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Професійнометодичне завдання є засобом на
вчальнопізнавальної діяльності для формування і роз
витку в майбутніх учителів іноземних мов і культур
методичних умінь добору навчального матеріалу,
аналізу тестових завдань та їх самостійного укладання
з метою реалізації тестового контролю рівня сформо
ваності в учнів іншомовної комунікативної компетент
ності та окремих її складників. Під час виконання
професійнометодичних завдань активізуються мето
дичні знання та розвиваються специфічні методичні
вміння майбутніх учителів проектувати, організовувати
та реалізувати контроль з використанням лінгводи
дактичного тестування. У процесі формування і роз
витку методичних умінь професійнометодичні зав
дання виконують навчальну, мотивувальну, інтегру
вальну, розвивальну та контрольну функції. У статті
обґрунтовано і представлено класифікацію профе
сійнометодичних завдань за одним основним (ха
рактер методичних дій учителя іноземних мов і культур)
і двома додатковими (місце виконання, режим вико
нання) критеріями. За критерієм «характер методичних
дій учителя іноземних мов і культур» визначено ре
цептивноаналітичні, репродуктивні, творчі професій
нометодичні завдання, які спонукають студентів до
спостереження, аналізу, узагальнення, класифікації,
відтворення, прогнозування, розроблення, презен
тації, за критерієм «місце виконання» – аудиторні і поза
аудиторні професійнометодичні завдання, за крите
рієм «режим виконання» – індивідуальні, парні, групові
(у малих групах). Визначено види професійномето
дичних завдань за основним критерієм: аналіз, класи
фікація (рецептивноаналітичні), доповнення, коригу
вання (репродуктивні), розроблення (творчі). Сформу
льовано вимоги до професійнометодичних завдань:
функціональність, практичне спрямування, урахування
характеру методичних дій учителя іноземних мов і куль
тур у процесі проектування, планування й організації
тестового контролю рівня сформованості в учнів ін
шомовної комунікативної компетентності та її компо
нентів. Приклади професійнометодичних завдань
наведено французькою мовою.
Ключові слова: учитель іноземних мов і культур;
класифікація; методичні вміння; професійномето
дичне завдання; тестова компетентність.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО/МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ КАК КОМПОНЕНТА ТЕСТОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
Профессиональнометодическое задание является
средством учебнопознавательной деятельности для фор
мирования и развития у будущих учителей иностранных
языков и культур методических умений отбора учебного
материала, анализа тестовых заданий и их самостоятель
ного составления с целью реализации тестового контроля
уровня сформированности у учащихся иноязычной ком
муникативной компетентности и отдельных ее составля
ющих. В процессе выполнения профессиональномето
дических заданий активизируются методические знания и
развиваются специфические методические умения бу
дущих учителей проектировать, организовывать и осу
ществлять контроль с использованием лингводидактичес
кого тестирования. Во время формирования и развития
методических умений профессиональнометодические
задания выполняют учебную, мотивационную, интегра
тивную, развивающую и контрольную функции. В статье
обоснована и представлена классификация профес
сиональнометодических заданий по одному основному
(характер методических действий учителя иностранных
языков и культур) и двум дополнительным (место выпол
нения, режим выполнения) критериям. По критерию «ха
рактер методических действий учителя иностранных язы
ков и культур» выделены рецептивноаналитические, ре
продуктивные, творческие профессиональнометодичес
кие задания, которые побуждают студентов к наблюдению,
анализу, обобщению, классификации, воспроизведению,
прогнозированию, разработке, презентации; по критерию
«место выполнения» – аудиторные и внеаудиторные про
фессиональнометодические задания; по критерию «ре
жим выполнения» – индивидуальные, парные, групповые
(в малых группах). Определены виды профессионально
методических заданий по основному критерию: анализ,
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классификация (рецептивноаналитические), дополне
ние, корректировка (репродуктивные), разработка (твор
ческие). Сформулированы требования к профессио
нальнометодическим заданиям: функциональность,
практическая направленность, учет характера методи
ческих действий учителя иностранных языков и культур
в процессе проектирования, планирования и организа
ции тестового контроля уровня сформированности у
учащихся иноязычной коммуникативной компетентности
и ее компонентов. Примеры профессиональномето
дических заданий приведены на французском языке.
Ключевые слова: учитель иностранных языков и куль
тур; классификация; методические умения; профессио
нальнометодическое задание; тестовая компетентность.
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Methods, Information and Communication Technologies,
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES
FOR PRE/SERVICE FOREIGN LANGUAGE
AND CULTURE TEACHERS TO BUILD THEIR
METHODOLOGICAL SKILLS WITHIN TEST
COMPETENCY CONSTRUCT
A professional development activity is considered by the
author as a means of educational and cognitive performance
aimed at building preservice foreign language and culture
teachers’ methodological abilities to select test materials,
analyse test items and design tests for implementing test
assessment of their students’ foreign language communi
cation competence performance outcomes. Due to the
suggested professional development activities, methodo
logical knowledge is activated and specific methodological
skills of preservice teachers to design, implement, and
monitor language testing are developed. While methodo
logical skills are formed and developed, professional
development activities perform their educational,
motivational, integration, developmental and assessment
functions. The article substantiates and presents the
classification of teacher professional development activities
based on one principal criterion (the characteristics of pre
service foreign language and culture teachers’ methodo
logical performance) and two additional criteria (place and
mode of doing professional development activities).
According to the criterion “the characteristics of preservice
foreign language and culture teachers’ methodological
performance”, the receptive analytical, reproductive, and
creative professional development activities are determined.
These activities foster prospective teachers’ skills to observe,
analyse, generalise, classify, reproduce, forecast, develop,
present. According to the criterion “place of doing
professional development activities”, classroom and
homework assignments are distinguished. In accordance
with the criterion “mode of doing professional development
activities”, individual, paired, group (in small groups)
activities are identified. The subtypes of professional
development activities are determined according to the
principal criterion: analysis, classification (receptive
analytical activities), addition, correction (reproductive
activities), design (creative activities). The requirements for
professional development activities are formulated:
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functionality, handson attitude, taking into account specific
features of foreign language and culture teacher’s
performance while designing, planning, and organising
students’ language competence test assessment. Several
examples of professional development activities are
presented in the French language.
Key words: foreign language and culture teacher;
classification; methodological skills; professional
development activity; test competency.

