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Калибабчук В. А., Стучинская Н. В., Овчаренко В. Ю. Роль и место электронно
образовательных ресурсов в обучении медицинской химии будущих врачей.
В статье представлены результаты сравнительного анализа информационной
компетентности студентов І курса НМУ имени А. А. Богомольца за последние годы.
Исследованы тенденции использования средств информационно-коммуникационных технологий в
процессе профессионального образования. Определено понятие “электронно-образовательный
комплекс” и его приоритетную структуру для эффективного обучения медицинской химии
будущих врачей.
Ключевые слова:информационно-коммуникационные технологии, высшее медицинское
образование, электронно-образовательные ресурсы, медицинская химия.
Kalibabchuk V., Stuchynska N., Ovcharenko V. Role o f electronic educational resourses in
future medical chemistry doctors training.
Results o f a comparative analysis o f the information competence o f first-year undergraduate
students o f Bogomolets National Medical Universityin recent years are presents in the article. The
tendencies o f informational and communicational technologies in the process o f professional education
were researched. The article gives the definition and its priority structure o f the term “electroniceducational complex”for effective training o f future medical chemistry doctors.
Keywords: information and communication technologies, medical education, electronic
educational resources, medical chemistry.

Ковальов В. І.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
(Луганськ, Україна)
ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В ПРОЦЕСІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Автор доводить ефективність використання для вимірювання рівня комунікативної
компетентності комунікативних міні-задач з варіантами відповіді. Вони складаються з
короткого опису ситуації та мети спілкування, соціальних і вікових характеристик комунікантів,
а також варіантів досягнення цієї мети, з яких лише один може вважатися правильним.
Апробація в умовах реального навчання російської та української мов в середніх закладах освіти
декількох областей підтвердила релевантність цієї вимірювальної дидактичної процедури.
Перспектива вбачається у визначенні комунікативного мінімуму: кола знань та вмінь, необхідних
кожній молодій людині для успішного спілкування в різних життєвих ситуаціях. Саме на його
основі буде створено комплекти комунікативних міні-задач для ЗНО.
Ключові слова: комунікативна компетентність, зовнішнє незалежне оцінювання,
комунікативна міні-задача, комунікативний мінімум.
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В и м ірю ван н я рівня ком унікативн ої ком петентності уч н я стан овить велику проблем у
і для п оточного контролю , і д ля ЗН О з російської та української мов. Ц е поясн ю ється
низкою причин. П о-перш е, ком унікативні зн ан н я та вм ін ня набагато складніш е
л окалізувати та ф орм алізувати, ніж, наприклад, м овні або м атем атичні. П о-друге, у
вітчизн ян ій дидактиц і н ем ає відповідної традиції. П о-третє, м етодисти щ е не створи ли
зручні та релевантні проц ед ури вим ірю вання. П р и б л и зн о така ж си туація склалася і в
Р осії відн осно Є Г Е - там теш н ього ан алога ЗН О [4; 5; 6; 8].
В то й ж е ч ас н еобхід ність таки х ви м ірю вань не піддається сум ніву, адж е
ком унікативн а ком петен тність є н е в ід ’єм ною
складовою
багатьох проф есій і
спеціальностей. Б ільш е того, сучасні соціальні психологи ствердж ую ть, щ о “ вся наш а
ж изнь - это, в сущ ности, ком м уникация: с общ еством , природой, властью , д р у г с другом и
т.д .” [1, с. 164].
П ри розробці зм істового наповн ення тестів з української та російської м ов була
зад екл ар о ван а н еобхід ність перевірки навчальн их досягн ен ь за таки м и рівням и
класи ф ікац ії когнітивної сф ери, розроб л ен и м и Б ен д ж ам ін ом Блум ом : знання, розум іння,
застосування, аналіз, синтез, оціню ван ня [7]. П роте ви никає питання: а я к сам е завдання,
п о в ’язані з застосуван н ям м овних ресурсів для ви ріш енн я певних ком унікативн их
завдань, представлені в ЗН О ?
Том у м и поставили перед собою таку мету: визн ачити еф ективні проц едури
перевірки рівня ком унікативн ої ком петентності випускн иків середн іх навчальн их закладів
в процесі зовн іш н ього незалеж ного оціню вання. Д ля цього потрібн о ви ріш ити наступну
низку проблем .
