в осмисленні того, що відбувається з ними.
С. Братченко говорить про фасілітаторські здатності педагога
як про сполучення п'яти мистецтв: мистецтва поваги, мистецтва
розуміння, мистецтва допомоги й підтримки, мистецтва договору,
мистецтва бути самим собою.

Додаток С
Комунікативна професіограма викладача
− Знає мовний етикет і вміє його використовувати.
− Правильно формулює мету й завдання ділового спілкування.
− Вміло організовує спілкування й керує їм.
− Вміє аналізувати предмет спілкування, скарги, заяви.
− Ставить питання й конкретно відповідає на них.
− Володіє навичками й прийомами ділового спілкування, його
тактикою й стратегією.
− Уміє вести бесіду, співбесіду, ділову розмову, суперечку, поле~ 52 ~

міку, дискусію, діалог, дебати, диспут, круглий стіл, ділову нараду, ділову гру, переговори.
− Аналізує конфлікти, кризові ситуації, конфронтації.
− Має навички доказу й обґрунтування, аргументування й переконання, критики й спростування, досягнення угод і рішень,
компроміси.
− Володіє технікою мовлення, риторичними фігурами й прийомами, вміє правильно будувати промову й інші публічні
виступи.
− Уміє за допомогою слова здійснювати психотерапію, знімати
стрес, страх, адаптувати партнера по спілкуванню до відповідних умов, корегувати його поведінку.

Додаток Д
Питання для самоконтролю
1. Розкрийте зміст понять «красномовство», «оратор», «ритор».
2. Назвіть якісні характеристики публічного мовлення. Коротко
проаналізуйте кожну з цих характеристик.
3. Дайте визначення педагогічної риторики як складової ораторського мистецтва.
4. Сформулюйте та охарактеризуйте концептуальний закон риторики.
5. Сформулюйте та охарактеризуйте закон моделювання аудиторії.
6. Сформулюйте та охарактеризуйте стратегічний закон риторики.
7. Сформулюйте та охарактеризуйте тактичний закон риторики.
8. Сформулюйте та охарактеризуйте мовленнєвий закон риторики.
9. Сформулюйте та охарактеризуйте закон ефективної комунікації.
10. Сформулюйте та охарактеризуйте системно-аналітичний закон риторики.
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11. В яких риторичних законах відображений організаційний аспект управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю, а в яких
власне управлінський аспект?
12. Розкрийте причини інфляції слова, мовленнєвої агресії, риторичної кризи в кінці ХХ ст.
13. Яким ви уявляєте ідеального оратора-педагога?
14. Якими уміннями, навичками, знаннями повинен володіти
оратор-педагог?
15. Які ви знаєте ораторські стилі? Від яких факторів залежить
вибір ораторського стилю?
16. Чи маєте ви індивідуальний ораторський стиль? Розкрийте,
будь ласка, деякі ваші творчі знахідки.
17. Охарактеризуйте національні особливості спілкування.
18. Назвіть і дайте характеристику вагомим (достовірним, переконливим) аргументам. Некоректні аргументи.
19. Назвіть і дайте характеристику неспроможним аргументам.
20. Назвіть і дайте характеристику некоректним аргументам.
21. Якими прийомами увиразнення усного слова ви володієте?
22. Які вимоги мовленнєвого етикету ви знаєте?
23. Які бар’єри взаєморозуміння ви знаєте?
24. Чи вмієте ви долати ораторський шок?
25. Які етичні засади забезпечують успішне взаєморозуміння
оратора-педагога й аудиторії?
26. Назвіть та охарактеризуйте прийоми активізації уваги слухачів.
27. Назвіть та охарактеризуйте прийоми формування позитивних емоцій у слухачів.
28. Які ви знаєте тропи риторики? Наведіть приклади десяти
тропів риторики.
29. Які ви знаєте фігури риторики? Наведіть приклади п’яти фігур риторики.
30. У чому полягає психологія успіху та ефективного управління?
31. Якими невербальними засобами спілкування ви володієте?
32. Що ви розумієте під конкретною цільовою установкою. Наведіть приклади формулювання цільової установки просто і з опрацюванням.
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33. Підготувати промову з однієї і тієї самої теми для трьох різних аудиторій.
34. Підготувати (і провести) диспут на морально-етичну тему.
35. Підготувати і виголосити інформаційну промову.
36. Підготувати і виголосити промову з метою надихнути.
37. Підготувати і виголосити промову з метою переконати.
38. Підготувати і виголосити промову з метою закликати до дій.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Найменування
теми
Основи мовленнєвої комунікації. Психолінгвістичні аспекти мовленнєвої комунікації
Сучасна педагогічна риторика та педагогічний
імідж
Психологічні закономірності педагогічного спілкування. Генератор настрою педагога
Комунікативний потенціал риторичної особистості викладача. Експертиза комунікативної
діяльності педагога
Мистецтво переконувати. Секрети продуктивного спілкування
Парадокси педагогічної
взаємодії. Риторична карта викладача
Усього годин
з дисципліни

