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Анотація. Автор вважає, що за дистанційного навчання будь-яке відповідальне офіційне 

сертифікуюче оцінювання має здійснюватися  виключно за присутності уповноваженого 

викладача з одночасним забезпеченням повної самостійності виконання завдання, що підлягає 

оцінці. Підготовку особи, що сумлінно навчається дистанційно, до веріфікованого 

сертифікуючого контролю на рівні відповідних аналогічних змістовних та операційно-

технологічних алгоритмів має уможливлювати матеріал відповідного дистанційного курсу. 

Як приклад автор наводить свої комп’ютерні інтерактивні практикуми з вивчення німецької 

мови для майбутніх економістів (IP I) та (IP II). 

Abstract. The author believes that in Distance Learning, a responsible official assessment for 

certification purposes should only take place in the presence of an authorized teacher. This should be 

done by omitting unauthorized aids when performing the task to be assessed. The preparation of the 

efficient Distance Learner for such a verified official assessment for the purpose of certification is to be 

made possible by the subject matter of the relevant course for Distance Learning using analogous 

content and technological algorithms. As an example for a solution the author refers to his own highly 

specialized application software — computer-aided interactive tutors for future economists (IP I) and 

(IP II). 
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Оцінювання досягнутого рівня знань є одним з найважливіших компонентів 

організації навчальної роботи як для викладача, так й для особи, що навчається, 

незалежно від форми навчання — очної /аудиторної/ або дистанційної. 

Основними етапними складовими визначення досягнутого рівня знань, вмінь 

та навичок на відповідному етапі є поточне, проміжне та підсумовуюче 

оцінювання, на підставі якого на кожному відповідному етапі визначається 

(корелюється) спрямування подальшої навчальної роботи. Поточне оцінювання за 

умови екстраполяції його результатів зі стратегічного на нижчій, тактичній рівень, 

можна розглядати також як певним чином підсумкове для свого етапу. 
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Проміжне /етапне, модульне тощо/ оцінювання є більш вищим рівнем 

відносно поточного з урахуванням розуміння положень цих тез. Підсумкове 

оцінювання є заключним оцінюванням певного цілісного циклу навчальної роботи; 

з огляду на можливе подальше поглиблення вивчення воно набуває ознак 

проміжного /етапного, модульного, тощо/ або навіть поточного оцінювання. 

Обов’язковість імплементації наслідків усіх згаданих видів оцінювання у 

подальшу навчальну роботу наштовхує на доцільність розгляду такої взаємодії в 

цілому, як залучення (викладачем та/або особою, що навчається) контролінгу [1] 

до навчального процесу.  

Для позитивної ефективності контролінгу беззастережною умовою вбачається 

об’єктивність визначеного результату. Визначальним чинником об’єктивності 

визначеного результату є забезпечення повної самостійності виконання особою, що 

навчається, завдання, яке підлягає оцінці. 

Критичним фактором дистанційного навчання є уможливлення здійснення 

максимально повного обсягу навчальної роботи у режимі тимчасової або тривалої 

віддаленості особи, що навчається, від викладача /аудиторії, навчального закладу. 

Автору цих тез вбачається, що поточні, проміжні /етапні, модульні тощо/ та 

підсумкові завдання, дистанційно виконанні особою, що навчається, a priori не 

можуть бути верифіковані /сертифіковані/ навчальним закладом /уповноваженим 

викладачем/, адже навіть наявність електронного /цифрового/ підпису студента або 

студентки жодним чином не гарантують самостійність дистанційного виконання 

ним (нею) роботи, що подається для оцінювання. 

Наведеним вище автор цих тез обґрунтовує думку, що при дистанційному 

навчанні будь-яке відповідальне офіційне /сертифікуюче/ оцінювання має 

здійснюватися виключно за присутності уповноваженого викладача з 

одночасним забезпеченням повної самостійності виконання завдання, що 

підлягає оцінці. (Під відповідальним /сертифікуючим/ оцінюванням автор розуміє 

будь-яке оцінювання, результати якого тим чи іншим чином перетворюються на 

компонент офіційної оцінки навчальних досягнень особи, що навчається).  

Вбачається доведеним припущення того, що виставлення будь-яких оцінок за 

неверифіковане навчальним закладом/уповноваженим викладачем дистанційне 

виконання у рівень з верифікованими оцінками суттєво спотворюватиме 

об’єктивність визначення рівня навчальних успіхів особи, що навчається. 

Підготовку особи, що сумлінно навчається дистанційно, до верифікованого 

викладачем сертифікуючого контролю на рівні відповідних змістовних та 

операційно-технологічних алгоритмів має уможливлювати матеріал та 

інструментарій відповідного дистанційного курсу. Матеріал дистанційного 

курсу, котрий не надає особі, що навчається, можливості у дистанційному режимі 

отримати власне, достатньою мірою об’єктивне уявлення про рівень своїх знань, 

вмінь та навичок (відповідно навчальної програми) перед проходженням ним 

верифікованого контролю, вважатися досконалим не може.  