1. З ’ясувати рівен ь представленості в ЗН О завдан ь, щ о перевіряю ть ком унікативн у
ком петен тність випускника.
2. С ф орм улю вати м етодичні засади створен ня відп овідни х ви м ірю вальних процедур.
3. С творити ком плекс таки х завд ан ь і перевіри ти їх рел евантність в ум овах,
м акси м альн о близьких до ЗНО.
А наліз завд ан ь зовн іш н ього незалеж ного оціню ван ня з російської та у країн сько ї мов
2012 і 2013 рр. показав наступне. С пеціальн их тестів, п ри свячених перевірці
ком унікативн ої ком петен тності ви пускн иків, там не було. П евною м ірою до них м ож на
відн ести лиш е остан нє завдан ня, яке п еред бачає виклад власної д ум ки стосовно
п роблем атики н аведеного м іні-тексту ( “Прочитайте наведений текст. Викладіть ваш
погляд на цю проблему” або “Поддержите или опровергните высказывание”). П ри
цьом у не вказано ком унікативн у м ету і ж анр власн ого висловлення, а також не названо
адресата.
Т аким чином , м ож на зроб и ти висновок: рівень ком унікативн ої ком петентності
ви пускн иків в процесі ЗН О м айж е не перевіряється. І це дуж е погано не лиш е з то ч к и зору
сьогодення, а й на перспективу, адж е зм іст ЗН О суттєво впливає на зм іст навчальної
роботи в старш ій ш колі. В результаті, м ож ливо і несвідом о, ви никає заворож ен е коло:
вчитель, план ую чи пізнавальн ий процес, орієн тується на завд ан ня ЗН О , а вон и (всупереч
навчальн им програм ам !) ж одни м чином не орієн тую ть на розвиток ком унікативн ої
ком п етен тн о сті.
Н а наш погляд, для ви правлен ня наявного стан овищ а н еобхідно зам ін и ти деякі з
ч ислен них тестів, щ о п еревіряю ть рівен ь м овни х зн ан ь та вм інь, на комунікативні мінізадачі з варіантами відповідей. В он и складаю ться з короткого опису ситуації та мети
спілкування, соц іальних і вікових х ар актери сти к ком унікантів, а так о ж варіантів
досягн ен н я цієї мети, з яких лиш е один м ож е вваж атися еф екти вни м з точки зору
при нц ипів кооперативного спілкування (за Г. П. Г райсом ). В процесі ЗН О у ч ен ь усн о
ан ал ізує зап ропоновані ситуації сп ілкуван ня і обирає в кож н ій один з н аведени х варіантів.
Д л я адекватн ого вп ровадж енн я цієї ідеї необхідно додерж увати ся наступних
принципів.
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Комунікативні міні-задачі складають єдиний комплекс, який дає можливість
перевірити готовність до ефективних комунікативних дій в різноманітних і актуальних
для випускника ситуаціях. Іншими словами, ці завдання в суммі певною мірою
віддзеркалюють вміння та навички випускника щодо мовленнєвих дій в офіційному та
неофіційному, особистому та публічному, контактному та дистантному спілкуванні.
Крім того, час на ознайомлення з задачею та вибір рішення у тестовому режимі
повинен бути достатнім з точки зору пошуку найефективнішого варіанта, і при цьому не
перевищувати відведений для ЗНО термін. Отже, і ступінь складності формулювання, і
текстова довжина задачі та варіантів відповіді повинні враховувати традиційні умови
проведення ЗНО і складати зі всіма іншими тестами гармонійний дидактичний комплекс.
Ці рекомендації базуються на успішному досвіді нашого дослідження рівня
комунікативної компетентності учнів випускних класів Луганської, Донецької, Одеської
областей та Автономної республіки Крим, що проводилося в 2008 - 2013 рр. Для нього ми
розробили дві анкети, заповнення кожної було розраховано на 12-15 хвилин. Запитання
анкет мали відкритий характер - варіантів відповідей не наводилося. Спочатку ми вивчали
рівень російськомовної комунікативної компетентності, а потім переклали анкету
українською мовою і провели додаткове дослідження.
