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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним з пріоритетних завдань вітчизняної системи
середньої освіти є підвищення якості навчання учнів з дисциплін природничого
циклу, формування в них природничо-наукової компетентності, метапредметних
знань, ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію з нею,
що забезпечить їх усебічний гармонійний розвиток. Це зазначено у відповідних
нормативних документах, таких як: Національна стратегія розвитку освіти в
Україні на 2012–2021 рр., Державний стандарт базової і повної середньої освіти
та ін. Вирішення цього завдання висуває особливі вимоги до професійної
компетентності вчителів природничих спеціальностей, серед яких базовою є
здатність до об’єктивного, неупередженого оцінювання навчальних досягнень
учнів та здійснення самооцінки результатів власної професійної діяльності.
Отже, серед проблемних завдань післядипломної педагогічної освіти, що
забезпечує спеціалізоване вдосконалення професійних знань, умінь та навичок
фахівців відповідно до інноваційних освітніх процесів, є підготовка вчителів
природничих спеціальностей до здійснення оцінювальної діяльності.

Необхідність дослідження й вирішення зазначеної проблеми зумовлені
наявними суперечностями між:

– провідними положеннями компетентнісного підходу, на яких
ґрунтується Державний стандарт базової і повної середньої освіти, що
передбачає оцінювання ключових, загальнопредметних і галузевих
компетентностей школярів, та недостатнім рівнем готовності вчителів до
педагогічного оцінювання;

– потребою сучасної педагогічної теорії і практики у визначенні змісту
та структури готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної
діяльності й відсутністю єдиного наукового підходу до розуміння її сутності;

– актуальною потребою вчителів природничих спеціальностей у
постійному оновленні знань щодо сучасних міжнародних стандартів оцінювання
та вмінь з організації оцінювальних процедур і недостатньою спрямованістю
системи післядипломної педагогічної освіти на задоволення зазначеної потреби.

Проблема професійного розвитку педагогів загалом та вчителів
природничих спеціальностей у післядипломній освіті зокрема знайшла
відображення в психолого-педагогічній науці при вирішенні широкого кола
теоретичних і практичних питань, пов’язаних з упровадженням:
компетентнісного підходу (Г. Л. Абдулагімов, Ш. О. Амонашвілі, О. Г. Вегнер,
В. В. Вітюк, Г. Ю. Ксьонзова, Ю. М. Линник, А. І. Липкіна, О. Г. Матвієвська,
В. В. Полікарпова, М. М. Поташник, М. В. Селезньов, Н. М. Ткачук,
В. Ф. Шаталов та ін.); аксіологічного підходу (І. В. Дубровіна, Ю. М. Забродін,
А. Г. Пачина, О. І. Савонько та ін.); концепції неперервної освіти (В. С. Єлагіна,
В. І. Іщенко, Є. М. Смирнова-Трибульска, В. Я. Ястребова та ін.).

Вирішенню проблеми науково-методичних основ професійної підготовки
майбутніх учителів природничих спеціальностей присвячені дослідження
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Т. М. Дюжикової, О. Я. Іванців, В. І. Іщенка, С. М. Калаур, Н. В. Назаренко,
В. В. Оніпко, О. В. Пуляк, М. Ю. Рогозіної, Г. С. Самігуліної, Т. І. Степанової,
С. В. Стрижак, Н. В. Шакун та ін.

Питання післядипломної підготовки вчителів природничих
спеціальностей знайшли своє відображення в таких напрямах наукової думки,
як: неперервність, взаємозв’язок курсового й міжкурсового періодів, діяльність
учителів із самоосвіти та саморозвитку (В. С. Єлагіна, В. І. Іщенко,
Г. С. Самігуліна, Є. М. Смирнова-Трибульська, Т. І. Степанова, Р. Г. Хамітов),
функції методичних кабінетів у міжкурсовий період підвищення кваліфікації
(В. І. Саюк, А. В. Яковина), здійснення контролю за освітніми результатами на
основі інформаційних технологій (О. І. Бєляков, Ю. Ю. Колесніков,
Н. В. Пахомова та ін.).

Проте, незважаючи на наявність у сучасній науці значної кількості
наукових праць, присвячених питанням професійної підготовки та
післядипломної освіти вчителів природничих спеціальностей, проблема
формування їх готовності до оцінювальної діяльності є однією з найбільш
дискусійних, що спричинено складністю й системністю феномена педагогічного
оцінювання, невизначеністю місця післядипломної педагогічної освіти в
цілеспрямованій підготовці вчителя до його здійснення. Це й зумовило вибір
теми дисертаційної роботи: “Формування готовності вчителів природничих
спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація виконана відповідно до тематичного плану досліджень
Комунального закладу “Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти” Запорізької обласної ради в межах науково-дослідної
роботи “Розвиток компетентностей суб’єктів освітнього процесу у системі
неперервної освіти” (номер державної реєстрації 0113U007511), Класичного
приватного університету в межах науково-дослідної роботи “Оновлення
концептуальних засад української професійної освіти на етапі євроінтеграції”
(номер державної реєстрації 01009U002114), в яких здобувачка безпосередньо
брала участь.

Тема дослідження затверджена вченою радою КЗ “Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР (протокол № 4 від
13.10.2011 р.), узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі
педагогіки та психології АПН України (протокол № 10 від 20.12.2011 р.).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні,
теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці організаційно-
педагогічних умов і структурно-функціональної моделі формування готовності
вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної
діяльності.

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання:
− здійснити теоретичний аналіз наукових підходів до розуміння сутності

готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності та
визначити її сутність і структуру;
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− дослідити стан розробки проблеми формування готовності вчителів
природничих спеціальностей у післядипломній педагогічній освіті до
оцінювальної діяльності;

− визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови та
розробити структурно-функціональну модель формування готовності вчителів
природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної
діяльності;

− теоретично обґрунтувати критерії, показники та рівні сформованості
готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до
оцінювальної діяльності;

− експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних
умов та структурно-функціональної моделі формування готовності вчителів
природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності.