Максимальне навантаження

Кількість аудиторних годин
ПрактичУсього Лекції
ні заняття

Самостійна
робота

4

3

2

1

1

4

3

1

2

1

4

3

2

1

1

4

3

1

2

1

3

2

1

1

1

3

2

1

1

1

22

16

8

8

6
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
В УМОВАХ ППО
Ю.С. Присяжнюк
Проблема розвитку професійної компетентності педагогів
(з позиції її неперервності) в будь-якій галузі, знаходиться в полі
зору багатьох наук: андрагогіки, філософії, психології, соціології,
історії, професійної педагогіки тощо. Особливого значення на сьогоднішній день має розвиток професійної компетентності саме фахівців гуманітарної сфери. Вчитель-словесник призваний власною
професійною діяльністю створювати умови не тільки для розвитку
всіх пізнавальних сил учнів, а й впливати на духовну сферу школярів; прищеплювати їм загальнолюдські цінності; розвивати їх світогляд. У зв’язку з чим, він сам повинен займатися власною освітою впродовж усього життя.
Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності вчителя-словесника в процесі викладання філологічних дисциплін, росту його професійно значущих якостей, здібностей, знань і умінь є актуальним в сучасній психології та педагогіці.
Адже від цих показників учителя залежить адаптація до педагогічної діяльності, ефективність навчально-виховного процесу, задоволеність працею.
Розглянемо п’ять основних факторів, які впливають на становлення особистості вчителя-професіонала:
• практичний досвід роботи викладачем філологічних дисциплін (стаж роботи; освітньо-кваліфікаційний рівень);
• вплив на розвиток професійної компетентності професійного
гуманізованого середовища та соціального середовища;
• фактор внутрішньо особистісної активності (здібності до розвитку, професійного саморозвитку, самопроектування та саморефлексії вчителя-словесника;
• рівень його методичної та інформаційної культури;
• розвиток професійної компетентності вчителя-словесника
протягом життя (андрагогічні технології післядипломної освіти).
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Також, найважливішим у психологічному плані є професійне
самовизначення, яке також проходить через декілька етапів:
• етап професійної адаптації, яка пов’язана з формуванням індивідуального стилю діяльності;
• етап самореалізації в праці.
Розглядаючи професійну компетентність вчителя-словесника
як інтегровану якість особистості, треба відзначити, що вона виявляється як у педагогічній діяльності вчителя-філолога, так і у процесі взаємодії викладача з іншими суб’єктами освітнього процесу.
Така взаємодія можлива у гуманізованому професійному середовищі, яке передбачає створення умов для проектування та реалізації індивідуальної траєкторії розвитку професійної та методичної компетентності фахівця-гуманітарія.
Гуманізація середовища, в якому працює особистість, – головна
умова, за якої вчитель-словесник може мати можливість проектувати та здійснювати саморозвиток своєї професійної компетентності.
Фактор внутрішньо особистісної активності саморозвитку вчителя-словесника визначається: практичною зорієнтованістю здобутих у курсовий період знань; специфічністю статусу навчального
закладу, в якому працює вчитель-філолог, наявністю комплексу
соціально-педагогічних, педагогічних, психолого-педагогічних,
науково-методичних умов розвитку професійної компетентності
викладачів, максимальною диференціацією та індивідуалізацією
форм і методів роботи з учителями на основі вивчення професійних
запитів і потреб педагогів; значна увага на цьому етапі приділяється
питанню педагогічної рефлексії, вмінню педагога оцінити власні
здобутки й недоліки, баченню ним способів підвищення професійного рівня. Проблема психолого-педагогічного супроводу професійної компетентності вчителя-словесника потребує на початковому
етапі діагностики педагогічної діяльності вчителя і є надзвичайно
актуальною і важливою для вирішення питань вдосконалення
викладання і системи неперервного підвищення кваліфікації вчителів-словесників, більш повного та ефективного задоволення їх професійних запитів і потреб в системі методичної роботи.
Психолого-педагогічна діагностика, як система методів і засобів
вивчення професійного рівня вчителя-словесника, створює основу
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для вивчення труднощів у роботі, сприяє усвідомленню та пошуку
оптимальних шляхів їх подолання. Разом з тим, вона дозволяє
визначити і сильні сторони вчителя, спланувати шляхи і конкретні
способи їх закріплення та розвитку в індивідуальному стилі педагогічної діяльності.
Діагностика успішності професійної діяльності вчителя-словесника дозволить отримати не лише інформацію для роздумів
і подальшого аналізу, але й сприятиме визначенню напрямів та
перспектив професійного зростання, зміцненню адекватної професійної самооцінки, позитивної Я-концепції і психологічної комфортності педагога.
Психолого-педагогічна діагностика забезпечує науковий підхід до професійного розвитку та саморозвитку педагога. Проведення діагностики й особливо самодіагностики педагогічної діяльності
спрямоване на оволодіння кожним учителем-словесником навичками самоаналізу, самооцінки.
Отже, запропонований набір тестів та інших діагностичних методик (додатки 1–9) можна розглядати і як інструментарій для самопізнання (самодіагностики) вчителя-словесника, і як систему
деяких професійних еталонів та норм, які дозволять вчителеві бути
в курсі останніх досягнень психології та педагогіки, активно та грамотно будувати перспективу свого професійного майбутнього, постійно самоудосконалюватись.
Сутністю психолого-педагогічної діагностики є власне діагностична функція – це психолого-педагогічне вивчення рівня професійної компетентності вчителя-словесника як на курсах підвищення
кваліфікації (в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти), так і ним самостійно.
Діагностичні методики нами скомпоновано і структуровано
у відповідності до психологічної концепції, згідно з якою праця
вчителя як складна психічна реальність представлена у вигляді
трьохрівневої просторової моделі, яка включає в себе особистість
вчителя, педагогічну діяльність, педагогічне спілкування.
Первісна діагностика проводиться на початку курсів підвищення кваліфікації (вхідне тестування). На стадії проведення попередньої діагностики збирається докладніша інформація про рівень
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професійної компетентності вчителя-словесника з питань педагогічної психології та інноваційних технологій оцінювання навчальних досягнень учнів.
Періодична діагностика проводиться через певний проміжок часу – у міжкурсовий період – за певною програмою для всіх вчителівсловесників і, якщо виникає така потреба, індивідуально. Мета
повторних діагностичних зрізів – одержання інформації про хід професійного зростання вчителя, рівня його професійної компетентності.
У ході підсумкової діагностики зіставляється рівень реального
стану розвитку вчителя (вихідне тестування) з прогнозованим,
прогнозується новий етап та стратегія подальшого розвитку вчителів-словесників.
Діагностична діяльність передбачає здійснення таких операцій:
а) порівняння;
б) аналіз;
в) прогнозування;
г) інтерпретація;
д) інформування;
е) контроль.
Порівняння – перший етап процесу діагностики. Спостерігаючи за діяльністю вчителя, ми порівнюємо його теперішню поведінку з попередньою поведінкою (діяльністю), чи з поведінкою інших
учителів у даний момент чи в минулому, чи з описом поведінки
неіснуючого вчителя (модель ідеального педагога тощо).
Аналіз дозволяє визначити, чому поведінка (діяльність) того
чи іншого вчителя відрізняється від його ж попередньої поведінки,
від поведінки інших педагогів (педагогічних колективів) чи відхиляється від норми.
Прогнозування дозволяє здійснити екстраполяцію даних, отриманих у результаті співставлень та аналізу, на поведінку в інших
ситуаціях чи в майбутньому.
Інтерпретація дозволяє дослідникові давати оцінку, в якій
поряд з його власною точкою зору та очікуваннями присутня також
інформація, зібрана ним за певний проміжок часу. Ця інформація
повинна бути систематизована, піддана процесу індексації і узагальнена у вигляді концепції, яка містить оцінку.
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Інформування як повідомлення результатів діагностичної
діяльності дозволяє досягнути виховного (розвиваючого) впливу,
а контроль – визначити, який вплив здійснюють на педагогів та
інших зацікавлених осіб різні методи і процедури діагностики.
Технологія вивчення особистості вчителя-словесника має ґрунтуватися на таких засадах:
1. Вивчення особистості педагога-словесника повинно бути
спрямоване на вирішення головного завдання – підвищення рівня
його професійної компетентності та педагогічної майстерності.
2. Вивчення має бути комплексним, тобто охоплювати всі основні професійно-важливі сфери особистості педагога.
3. Діагностичні методики повинні пропонуватись у доступній
для сприймання формі.
У межах здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку професійної компетентності вчителя-словесника нами було
розроблено питання для вхідного та вихідного тестування на курсах підвищення кваліфікації педагогів-філологів у Запорізькому
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
Вхідне тестування вчителів-словесників в умовах ППО
передбачає відповідь на питання:
1. Визначте, будь ласка, сучасні тенденції розвитку суспільства.
2. Назвіть, будь ласка, сучасні технології навчання й оцінювання, якими ви володієте.
3. Яка, на Вашу думку, роль вчителя-словесника у формуванні
національно свідомої особистості?
4. Які складові професійної компетентності вчителя-словесника Ви знаєте?
5. Визначте складові методичної компетентності вчителясловесника.
6. Дайте своє визначення поняттю «психолого-педагогічна діяльність учнів при виконанні тестових завдань на уроках літератури».
7. На якому рівні Ви володієте технологією створення тестових
завдань?
8. Як Ви розумієте термін «психолого-педагогічні ефективні
методи й прийоми навчання на уроках мови».
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9. Дайте своє визначення поняттю «педагогіка співпраці».
10. Назвіть основні принципи гуманної педагогіки.
11. Як Ви розумієте поняття «гуманітаризація освітнього процесу»?
12. Чи вважаєте Ви технологію педагогічного тестування більш
гуманною в порівнянні з іншими методиками оцінювання навчальних досягнень учнів?
Вихідне тестування вчителів-словесників в умовах ППО
передбачає відповідь на такі питання:
1. Дайте визначення поняттю «засвоєння літературного матеріалу».
2. Назвіть основні принципи учіння в сучасній дидактиці.
3. Які основні психологічні компоненти засвоєння навчального матеріалу з літератури?
4. У чому полягають психологічні основи методики викладання мови?
5. Як Ви розумієте термін «креативність» при складанні тестів?
6. Чим відрізняються педагогічні тести від діагностичних?
7. Назвіть вчених, які розробили класифікацію навчальних
цілей.
8. Установіть, яким прийомам мислення навчає технологія тестового контролю?
9. Перерахуйте основні, на Ваш погляд, параметри знань.
10. У чому полягає психолого-педагогічний аналіз знань?
11. Які принципи формування тестової системи для оцінювання навчальних досягнень учнів учителем-словесником?
12. Які основні механізми міжособистісного сприйняття й чи
можливо їх використання в технології тестового контролю навчальних досягнень учнів з української літератури?
Серед цих питань були ті, відповіді на які викликали найбільші
труднощі:
1. На питання «Які складові професійної компетентності вчителя-словесника Ви знаєте?» тільки 38% респондентів давали правильну й повну відповідь.
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2. На питання «Визначте складові методичної компетентності
вчителя-словесника?» лише 18% респондентів дало правильну
й повну відповідь.
3. На питання «Назвіть основні принципи гуманної педагогіки»
41% респондентів дав правильну й повну відповідь.
4. На питання «Як Ви розумієте поняття «гуманітаризація
освітнього процесу?» 19% респондентів давало правильну й повну
відповідь.
Аналізуючи відповіді педагогів на визначені питання, ми
дійшли висновку, що вчителі-словесники не чітко розуміють, як
саме й що їм необхідно розвивати у власній професійній діяльності. Які їх індивідуальні якості є перешкодою в педагогічному процесі? Також слід відзначити, що більшість респондентів досить
розмито уявляють собі основні принципи педагогічної діяльності –
принципи гуманної педагогіки. А щодо гуманітаризації освітнього
процесу, то більшість вчителів-гуманітаріїв розуміють її лише як
«збільшення годин предметів гуманітарного циклу».
Таким чином, слід підкреслити, педагоги повинні розуміти:
на сучасному етапі модернізації освіти недостатньо тільки відповідати кваліфікаційним характеристикам і виконувати в повному обсязі посадові обов’язки для того, щоб педагог вважався професійно
компетентним. Він повинен намагатися бути конкурентоспроможним (як це відбувається в інших країнах), де не є обов’язковим
навчання на курсах підвищення кваліфікації, а фахівець сам обирає
спецкурси, які відвідує за власною потребою і бажанням.
Побудова національної системи освіти в Україні передбачає
новий підхід до професійної підготовки педагогічних працівників
й розвитку їх професійної компетентності. Процес підвищення кваліфікації вчителів-філологів передбачає, насамперед, їх розуміння
необхідності розвиватися професійно впродовж життя. Сучасний
педагог повинен позитивно впливати на суспільний розвиток, збереження національної культури; вміти формулювати власні освітні
потреби та мотиви; підвищувати свій рівень професійної та методичної компетентності. Сучасна парадигма підвищення кваліфікації
педагогічних працівників як безперервного процесу орієнтована на
таку освіту, результат якої спонукає педагогів, які навчаються, до
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переосмислення системи цінностей (цінностей досягнення цілей,
цінностей процесу отримання продукту (знань), цінностей саморозвитку), а викладачів та методистів (андрагогів) – розглядати систему підвищення кваліфікації як інтегровану цілісність, основна увага
якої концентрується на залученні слухачів до пошуку засобів і способів розв’язання реальних професійних проблем, що приводить до
визначення цілей, функцій та видів педагогічної діяльності вчителів-словесників та встановлення їх взаємозв’язку.
Видатні вчені К. Ноулз, С.І. Змєйов [8] розрізняють традиційне
викладання й навчання дорослих, вважають, що дорослому належить провідна роль у процесі навчання. Доросла людина має прагнення до самостійності, самореалізації, самоуправління у всіх сферах життя, у тому числі й у навчальній діяльності, має досвід, що
може бути використаний як у процесі навчання, так і в обміні досвідом із колегами; навчання відбувається для вирішення важливих
життєвих проблем і досягнення конкретної мети; процес навчання,
побудований у вигляді сумісної діяльності слухача й викладача андрагога-тьютора.
Проблеми розвитку професійної компетентності та її складової – методичної компетентності педагогічних працівників – досліджують: О. Бігич [3], О. Демченко [7], О. Зубков [9], Т. Кочарян [14],
О. Лєбєдєва [15], А. Мормуль [18] та інші вчені. О. Лєбєдєва [15], досліджуючи проблему розвитку методичної компетентності вчителя,
визначає модель, яка включає: структуру (науково-теоретична, методична, психолого-педагогічна складові, професійна позиція вчителя). Дослідники виділяють різні види професійної педагогічної
компетентності: загальнокультурну (світоглядну), методологічну
(психолого-педагогічну), предметно орієнтовану; в інших джерелах
у змісті професійної компетентності виділяють до вісімнадцяти субкомпетентностей, розподілених за базовими сферами діяльності.
До змісту методологічної компетентності деякі науковці зараховують компетентність застосування та використання педагогом активних форм і методів навчання, які належать до найважливіших
характеристик якості професійної підготовки вчителя-словесника.
Вирішення сучасних освітніх проблем, визначення адекватної стратегії, цілей та ціннісних основ освіти найбільш плідно відбувається
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у сучасній філософії освіти, яка розробляється в працях Г. Балла [1],
Б. Гершунського [6], І. Зязюна [10], В. Лутай [16], В. Семиченко [19] та
багатьох інших учених на соціально-філософських, педагогічних та
психологічних позиціях.
Головним напрямом розвитку освіти ХХІ ст. є гуманізація, котра й виступає методологічною основою розвитку професійної компетентності вчителів-словесників: вона втілюється в ідеях гуманізації професійного середовища, структурних компонентів післядипломної освіти, надання свободи особистості у визначенні цілей,
змісту та форм розвитку професійної компетентності, актуалізації
неперервного процесу саморозвитку професійної компетентності.
Реалізація методологічного принципу гуманізації актуалізується
в післядипломній освіті вчителів-словесників тому, що вони
є найбільш розвинутою професійною групою педагогів, котрі впливають на розвиток у дитини моральних та духовних цінностей,
сприяють національному вихованню учнів. Виняткового значення
гуманізація післядипломної освіти вчителів-словесників набуває
ще й в аспекті гуманізації безпосередньо професійної педагогічної
діяльності в навчальному закладі. І. Зязюн [10] підкреслює, що перетворення гуманістичної ідеї в матеріальну педагогічну дію починається з формування у фахівця, який працює, внутрішнього образу гуманістичної педагогічної діяльності: Хто я?, Для кого я? Як
я реалізую критерії педагогічного процесу? Чи ті методи використовую? Для кого? Чи досягнув мети?
В умовах системи післядипломної освіти актуальним напрямком розвитку професійної компетентності вчителя-словесника
є тьюторський супровід.
Існують такі види діяльності педагогів в у мовах тюторського
супроводу:
Урочна:
• використання педагогічних технологій;
• інтеграція сучасних освітніх технологій;
• проектування завдань для учнів.
Позаурочна:
• участь у конкурсах, проектах;
• проведення класних годин, батьківських зборів;
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• консультування учнів.
Науково-методична:
• створення власних методичних розробок;
• розробка авторських курсів;
• підготовка методичних матеріалів.
Науково-дослідна:
• участь у професійних конкурсах;
• проведення наукових досліджень; публікації наукових робот
у фаховій пресі.
Особливістю освітнього процесу, що здійснюється в післядипломний період, є не просте вивчення істин, а домінування ситуацій
відкритого діалогу, прямого й зворотного зв’язку між людиною та
різними інформаційними каналами. Моделювання системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників базується на запитах
слухачів, передбачає таку структуру, при якій здійснюється науково-проблемний підхід, який передбачає інтеграцію різних розділів
конкретної педагогічної професійної освіти. Так, дидактична інтеграція в системі післядипломної педагогічної освіти може бути
компенсаторною (отримання нових знань), технологічною (розширення спектра умінь та навичок), інноваційно-практичною (освоєння нового та передового досвіду), творчою (розвиток творчого
потенціалу учасників освітнього процесу) [4].
Головна мета підвищення кваліфікації – поступовий розвиток
особистості, яка навчається на основі вдосконалення його професійної діяльності. А це можливо за умови, коли педагогічні працівники будуть включені до постійного самоаналізу результатів власної діяльності, а також порівняння цих результатів із вимогами сучасних досягнень науки, соціального та професійного досвіду. Тому моделювання системи підвищення кваліфікації педагогічних
працівників передбачає створення таких навчальних програм, які
враховують не середньостатистичного слухача, а орієнтовані на індивідуальні особливості особистості педагога, допомагають не
тільки адаптуватися до умов навчання, але й самостійно створити
власне «освітнє середовище».
У межах психолого-педагогічного супроводу розвитку професійної компетентності вчителя-словесника здійснення науково~ 65 ~