Така апробація в умовах реального навчання в середніх закладах освіти декількох
областей підтвердила ефективність цієї вимірювальної дидактичної процедури: було
одержано об’єктивну інформацію про готовність учнів до аналізу та планування
конкретних комунікативних дій в офіційному та неофіційному спілкуванні. На нашу
думку, це цілком підходить і для ЗНО, за умови економії часу шляхом пред’явлення
варіантів комунікативних дій у запропонованій ситуації.
Наведемо приклади комунікативних міні-задач, адаптованих для використання в
ЗНО. Перша з них розрахована на перевірку знань і вмінь, потрібних для неофіційного,
особистого, контактного спілкування. А друга - офіційного, публічного та дистантного.

1. Під час спортивних змагань вашому другу ненавмисно зробили дуже боляче.
Яким прислів’ям можна його підтримати?
A) Терпи, козаче, отаманом будеш.
Б) Ложка дьогтю зіпсує бочку меду.
B) Не роби з мухи слона.
Г) Жодне прислів ’я не підходить.

2. Уявіть таку ситуацію. Ви влаштовуєтеся на роботу в хорошу фірму.
Домовилися про зустріч з директором — Олегом Івановичем. Проте несподівано
обставини склалися так, що ви не можете прибути вчасно. У вас є телефонний
номер фірми, але ви перебуваєте в дуже галасливому місці. Чи потрібно в такій
ситуації надіслати SMS-повідомлення? Якщо так —виберіть найдоцільніший варіант
його тексту.
A) SMS надсилати не потрібно.
Б) Олег Іванович, на зустріч об 11 не встигну. Перенесіть, будь л., на 11.30. (Ваше
ім ’я).
B) Шановний Олеже Івановичу! Вибачте, на зустріч об 11 не встигну. Якщо Вам
зручно, перенесіть, будьте ласкаві, на 11.30. З повагою (Ваші ім ’я та прізвище).
Г) Вибачаюсь, об 11 не встигну. Пропоную 11.30. (Ваші ім ’я та прізвище).
Крім того, було б дуже доцільно і для заключного завдання ЗНО, яке передбачає
створення власного тексту, додати більш чіткі вказівки про його комунікативну мету,
адресата і мовленнєвий жанр. За цієї умови воно дало б набагато більше інформації про
рівень комунікативної компетентності випускника.
Введення до складу ЗНО з російської та української мов комунікативних міні-задач
дозволить не тільки перевіряти приблизний рівень комунікативної компетентності
випускника. Вони можуть стати ефективним стимулом для активізації урочної та
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позаурочної роботи, спрямованої на підвищення рівня комунікативної компетентності
учнів основної та старшої школи. Звісно, на етапі безпосередньої підготовки до ЗНО
необхідно забезпечити словесників відповідними методичними рекомендаціями та
тренувальними тестами.
Наразі нагальною проблемою є визначення комунікативного мінімуму основної та
старшої школи: кола знань та вмінь, необхідних кожній молодій людині для успішного
спілкування в різних життєвих ситуаціях. Саме на його основі буде створено комплекти
комунікативних міні-задач (по 4-5 в кожному) для ЗНО. На наш погляд, такі комплекти
треба складати, базуючись на відомостях про основні різновиди комунікації, умови
ефективності спілкування та мовленнєві жанри (за М. М. Бахтіним).
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Ковалёв В. И. Измерение уровня коммуникативной компетентности в процессе
внешнего независимого оценивания.
Автор
обосновывает
эффективность
использования
для
измерения уровня
коммуникативной компетентности коммуникативных мини-задач с вариантами ответа. Они
состоят из краткого описания ситуации и цели общения, социальных и возрастных
характеристик коммуникантов, а также вариантов достижения этой цели, из которых лишь
один может считаться правильным. Апробация в условиях реального обучения русскому и
украинскому языкам в средних заведениях образования нескольких областей подтвердила
релевантность этой измерительной дидактической процедуры. Перспектива видится в
определении коммуникативного минимума: круга знаний и умений, необходимых каждому
молодому человеку для успешного общения в разных ситуациях. На его основе будут созданы
комплекты коммуникативных мини-задач для ЗНО.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, внешнее независимое оценивание,
коммуникативная мини-задача, коммуникативный минимум.