Об’єкт дослідження – післядипломна педагогічна освіта вчителів
природничих спеціальностей.

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування
готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до
оцінювальної діяльності.

В основу дослідження покладено припущення, що ефективність
формування готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної
діяльності залежить від упровадження в систему післядипломної освіти таких
організаційно-педагогічних умов, як: орієнтація змісту курсів підвищення
кваліфікації на усвідомлення вчителями природничих спеціальностей сутності
оцінювання навчальних досягнень учнів; науково-методичне забезпечення
самоосвіти вчителів природничих спеціальностей у курсовий і міжкурсовий
періоди на засадах інформаційних технологій; актуалізація механізмів
об’єктивізації оцінювання/самооцінювання шляхом створення рефлексивного
освітнього середовища.

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і
перевірки гіпотези дослідження використано комплекс методів:

– теоретичних: аналіз, узагальнення, систематизація філософських,
педагогічних, психологічних підходів щодо досліджуваної проблеми;
моделювання; метод аналізу визначення понять – для з’ясування сутності та
структури готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної
діяльності, визначення особливостей її формування в умовах післядипломної
педагогічної освіти;

– емпіричних: опитування, тестування, метод експертних оцінок,
самооцінювання – для визначення та обґрунтування організаційно-педагогічних
умов, що забезпечують ефективність формування готовності вчителів
природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності; педагогічний
експеримент – для перевірки ефективності визначених організаційно-
педагогічних умов та створеної структурно-функціональної моделі;

– статистичних: кваліметричний вимір, порівняльний аналіз,
кореляційний аналіз, використання коефіцієнтів достовірності та
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взаємоузгодження – для опрацювання отриманих даних і встановлення
кількісних залежностей між досліджуваними явищами й процесами.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
– уперше створено структурно-функціональну модель, розроблено й

апробовано комплекс організаційно-педагогічних умов, що забезпечують
успішне формування готовності вчителів природничих спеціальностей у
післядипломній освіті до оцінювальної діяльності: орієнтація змісту курсів
підвищення кваліфікації на усвідомлення вчителями сутності оцінювання
навчальних досягнень учнів, що передбачає відповідне коригування
навчального плану, його спрямування на формування спеціальних професійних
знань, а також визначення рівня навчальних досягнень учнів з предметів
природничого циклу на різних ступенях навчання в межах моніторингових
досліджень якості освіти (міжнародні, державні, регіональні); науково-
методичне забезпечення самоосвіти вчителів природничих спеціальностей у
курсовий і міжкурсовий періоди на засадах інформаційних технологій, що
передбачає використання мультимедійних матеріалів, дистанційного
спецкурсу, електронних ресурсів, а також проведення моделювальних онлайн-
семінарів, вебінарів; актуалізація механізмів об’єктивізації
оцінювання/самооцінювання педагогів шляхом створення рефлексивного
освітнього середовища завдяки актуалізації механізму рефлексивної оцінки на
лекційних і практичних заняттях, упровадження тренінгу з використанням
аутентичних оцінювальних процедур та ігрових методів;

– уточнено: понятійно-категоріальний апарат теорії педагогічного
оцінювання (“оцінка”, “оцінювання”, “педагогічна оцінка”, “оцінювальна
діяльність”,“готовність учителів природничих спеціальностей до оцінювальної
діяльності”); складові-критерії готовності вчителів природничих
спеціальностей до оцінювальної діяльності (мотиваційно-орієнтувальний,
змістовий, процесуальний та оцінно-рефлексивний), показники та рівні її
сформованості;

– удосконалено організаційно-методичні засади післядипломної освіти
вчителів природничих спеціальностей на основі впровадження спецкурсу в
очній та дистанційній формах, тренінгу оцінювання метапредметних
результатів навчальної діяльності учнів; науково-методичного забезпечення
міжкурсового періоду (роботи творчої групи, віртуальних методичних
об’єднань педагогів, електронних освітніх ресурсів);

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про
сутність, зміст і структуру готовності вчителів природничих спеціальностей до
оцінювальної діяльності, особливості її формування в системі післядипломної
освіти.

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що
розроблено, апробовано та впроваджено в процес підвищення кваліфікації
вчителів природничих спеціальностей: науково-методичний комплекс
(спецкурс “Оцінювальна діяльність вчителів природничих спеціальностей”,
який включає навчально-тематичний план, програму, тематичні плани й блочну
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програму за навчальними планами, матеріали міні-лекцій, семінарських та
практичних занять, матеріали тестового контролю, бібліографічний покажчик);
навчальні семінари, що мають практичну спрямованість на актуалізацію
процесів професійного розвитку у сфері оцінювальної діяльності; тренінг
“Оцінювання метапредметних результатів навчальної діяльності учнів із
предметів природничого циклу”, який передбачає поєднання інтерактивних
методів навчання дорослих, надає можливість педагогам відпрацьовувати
вміння й навички здійснення оцінювальних процедур та актуалізує механізми
об’єктивного оцінювання/самооцінювання шляхом створення рефлексивного
освітнього середовища; електронний ресурс (блог “Точка опори”) для науково-
методичного супроводу вчителів природничих спеціальностей з питань
оцінювальної діяльності в курсовий і міжкурсовий періоди.

Розроблені методичні рекомендації та матеріали можуть бути використані
в процесі післядипломної освіти вчителів природничих спеціальностей.

Результати дослідження впроваджено в процес підвищення кваліфікації
вчителів природничих спеціальностей та науково-методичну роботу з науково-
педагогічними і педагогічними працівниками Комунального закладу
“Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”
(довідка № 242 від 20.11.2014 р.), Комунального закладу “Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти” Запорізької обласної ради
(довідка № 207 від 18.12.2014 р.), Комунального вищого навчального закладу
“Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обласної ради (довідка
№ 01-23/679 від 29.12.2014 р.), Мелітопольського державного педагогічного
університету ім. Б. Хмельницького (довідка № 06/651 від 26.03.2015 р.),
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка
№ 205 від 01.04.2015 р.).