методичного супроводу власного професійного зростання повинно
сприйматися педагогом як «власний» вибір, особистісний, що веде
до індивідуалізації, створення власної траєкторії професійного
зростання, відповідає конкретним заданим цілям, а також передбачає можливість вибору форм, методів, темпу вивчення та засвоєння матеріалу [8].
Ефективним засобом саморозвитку професійної та методичної компетентності педагога-філолога є самопроектування. Самопроектування досить ретельно вивчається сучасними науковцями
і розглядається як:
• «пізнавальна діяльність, яка здійснюється добровільно, керується самою людиною й потрібна для вдосконалення професійних та особистісних якостей людини»;
• «проектування саморозвитку, що базується на здатності педагога до «само вирощування» своїх внутрішніх ресурсів»;
• самопланування, самоорганізація, самоуправління та інше,
а також «самобудівництво»;
• процес створення образу, до якого прагне педагог, розробка
плану його досягнення;
• розробка траєкторії професійного саморозвитку педагога, яка
ґрунтується на самоаналізі, рефлексії та адекватній самооцінці своєї
діяльності й враховує професійні наміри й професійно значущі особливості тощо.
Як один з основних компонентів психолого-педагогічного
супроводу розвитку професійної компетентності вчителя-словесника є розвиток саморефлексії вчителів-словесників, котрий
здійснюється шляхом включення до аналізу та самоаналізу колективної та індивідуальної діяльності, проведення спеціальних
вправ, які розвивають рівень рефлексивності, тренінгів тощо;
спрямування на розвиток творчої професійної діяльності викладача за рахунок аналізу індивідуальної траєкторії розвитку професійної компетентності, самооцінки рівня розвитку професійної
компетентності, самопроектування подальшої траєкторії розвитку
загальної професійної компетентності педагога.
Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності вчителя-словесника в у мовах ППО здійснюють викла~ 66 ~

дачі та методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти,
тому такий супровід можливий тільки при використанні андрагогічної моделі розвитку професійної компетентності вчителя-словесника, яка передбачає використання форм і методів післядипломної освіти на основі актуалізації суб’єктного досвіду, індивідуалізації, самостійності, самоосвіти тощо. Головним підходом до
визначення форм і методів післядипломної освіти є забезпечення
максимально активної ролі вчителя-філолога у будуванні та здійсненні програми підвищення кваліфікації за умови комбінування
групового навчання та індивідуального самонавчання.
Навчання дорослих здійснюється за основними формами: індивідуальні, групові, колективні; актуальним є й використання такої інноваційної форми навчання в післядипломній педагогічній
освіті, як дистанційне навчання.
До основних методів навчання дорослих належать:
1. Експозиційні методи: зміст навчання організується та експонується стороннім джерелом (викладачем-андрагогом, лектором, підручником, електронними джерелами тощо).
2. Управлінські методи: лідери (ведучі дискусій, керівники
ігор, автор навчальних програм тощо) організують та спрямовують
навчальний процес на досягнення певних цілей.
3. Пошукові методи: зміст навчання не визначається повністю
заздалегідь; ті, хто навчаються, працюють з інформацією, організовують самостійно зміст освіти та необхідний досвід для визначення та вирішення проблеми. За такого методу здійснюється процес «мислення – проблема – вирішення проблеми».
Найбільш адекватними завданнями розвитку професійної
компетентності викладачів гуманітарного циклу ВНЗ є інтерактивні методи навчання: дискурс, метод кейсів, «мозковий штурм»,
розвивальний полілог, диспут, дебати, дискусія та інше.
Можливо виділити три рівні розвинутості професійної компетентності вчителів-словесників:
Високий рівень
Високий рівень мотивації до професійної педагогічної діяльності вчителя-словесника – вираженість оптимального мотиваційного комплексу; спонукання до розвитку професійної та методичної
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компетентності професійними педагогічними цінностями та мотивами самоствердження; превалювання внутрішнього спонукання до
інноваційної діяльності; усвідомлення специфіки функцій філологічних дисциплін в освітньому процесі; високий рівень розвитку методичного мислення (визначення та вирішення педагогічних завдань
стратегічного, тактичного та оперативного рівнів) методичної й інформаційної культури – послідовна спрямованість індивідуального
методичного стилю на реалізацію функцій філологічних дисциплін
у педагогічній діяльності (емоційно-імпровізаційний та емоційнометодичний стилі); високий рівень рефлексивності; дієве ставлення
до результатів рефлексивної діяльності – наявність проекту саморозвитку професійної компетентності.
Середній рівень
Середній рівень мотивації до професійної педагогічної діяльності вчителя-словесника: виявлення проміжних мотиваційних
комплексів із високою вагою внутрішньої мотивації; спонукання
до розвитку професійної компетентності пізнавальними потребами та соціально-моральними мотивами; впровадження інновацій
під зовнішніми впливами; обізнаність у специфіці функцій філологічних дисциплін в освітньому процесі; середній рівень розвитку
методичного мислення (визначення та вирішення педагогічних завдань двох рівнів – тактичного та оперативного) та методичної
й інформаційної культури – вибіркова спрямованість індивідуального стилю методичної діяльності на реалізацію функцій філологічних дисциплін у педагогічній діяльності (розсудливо-імпровізаційний індивідуальний стиль методичної діяльності); середній рівень рефлективності – переважно ретроспективна рефлексія та
рефлексія теперішньої діяльності; включення програми розвитку
професійної компетентності до індивідуальних планів роботи.
Низький рівень
Низький рівень мотивації до професійної педагогічної діяльності: виявлення неоптимальних мотиваційних комплексів із перевагою зовнішньої мотивації; спонукання до розвитку професійної компетентності переважно утилітарними мотивами; відсутність потреби в інноваційній діяльності; нерозуміння специфіки
функцій філологічних дисциплін в освітньому процесі; низький рі~ 68 ~

вень методичного мислення (визначення та вирішення педагогічних завдань тільки оперативного рівня) та методичної й інформаційної культури – орієнтація тільки на ЗУН як результат вивчення
філологічних дисциплін; низький рівень розвитку рефлексії; відсутність планів та програм розвитку професійної компетентності.
Психолого-педагогічними умовами розвитку професійної компетентності вчителя-словесника є: проектування в різних сферах
професійної діяльності та освіти, яке використовується як сучасна
технологія, яка в ситуації невизначеності, непередбаченості відрізняється мобільністю реагування на зміни умов навчання або професійної діяльності, орієнтацією на суб’єктні відносини. У післядипломній освіті проектування здійснюється як діяльність із розробки
проектів з різних видів діяльності. Навчання вчителів-словесників
методології та практиці проектування має будуватися за етапами
особистісно-професійного розвитку з використанням особистіснодіяльнісного підходу засвоєння норм проектувальної діяльності, адаптації до неї, а також розробки проектів або в процесі підвищення
кваліфікації або безпосередньо в педагогічній діяльності. Результатами проектної діяльності є професійна компетентність педагогівсловесників, осмислення нових підходів до методичної діяльності,
використання методу проектів у роботі з учнями, розробка власних
проектів модернізації гуманітарного освітнього процесу.
Особистісно-діяльнісний підхід передбачає вдосконалення
моделей поведінки вчителів дисциплін філологічного циклу,
навчання педагога конструювати власне знання, розвиток уміння
здійснювати комунікативні зв’язки в професійному середовищі та
рефлексивну діяльність. Реалізації цих напрямів модернізації освітнього процесу в післядипломній освіті сприяє запровадження інтерактивних та тренінгових технологій. Перевагами цих технологій
є такі: оригінальність програм, адаптація програм до різних категорій спеціалістів, можливість комбінувати тренінгові та інтерактивні технології з іншими формами роботи зі слухачами. До структури тренінгу включаються відпрацювання практичних навичок
(поведінкові аспекти), рефлексія, відпрацювання навичок слухання
та комунікації, розвиток навичок саморегуляції та релаксації тощо.
Розвитку особистісного компонента професійної компетентності
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викладачів дисциплін гуманітарного циклу післядипломної освіти
сприяють тренінги-спілкування ділових якостей, особистісного
зростання, саморегуляції.
У контексті розвитку професійної компетентності вчителівсловесників в умовах ППО особливого значення набуває використання тренінгів особистісного зростання як актуалізації прагнення особистості до саморозвитку. Особистісне зростання визначається
у психології як цілеспрямована робота над удосконаленням своїх
особистісних якостей, яка включає процеси самопізнання, самоспонукання, проектування особистісного розвитку та самореалізацію. До
алгоритму проведення тренінгів особистісного зростання включаються: самодіагностика; вправи на відпрацювання навичок самоаналізу: психотехнічні вправи на рефлексію, релаксацію, активізацію; обговорення; елементи проектування та прогнозування розвитку методичної компетентності. До таких тренінгів належать «Яконцепція в структурі особистості», «Рефлексивне слухання»; «Технологія ефективного цілеутворення в навчальній діяльності» та інші.
У структурі педагогічної інноватики останнім часом поширюється педагогічний дискурс як системна психолого-педагогічна
технологія, що покликана вдосконалювати педагогічний процес.
Сутність її полягає в забезпеченні концентрації свідомості суб’єктів дискурсу навколо певного концепту за декількома напрямками:
як на фрагменті педагогічної реальності та професійної діяльності;
як на комунікативній події; як на формі висловлювання. Кожний із
визначених векторів має обов’язкову структуру, форми й методи,
певне методичне забезпечення.
Поняття «дискурс» використовується різними науками для
позначення певного комунікативного акту й стосується не тільки
мови та мовлення (тексту), а й контексту, пов’язаного із суб’єктами
комунікативної події. Головною метою будь-якого дискурсу є досягнення порозуміння між адресатом та адресантом, однак кожний
тип дискурсу має специфічну функцію. Технологія дискурсу задає
нову теоретико-методологічну перспективу розгляду проблеми, бо
орієнтує на перехід від монологічної і позаконтекстуальної теоретичної рефлексії до організації конструктивної та відповідальної
комунікації і між самими дослідниками певної теоретичної проб~ 70 ~