Винесення на сертифікуючий контроль завдань, які були вже попередньо 

опрацьовані протягом навчальної підготовки (крім хіба що подібних таблиці 

множення) автор цих тез вважає не лише методично недоцільним, а й шкідливим. 

Дистанційний курс не має перетворюватися на банк (навіть й місткий) завдань, які 
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попередньо опрацьовуються з тим, щоб певна кількість з них виносилася на 

сертифікуючий контроль. В цьому сенсі вбачається проблематичним й множинний 

вибір — адже набір пропонованих рішень завжди містить щонайменш один 

вірний варіант [2, с. 112–113]. 

Інтерактивні практикуми (далі — ІП) з вивчення німецької мови в 

автономному режимі автора цих тез відповідають практично повному обсягу 

потреб особи, що навчається німецької мови дистанційно. Комплексними 

тренувальними вправами (далі — КТВ) цих ІП забезпечується також й навчання 

віртуальному усному та писемному мовленню. Звісно, навчання реальному усному 

та писемному мовленню у вигляді вільного висловлення та відповідний контроль 

залишаються прерогативою викладача. 

Якісний рівень своєї навчальної роботи в рамках ІП студент визначає, 

відслідковуючи якість виконання ним поточних КТВ, звертатися до яких він може 

на сій розсуд в будь-якій послідовності необмежену кількість раз [3; 4]. 

Лексично-тематично, граматично, комунікативно та технологічно КТВ ІП 

готують особу, що навчається, до всіх видів контролю. Технологічну специфіку 

роботи в умовах проміжного (модульного, етапного тощо) та підсумкового 

контролю особа, що навчається, може опанувати при опрацюванні «Прикладу 

контрольного модуля», який є компонентом згаданих ІП. Кількість тренувальних 

«підходів» до «Прикладу контрольного модуля» теж не обмежена. 

Протягом цього тренування унаочнюється, наприклад, неможливість (на 

відміну від КТВ) звернення до довідково-консультативних модулів практикумів та 

безповоротність передання виконаного для реєстрації та оцінювання. 

Важливими складовими «Прикладу контрольного модуля» є інформаційна та 

аналітична частини, спеціально створені для демонстрації та пояснення процесу 

оцінювання виконаної роботи [3; 4]. У суто контрольних модулях інформаційна та 

аналітична частини студентам недоступні. 

Теоретичні підходи та свій досвід практичної дистанційної роботи з 

організації навчання вільному усному та письмовому висловленню [5; 6] та 

пропозиції щодо контролінгу та оцінювання автор запропонує до розгляду в 

подальших публікаціях. 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЗАСОБОМ  

ОСВІТНІХ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Ігрові технології є складовою частиною педагогічних технологій, однією з 

дієвих форм навчання, яка дозволяє активізувати всі психологічні процеси і функції 

того, хто навчається. Застосування ігрових методів сприяє використанню знань у 

новій ситуації, дає змогу уникнути формалізму, вносить різноманітність у 

навчальний процес, передбачає вирішення проблем, які пов’язані з навчальною 

діяльністю, розвитком самостійності тощо. 

Застосування ігрових методів і прийомів навчання дозволяє студентам-

юристам замість традиційного матеріалу легше, цікавіше засвоювати і 

поглиблювати знання, вивчаючи відповідні закони та постанови, які необхідні для 

майбутньої практичної діяльності з різними групами суспільства. 

Мета і зміст професійного навчання юридичного напряму впровадження таких 

форм і методів організації навчання, які володіють можливостями інтенсивного 

вироблення творчого виду діяльності в групах студентів. Тренінгові технології 

допомагають розвивати у студентів професійні юридичні здібності та вміння 

оволодівати таким складним видом діяльності, як вироблення стійких навичок з 

мовної культури сучасної юридичної комунікації, підвищення рівня 

комунікативної компетенції фахівців-юристів, формування умінь і навичок з 

ораторського мистецтва, розвинення майстерності створювати й виголошувати 

публічні промови, отримання практичного досвіду мовно-професійного 

спілкування та навички складання і проголошення переконливих судових промов.  

Програма з дисципліни «Юридична риторика та мовна культура юриста» 

передбачає вивчення таких тем як: «Мова як ефективний інструмент формування 

культури сучасної юридичної комунікації», «Сучасна риторика та її зв’язок з 

іншими науками», «Текст як одиниця мови сучасної юридичної комунікації. 

Переклад та редагування фахових текстів», «Поняття та зміст аргументаційної 

діяльності», «Особливості обвинувальної та захисної судових промов». Тому 

можна розділити тренінгове навчання з даної дисципліни на декілька частин для 

тренування комунікативних і ораторських видів мовленнєвої діяльності, а саме 

читання професійно — спрямованих матеріалів, написання позовних заяв, 

підготовка та побудова судової промови, обговорення юридичних тем та практичне 

виконання завдань за темами та модулями. Цілі курсу «Юридична риторика та 

мовна культура юриста» і тренінгових технологій збігаються. 