Особистий внесок автора. В спільній науковій публікації (співавтор –
С. О. Павлова) авторові належить розроблена кваліметрична модель
оцінювання діяльності районних методичних об’єднань, аналіз результатів
моніторингу їх функціонування (62%).

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дослідження обговорювалися на форумах, конференціях, зокрема:

– міжнародних: “Особистість в єдиному освітньому просторі”
(м. Запоріжжя, 2011, 2013 рр.); “Психолого-педагогічні засади діяльності
фахівця: історія, теорія, практика” (м. Херсон, 2013 р.); “Наука у сучасному
світі” (м. Лодзь, 2013 р.); “Професійна компетентність сучасного керівника в
системі освіти: система оцінки ефективності діяльності керівника” (м. Санкт-
Петербург, 2013 р.); “Освітні вимірювання – 2013. ЗНО як інструмент
забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти:
оцінювання, інтерпретація, використання результатів” (м. Яремче, 2013 р.);
“Людина як предмет міждисциплінарного гуманітарного пізнання” (м. Санкт-
Петербург, 2014 р.); “Інновації в освіті” (м. Петропавлівськ, 2014 р.);
“Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи”
(м. Запоріжжя, 2015 р.);
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– всеукраїнських: “Теоретичні основи та технології професійного
розвитку педагогів у післядипломній освіті” (м. Луганськ, 2013 р.); “Розвиток
сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації”
(м. Запоріжжя, 2013 р.); “Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації”
(м. Одеса, 2013 р.).

Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження
викладено в 20 наукових і науково-методичних працях, з яких: 7 – статті в
наукових фахових виданнях, 2 – статті в зарубіжних виданнях, 6 – матеріали
конференцій, 5 – науково-методичні праці (одна в співавторстві).

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг
роботи становить 280 сторінок, з них основний текст – 179 сторінок, 29 таблиць
і 5 рисунків – 14 сторінок, 21 додаток – 64 сторінки, список використаних
джерел (302 найменування) – 37 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; розкрито зв’язок з
науковими програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт,
предмет і методи дослідження; сформульовано наукову новизну та практичне
значення одержаних результатів; наведено відомості щодо їх апробації й
публікацій.

У першому розділі – “Науково-теоретичні основи формування
готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті
до оцінювальної діяльності” – досліджено зарубіжні й вітчизняні підходи до
розуміння сутності педагогічного оцінювання; визначено та обґрунтовано зміст
готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності;
встановлено ступінь наукової розробки проблеми формування готовності
вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності.

На основі здійсненого аналізу психолого-педагогічної літератури
з’ясовано, що єдиного підходу до визначення сутності оцінювальної діяльності
не існує. Оцінювальну діяльність науковці розглядають як складову
управлінської діяльності вчителя в таких контекстах: завершальний етап
навчального процесу (Л. І. Божович, О. Д. Божович, В. В. Давидов,
Н. А. Курдюкова); професійна діяльність педагога, пов’язана з визначенням,
аналізом та інтерпретацією навчальних результатів учнів, на підставі яких
оцінюють діяльність учителя й корегують освітній процес
(Н. Ю. Волковинська, І. А. Гнітман, В. М. Полонський), формування адекватної
самооцінки всіх суб’єктів освітнього процесу (Г. Ю. Ксьонзова,
В. В. Полікарпова, М. В. Селезньов та ін.). Здійснений аналіз та систематизація
позицій учених надає можливість під оцінювальною діяльністю вчителів
природничих спеціальностей розуміти особливий вид професійної педагогічної
діяльності, що забезпечує співвіднесення перебігу та результатів діяльності
учнів і вчителя з наміченим еталоном сформованості системи знань, способів
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навчання, які уможливлюють осягнути сутність природничих явищ та процесів
і власну роль у вирішенні глобальних проблем взаємодії природи й людини, їх
взаємозв’язок і взаємозумовленість.

Особливими функціями оцінювальної діяльності вчителів природничих
спеціальностей, крім навчальної, виховної, діагностичної, контролювальної та
регулятивної, є функції стимулювання учнів до самооцінювання, осмислення
природи власних дій і свідомого ставлення до навчання.

У роботі зазначено, що одним з основних завдань післядипломної
педагогічної освіти є цілеспрямована підготовка вчителів до оцінювання.
Готовність учителів природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності
визначено як складне особистісне утворення, систему професійних якостей
особистості, які надають можливість учителю успішно здійснювати педагогічне
оцінювання.

Ґрунтуючись на положеннях особистісно-діяльнісного, системного,
аксіологічного підходів, виявлено такі властивості готовності вчителів
природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності, як: цілісність
(наявність необхідних і достатніх елементів, їх взаємодія, скоординованість,
взаємозалежність, взаємозв’язок, взаємозумовленість), компонентність і
структурність (взаємозв’язок змістового, організаційного блоків та блоку
цілепокладання), функціональність (ціннісно-орієнтаційна, стимулювальна,
організаційна, діагностична, контролювальна, рефлексивна функції).

Здійснений аналіз основних положень функціонального (М. І. Д’яченко,
Є. П. Ільїн, Л. О. Кандибович), діяльнісного (І. А. Зязюн, Г. М. Коджспірова,
О. Ю. Коджаспіров) та особистісного (Л. І. Божович, К. К. Платонов,
Д. М. Узнадзе) підходів до розуміння сутності феномена готовності
особистості, а також системно-структурного (Г. Л. Абдулагімов, С. М. Калаур,
О. І. Новик-Качан), особистісно-діяльнісного (М. Д. Левітов, О. І. Міщенко,
В. О. Сластьонін, Ж. В. Федірко) та знаннєвого (С. Д. Максименко,
О. М. Пелех) підходів щодо готовності фахівця до педагогічної діяльності надав
можливість виокремити в структурі готовності до оцінювальної діяльності
вчителів предметів природничого циклу такі компоненти:

– мотиваційно-орієнтувальний − визначається усвідомленістю
вчителем необхідності й значущості оцінювальної діяльності; здатністю
утримувати стійку професійну позицію, управляти власним емоційним
станом, надаючи йому конструктивного, а не руйнівного характеру;
прагненням до розвитку професійних якостей, удосконалення професійних
знань, умінь та навичок;

– змістовий − містить систему знань учителя дисциплін природничого
циклу, психолого-педагогічних основ оцінювання;

– процесуальний – передбачає систему вмінь і навичок з організації та
здійснення педагогічного оцінювання, урахування психофізіологічного стану
учня в процесі оцінювальної діяльності, аналізу її результатів, визначення
засобів корекції, використання та створення комп’ютерних контролювальних
систем;
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– оцінно-рефлексивний − визначається свідомим здійсненням педагогом
рефлексивної діяльності, самоконтролю, самоаналізу, самооцінки; виявленням
утруднень та помилок у процесі оцінювальної діяльності, її корекції.

Зазначені структурні компоненти готовності вчителів природничих
спеціальностей до оцінювальної діяльності включено до базової критеріальної
моделі, розробленої на основі наукових праць Н. Ю. Волковинської,
Г. В. Єльникової, О. Г. Матвієвської. Створена критеріальна модель надала
можливість визначити рівні готовності вчителів природничих спеціальностей
до оцінювальної діяльності на підставі їх самооцінювання.

Висвітлено стан наукової розробки проблеми формування готовності
вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності в
педагогічній теорії та практиці. Виявлено теоретичні положення, що слугували
підґрунтям для подальшої роботи, а саме: ефективність процесу підготовки
вчителів забезпечують неперервність, взаємозв’язок курсового й міжкурсового
періодів післядипломної освіти (В. С. Єлагіна, В. І. Іщенко, Є. М. Смирнова-
Трибульська); провідна роль у цьому процесі належить методичним кабінетам
(В. І. Саюк, А. В. Яковина); розроблені моделі, програми, методики
формування культури та вмінь оцінювальної діяльності педагогів у системі
післядипломної освіти передбачають цілісний і спеціально організований
процес поетапної зміни їх індивідуального досвіду, мислення, мотивації та
відносин (Н. Ю. Волковинська, О. Г. Матвієвська); найважливішим є створення
особливих організаційно-педагогічних умов розвитку оцінювальної діяльності
вчителів, що забезпечують формування всіх складових готовності до неї
(Г. Ю. Ксьонзова, А. Г. Пачина).

За результатами пілотного дослідження, в якому взяли участь
412 учителів природничих спеціальностей, визначено пріоритетні форми
післядипломної освіти цієї категорії педагогів (підвищення кваліфікації та
самоосвіта – 61% респондентів) й особливості формування їх готовності до
оцінювальної діяльності (широке застосування сучасних телекомунікаційних
мереж і засобів – 23% респондентів, особлива організація самостійної роботи
педагогів – 20% респондентів).

Отже, здійснений у розділі аналіз науково-теоретичних основ
формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній
освіті до оцінювальної діяльності уможливив обґрунтувати сутність і розкрити
структуру цього феномена, визначити пріоритетні форми та методи розв’язання
поставлених у дисертації завдань.

У другому розділі – “Організаційно-педагогічні умови формування
готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті
до оцінювальної діяльності” – визначено й обґрунтовано зміст
організаційно-педагогічних умов; подано структурно-функціональну модель
формування готовності вчителів природничих спеціальностей у
післядипломній освіті до оцінювальної діяльності; охарактеризовано її
критерії, показники та рівні.
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Базуючись на загальнонаукових принципах та вимогах до педагогічного
моделювання, презентовано авторську структурно-функціональну модель
формування готовності вчителів природничих спеціальностей у
післядипломній освіті до оцінювальної діяльності, яка є цілісним утворенням,
що складається із взаємопов’язаних і взаємозумовлених блоків
(функціональних компонентів): цільового, змістового, технологічного та
діагностико-результативного (рис. 1).

Цільовий блок є системоутворювальним та визначає вектор педагогічних
дій щодо формування готовності вчителів природничих спеціальностей у
післядипломній освіті до оцінювальної діяльності. Поставлену мету
конкретизовано в завданнях, визначених відповідно до складових вказаної
готовності: актуалізація мотивації педагогів до оцінювальної й
самооцінювальної діяльності; формування в них системи знань з оцінювальної
діяльності шляхом поєднання навчальної та інформаційної роботи;
забезпечення набуття вчителями особистісного досвіду виконання різних видів
оцінювальних процедур.

Змістовий блок відображає зміст післядипломної педагогічної освіти і
передбачає: формування потреби в оцінювальній діяльності, націленості на
отримання достовірного результату, спрямованості на перетворювальний
характер оцінки; опанування вчителями системи знань про специфіку
оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів природничого циклу та
про інноваційні методики формування оціночних суджень; формування
навичок організації процесу самооцінювання педагогами власного досвіду,
здібностей, специфічних властивостей і якостей, необхідних для оцінювальної
діяльності, а також з’ясування власного актуального й потенційного рівня
готовності до здійснення оцінювальних процедур.

Технологічний блок структурно-функціональної моделі містить принципи,
організаційно-педагогічні умови та форми й методи, що охоплюють курсовий і
міжкурсовий періоди. Ґрунтуючись на загальнодидактичних вимогах до
організації навчального процесу в системі післядипломної освіти, а також
особливостях феномена готовності вчителів природничих спеціальностей до
оцінювальної діяльності, основними принципами її формування визначено такі:
науковості, неперервності, комплексності та єдності, суб’єктності,
контекстності, усвідомленості, гармонійного поєднання традиційних й
нетрадиційних, активних форм і методів.