леми, і з тими, хто намагається вирішити відповідну проблему на
практичному рівні. До того ж, «у неозорій множині різних визначень концепту „дискурс“ немає і не передбачається такого його
визначення, котре можна було б вважати єдино правильним». Дискурс – це єдність мовленнєвої практики (діалогу, полілогу, інтеракції між його учасниками) і контексту (середовища, місця, топосу) її
розгортання, зустрічі і взаємодії його учасників – членів певного
мовного (фахового, ідеологічного, творчого, конфесійного тощо)
співавторства. В межах дискурс-аналізу будь-який дискурс – це водночас і лінгвістичний, і соціокультурний феномен. Такий дискурс
виникає та еволюціонує в соціумі, культурі, життєвому світі людини; він здатний не тільки відчувати на собі вплив соціокультурного
середовища, а й справляти на нього зворотний активний вплив.
Дискурс також потребує зіставляти філософські конструкти
духовності з її соціокультурними репрезентаціями, враховувати
соціокультурні передумови та вимоги щодо духовності особистості.
Зрештою дискурс покладає й особливу відповідальність на його
учасників за те, які саме виховні, освітні, соціокультурні впливи
можуть мати ініційовані ними конструкти і програми».
До продуктивних технологій, які використовуються у системі підвищення кваліфікації з позиції психолого-педагогічного
розвитку професійної компетентності вчителя-словесника, належить Кейс-метод.
Кейс-метод уперше було використано в Гарвардській школі бізнесу на початку ХХ ст. Із методичного погляду кейс – це спеціально
підготовлений навчальний матеріал, який містить структурований
опис ситуацій із реальної практики тих, хто навчається. Кейс являє
собою єдиний інформаційний комплекс, в якому висвітлюється
певна ситуація в різних аспектах. Використання кейс-методу
в навчальному процесі дає змогу розвивати у слухачів аналітичні,
дослідницькі, комунікативні навички, виробляти вміння аналізувати ситуацію, планувати стратегію, приймати рішення. У педагогічній практиці склалися такі види кейсів за способом набуття вихідної
інформації: «польові» (такі, що базуються на фактах з реального
життя) і «кресельні» (такі, що базуються на вигадці автора); за
обсягом виділяють «американські» (довгі) і «західно-європейські»
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(стислі), за визначеними цілями розрізняють ілюстративні та навчальні кейси.
Роботу зі створення та використання кейсів на курсах підвищення кваліфікації можна розділити на такі стадії:
• пошук об’єкта для написання кейса;
• збір емпіричної інформації для кейса;
• структурування даних і формування макету кейса;
• апробація кейса в аудиторії;
• зміни, доповнення, адаптація, переструктурування інформації
впродовж життєвого циклу кейса.
Переваги метода кейс-стаді:
• дає змогу демонструвати академічну теорію з погляду реальних подій;
• дозволяє зацікавити слухачів у вивченні конкретного предмета в контексті інших дисциплін та явищ;
• сприяє активному засвоєнню знань і навичок збору, обробки
й аналізу інформації.
Навички, які розвиваються методом кейс-стаді.
Аналітичні навички: уміння відрізняти дані від інформації,
класифікувати, виділяти суттєву й несуттєву інформацію, аналізувати, представляти її, знаходити пропуски інформації та вміти відновлювати їх.
Практичні навички: використання на практиці академічних
теорій, методів і принципів.
Творчі навички: в ході генералізації альтернативних рішень
знаходити неочікувані оригінальні рішення.
Комунікативні навички: уміння вести дискусію, переконувати
оточуючих, використовувати наочний матеріал та інші медіа-засоби, кооперуватися в групи, захищати власну точку зору, переконувати опонентів, складати стислий переконливий звіт.
Соціальні навички: в ході обговорення кейса виробляються певні соціальні навички – оцінка поведінки людей, уміння слухати.
Підтримувати в дискусії або аргументувати протилежну думку.
Самоаналіз: непогодження в дискусії сприяє усвідомленню
й аналізу думки інших та своєї власної, моральні та етичні про-
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блеми, які виникають, потребують формування соціальних навичок їх вирішення.
До особливостей використання кейс-методу в післядипломній
освіті ми відносимо вибір та обґрунтування проблеми, яка буде
пов’язана безпосередньо з педагогічною практикою вчителів. Подальша робота над кейсом відбувається у колі визначених проблем.
Вчитель, обмежений конкретною проблемною ситуацією, збирає
інформацію, яка є необхідною для вирішення саме цієї проблеми.
Обов’язковою умовою є чітке й правильне аргументування та формулювання проблемних ситуацій. Перший блок інформації необхідний для написання кейса – інформація про організацію, в якій
працює слухач: її історія, місце розташування, загальна характеристика стратегії та завдань, характеристика педагогічної діяльності,
інформація про мету, завдання, педагогічні технології, які в ній використовуються, про навчальні заклади, які є конкурентними саме
для цієї організації, про елементи зовнішнього середовища, які
необхідно брати до уваги для вирішення соціогуманітарних проблем. Учитель при написанні подібної роботи не просто відтворює
всю відому йому інформацію, а вибирає тільки ті матеріали, які
необхідні і достатні для прийняття рішення у межах визначеної
проблемної ситуації.
Після збору інформації вчитель аналізує її та виробляє напрям
виходу з проблемної ситуації – це і є друга частина кейса, перший
її етап – вибір методів, інструменту, аналізу. Цей вибір має бути
аргументований і відповідати, з одного боку, структурі й складу підготовленої для аналізу інформації, а з іншого – визначеним
завданням. Особливістю цього етапу кейс-методу є інваріантність
рішень: не існує заздалегідь правильних або неправильних рішень,
тому, крім чіткої аргументації шляхів вирішення проблем, викладачу необхідно сформулювати критерії відбору можливих інваріантних рішень.
Переваги кейс-методу порівняно з традиційними формами
науково-методичної та навчальної роботи полягають у тому, що,
з одного боку, кейс-метод потребує більш жорсткого структурування інформації, а з іншого – створює важливу частину єдиної інформаційної бази. Написані за певним єдиним стандартом кейси при
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їх відповідній класифікації використані в методичній діяльності
вчителів стають у цілому дуже важливим елементом правильного
пізнання форм та методів роботи на практиці.
Шляхом формування бази кейсів створюється корисна інформаційна система, на основі якої можуть будуватися певні форми
післядипломної освіти вчителів-словесників.
Забезпечення психолого-педагогічного супроводу саморозвитку професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін
ґрунтується на основі механізмів саморозвитку, відповідно до яких
стимулом до саморозвитку фахівця виступає зміна його ставлення
до себе й до професійної діяльності, усвідомлення здібностей виходити за межі заданого і творчого перетворення самого себе.
Створення умов для саморозвитку професійної компетентності
вчителів-словесників, а також психолого-педагогічний супровід
цих процесів відбуваються на основі концепції гуманізації. Гуманізація освіти має передбачати надання тому, хто навчається, поперше, достатнього обсягу зовнішньої свободи і, по-друге, дієвої
допомоги у здобутті внутрішньої особистісної свободи. У контексті
розвитку професійної компетентності надання зовнішньої свободи
означає створення альтернативних моделей та програм розвитку
професійної компетентності, на основі яких вчитель проектує власну індивідуальну траєкторію. Дієва допомога у здобутті внутрішньої свободи полягає у підтримці змін його ставлення до себе й до
професійної діяльності, тобто мова йде про актуалізацію особистісної та професійної Я-концепції.
У процесі професійного саморозвитку є декілька основних
етапів:
1. Самопізнання (самоспостереження, самоаналіз, самодіагностика).
2. Формування самооцінки та прийняття рішення про необхідність професійного самовдосконалення.
3. Визначення мети професійного саморозвитку та розробка
індивідуальної програми самоорганізації.
4. Практична реалізація професійного саморозвитку (самовиховання певних рис, саморегуляція, самоаналіз, самоконтроль та
самокорекція).
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Звичайно, в ідеальному варіанті саморозвиток професійної
компетентності вчителя-словесника має відбуватися в контексті
загального професійного саморозвитку за визначеною моделлю.
Таким чином, завданнями психолого-педагогічного супроводу
саморозвитку професійної компетентності вчителів-словесників
є такі:
• спонукання викладача до саморозвитку професійної компетентності на основі змін його ставлення до себе й до професійної діяльності;
• формування позитивної особистісної та професійної Я-концепції;
• створення альтернативних моделей та програм розвитку професійної компетентності, на основі яких викладач проектує власну
індивідуальну траєкторію;
• стимулювання самопроектування саморозвитку професійної
компетентності.
Таким чином, наскрізним процесом розвитку професійної
компетентності вчителя-словесника є саморозвиток, який реалізується на всіх етапах професійного становлення викладача шляхом самопроектування, самопланування, самоуправління, які здійснюються безпосередньо самим викладачем.
Психолого-педагогічними умовами, які сприяють розвитку
професійної компетентності вчителів-гуманітаріїв на основах ідей
гуманізації, інтеграції, андрагогічної моделі навчання, є створення
гуманізованого професійного середовища; інноваційне оновлення
освітніх технологій, які використовуються в системі післядипломної
педагогічної освіти; забезпечення науково-методичного супроводу
саморозвитку професійної компетентності вчителів філологічних
дисциплін на основі педагогічної технології самопроектування.
Таким чином, розглядаючи професійну компетентність вчителя-словесника, треба визначити ті умови, які сприяють її формуванню. Необхідними умовами формування професійної компетентності та ключових компетенцій учителя-гуманітарія в системі
післядипломної педагогічної освіти є: розробка методологічної бази, побудови моделі формування компетенцій; індивідуалізація
освітньої діяльності на основі діагностичного оцінювання особистісно-професійного потенціалу педагога; психологічний супровід
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освітньої діяльності; спеціальна андрагогічна підготовка викладачів (навчання технологіям формування компетенцій); ефективне
сполучення теоретичного і практичного в змісті модулів освітніх
програм; створення рефлексивного середовища, здатного до розвитку суб’єктів освітнього процесу.
Основними критеріями роботи інститутів післядипломної педагогічної освіти є: рівень андрагогічної компетентності викладачів та методистів, які працюють з вчителями-практиками, діяльність котрих, в свою чергу, відбувається в навчальних закладах і залежить від їх рівня професійної компетентності; раціональне поєднання теоретичних знань з уміннями застосовувати їх на практиці,
що означає потребу вести пошук ефективних форм і методів
навчання, удосконалення освітніх програм, навчальних планів,
розробку нових навчальних методик, наукових і навчальних посібників для вчителів-словесників.
Очікуване посилення наукової, дослідно-експериментальної,
пошукової, творчої діяльності викладачів та методистів системи
ППО і педагогічних працівників навчальних закладів, як основної
складової їх професійної компетентності, сприяє постійному оновленню освіти, що буде проходити адаптацію до останніх досягнень
науки; активному включенню педагогічних працівників до самостійної професійно орієнтованої діяльності в рамках розробки індивідуального проекту під керівництвом викладача-дослідника;
необхідності створення більш гнучкої освітньої системи, яка б могла, з одного боку, швидко реагувати на нові потреби суспільства,
а з іншого – надавати людині не лише потрібні в сучасному світі
знання та навички, необхідні для успішної професійної діяльності,
але й навчити її швидко адаптуватися до нових умов у майбутньому.
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Додаток 1
АНКЕТА
Шановні колеги!
Із метою вдосконалення післядипломної освіти вчителів-словесників проводиться пілотне дослідження, в якому просимо Вас
взяти участь.
1. За якою формою ви здійснювали підвищення кваліфікації за
останні п’ять років (потрібне підкреслити):
• курси підвищення кваліфікації;
• стажування;
• перепідготовка;
• спеціалізація;
• аспірантура (докторантура).
2. Відзначте форму підвищення кваліфікації, яка справила
найбільший вплив на розвиток Вашої професійної компетентності
(потрібне підкреслити):
• курси підвищення кваліфікації;
• стажування;
• перепідготовка;
• спеціалізація;
• магістратура;
• аспірантура, (докторантура);
• конференції;
• семінари.
3. Яким формам підвищення кваліфікації Ви надаєте перевагу
(підкреслити без обмежень):
• широке застосування сучасних телекомунікаційних мереж
і засобів;
• самостійна робота над розвитком методичної компетентності
за умови якісного нормативного та методичного забезпечення;
• за власною потребою, у нерегламентовані терміни – навчання
без відриву від роботи.
4. Визначте, будь ласка, Ваш освітньо-кваліфікаційний рівень
та посаду:
а) вчитель другої категорії;
б) вчитель першої категорії;
в) вчитель вищої категорії;
г) старший вчитель;
д) вчитель-методист;
інше___________________________________________________________________
Предмет, який Ви викладаєте ______________________________________
~ 77 ~