Постановка проблеми. Основу навчання, як зау#
важує О. П. Казакова, повинні становити практи#
ко#орієнтовані завдання. Це не обов’язково про#
блемні ситуації, а конкретні методичні кроки#дії,
які в майбутньому допоможуть реалізувати мето#
дичну діяльність (Казакова, 2014, с. 110). Тому
особливе значення для формування тестової ком#
петентності майбутніх учителів іноземних мов і
культур мають професійно#методичні завдання,
під час самостійного виконання яких активізу#
ються набуті методичні знання та розвиваються
специфічні методичні вміння проектування, орга#
нізації та реалізації тестового контролю для
перевірки рівня сформованості в учнів іншомовної
комунікативної компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз
наукової літератури дозволяє констатувати до#
статнє теоретичне підґрунтя для розроблення спе#
ціальних завдань, спрямованих на формування
методичної компетентності майбутніх учителів
іноземних мов і культур. Н. В. Язикова визначила
такі групи методичних завдань: практичні, техно#
логічні та дослідницькі (Языкова, 1984; Языкова,
1994). О. М. Ігна пропонує узагальнену класифі#
кацію навчально#методичних завдань за такими
параметрами: 1) методичні вміння, 2) методи /
методичні дії, 3) обмеженість / необмеженість
методичних дій у процесі розв’язання навчально#
методичних завдань, 4) орієнтація на види профе#
сійної діяльності, 5) ступінь алгоритмізації від#
повіді, 6) рівні прояву методичної компетентності,
7) форми подачі, 8) форми виконання, 9) функціо#
нальне призначення в методичній підготовці
(Игна, 2010, c. 179#180). До переваг їх викорис#
тання дослідниця відносить такі: інтеграція
теоретичного і практичного аспекту методичної
підготовки викладача, що підсилює практичне
спрямування цієї підготовки; інтеграція мето#
дичної і предметної підготовки; розвиток мето#
дичної компетентності та методичного мислення;
розвиток здатності студентів до всебічного й
об’єктивного методичного аналізу (Игна, 2010, c.
177).
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Специфічні завдання в процесі методичної
підготовки майбутнього вчителя іноземних мов і
культур використовують для розвитку методич#
ного мислення і забезпечення теоретичної та
практичної готовності до професійно#методичної
діяльності, тому мають характеризуватися значним
ступенем обґрунтованості науково#практичних і
рефлексивних методичних рішень (Игна, 2010, c.
177). Методичні вміння як складник тестової
компетентності є особливими. До них відносимо
вміння визначати тип і вид тестового завдання,
об’єкт контролю, вміння укладати інструкцію до
тесту, коректно визначати дистрактори, форму#
лювати тестові ситуації тощо. Отже, актуальності
набуває обґрунтування класифікації професійно#
методичних завдань для формування в майбутніх
учителів іноземних мов і культур методичних умінь
як складника тестової компетентності, визначення
їх видів, що і є метою статті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Про#
фесійно#методичне завдання тлумачимо як засіб
навчально#пізнавальної діяльності з формування і
розвитку методичних умінь добору навчального
матеріалу, аналізу тестових завдань та їх самостій#
ного укладання з метою реалізації тестового кон#
тролю рівня розвитку в учнів іншомовної комуні#
кативної компетентності та окремих її складників.
Під час виконання професійно#методичних
завдань майбутній учитель іноземних мов і куль#
тур залучається до квазіпрофесійної діяльності
(Вербицкий, & Бакшаева, 1996), яка є навчальною
за формою і професійно#методичною за змістом.
Тому можна стверджувати, що в процесі фор#
мування тестової компетентності, зокрема форму#
вання і розвитку методичних умінь як одного з її
складників, професійно#методичні завдання
виконують низку таких функцій (функції сфор#
мульовано за термінологією Ю. С. Заяц (Заяц,
2005), зміст кожної з них розкрито нами відповідно
до досліджуваної проблеми).
1. Навчальна. Змодельована реальна ситуація
професійно#методичної діяльності в інструкції до
професійно#методичного завдання дає змогу май#
бутнім учителям оволодіти адекватними мето#
дичними діями відповідно до умов і цілей тес#
тового контролю. Крім того, виконуючи профе#
сійно#методичні завдання, студенти а) залучають#
ся до активної навчально#пізнавальної діяльності
з пошуку / аналізу / добору / розроблення тестових
завдань на основі набутих методичних знань і
б) реалізують навчальні (спрямовані на вибір
способу виконання професійно#методичного