Визначення організаційно-педагогічних умов формування готовності
вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної
діяльності як сукупності необхідних і достатніх заходів, що забезпечують
ефективність цього процесу, здійснено на основі теоретичних положень про
сутність оцінювальної діяльності вчителя та готовність до неї, а також
виявлених у процесі пілотного дослідження освітніх потреб та утруднень під
час її здійснення педагогами зазначеної категорії.
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МЕТА: формування готовності вчителів природничих спеціальностей у системі
післядипломної освіти до оцінювальної діяльності

Формування системи знань з
оцінювальної діяльності
шляхом поєднання навчальної
та інформаційної роботи

Забезпечення набуття
особистісного досвіду
виконання різних видів
оцінювальних процедур

ЗАВДАННЯ

Формування потреби в
оцінювальній діяльності,
націленості на отримання
достовірного результату,
спрямованості на
перетворювальний
характер оцінки

Поглиблення знань
сучасної нормативної
бази з оцінювання,
психолого-педагогічних
концепцій впливу
оцінки на розвиток
особистості

Організація процесу самооцінювання
педагогами власного досвіду, здібностей,
специфічних властивостей і якостей,
необхідних для оцінювальної діяльності, а
також з’ясування власного актуального та
потенційного рівня готовності до здійснення
оцінювальних процедур
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РЕЗУЛЬТАТ: сформована готовність учителів природничих спеціальностей
до оцінювальної діяльності (на високому та достатньому рівнях)

КРИТЕРІЇ:

Мотиваційно-
орієнтувальний:
сформованість потреби у
володінні оцінювальною
діяльністю,
націленість на отримання
достовірного результату;
спрямованість на
перетворювальний
характер оцінки, на
співпрацю

Змістовий:
сформованість системи знань
про: нормативну базу, зміст,
функції, завдання, критерії,
норми оцінювальної та
самооцінювальної діяльності;
особливості оцінки рівня
навчальних досягнень учнів із
предметів природничого циклу
на різних ступенях навчання;
психолого-педагогічних
концепцій впливу оцінки

Процесуальний:
сформованість умінь і
навичок з: конструювання
контрольно-вимірювальних
засобів, здійснення
діагностичних процедур;
формування оцінювального
судження; аналітичної
діяльності; створення умов
для формування
рефлективності й
самооцінки учнів

Оцінно-
рефлексивний:
впевненість у
необхідності
рефлексії
оцінювальної
діяльності,
прогностичність
оцінки та
достовірність
оцінювального
судження

ПРИНЦИПИ
науковості, неперервності, комплексності та єдності,

суб’єктності, контекстності, усвідомленості, гармонійного поєднання традиційних
та нетрадиційних, активних форм і методів

КУРСОВИЙ ПЕРІОД
 – спецкурс та дистанційний курс “Оцінювальна
діяльність вчителів природничих
спеціальностей”;
 – тренінг “Оцінювання метапредметних
результатів навчальної діяльності учнів із
предметів природничого циклу”

МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД
 – творча група “Педагогічне оцінювання
навчальних досягнень учнів з біології в
контексті нового Державного стандарту”;
 – науково-практичні семінари, вебінари, он-
лайн консультування, віртуальні методичні
об’єднання, електронний ресурс “Точка опори”

ФОРМИ І МЕТОДИОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ

орієнтація змісту курсів підвищення
кваліфікації на усвідомлення вчителями
сутності оцінювання навчальних
досягнень учнів

науково-методичне забезпечення
самоосвіти вчителів у курсовий і
міжкурсовий періоди на засадах
інформаційних технологій

актуалізація педагогами механізмів
об’єктивізації оцінювання/
самооцінювання шляхом створення
рефлексивного освітнього середовища

Актуалізація мотивації
до оцінювальної й
самооцінювальної
діяльності

Рис. 1. Структурно-функціональна модель формування готовності вчителів
природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності
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Першою умовою формування готовності вчителів природничих
спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності визначено
орієнтацію змісту курсів підвищення кваліфікації на усвідомлення педагогами
сутності оцінювання навчальних досягнень учнів, що передбачає відповідне
коригування навчального плану, його спрямування на формування професійних
знань про: нормативну базу, зміст, функції, завдання, критерії, норми, особливості
оцінювальної діяльності; визначення рівня навчальних досягнень учнів з предметів
природничого циклу на різних ступенях навчання в межах моніторингових
досліджень якості освіти (міжнародні, державні, регіональні); психолого-
педагогічні концепції впливу оцінки на особистість, її стосунки з оточенням.

Другою умовою є науково-методичне забезпечення самоосвіти вчителів
природничих спеціальностей у курсовий і міжкурсовий періоди на засадах
інформаційних технологій, що передбачає реалізацію суб’єктного підходу та
положень сучасної х’ютагогіки в післядипломній освіті.

Третьою умовою формування готовності вчителів природничих
спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності визначено
актуалізацію механізмів об’єктивізації оцінювання/самооцінювання шляхом
створення рефлексивного освітнього середовища, що досягається завдяки
систематичній активізації професійної рефлексії педагогів через включення
рефлексивної оцінки до лекційних та практичних занять, тренінгу з використанням
аутентичних оцінювальних процедур, групової роботи, ігрових методів тощо.

Кожна з організаційно-педагогічних умов забезпечується комплексом
спеціально організованих форм і методів, реалізація яких зумовлюється
завданнями формувальної роботи. Так, орієнтація змісту курсів підвищення
кваліфікації на усвідомлення вчителями природничих спеціальностей сутності
оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечується впровадженням
розробленого спецкурсу “Оцінювальна діяльність учителів природничих
спеціальностей”.

Науково-методичне забезпечення самоосвіти вчителів природничих
спеціальностей у курсовий і міжкурсовий періоди на засадах інформаційних
технологій відбувається завдяки впровадженню електронних технологій
навчання (мультимедійних матеріалів, дистанційного спецкурсу, електронних
ресурсів (блог), моделювальних онлайн-семінарів).

Актуалізація вчителем механізмів об’єктивізації оцінювання/самооцінювання
шляхом створення рефлексивного освітнього середовища забезпечується:
проведенням науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів,
особливою організацією роботи методичних об’єднань учителів природничих
спеціальностей, творчих груп педагогів з проблем оцінювальної діяльності,
віртуальних професійних об’єднань.