Kovalyov V. I. Measuring the level o f communicative competence during independent high
school graduates evaluation.
The issue o f measuring the level o f student's communicative competence is a great problem for
both a current student's knowledge check and for independent high school graduates evaluation in
Russian and Ukrainian languages. Nevertheless, the need for such a measuring does not evoke any
doubts, since communicative competence is an integral part o f various vocations and specialties.
The author believes it to be perspective to use communicative multiple choice mini-tasks with the
purpose o f measuring communicative competence. They contain a brief description o f some situation and
the aim o f interaction, o f social and age characteristics o f speakers. They may also suggest possible ways
how to reach a communicative goal, among which only a single variant may be effective from the
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standpoint o f cooperative communication (according to G. Grice). The approbation under the conditions
o f a true Russian language learning in secondary schools o f several regions has proved the efficiency o f
the measuring didactic procedure.
It is an acute issue to determine the communicative minimum which is a set o f knowledge and skills
that a young individual needs for a successful communication in different social contexts. The minimum
will serve as a ground for creating a complex o f communicative mini-tasks (4-5 in each case) for
independent high school graduates evaluation.
Keywords: communicative competence, independent high school graduates evaluation,
communicative mini task, communicative minimum.
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(Ніжин, Україна)
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ВИМІРЮВАНЬ В СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ
ЯКОСТІ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
В Україні назріла нагальна необхідність створення цілісних та ефективних систем
моніторингу якості освіти, заснованих на передових положеннях та методах теорії освітніх
вимірювань. В статті розглядаються деякі труднощі та застереження, які можуть виникнути
на шляху створення та застосуванні подібних моніторингових програм.
Ключові слова: моніторинг якості освіти, вибірковий метод, блочно-матричний дизайн
тестів, теорія тестів IRT, маргінальний метод оцінювання параметрів тестових завдань та
осіб.

В Україні назріла нагальна необхідність створення цілісних та ефективних систем
моніторингу якості освіти, заснованих на положеннях та методах сучасної теорії освітніх
вимірювань. Вирішення цього завдання пов' язане з багатьма різноплановими проблемами
- від загальних пізнавальних та методологічних до суто технічних. Розгляду деяких з них
присвячена ця робота.
Використання процедур та методів об' єктивних вимірювань в моніторингових
програмах розпочалося в першій половині ХХ століття спочатку в США, а потім в інших
розвинених країнах. Починаючи з 80-х років, теоретичною базою цих програм стала
сучасна теорія вимірювання латентних характеристик Item Response Theory (IRT), основи
якої розробили G. Rasch [18], F. Lord, M. Novick [14], R. Hambleton [13] та інші. Пізніше їх
ідеї були розвинені для специфічних умов групо-орієнтованих вимірювань в працях таких
дослідників, як J. Campbell [11], S. Messick [17], A. Fitzpatrick [12], W. Yen [19], R. Adams,
M. Wilson, W. Wang [9], R. Brennan [10] та ін. Отримані результати використовуються в
сучасних відомих моніторингових системах національного та міжнародного рівнів: NAEP,
NAAL, TIMSS, PIRLS, PISA, IALS. В [16] здійснено загальний огляд світової практики
використання групо-орієнтованого оцінювання в моніторингових програмах, та
пов' язаних з цим проблем. Питання популяризації та застосування об' єктивних
вимірювань в освіті на пострадянському просторі розглядались у роботах
Н. Б. Челишкової [8], Ю. М. Неймана та В. А. Хлебнікова [4], В. І. Звоннікова [3],
В. С. Кіма [5], та інших. Серед вітчизняних авторів, які досліджують даний напрямок, слід
назвати О. І. Ляшенка, Я. Я. Болюбаша, І. Є. Булах, М. Р. Мругу [1], С. А. Ракова [7],
Ю.О. Жука. Але, незважаючи на наявність значної кількості розрізнених публікацій, на
даний час Україна не має власних моніторингових програм, заснованих на положеннях
сучасної теорії освітніх вимірювань.
В термінах теорій систем та системного аналізу галузь освіти в будь-якій країні є
складною відкритою системою. Її складність виражається у можливості виділення в ній
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