Додаток 2
Вивчення індивідуального стилю
навчальної діяльності (ІСНД) викладачів

Типи
ІСМД

Емоційноімпровізаційний

Емоційнометодичний

Розсудливоімпровізаційний

Розсудливометодичний

Ознаки стилю

Самооцінка викладачем наявності ознак того чи
іншого ІСМД

1
б

2
б

3
б

4
б

5
б

1. Головне в діяльності викладача – організація
процесу навчання
2. Головним принципом відбору навчального матеріалу є його цікавість для учнів
3. Для_отримання позитивних емоційних відгуків
учнів потрібна часта зміна видів і форм роботи
1. У діяльності викладача рівнозначним є як орієнтація на процес, так і орієнтація на результат
2. Головним принципом відбору навчального матеріалу є суворе дотримання навчальної програми
курсу
3. Мотивація учнів здійснюється завдяки глибокому розкриттю світоглядного змісту гуманітарних дисциплін
1. У діяльності викладача рівнозначні орієнтація
й на процес, і на результат
2. Навчальний матеріал відбирається адекватно до
цілей викладання філологічних дисциплін
3. У використанні форм і методів навчання потрібні обережність, дотримання традиції
4. Лекційна форма
1. Головне у діяльності викладача – результат
навчання
2. Головним результатом навчання є знання,
уміння й навички учнів
3. Лекція
є найбільш
ефективною
формою
навчання
4. Для досягнення результату достатньо використання традиційних засобів навчання

Інструкція. За кожним показником типів індивідуального стилю
методичної діяльності кожен викладач визначає ступінь вираженості
за 5-бальною системою. Переваги того чи іншого ІСМД виявляються
за сумарною кількістю балів.
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Додаток 3
АНКЕТА
«Мотиви розвитку методичної діяльності»
Оцініть за 5-бальною системою фактори, які спонукають Вас до
розвитку методичної компетентності (5 балів – найбільший вплив; 4 –
здійснюють суттєвий вплив; 3 – вплив відчувається певною мірою;
2 – вплив майже відсутній; 1 – вплив абсолютно відсутній).
1. Можливість впливати на розвиток особистості учнів, формування їхнього світогляду.
2. Підвищення якості ЗУН учнів з дисциплін філологічного циклу.
3. Підвищення якості методичної діяльності.
4. Інтерес до педагогічної діяльності.
5. Інтерес до комплексу проблем гуманітарної освіти.
6. Можливість творчого пошуку у методичній діяльності.
7. Бажання поглибити свої знання у сфері методики.
8. Інтерес до дисципліни, яку викладаю.
9. Звичка робити будь-яку справу якісно.
10. Бажання самореалізуватися (реалізувати свій досвід, знання).
11. Потреба працювати краще, ніж інші.
12. Потреба у максимальній самостійності.
13. Можливість отримати нагороду.
14. Можливість зробити кар’єру.
15. Можливість встановити корисні стосунки.
16. Можливість більш успішно атестуватися.
17. Потреба у повазі з боку колег.
18. Бажання здобути повагу учнів.
19. Можливість отримати задоволення від спілкування з колегами.
20. Встановлення добрих стосунків з колегами.
Опрацювання результатів анкети
Класифікація мотивів за мотиваційними сферами:
1. Мотиви, пов’язані з цінностями педагогічної професії: 1, 2, 3, 4.
2. Мотиви, детерміновані пізнавальними потребами: 5, 6, 7, 8.
3. Мотиви самоствердження: 9, 10, 11, 12.
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4. Соціально-моральні мотиви (мотиви професійної співпраці): 17, 18, 19, 20.
5. Утилітарні мотиви (мотиви особистісного добробуту): 13,
14, 15, 16.
Високий рівень мотивації до розвитку методичної компетентності відзначається у викладачів, в яких до верхньої п’ятірки увійшли мотиви, пов’язані з цінностями педагогічної професії та самоствердженням.
Середній рівень мотивації до розвитку методичної компетентності відзначається у викладачів, які до верхньої п’ятірки віднесли
детерміновані пізнавальні потреби та соціально-моральні мотиви.
Низький рівень мотивації до розвитку методичної компетентності відзначається у викладачів, які до верхньої п’ятірки віднесли
переважно утилітарні мотиви.

Додаток 4
АНКЕТА
«Функції філологічних дисциплін»
Шановні колеги!
Просимо взяти участь у дослідженні, спрямованому на підвищення якості розвитку професійної компетентності вчителів-словесників дисциплін філологічного циклу.
З якими з цих тверджень Ви згодні? (Підкреслити потрібне).
1. Гуманізація педагогічної діяльності означає:
а) сприймання суб’єкта навчання як неповторної та унікальної
цінності, яка володіє певним ступенем свободи;
б) культивування особистісного й професійного самовизначення;
в) створення особливого рефлексивно-гуманістичного середовища;
г) засвоєння особливостей внутрішньої та зовнішньої техніки
педагогічної діяльності на засадах гуманізму;
д) комплексна адаптація та вдосконалення виявлених у педагогічній діяльності навичок різнобічної підготовленості;
ж) набуття теоретичних знань і практичного досвіду.
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2. Відзначте, які освітні моделі найбільш ефективно забезпечують єдність змістового та процесуального аспектів викладання
філологічних дисциплін:
а) гуманістично спрямована модель;
б) особистісно орієнтована;
в) соціокультурна;
г) інтегративна;
д) модель предметної організації змісту освіти;
ж) технологічно орієнтована модель.
3. З якими з цих тверджень Ви згодні?
Пріоритетними у визначенні специфіки викладання філологічних дисциплін є такі компоненти:
а) емоційно-ціннісна природа гуманітарного пізнання;
б) функції гуманітарних дисциплін у професійній освіті;
в) зміст гуманітарних дисциплін;
г) особливості предмета, який викладається;
д) вікові особливості студентів;
ж) нічим не відрізняється від викладання інших дисциплін.
Методика опрацювання анкети:
Відповіді на запитання А), Б), В) – усвідомлення специфіки
функцій дисциплін гуманітарного циклу в освітньому процесі.
Відповіді на запитання Г), Д) – обізнаність у специфіці функцій дисциплін гуманітарного циклу в освітньому процесі.
Відповіді на запитання Ж) – відсутність знань про специфіку
функцій дисциплін гуманітарного циклу в освітньому процесі.

Додаток 5
АНКЕТА
«Потреба в інноваційній діяльності»
Підкресліть, будь ласка, в кожному блоці питань відповіді,
з якими Ви згодні.
1. Інновації в гуманітарній освіті середньої школи:
а) необхідні у зв’язку з тенденціями Болонського процесу;
б) необхідні у зв’язку зі специфікою гуманітарної освіти;
в) не потрібні: це данина моді.
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2. Ви впроваджуєте інновації в методичній діяльності:
а) через власну потребу в постійному самовдосконаленні професійної діяльності;
б) через вимоги ззовні;
в) не впроваджуєте інновацій, бо вони не потрібні.
3. Відзначте найбільш актуальний напрям інновацій у вищій
школі:
а) підвищення якості знань майбутніх фахівців;
б) гуманізація навчального процесу;
в) нічого змінювати не потрібно.
Опрацювання результатів :
1 б), 2 а), 3 б) – усвідомлена внутрішня потреба в інноваційних
змінах методичної діяльності;
1 а), 2 б), 3 а) – запровадження інновацій під зовнішніми
впливами;
1 в), 2 в), 3 в) – відсутня потреба в інноваційній діяльності.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-МОВНИКА
Т.М. Путій
Стрімкі зміни інформаційно-освітнього середовища створюють нові форми організації, управління й презентації навчального матеріалу. Поява електронної лінгводидактики [2] є реакцією
на зміну формату представлення навчально-методичного матеріалу та нових комунікаційних засобів взаємодії педагога й учня.
Стратегія модернізації вітчизняної освіти спрямована на розвиток ключових компетенцій в інтелектуальній, комунікаційній,
інформаційній сферах. Компетентнісний підхід, який акцентує увагу на результативності освіти, полягає не в певній сумі знань учня
або кількості засвоєної ним інформації, а в здатності «людини діяти в різних проблемних ситуаціях» [25, с. 5].
Багато напрямів розвитку освіти в країні, визначених як пріоритетні в «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», прямо або опосередковано пов’язані з використанням інформаційних технологій [10].
Можливості інформаційних і телекомунікаційних технологій
різко зросли й розширилися з появою глобальної мережі Інтернет
та її проникненням в усі сфери діяльності людини, до їх числа належить і сфера освіти. Використання електронних засобів навчання
(ЕЗН), освітніх електронних ресурсів (ОЕР), у тому числі й розміщених у мережі Інтернет, створює умови для розвитку інноваційних методів навчання.
Практика доводить, що сучасний вчитель-мовник, активно використовуючи інформаційні та телекомунікаційні технології в своїй
професійній діяльності, як правило, не залишається осторонь від розробки окремих ЕЗН. При цьому аналіз якості освітніх електронних
ресурсів, створених професійними колективами та окремими педагогами, демонструє, що питання відбору та коректного представлення в них змістовного матеріалу потребують опрацювання.
Існуючий набір методичних компонентів, що лежать в основі
технології створення та застосування ЕЗН, вимагає доповнення
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обґрунтованим понятійним апаратом, що враховує динамічність
інформаційних технологій і дозволяє об’єктивно визначити місце
цих засобів у методичній системі навчання мови та літератури;
принципами відбору та оптимізації форми подання навчальної інформації в ЕЗН; замкнутою системою класифікації на основі врахування різних дидактичних і технологічних аспектів; методикою візуальної оцінки якості ЕЗН на окремих етапах його розробки.
А.В. Осін виділяє три основних типи ефективних електронних
освітніх ресурсів (ЕОР): текстографічні, елементарні аудіовізуальні
та мультимедійні [12].
Текстографічні ресурси – найпростіші, це електронна форма
тексту з ілюстраціями. Значна спорідненість таких ЕОР з книгою
сприяла появі терміну «електронний підручник». Текстографічні ЕОР
ефективні у випадках, коли необхідно залучити відомості з багатьох
джерел, а також у разі, коли вміст ресурсу оперативно оновлюється.
Елементарний аудіовізуальний ресурс являє собою простий
комп’ютерний файл, що містить фотографію, відеозапис, музичний
фрагмент тощо. Оскільки в даному випадку дидактична основа відсутня, відносити ці ресурси до освітніх можна тільки опосередковано. Найчастіше вони грають роль електронних наочних посібників при роботі викладача в аудиторії, служать джерелами аудіовізуальних ілюстрацій.
При використанні цих ресурсів комп’ютер виконує роль допоміжного засобу й не впливає на зміну дидактичної, методичної, організаційної та інших сутностей освітнього процесу.
Мультимедійні ЕОР – можливість одночасного відтворення на
екрані комп’ютера й у звуці узгодженої сукупності текстових та аудіовізуальних елементів, що представляють різними способами досліджувані об’єкти й процеси. Характерною властивістю мультимедіа
контенту є інтерактивність, причому варіанти взаємодії можуть
мати різні рівні складності. Ці найбільш складні у виготовленні ресурси включають безліч змістовних елементів і програмний сценарій їх інтерактивного подання.
У процесі формування електронного контенту (ЕК) розробники використовують три підходи, які визначають як технологічний,
публіцистичний і семантичний [7].
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Для технологічного підходу характерне використання різних
технологій для створення тестів як засобу інтеграції розрізнених
елементів змісту. Прикладом можуть служити різні системи автоматизації тестування. Публіцистичний підхід відрізняється таким
способом викладу матеріалу, при якому увага читача (користувача)
концентрується на певних цільових установках.
Семантичний підхід заснований на побудові логічної схеми
викладу навчального матеріалу, яка згодом стає основою структури
контенту [4]. Основна ідея цього підходу полягає в інтеграції інформаційних складових відповідно до спеціально побудованих структур даних (ієрархіям), що відображають смислову підпорядкованість понять – основи змісту навчальної дисципліни.
ЕЗН повинні відповідати стандартним дидактичним вимогам.
Реалізація принципу науковості визначає рівень глибини, коректності та достовірності змісту навчального матеріалу. Ступінь теоретичної складності й глибини вивчення навчального матеріалу,
врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів забезпечується реалізацією принципу доступності.
Вимога забезпечення принципів свідомості навчання, самостійності передбачає організацію ЕЗН самостійної роботи учнів
з навчальною інформацією з предмета при чіткому розумінні кінцевих цілей і завдань навчальної діяльності.
Характером навчально-пізнавальної діяльності зумовлена необхідність забезпечення принципу проблемності і наочності навчання.
До стандартних дидактичних вимог відносяться й принципи
систематичності й послідовності навчання, єдності освітніх, розвиваючих і виховних функцій при використанні ЕЗН.
Крім перерахованих традиційних дидактичних вимог до ЕЗН
пред’являються і специфічні дидактичні вимоги. Навчання з використанням комп’ютерних технологій значною мірою базується на
технічній інфраструктурі: комп’ютері (як інструменті для розміщення та подання навчальної інформації) та комп’ютерних мережах (як засобі доступу до неї). Тому при створенні електронних засобів навчання необхідно враховувати принцип розподіленості
навчального матеріалу.
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ЕЗН можуть бути розділені на дві групи: ті, що знаходяться
безпосередньо в учня, або ті, що розташовані в локальній мережі та
розміщуються на серверах глобальної мережі Інтернет (Інтернетресурси). Спосіб розміщення інформації накладає певні вимоги на
технології створення електронних засобів навчання й подальшого
доступу до них.
Комп’ютер стає основним дидактичним інструментом. Замість розрізнених навчальних програм потрібен цілісний інтерактивний курс, який із достатньою повнотою представляє всю навчальну інформацію. Принцип інтерактивності навчального матеріалу – другий важливий принцип, який слід враховувати під час
розробки електронних засобів навчання.
Інтерактивні засоби дають можливість інтегрувати різні середовища подання інформації, такі як текст, статичну й динамічну
графіку, відео- та аудіозаписи в єдиний комплекс, що дозволяє учням бути активним учасником навчального процесу, оскільки видача інформації відбувається у відповідь на його певні дії. Використання мультимедіа дозволяє максимально врахувати індивідуальні
особливості сприйняття інформації. Таким чином, третій принцип,
який слід враховувати при створенні електронних засобів навчання, – принцип мультимедійного подання навчальної інформації.
Будь-яка нова форма навчання вимагає створення психологопедагогічної основи, без якої неможливо говорити про успішність
і ефективність навчального процесу. Тому слід виділити також ряд
психологічних принципів, що впливають на успішність і якість
навчання з використанням ЕЗН.
Особливе місце посідає проблема врахування психофізіологічних особливостей людини під час реалізації технології створення
електронних засобів навчання.
Успішність навчання головним чином пов’язана з особливостями сенсорно-перцептивних процесів, що визначають сприйняття
інформації та складають процеси, які надають можливість утримувати інформацію в пам’яті й відтворювати її.
Сучасні технології навчання, що базуються на використанні
комп’ютерної техніки, потенційно мають колосальні можливості.
Однак повноцінне застосування комп’ютеризованих технологій ви~ 88 ~