Діагностико-результативний блок структурно-функціональної моделі
відображає критерії (мотиваційно-орієнтувальний, змістовий, процесуальний,
оцінно-рефлексивний), показники й рівні (високий, достатній, середній та
початковий) сформованості готовності вчителів природничих спеціальностей
до оцінювальної діяльності.
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Отже, впровадження розробленої структурно-функціональної моделі,
реалізація визначених організаційно-педагогічних умов у системі
післядипломної педагогічної освіти мають забезпечити ефективне формування
готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності.

У третьому розділі – “Експериментальна перевірка ефективності
організаційно-педагогічних умов формування готовності вчителів
природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної
діяльності” – розкрито загальні питання організації педагогічного
експерименту; подано його хід та аналіз результатів.

Педагогічний експеримент здійснювався упродовж 2012–2014 рр. і
передбачав апробацію структурно-функціональної моделі та впровадження
організаційно-педагогічних умов формування готовності вчителів природничих
спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності. В
експериментальній роботі взяли участь 115 вчителів хімії та біології, з них:
експериментальну групу (ЕГ) складали 52 особи, контрольну групу 1 (КГ1) – 31 та
контрольну групу 2 (КГ2) – 32 особи.

Метою констатувального етапу було визначення первинного рівня
сформованості готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної
діяльності. Розроблений комплекс діагностичних методик забезпечував
визначення рівнів сформованості компонентів означеної готовності: мотиваційно-
орієнтувального – модифіковані методики “Потреба в досягненні мети”
(авт. Ю. М. Орлов), “Діагностика спрямованості особистості на отримання
достовірного результату” (авт. Б. Басс), “Діагностика емпатійних здібностей”
(авт. В. В. Бойко); змістового – вимірник рівня сформованості знань з
оцінювальної й самооцінювальної діяльності (авт. О. А. Бондаренко, Н. І. Лісова,
Л. І. Лутченко, Н. О. Пасічник), авторський дидактичний тест, модифікована
методика “Виявлення стилю керівництва педагогічної діяльності”
(авт. Ю. Б. Гатанов); процесуального – опитувальник для визначення динаміки
змін у сформованості вмінь та навичок з конструювання контрольно-
вимірювальних матеріалів (авт. О. В. Авраменко, Н. І. Лісова), методика
“Визначення рівня вимог” (авт. В. П. Симонов), комплекс педагогічних ситуацій;
оцінно-рефлексивного – модифіковані методики “Визначення рівня
рефлексивності” (авт. А. В. Карпов, В. В. Пономарьов), “Визначення
рефлексивності мислення” (авт. О. С. Анісімов), опитувальник зрушень у рівнях
прогностичності оцінки та достовірності оціночного судження вчителів
(авт. О. В. Авраменко, І. П. Підласий).

Формувальний етап педагогічного експерименту здійснювався на двох
рівнях: когнітивному (знаннєвому) і діяльнісному, що передбачало забезпечення
принципу неперервності освіти. На когнітивному (знаннєвому) рівні в
експериментальній групі впроваджувалось навчально-методичне забезпечення
науково-теоретичної підготовки вчителів природничих спеціальностей до
оцінювальної діяльності. В процесі реалізації інваріантної складової навчального
плану здійснювалося оновлення, збагачення й корекція загальнопедагогічних,
дидактичних і конкретно-методичних знань про сутність і призначення
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педагогічного оцінювання (мотиваційно-орієнтувальний, змістовий компоненти) та
вмінь (процесуальний, оцінно-рефлексивний компоненти) з оцінювальної
діяльності вчителів природничих спеціальностей шляхом проведення лекцій,
семінарських і практичних занять у межах спецкурсу “Оцінювальна діяльність
учителів природничих спеціальностей”.

Концептуальною основою діяльнісного рівня слугувала ідея створення
особливого педагогічного простору, який ініціює самодослідження, самооцінку,
тобто професійну рефлексію вчителя. Із цією метою на рівні шкільних
методичних об’єднань учителям пропонувались до розгляду методичні
рекомендації з використання кваліметричного й компетентнісного підходів в
оцінюванні, дидактичних аспектів організації оцінювальної діяльності та
інтерпретації результатів регіональних моніторингових досліджень. У
міжкурсовий період для вчителів були проведені районні й регіональні (обласні)
семінари, вебінари з проблем методичних та управлінських основ підвищення
якості шкільної природничої освіти (за результатами проведених оцінювальних
процедур і моніторингових досліджень муніципального, обласного, державного
й міжнародного рівнів); організована робота творчої групи педагогів з
проблемної теми “Педагогічне оцінювання навчальних досягнень учнів з біології
у контексті нового Державного стандарту”; для вільного користування
навчально-методичними матеріалами створений блог “Точка опори”.

Результати контрольного етапу педагогічного експерименту засвідчили
позитивну динаміку всіх показників сформованості готовності вчителів
природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності в експериментальній
групі. Реалізація визначених організаційно-педагогічних умов забезпечила
збільшення кількості педагогів в ЕГ з достатнім (на 40,39%) та високим (на
25%) рівнями її комплексного показника, тоді як у КГ1  цей показник
підвищився незначно: лише на 3,23% (достатній рівень) і 3,22% (високий
рівень) та в КГ2 – лише на 6,26% і 3,12% відповідно (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка розподілу вчителів експериментальної та контрольних груп

за  рівнем комплексного показника сформованості готовності
до оцінювальної діяльності, %

Констатувальний етап Контрольний етап
Рівень комплексного

показника сформованості
готовності до

оцінювальної діяльності ЕГ КГ1 КГ2 ЕГ КГ1 КГ2

Високий 3,85 9,68 12,5 28,85 12,9 15,62
Достатній 7,69 16,13 15,62 48,08 19,36 21,88
Середній 67,31 58,06 59,38 17,3 58,06 53,12
Початковий 21,15 16,13 12,5 5,77 9,68 9,38

Оцінювання якісного зростання рівня сформованості готовності до
оцінювальної діяльності вчителів природничих дисциплін здійснено за допомогою
непараметричного критерію 2χ – критерію Пірсона. Отримано статистично
значущу різницю показників загального рівня готовності педагогів
експериментальної групи до та після впровадження формувальних заходів
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( 2χ =45,08 для p≤0,05 при 2χ табл.=7,81). Розрахований коефіцієнт взаємоузгодження
C=0,43 доводить тісний взаємозв’язок між варіацією досліджуваних ознак, а саме:
впровадженням організаційно-педагогічних умов та реалізацією авторської
структурно-функціональної моделі й підвищенням рівня комплексного показника
сформованості готовності до оцінювальної діяльності вчителів в експериментальній
групі, що підтверджує висунуту гіпотезу дослідження.