завдання) та контрольно#коригувальні (само#
контроль за результатами його виконання, само#
аналіз і самокорекція) дії.
2. Мотивувальна. Студенти усвідомлюють необ#
хідність оволодіння методичними знаннями і
методичними вміннями задля успішного плану#
вання та реалізації тестового контролю в майбутній
професійно#методичний діяльності.
3. Інтегрувальна. Під час виконання професійно#
методичних завдань інтегруються а) іншомовні
мовленнєві вміння студентів, методичні знання та
раніше сформовані методичні вміння, б) профе#
сійно#орієнтовані знання, навички і вміння
використовувати інформаційно#комунікаційні
технології під час квазіпрофесійної та майбутньої
професійно#методичної діяльності, в) психолого#
педагогічні знання, навички і вміння.
4. Розвивальна. У процесі виконання професійно#
методичних завдань розвивається методичне
мислення майбутніх учителів іноземних мов і
культур, зокрема такі його якості, як варіативність,
гнучкість, критичність, креативність, що сприяє
розвитку здатності самостійно приймати методичні
рішення залежно від умов навчання.
5. Контрольна. За результатами презентації ви#
конаних професійно#методичних завдань на прак#
тичному занятті, зокрема у формі професійно#
орієнтованої рольової гри, викладач здійснює
контроль, а студент – самоконтроль рівня роз#
витку конкретних методичних умінь.
З огляду на обґрунтовану вище необхідність
моделювання професійно#методичної діяльності
вчителя іноземних мов і культур, який проектує,
організовує й реалізує тестовий контроль рівня
сформованості в учнів іншомовної комунікатив#
ної компетентності, основним критерієм класи#
фікації професійно#методичних завдань визна#
чаємо критерій «характер методичних дій учителя
іноземних мов і культур». Використання цього
критерію вимагає укладання таких професійно#
методичних завдань, які б спонукали студентів до
спостереження, аналізу, узагальнення, класифіка#
ції, відтворення, прогнозування, розроблення,
презентації. Тому відповідно до зазначеного
критерію конкретизуємо такі типи професійно#
методичних завдань: рецептивноаналітичні,
репродуктивні, творчі.
Рецептивноаналітичні професійно#методичні
завдання передбачають ознайомлення студентів із
типами і видами тестових завдань, їх форматами,
аналіз типів і видів тестових завдань для фор#
мування окремих складників іншомовної ко#