магає серйозного опрацювання проблеми взаємодії людини й технічних засобів. Йдеться про формування біотехнічної системи, в якій
певним чином розподілені керовані інформаційні потоки. Складність такого комплексу за умови неоптимального використання психофізіологічних можливостей учнів може бути надмірною. Це призводить, як показує практика, до низької ефективності процесу
навчання. Саме ця причина в багатьох випадках служить підставою
для відмови від використання деяких електронних засобів навчання.
Обсяг інформації, що пропонується учням за певний проміжок часу, варіюється залежно від їх індивідуальних особливостей.
Існує цілий ряд формальних прийомів, що дозволяють з’ясувати
наявний рівень знань, проте досвідчені викладачі «інтуїтивно» відчувають настрій учнів, контактність, готовність до сприйняття матеріалу і відповідно коригують хід заняття. У цьому одна з проблем
електронних засобів навчання – комп’ютер не може відчувати
емоційний стан людини.
Основна проблема на шляху оптимізації навчання з точки зору збереження й розвитку адаптаційних резервів – оцінка та корекція стану людини в процесі отримання нових знань. Звідси випливає четвертий принцип, який слід враховувати при створенні
електронних засобів навчання – принцип адаптивності до особистісних особливостей учня.
Вимога забезпечення повноти (цілісності) й безперервності дидактичного циклу навчання означає, що ЕЗН повинні надавати можливість виконання всіх ланок дидактичного циклу в межах одного
сеансу роботи з інформаційною технікою.
Розвиток інтелектуального потенціалу учня під час роботи
з ЕЗН передбачає формування стилів мислення (алгоритмічного,
наочно-образного, теоретичного), вміння приймати оптимальне
або варіативні рішення.
ЕЗН повинні задовольняти й методичні принципи: пред’явлення навчального матеріалу з опорою на взаємозв’язок і взаємодію
понятійних, образних і дієвих компонентів мислення; відображення системи наукових понять у вигляді ієрархічної структури високого порядку; надання учням можливості різноманітних контрольованих тренувальних дій.
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На успішність і якість впровадження ЕЗН в процес навчання
мови та літератури впливають і ряд психологічних вимог: врахування особливостей таких пізнавальних психічних процесів, як сприйняття (переважно зорове, а також слухове, дотикове), увага (її
стійкість, концентрація, переключення, розподіл і обсяг уваги),
мислення (теоретичне понятійне, теоретичне образне, практичне
наочно-образне, практичне наочно-дієве), уява, пам’ять (миттєва,
короткочасна, оперативна, довготривала, явище заміщення інформації в короткочасній пам’яті).
ЕЗН повинні бути спрямовані на розвиток як образного, так
і логічного мислення.
Незважаючи на визначальну роль самостійної роботи
в навчанні із застосуванням ЕЗН, основними суб’єктами навчального процесу є учень і викладач. Співучасть учня у пізнавальній
діяльності нарівні з учителем є однією з умов якісної освіти.
Дидактичний потенціал розкривається не тільки в тому, що
електронні засоби навчання, в тому числі й опубліковані в мережі
Інтернет, є джерелом освітньої інформації, а й у тому, що вони
виступають як засоби, інструменти для її пошуку, переробки, подання навчального матеріалу на уроках російської мови й в позаурочній діяльності.
Для успішної побудови інформаційного середовища навчання
російської мови та літератури педагогу необхідно брати участь
у процесі створення значущого і осмисленого дидактичного або
навчального продукту, що представляє інтерес для нього самого
і для учнів. Створення ЕЗН вимагає використання всього потенціалу мультимедійності, інтерактивності та гіпермедійності інфокомунікаційних технологій у всіх їх проявах.
Вчителі-мовники області використовують два типи інструментальних систем створення комп’ютерних навчальних засобів:
прикладні програми загального призначення (наприклад, пакета
прикладних додатків Microsoft Office); спеціалізовані інструментальні системи. Так наприклад, гіпермедійні можливості прикладних
програм загального призначення, такі як аудіовізуальна подача
навчального матеріалу і гіпертекстовий зв’язок між лінгвометодичними об’єктами як усередині одного файлу (закладки), так і між
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зовнішніми файлами, об’єднаними одним інтерфейсом, дозволяють створювати комп’ютерні засоби навчального призначення.
Спеціалізовані інструментальні системи можуть бути самостійними програмними продуктами або включатися в структуру
інструментальних засобів в якості інтегрованого блоку. Компаніїрозробники програмного забезпечення постійно створюють і впроваджують у практику інструментальні програми, спеціально призначені для розроблення навчальних курсів і тестуючих систем для
навчання з різних дисциплін як в автономному, так і мережевому
режимах. Програмні інструменти нового покоління («програмні
оболонки», «прикладні додатки») дозволяють учителю самостійно
включитися у створення електронних навчальних ресурсів, їх модернізацію, розміщення в Інтернеті та управління ними дистанційно. Так, наприклад, для створення тестів вчителями російської
мови Запорізької області активно використовуються Hot Potatoes,
АД Tester, Test-W тощо.
Використовуючи метод візуального редагування при створенні
КЗН, вчитель отримує нову ступінь свободи, що дозволяє йому реалізувати дидактичні та методичні ідеї в новому форматі самостійно,
бути правовласником створюваного продукту й адекватно реагувати
на всі зміни, що відбуваються у сфері інфокомунікацій, розвиватися
разом із змінами в електронних і цифрових технологіях.
Із урахуванням умов сучасного інформаційно-освітнього середовища вчителями російської мови, членами обласної творчої
групи, створені електронні засоби навчання нового покоління для
різних рівнів і аспектів навчання російській мові:
1) електронний навчальний посібник «Стилистика. Культура речи. Риторика (часть 1)» (рекомендовано МОН України до використання у навчальних закладах, протокол № 4 від 30. 06.2010 р.) [20].
2) комп’ютерний тренажер «Русский язык. 5–9 классы. Интерактивные диктанты» [22].
Електронний посібник «Стилистика. Культура речи. Риторика
(часть 1)» охоплює програмовий матеріал із російської мови для 10–
11 класів і являє собою мультимедійний продукт – об’єднання кількох способів подачі інформації – текст, нерухомі зображення (картинки і фото), рухомі зображення (мультиплікація та відео) i звук.
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Завдання цього посібника – навчити правильно говорити, вміло вживати лексико-граматичні багатства мови, ресурси синтаксису;
композиційно правильно будувати усний виступ і писати твори, доповіді, а також навчити думати, переконувати не однією лише фразою, а насамперед логікою, знаннями, глибокою впевненістю в тому, про що говорить, що доводить, до чого закликає учень.
Електронний посібник доповнює друкований підручник,
дозволяє забезпечувати фактично миттєвий зворотний зв’язок;
працювати в індивідуальному режимі, допомагає швидко відшукати потрібну інформацію; значно економить час при багаторазових
зверненнях до гіпертекстових пояснень.
Інформація з курсу «Стилістика. Культура речи. Риторика (часть
1)» представлена закінченими фрагментами навчального матеріалу
з обмеженим числом предметних понять. Для зручності вчителя
і учня назви тем (рубрикація, система заголовків), що увійшли в даний
посібник, фактично збігаються з програмою з навчального предмета
та відповідними параграфами друкованих підручників. Активні кнопки «Стилистика», «Культура речи», «Словари и справочники» дозволяють швидко переходити від розділу до розділу, а інтерактивний рубрикатор – здійснювати навігацію всередині розділу (рис. 1).

Рис. 1. Інтерактивний рубрикатор посібника

Структурованість, зручність у використанні, наочність викладеного матеріалу в посібнику реалізуються шляхом використання
гіпертексту (формат html) – методу нелінійної подачі текстового
матеріалу, в якому певним чином виділені слова, пов’язані гіпер~ 92 ~

посиланнями з відповідними текстовими фрагментами, ілюстраціями, таблицями, схемами, відеоматеріалами (рис. 2).