ВИСНОВКИ

Здійснене теоретичне й емпіричне дослідження проблеми формування
готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до
оцінювальної діяльності надало можливість дійти таких загальних висновків:

1. Результати аналізу наукових праць, присвячених дослідженню сутності
явища оцінки та педагогічного оцінювання, а також феномена оцінювальної
діяльності педагога, дали підстави під оцінювальною діяльністю вчителів
природничих спеціальностей розуміти особливий вид професійної педагогічної
діяльності, що забезпечує співвіднесення перебігу та результатів діяльності
учнів і вчителя з наміченим еталоном сформованості системи знань, способів
навчання, які надають можливість осягнути сутність природничих явищ та
процесів і власну роль у вирішенні глобальних проблем взаємодії природи та
людини, їх взаємозв’язок і взаємозумовленість.

Готовність учителів природничих спеціальностей до оцінювальної
діяльності визначено як складне особистісне утворення, систему професійних
якостей особистості, які надають можливість учителю успішно здійснювати
педагогічне оцінювання. Структура готовності вчителів природничих
спеціальностей до оцінювальної діяльності містить такі компоненти: мотиваційно-
орієнтувальний; змістовий; процесуальний; оцінно-рефлексивний.

2. На основі дослідження стану проблеми формування готовності
вчителів природничих до оцінювальної діяльності спеціальностей у
післядипломній педагогічній освіті нами підтверджена її актуальність.
Вирішення питань з означеної проблеми вбачається нами у коригуванні змісту,
форм і методів курсів підвищення кваліфікації, методичного супроводу
міжкурсового періоду післядипломної освіти, особливої організації діяльності
методичних об’єднань педагогів.

3. Ґрунтуючись на загальнонаукових принципах та вимогах до
педагогічного моделювання, розроблено авторську структурно-функціональну
модель формування готовності вчителів природничих спеціальностей у
післядипломній освіті до оцінювальної діяльності, яка є цілісним утворенням, що
складається із взаємопов’язаних і взаємозумовлених блоків (функціональних
компонентів): цільового, змістового, технологічного та діагностико-
результативного. Визначено та теоретично обґрунтовано організаційно-
педагогічні умови, що забезпечують ефективне формування готовності вчителів
природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності:
орієнтація змісту курсів підвищення кваліфікації на усвідомлення вчителями
природничих спеціальностей сутності оцінювання навчальних досягнень учнів;
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науково-методичне забезпечення самоосвіти вчителів природничих
спеціальностей у курсовий і міжкурсовий періоди на засадах інформаційних
технологій; актуалізація механізмів об’єктивізації оцінювання/самооцінювання
шляхом створення рефлексивного освітнього середовища.

4. Теоретично обґрунтовано критерії (мотиваційно-орієнтувальний,
змістовий, процесуальний, оцінно-рефлексивний), показники та рівні (високий,
достатній, середній, початковий) сформованості готовності вчителів
природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності.

5. Результати експериментальної перевірки визначених організаційно-
педагогічних умов та структурно-функціональної моделі формування
готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до
оцінювальної діяльності підтвердили їх ефективність: виявлено позитивну
динаміку всіх показників сформованості готовності до оцінювальної діяльності
вчителів експериментальної групи на початку та наприкінці формувальних
заходів ( 2χ =45,08 для p≤0,05 при 2χ табл.=7,81) і статистично значущу різницю
показників загального рівня готовності педагогів експериментальної й
контрольних груп ( 2χ =20,79 для p≤0,05 при 2χ табл.=7,81).

Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційно-
педагогічні умови формування готовності вчителів природничих спеціальностей у
післядипломній освіті до оцінювальної діяльності впроваджено в практику роботи
інститутів післядипломної педагогічної освіти на основі: спецкурсу “Оцінювальна
діяльність вчителів природничих спеціальностей”, що сприяв формуванню та
корекції знань, умінь і навичок оцінювальної діяльності вчителів природничих
спеціальностей, активізував їх мотиваційні ресурси; тренінгу “Оцінювання
метапредметних результатів навчальної діяльності учнів із предметів природничого
циклу”, який передбачав поєднання інтерактивних методів навчання дорослих і
надав можливість педагогам відпрацювати вміння й навички здійснення
оцінювальних процедур, актуалізував механізми об’єктивного
оцінювання/самооцінювання шляхом створення рефлексивного освітнього
середовища; системи науково-методичних семінарів, вебінарів; електронного
ресурсу для науково-методичного супроводу вчителів природничих спеціальностей
з питань оцінювальної діяльності в курсовий та міжкурсовий періоди.

Таким чином, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення
його мети – визначення, теоретичного обґрунтування та експериментальної
перевірки організаційно-педагогічних умов і структурно-функціональної моделі
формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній
освіті до оцінювальної діяльності.

Результати проведеного дослідження не вичерпують усіх аспектів
проблеми. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні питань
формування ціннісного ставлення майбутніх учителів природничих
спеціальностей до оцінювальної діяльності, розробки та впровадження
інформаційно-комунікативних технологій забезпечення професійного розвитку
педагогів у міжкурсовий період, оновлення змісту діяльності методичних
об’єднань учителів природничих спеціальностей.
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АНОТАЦІЯ

Бабкова О. О. Формування готовності вчителів природничих
спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності. – На
паравах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний
вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет”
Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2015.