41

Іноземні мови №2/2019 (98) ISSN 1817 8510 (Print), ISSN 2616 776X (Online)
мунікативної компетентності, визначення об’єк#
тів контролю, дидактичних особливостей інстру#
ментальних програм для створення електронних
тестових завдань, класифікацію тестових завдань.
При цьому класифікацію розуміємо як систему
розподілу предметів, явищ або понять на класи,
групи тощо за спільними ознаками, властивостями
(Білодід, 1973, с. 175). Отже, студентам про#
понується класифікувати тестові завдання за їх
типами, видами, об’єктами контролю.
Наведемо приклади рецептивно#аналітичних
завдань (тут і далі приклади професійно#мето#
дичних завдань запропоновані французькою
мовою).
Приклад 1. Ознайомтеся із запропонованими тесто/
вими завданнями. Заповніть таблицю, зазначаючи
номер тестового завдання у відповідній колонці.
Вид тестового завдання

Номер тестового
завдання

Тестове завдання альтернативного
вибору
Тестове завдання множинного вибору
Тестове завдання перехресного вибору
Тестове завдання з вільно конструйо$
ваною напівпродукованою відповіддю
Тестове завдання з вільно конструйо$
ваною продукованою відповіддю
Тестове завдання на впорядкування

3. Indiquez la destination. Soulignez la bonne réponse.
1. Ja vais ... Japon.
en
au
2. Nous allons ... Philippines.
aux
au
4. Le petit déjeuner. Qu’est-ce que tu prends au petit
déjeuner ?
Je bois

. Je mange

.

5. Présente cette personne.
Nom : Noble
Prénom : Julie
Age : 32 ans
Nationalité : française
Ville : Reims
6. Les parties du corps. Tous les mots en dessous des
pointillés sont des parties du corps. Découpez-les, puis
collez-les dans les bons rectangles autour du petit
garçon. A vos ciseaux !

1. Relie le dessin au bon mot.
Le livre
La trousse
Le stylo
Lе cartable
Lе taille#crayon
2. Ecoute le petit texte. De quelle saison s’agit-il ? Entoure
le dessin correspondant.

https://www.pinterest.com/pin/838936236816504665

7. Ecrivez les mots comme dans l’exemple.
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https://fr.islcollective.com/resources/printables/
worksheets_doc_docx/vocabulaire_du_visage/corps-humain-visage/
16346

8. Remets les mots dans l’ordre.
du bu jus de Marie tomate a
9. Complète la chenille avec les jours de la semaine dans
l’ordre. Après, découpe et colorie la chenille.

https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_
docx/la_chennille_des_jours_de_la_semaine/jours-de-la/85178

Приклад 2. Ознайомтеся із запропонованими тесто/
вими завданнями. Заповніть таблицю, зазначаючи
номер тестового завдання у відповідній колонці.
Вид тестового завдання

Номер тестового
завдання

Тестове завдання для контролю навичок
техніки читання
Тестове завдання для контролю орфо$
графічних навичок
Тестове завдання для контролю лексич$
них навичок письма
Тестове завдання для контролю ре$
цептивних фонетичних навичок

1. Lisez les descriptions et complétez avec l’adjectif
correspondant.

https://fr.islcollective.comresources/
printables/worksheets_ doc_docx/
d%C3% A9crire_le_caract%C3%A8re/
adjectifs/81597

2. gu ou g ? Choisissez la bonne orthographe. Cochez la
bonne réponse.
1) a) une guitare
b) une gitare
2) a) la guare
b) la gare
3. Ecoutez les paires de mots. Soulignez le mot contenant
.
le son
a) matin – usine b) animal – alpin c) centre – peintre
4. Entourez la graphie du son [k].
a) la capitale
b) la cigogne
c) la force
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5. Complète le mot avec la bonne syllabe: ma – me – mi
– to.
1. un pyja____

3. Choisissez l’adjectif possessif approprié. Soulignez
la bonne réponse.
J’ai un appartement. C’est … appartement.
a) mon
b) son
c) le mien

2. une mo____

Приклад 5. Відкоригуйте інструкцію до тесту.

3. un ____lon

Lis attentivement, puis complète les questions.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приклад 3. Проаналізуйте запропоновані тестові
завдання, визначте їх тип і вид, об’єкт контролю.
Заповніть таблицю.
Номер тестового
завдання

Тип і вид
тестового
завдання

Об’єкт контролю

1. Regarde les dessins. Ecoute le petit dialogue et entoure
le dessin correspondant.
2. Des animaux de la ferme.

J’aime ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Je n’aime pas _______________________________
_____________________________________________________________________________________
Репродуктивні професійно#методичні завдання
спрямовані на доповнення операційної частини
тесту інформаційною частиною (формулювання
інструкції до тесту), коригування (наприклад,
дистракторів у тестових завданнях, інструкції до
тесту тощо).
Наведемо приклади репродуктивних завдань.
Приклад 4. Підкресліть некоректний дистрактор у
тестових завданнях.