Рис. 2. Використання нелінійної подачі матеріалу

Таким чином, учень має змогу не просто «гортати» сторінки
тексту, а й відхилятися від лінійного опису за будь-яким посиланням,
тобто самостійно керувати процесом отримання інформації. Важливим елементом є підключення довідкового й словникового блоку,
вправи якого передбачають систематичне звернення до них учнів.
Теоретичний матеріал посібника супроводжується блоком
навчальних завдань для самоконтролю, що забезпечує діагностику
якості засвоєння нового матеріалу і стимулює постійну високу мотивацію учнів. Залежно від характеру відповіді використовується
п’ять видів завдань: «правильно-неправильно», з альтернативною
відповіддю, з короткою відповіддю, на заповнення пропусків, на
класифікацію.
Посібник забезпечує можливість отримання паперової копії
статичних розділів, можливість копіювання обраної інформації
в особистий електронний конспект. Зручним елементом інтерфейсу є лінійка прокрутки, що дозволяє повернутися до будь-якої частини інформації посібника.
Робота зі стилістики починається з поняття стилістики як науки
про мову. Потім, отримавши уявлення про систему функціональних
стилів, учні знайомляться детально з кожним з них, їх жанровим втіленням, з поняттям індивідуально-авторського стилю. Останнє
є принципово важливим: заглиблюючись у своєрідність авторського
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стилю, учень доходить висновку, що стиль відображає погляди, світогляд, ставлення до світу, що в стилі виражається особистість, відповідно і в нього, учня, повинен бути свій індивідуальний стиль.
Для того, щоб робота зі стилістики мала для учнів практичні
виходи, під опрацювання офіційно-ділового стилю, наприклад, учні мають можливість познайомитися з діловим етикетом, з оформленням ділових паперів (зразки їх наведено в посібнику), з деякими мовними стандартами, характерними для стилю документів,
з якими їм в майбутньому доведеться мати справу.
Стилістичне диференціювання лексики й фразеології, виявлення й використання мовних елементів, що мають відтінок високого або, навпаки, зниженого стилю; добір синонімічних слів і зворотів, які змінюють стильове забарвлення висловлювання; аналіз
порядку слів у реченні, вимови, інтонаційних засобів, розділових
знаків пронизують роботу учнів над багатьма включеними в посібник завданнями.
Основна увага в посібнику приділяється характерним особливостям стилів мови: мета висловлювання, умови промови (офіційна чи неофіційна обстановка), жанри, характерні лексика й синтаксис, емоційність, образність, простота мови, її логічність тощо.
Залежно від профілю школи (класу) вчитель може змістити
акценти, зробити ключовими ті стилі (або один зі стилів), які найбільш повно відповідають навчальним цілям. Наприклад, розділ
посібника «Науковий стиль» містить значну кількість вправ на відпрацювання вміння знаходити й утворювати терміни, співвідносити їх з галузями науки й техніки (рис. 3).

Рис. 3. Розділ посібника «Науковий стиль»
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Робота над публіцистичним стилем мови пов’язана з повсякденним життям учнів, з їх реальними життєвими планами, з моральними, естетичними, соціальними цінностями, доступними
сприйняттю та розумінню школярів.
Тексти вправ посібника дають можливість вільно варіювати
виконувані на їх основі завдання: зі структури тексту, з лексики
та фразеології, з морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації, стилістики.
Вивчаючи систематичний курс літератури, учні дізнаються,
що в художньому стилі мови, крім типових для нього мовних засобів, використовуються засоби інших стилів, особливо розмовного.
Основну увагу під час вивчення художнього стилю сфокусовано на
образно-художній, естетичній функціях мови, функції емоційнообразного впливу на читача, слухача. Ця функція й робить мову
першоелементом одного з видів мистецтва – художньої літератури.
У посібнику також розглядаються теоретичні основи культури
мовлення, специфіка й види мовленнєвої діяльності. Запропоновані
завдання для самостійної роботи активізують пізнавальну діяльність, контролюють її результати. Ілюстративний матеріал підібраний з сучасних засобів масової інформації та художніх творів популярних авторів (рис. 4).

Рис. 4. Ілюстративний матеріал посібника
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Матеріали посібника поглиблюють знання учнів про російську
культуру, а робота з текстами навчить їх зіставляти явища російської культури з явищами культури українського народу.
Електронний посібник, даючи вчителю й учням конкретний
матеріал для роботи, пропонує пріоритетні напрями занять із російської мови у старших класах, серед яких принципово вагомими
є: повторення не як дублювання раніше вивченого, а як складова
частина вивчення нового; вправи з правопису як елемент роботи
над новим матеріалом; акцентування на тексті та стилі мовлення;
відмова від адаптованого, спрощеного дидактичного матеріалу;
включення в роботу текстів різних стилів і жанрів; організація роботи учнів як на літературних текстах, так і на живому мовному
матеріалі; розмаїття жанрів творчих робіт учнів (рис. 5).
Рівень подачі теоретичного матеріалу (основна інформація
з теми плюс опція «Подробнее»), тренувальні вправи, тести та
практичні завдання різної складності дозволяють використовувати
даний навчальний посібник учням старших класів шкіл з російською й українською мовою навчання.
Електронний посібник може використовуватися як засіб дистанційного навчання, реалізуючи при цьому принципи активності,
самостійності, поєднання колективних та індивідуальних форм
навчальної роботи, мотивації, зв’язку теорії з практикою.

Рис. 5. Повторення як складова частина вивчення нового матеріалу

~ 96 ~

Іншим самостійним програмним продуктом, створеним творчою групою «ІКТ на уроках мови і літератури», є комп’ютерний
тренажер «Русский язык. 5–9 классы. Интерактивные диктанты»
(електронний посібник). Його розробку зумовили інтерес учнів до
активного використання інтерактивних диктантів під час навчання російської мови та труднощі у використанні текстів, пропонованих в Інтернеті (розбіжності в навчальних програмах з предмету, в підходах до оцінювання; відсутність постійного доступу
до Інтернету тощо) (рис. 6).
Інтерактивна система проведення диктантів є основною частиною створеного комплексу й представляє локальну версію інтерактивного диктанту. Як і в системах, що працюють в режимі онлайн (www.lexicon555.com, http://language.edu.ru, www.gramota.ru
тощо), в реалізованій системі є доступним такий функціонал: можливість вибору тексту диктанту; подання орфо- і пунктограм з використанням контекстного меню, яке «прикріплюється» до них та
містить варіанти вибору; ведення статистики (підрахунок кількості
помилок різного типу); надання після перевірки диктанту інформації підручника щодо помилкових відповідей.

Рис. 6 Вид вікна оболонки електронного посібника
«Російська мова. 5–9 класи. Інтерактивні диктанти»
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Програма працює зі звичайними текстовими файлами (.txt),
які можуть містити довільний текст з кодованими орфо- і пунктограмами. Матеріали таких розділів, як «Учебники», «Словари»,
«Справочники», «Игры» взято з ресурсів, які знаходяться у вільному
доступі. Останні виконують в процесі навчання не менш важливу
функцію. Інтернет-ігри з російської мови збільшують активний і пасивний лексичний запас гравців, сприяють регулярному зверненню
до нормативних лексикографічних посібників, підвищують грамотність, тренують пам’ять, розвивають логіку й асоціативність мислення, вчать правильно вибирати стратегію і тактику спілкування.
Правила кодування текстів диктантів представлені в програмному комплексі, їх алгоритм доступний користувачеві, що дає можливість кожному вчителю російської мови стати співавтором електронного продукту й запропонувати своїм учням текст диктанту,
який відповідає всім вимогам навчальної ситуації (рис. 7):
Номер правильного
варіанту в переліку
(буква «о»)

Вірна відповідь
Порядковий
номер

Код

Варіанти вибору

Номер правильного
варіанту у переліку
(кома)

Вірний варіант

Рис. 7. Структура кодів

Правопис і пунктограми, з якими буде працювати користувач,
відображаються у квадратних дужках і спочатку виділені синім кольором. Загальна кількість питань вказується в правій верхній частині вікна. При натисканні лівої кнопки миші на орфо- або пунктограми в квадратних дужках виводиться меню, яке містить список
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можливих варіантів вибору відповіді. При виборі потрібного варіанта замість квадратних дужок у відповідне місце тексту буде
встановлений потрібний символ.

Рис. 8. Вікно інтерактивної системи перевірки орфографії

Після обробки тексту користувач може перевірити правильність виконання роботи, натиснувши кнопку «Проверить». Після
цього правильні відповіді в тексті будуть позначені зеленим кольором, помилки – червоним. У лівій нижній частині будуть виведені
результати перевірки (сектор «Результаты») (рис. 9):

Рис. 9. Вид тексту після виконання перевірки
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Позиціонуючи курсор праворуч від помилки, можна побачити
правило, порушене під час виконання завдання (сектор «Правило»)
(рис. 10):

Рис. 10. Виведення докладної інформації про помилку

Крім створення електронних посібників вчителі-практики активно використовують ресурси мережі Інтернет. Розглядаючи Інтернет як технічний засіб обміну інформацією, можна говорити
про те, що він збільшує дальність і розширює зону дії вербальних
форм інформації [6]. Спектр ресурсів Інтернету, які застосовуються
під час навчання мовленнєвої діяльності, є досить широким. Для
викладачів російської мови, які починають активно освоювати Інтернет, у даний час на першому плані стоїть завдання навчитися
шукати й використовувати інформацію. Друге завдання – максимально ефективно впроваджувати різні можливості Інтернету
в процес навчання російської мови й у позаурочну роботу з предмета. Технології визначають форму використання ресурсів.
У комп’ютерному класі з комп’ютерами достатньої продуктивності та відповідним програмним забезпеченням з виходом
в Інтернет учень не тільки аналізує матеріали за заданою темою,
але й має можливість для обґрунтування власних рішень звертатися до додаткових матеріалів; на конкретному прикладі роботи за
заданою темою отримує загальну підготовку використання інформаційних технологій ХХІ століття [11].
Серед веб-проектів, орієнтованих на поширення знань про
російську мову й культуру мовлення, вчителями російської мови
активно використовуються такі ресурси: довідково-інформаційний
портал «Грамота.Ру» (http://www.gramota.ru); проект «Русские словари» (http://www.slovari.ru), підтримуваний Інститутом російської
мови імені В.В. Виноградова РАН, що містить загальнодоступну лін~ 100 ~