У дисертації досліджено проблему формування готовності вчителів
природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної
діяльності. На підставі теоретичного аналізу наукових підходів до розуміння
готовності до оцінювальної діяльності виявлено її сутність і структуру.
Визначено й обґрунтовано комплекс організаційно-педагогічних умов, що
забезпечують ефективне формування готовності до оцінювальної діяльності в
педагогів природничого циклу, зокрема: орієнтація змісту курсів підвищення
кваліфікації на усвідомлення вчителями природничих спеціальностей сутності
оцінювання навчальних досягнень учнів; науково-методичне забезпечення
самоосвіти вчителів природничих спеціальностей у курсовий і міжкурсовий
періоди на засадах інформаційних технологій; актуалізація механізмів
об’єктивізації оцінювання/самооцінювання шляхом створення рефлексивного
освітнього середовища.

Ключові слова: професійна готовність, оцінка, оцінювання, оцінювальна
діяльність, готовність учителів природничих спеціальностей до оцінювальної
діяльності, післядипломна освіта.
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АННОТАЦИЯ

Бабкова Е. А. Формирование готовности учителей естественно-научных
специальностей в последипломном образовании к оценочной деятельности. –
На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. –
Государственное высшее учебное заведение “Запорожский национальный
университет” Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2015.

В диссертации исследованы проблемы формирования готовности учителей
естественно-научных дисциплин в системе последипломного образования к
оценочной деятельности. На основе теоретического анализа определена
сущность понятия готовности педагогов этой категории к оценочной
деятельности как специфический вид профессиональной деятельности,
направленный на соотношение процесса и результатов деятельности ученика и
учителя с намеченным эталоном сформированности системы знаний, убеждений,
способов деятельности, что позволяет осознать сущность природных явлений и
процессов, свою роль в решении сложных глобальных проблем взаимодействия
природы и человека, их взаимосвязь и взаимообусловленность; как сложное
личностное образование, система качеств и свойств личности, позволяющих
учителю успешно выполнять качественную оценочную деятельность.

В структуре готовности учителей естественно-научных специальностей
выделены четыре компонента: мотивационно-ориентировочный, содержательный,
процессуальный, оценочно-рефлексивный. В работе охарактеризованы критерии,
показатели и уровни сформированности каждого из структурных компонентов.

Исследованы основные направления профессионального развития педагогов
естественно-научных дисциплин в системе последипломного образования.
Определены и обоснованы организационно-педагогические условия,
определяющие эффективность формирования готовности учителей предметов
естественно-научного цикла к оценочной деятельности, а именно: ориентация
содержания курсов повышения квалификации на осознание педагогами сущности
оценивания учебных достижений учеников путем внедрения спецкурса “Оценочная
деятельность учителей естественно-научных специальностей” с использованием
интерактивных методов обучения взрослых; научно-методическое обеспечение
самообразования учителей в курсовой и межкурсовой периоды на основе
информационных технологий, предусматривающих использование
мультимедийных материалов, дистанционного спецкурса, Veb-ресурсов (блог), а
также проведение в электронном формате моделирующих онлайн-семинаров,
вебинаров; актуализация механизмов объективизации оценивания/самооценивания
педагогов путем создания рефлексивной образовательной среды благодаря
включению рефлексивной оценки на лекционных и практических занятиях,
проведению тренинга с использованием аутентичных оценочных процедур и
игровых методов. Опираясь на общенаучные принципы педагогического
моделирования, разработана авторская структурно-функциональная модель
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формирования готовности учителей естественно-научных специальностей в
последипломном образовании к оценочной деятельности, которая состоит из
взаимосвязанных и взаимообусловленных блоков (функциональных компонентов):
целевого, содержательного, технологического и диагностико-результативного.

Результаты экспериментальной проверки структурно-функциональной
модели и организационно-педагогических условий формирования готовности
учителей естественно-научных специальностей в последипломном образовании
подтвердили их эффективность, о чем свидетельствует полученная позитивная
динамика всех ее показателей.

Теоретически обоснованные и экспериментально проверенные
организационно-педагогические условия формирования готовности учителей
естественно-научных специальностей внедрены в практику работы институтов
последипломного педагогического образования на основе: спецкурса “Оценочная
деятельность учителей естественно-научных специальностей” в очной и
дистанционной формах; тренинга “Оценивание метапредметных результатов
учебной деятельности учащихся по предметам естественно-научного цикла”;
системы научно-методических семинаров, вебинаров, виртуальных методических
объединений, электронного образовательного ресурса.

Ключевые слова: профессиональная готовность, оценка, оценивание,
оценочная деятельность, готовность учителей естественно-научных
специальностей к оценочной деятельности, последипломное образование.

SUMMARY

Babkova O. O. The Formation of Natural Science Teachers’ Readiness in
Postgraduate Education for Assessment Activity. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences, Specialty 13.00.04 –
Theory and Methods of Professional Education. – State Higher Educational
Establishment “Zaporizhzhia National University”, Ministry of Science and
Education, Zaporizhzhia, 2015.

The thesis focuses on the problem of the formation of Natural Science teachers’
readiness in postgraduate education for assessment activity. Its essence and structure
were revealed on the basis of analyzing scientific approaches to understanding readiness
for assessment activity. A set of organizational and pedagogical conditions for the
efficient formation of Natural Science teachers’ readiness for assessment activity was
defined and substantiated, in particular the orientation of professional development
courses’ content to Natural Science teachers’ awareness of the essence of assessing
pupils’ achievements; scientific and methodological support for Natural Science
teachers’ self-education during training courses and in the period between them on the
basis of information technologies; the actualization of the objectification mechanisms of
assessment / self-assessment by creating a reflective learning environment.

Key words: professional readiness, mark, assessment, assessment activity, Natural
Science teachers’ readiness for assessment activity, postgraduate education.
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