1. Choisissez la forme du verbe «être». Soulignez la
bonne réponse.
Je ... australien.
a) suis
b) est
c) ai
2. Choisissez la préposition convenable. Cochez la bonne
réponse.
Vous êtes ... Paris pour travailler ?
a) de
b) ensemble
c) à
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Приклад 6. Відкоригуйте інструкцію до тестових
завдань.

Remets les syllabes dans l’ordre.
1. Prenez ce médica/càment avant les repas.
2. Ne mange pa/pas trop de chocolat.
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Приклад 7. Відкоригуйте інструкцію до тестової
ситуації.

Demandez des informations. Jouez la scène avec votre
voisin(e).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Capelle Guy. Le nouveau taxi ! 1. Méthode de Français / Guy Capelle,
Robert Menand. – HACHETTE. – Paris. – 2009. – P. 75).

Приклад 9. Ви – майбутній учитель іноземних мов і
культур. Розробіть електронні тестові завдання для
контролю орфографічних навичок учнів … класу,
використовуючи відомі Вам інструментальні програ/
ми чи інтернет/ресурси. Довжина тесту – 4 тестових
завдання (по одному тестовому завданню різних
видів).

Додатковими критеріями класифікації про#
фесійно#методичних завдань є «місце виконання»
та «режим виконання». За критерієм «місце вико#
нання» визначаємо аудиторні і позааудиторні про#
фесійно#методичні завдання, а за критерієм
«режим виконання» – індивідуальні, парні, групові
(в малих групах).
Представимо класифікацію професійно#мето#
дичних завдань за визначеними критеріями
(Табл. 1).
Таблиця 1

Приклад 8. Сформулюйте інструкцію до тесту.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Класифікація професійно/методичних завдань
для формування і розвитку методичних умінь
як складника тестової компетентності
Критерії

Типи професійно/методичних
завдань

Основний
Характер методичних дій 
учителя іноземних мов


Додаткові
Місце виконання

Режим виконання





рецептивно$аналітичні
репродуктивні
творчі
аудиторні
позааудиторні
індивідуальні
парні
групові

Конкретизуємо види професійно#методичних
завдань за основним критерієм (Табл. 2).
Таблиця 2

Види професійно/методичних завдань
для формування і розвитку методичних умінь
як складника тестової компетентності
Типи професійно/
методичних завдань
Рецептивно$аналітичні
Репродуктивні
Творчі

https://fr.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/
le_d%C3%A9fil%C3%A9_de_mode/v%C3%AAtements-d%C3%A9butantpr%C3%A9a1/6207

У процесі виконання творчих професійно#
методичних завдань студенти самостійно розроб#
ляють тестові завдання, у тому числі електронні,
за заданими викладачем параметрами. Наведемо
їх приклади.







Види професійно/
методичних завдань
аналіз
класифікація
доповнення
коригування
розроблення

Результати дослідження. Про ефективність ви#
користання окреслених професійно#методичних
завдань свідчить наш багаторічний позитивний
педагогічний досвід формування тестової компе#
тентності майбутніх вчителів іноземних мов і куль#
тур. Сформулюємо вимоги до професійно#мето#
дичних завдань, яких повинен дотримуватися
викладач у процесі їх укладання: функціональність
(Игна, 2010, с. 177) (спрямованість на формування
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і розвиток методичних умінь), практичне спряму
вання (Игна, 2010, с. 177) (забезпечення можли#
вості застосовувати здобуті методичні знання для
розв’язання практичних завдань професійно#
методичної діяльності вчителя іноземних мов і
культур у процесі проектування, організації та
реалізації тестового контролю), урахування харак
теру методичних дій учителя іноземних мов і
культур у процесі проектування, планування й
організації тестового контролю рівня сформо#
ваності в учнів іншомовної комунікативної ком#
петентності та її компонентів.
Методичними знаннями як складником тесто#
вої компетентності студенти оволодівають під час
лекцій та самостійного вивчення рекомендованої
викладачем наукової та навчально#методичної
літератури в процесі підготовки до практичних
занять.
Перспективи подальших розвідок убачаємо в
обґрунтуванні структури і змісту спеціальної дис#
ципліни професійно#методичної підготовки «Су#
часні підходи до тестування в навчанні іноземних
мов і культур» для студентів першого (бакалавр#
ського) рівня вищої освіти, які здобувають квалі#
фікацію вчителя іноземних мов і культур.
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