гвістичну інформацію різного типу; портал «Культура письменной
речи» (http://www.gramma.ru), завданням якого є допомога в оволодінні нормами сучасної російської літературної мови й навичками вдосконалення усного та писемного мовлення, створення й редагування тексту; Інтернет-ресурс «Национальный корпус русского
языка» (http://www.ruscorpora.ru), тексти якого доступні для некомерційного використання в науково-дослідних і навчальних цілях;
сайт «Светозар», де представлені відкриті міжнародні олімпіади
школярів із російської мови, цікава лінгвістика, словник юного філолога, підручники тощо.
Ці портали є новим засобом масової інформації та комунікації,
становлять «мережеве інформаційне агентство новітнього часу» [24],
регулярне звернення до якого в рамках навчального процесу поряд
з друкованими та електронними засобами масової інформації
сприяє підвищенню грамотності й рівня культури мовлення учнів.
Використання Інтернету в даному випадку не тільки підвищує інтерес до навчання, але й дозволяє пожвавити навчальний процес.
До числа важливих змін в інфокомунікаційних технологіях
останніх років можна віднести появу в середовищі програмних рішень систем управління контентом (CMS), тобто такого програмного інструменту, який призначений для створення функціонального
середовища в мережі, що дозволяє користувачеві реалізувати інформаційні проекти різної професійної спрямованості. На основі CMS
можна побудувати невеликий сайт або великий портал, ефективно
керуючи структурою й змістом із будь-якого місця, де є доступ до
Інтернету. Кожен сайт має свій набір необхідних модулів у залежності від тих чи інших завдань, які вирішуються на цьому сайті.
Практика включення інструментів Інтернет у зміст комп’ютерної підтримки навчання російської мови підтвердила значущість цих інструментів (електронної пошти, технології вікі, блогів,
служб миттєвих повідомлень, голосового зв’язку та відеозв’язку)
в підтримці та розвитку комунікативної, пізнавальної, творчої активності учнів; методичному та дидактичному супроводі професійної діяльності вчителів-словесників.
Із кожним роком створюється все більше модулів для забезпечення різних видів діяльності під час навчання мови. Найпопулярніші
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модулі сучасних сайтів дозволяють його власникові управляти
навчальним контентом; організувати спільну роботу в мережі; розподіляти права доступу до ресурсів сайту; створювати каталоги необхідної літератури та мультимедійних ресурсів, орієнтованих на
навчання мови; проводити інтерактивні опитування учнів; створювати форуми або чати; редагувати навчальний контент у режимі реального часу; вести статистику відвідувачів сайту (хто, коли, скільки часу був на сайті, якими ресурсами цікавився тощо) й багато іншого.
Такі функції виконують сайти «Виртуальное методическое объединение учителей русского языка и литературы Запорожской области»
(http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Виртуальное_МО_учителей
русского_языка,_литературы_и_мировой_литературы), сайти районних методичних об’єднань учителів-мовників (http://allajulia47.
blogspot.com), персональні сайти й блоги педагогів (http://myblogzotov.blogspot.com) (рис. 11):

Рисунок. 11. Робота вчителів російської мови в мережі

До числа надзвичайно важливих інноваційних якостей системи управління контентом, безсумнівно, потрібно віднести наявність системи статистичного збору інформації про відвідувачів
сайту. Це дозволяє викладачеві (колективу викладачів) мати повну
статистичну картину про свої ресурси у світовій мережі. Найбільша
відвідуваність певних ресурсів або засобів навчання свідчить про
те, що цей ресурс є затребуваним.
~ 102 ~

У сучасному навчанні підвищення дидактичної ефективності
освітньої системи та якості шкільної мовної освіти полягає в науково обґрунтованій інтеграції сучасних інформаційно-педагогічних
і традиційних технологій навчання й контролю, а також у створенні
умов для реалізації творчого потенціалу учнів.
Використання вчителем-словесником в у мовах дефіциту нормативно відпущеного навчального часу крім традиційних вербальних,
малоінформативних суб’єкт-об’єктних технологій навчання нових
дозволяє дистанційно керувати навчальним процесом, забезпечуючи
учнів необхідним навчальним інструментарієм, інформацією й комунікаціями, стимулюючи його високу особистісну активність, розвиває пізнавальну активність учнів під час навчання предмету.
За визначенням Я.С. Биховського, «освітній веб-квест – це
сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи іншу
навчальну задачу. Розробляються такі веб-квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання у навчальному процесі» [1].
Вперше термін «веб-квест» (WebQuest) був запропонований
професором освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США) Берні
Доджем в 1995 році під час розробки інноваційних додатків Інтернету для інтеграції в навчальний процес. Автор виділяє три принципи
класифікації веб-квестів: за тривалістю виконання (короткострокові
й довгострокові), за предметним змістом (монопроекти й міжпредметні веб-квести), за типом завдань, які виконують учні [26].
Обов’язковими складовими веб-квесту є вступна частина
(презентація проблеми, опис головних ролей учасників, сценарій
квесту, план роботи або огляд всього квесту); захоплююче й здійсненне завдання; дидактично кваліфікований відбір інформаційних
ресурсів, рекомендованих учителем (засоби, які можна використовувати під час виконання завдань, включаючи інформаційні ресурси
Інтернет); алгоритм виконання завдання, чітко структурований
маршрут пошуку рішення; фінал квесту, що презентує результат пошукової роботи учнів та підсумки роботи щодо заявленої теми. Критерії оцінювання залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються в веб-квесті, і подаються у вигляді бланку (таблиці) оцінки.
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У процесі роботи над веб-квестом викладач перестає бути основним джерелом знань для учнів. Він формулює завдання, добирає джерела та посилання в Інтернеті, виконує консультативну
роль, створює навчальну обстановку.
Упровадження веб-квест технології в навчання мови та літератури в школі дозволяє створити на його базі цілісний дидактичний конструкт, що включає унікальну форму навчання, зміст, методи навчання та контролю, і дає можливість дистанційно керувати
самостійною навчальною діяльністю школярів у підготовленому та
дидактично структурованому Інтернет-середовищі, що забезпечує
необхідний процес занурення учнів в інформаційне оточення з одночасним освоєнням методів пошуково-конструктивної роботи
в ньому в поєднанні з проблемними, пошуковими, ігровими, інтерактивними, командними методами навчання.
У 2013 році кафедрою інформатики та інформаційних технологій в освіті Запорізького інституту післядипломної педагогічної
освіти були розроблені навчальні програми очного й дистанційного тренінгу «Впровадження квест-технології в навчальний процес». Мета тренінгу: формування інформаційної культури педагогів, їх готовності до застосування в освітньому процесі квестів для
активізації пізнавальної, пошукової, дослідницької діяльності
школярів, знайомство з сервісами Веб 2.0 [23, 132].
За підсумками навчання на тренінгу творчою групою вчителів
російської мови й літератури Запорізької області апробований ряд
веб-квест проектів, що дозволяють виділити ряд переваг і проблем,
пов’язаних з їх застосуванням у навчанні предмету: «В поисках истины, или Загадки для знатоков», «К сокровищам серебряного века» для членів обласної творчої групи вчителів російської мови та
літератури; «До скарбів срібного століття» для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів-словесників; «Орфографиада» для
учнів сьомих класів і Міжрегіональний веб-квест «К сокровищам
родного слова».
Так, наприклад, метою Міжрегіонального веб-квесту «К сокровищам родного слова», що відбувся в лютому-березні 2014 року,
були мотивація вивчення російської мови; розвиток пізнавальної
активності школярів; популяризація нової навчальної технології;
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виявлення й підтримка талановитих учнів. Інформація про квест
розміщувалася на порталі ЗапоВікі: http://zw.ciit.zp.ua [9].
Структура веб-квесту «К сокровищам родного слова» передбачала пошук відповідей та виконання робіт відповідно до послідовно
пропонованих завдань. За виконання кожного із завдань гравцям нараховувалася обумовлена кількість балів. Переможцями веб-квесту
стали учасники, які набрали найбільшу сумарну кількість балів.
Оцінювання різних продуктів і видів діяльності учасників
квесту здійснювалося на основі таблиці просування, що дозволило
організаторам оцінювати роботу учнів у ході веб-квесту, а учням
здійснювати контроль за своєю діяльністю. На основі цієї таблиці
учням нараховувалися бали, складався рейтинг учасників.
Сценарій веб-квесту пропонував школярам пошук «викраденого таємними агентами безцінного фоліанта», що зберігає в собі
мудрість століть і досвід багатьох поколінь. За кожну правильну відповідь на запитання квесту, учасник отримував фрагмент обкладинки розшукуваної книги.
Відповідаючи на питання, учні шукали в Інтернеті джерела
інформації про В. Даля, головну працю його життя, про пам’ятник
російському слову в м. Бєлгороді, знайомилися з історією окремих
слів, виконували їх морфемний аналіз, підбирали російські
прислів’я та приказки на задану тему або знаходили їх у тексті
й давали своє тлумачення, працювали з синонімами, омонімами,
омографами, омофонами, омоформами, визначали образотворчі
мовні засоби. У процесі навчально-пошукової роботи школярі дізналися про внесок у розвиток російської мови видатних лінгвістів:
С. Ожегова, В. Виноградова, О. Востокова, М. Ломоносова.
Проект реалізовував і міжпредметні зв’язки з курсом літератури.
Низка питань передбачала пошук інформації про життя, творчість, літературну спадщину О. Пушкіна, М. Лермонтова, О. Островського,
Ф. Достоєвського. Учасниками були створені плейкасти, хмари слів,
демотиватори на тему «Язык мой – враг мой», віртуальні газети до
200-річного ювілею М. Лермонтова, інтерактивні плакати «Созвездие
имен», присвячені видатним російським лінгвістам.
Зібравши фрагменти обкладинки фоліанта, учні отримали
працю М. Ломоносова, в якій автором були сформульовані
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найголовніші аспекти вивчення граматичного ладу російської мови, – «Российскую грамматику».
Стійкий інтерес і продукти діяльності квестерів дозволяють
стверджувати, що запропонована навчальна технологія викликає пізнавальну активність учнів, мотивує їхню самостійну роботу з предмета й дозволяє вчителю дистанційно здійснювати керівництво нею.
Разом із тим, аналіз робіт учнів дає можливість виявити й ті
прогалини в їхніх знаннях і уміннях, які вимагають учительського
уваги. Так, наприклад, веб-квест «К сокровищам родного слова»
показав невміння окремими учасниками виділяти головне, працювати зі словниковою статтею, з Інтернет-джерелами. Багато школярів не знайомі з довідково-інформаційними порталами Грамота.ру, «Культура письменной речи» тощо, які містять наукову,
словниково-довідкову інформацію.
Апробація дозволяє констатувати, що технологія веб-квесту
повністю відповідає основним вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти України, дає можливість формувати
й оцінювати предметні знання та вміння, спрямована на формування таких метапредметних результатів, як уміння працювати
в групі і співпрацювати з однолітками й учителем, здійснювати
пошук і відбір необхідної інформації в мережі Internet, аналізувати
і структурувати інформацію, отриману з мережі, представляти її
в стислому вигляді в текстовому або графічному вигляді з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
При цьому виявлено ряд проблем, що ускладнюють активне
використання веб-квест технології. Серед них – обмежений час
уроку й недостатнє технічне забезпечення навчального процесу
в школі. В існуючих реаліях найбільш ефективним є застосування
веб-квест технології в позаурочній діяльності з предмету. Крім того, тематика веб-квесту повинна бути органічно пов’язана з програмним навчальним матеріалом, доповнюючи його й розширюючи
можливості навчального процесу як для вчителя, так і для учня.
Ще однією проблемою, виявленою в ході апробації, є недосконалість системи оцінювання роботи учнів, тому, як правило,
вході веб-квесту оцінюється лише кінцевий продукт квестерів, що,
безумовно, обмежує можливості технології.
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Таким чином, веб-квест виступає як ефективний дидактичний
засіб розвитку пізнавальної активності учнів у процесі навчання
російської мови, оскільки підвищує мотивацію навчання за рахунок надання свободи творчості школярів, істотно насичує зміст
навчання предмету за рахунок використання можливостей Інтернет-ресурсів відповідно до провідних дидактичних принципів
наочності, доступності, науковості, зв’язку з життям, обліку індивідуально-вікових особливостей, актуальності та новизни інформації.
Крім того, використання веб-квест технологій у навчальному процесі сприяє повноцінному розвитку інформаційної культури учнів.
Ефективна організація навчального процесу з використанням
веб-квест технології вимагає оволодіння учасниками процесу новими компетенціями і їх активного використання в сукупності з сучасними формами й методами навчання, а також подальшої розробки науково-методичного супроводу інновації.
Нерозривний зв’язок комп’ютерної лінгводидактики з електронними, цифровими й телекомунікаційними технологіями, які
динамічно розвиваються, визначає перспективність використання
ЕЗН, дозволяє реалізовувати інноваційні педагогічні технології
в сучасному глобальному інформаційному середовищі навчання.
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