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6. ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Азьмук Л. А., канд. екон. наук,
доцент кафедри стратегії підприємств

ПРІОРИТЕТ НАВЧАННЯ В СТРАТЕГІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Сьогодні оцінювання все частіше розглядається як критичний
аналіз освітнього процесу, що припускає більше точне визначен-
ня напрямків поліпшення якості освіти. Тобто оцінювання пере-
стає розглядатися тільки як фіксація підсумків, а інтерпретується
як вказівка на необхідний новий виток розвитку. При цьому мова
йде не (тільки) про зміну засобів оцінювання, але й про зміну ці-
лей оцінювання і філософії оцінки.

Ідея розвитку через оцінювання закладена в понятті «петля
якості», що для навчальної діяльності конкретизується в такий
спосіб: «навчання — оцінка — поліпшення — навчання». В анг-
ломовній літературі функція поліпшення якості знань в оціню-
ванні фіксується в понятті «розвиваюче оцінювання» (formative
assessment). Під цим розуміється зворотний зв’язок зі студентами
із приводу їхніх навчальних досягнень, призначений для того,
щоб допомогти їм поліпшити процес навчання.

Іншими словами, головне завдання оцінювання — «поліпшення
якості роботи конкретної людини (викладача) і через це досягнення
більш широких цілей — поліпшення якості навчальних програм …,
і досягнення нової якості роботи всієї організації в цілому» [2].

Розвиваюче оцінювання допомагає студентам вчитися на по-
милках; зрозуміти те, що важливо; збагнути, що в них виходить;
виявити, що вони не знають і не вміють робити; відслідковувати
свій процес досягнень. Таким чином, змінюються пріоритети й
оцінювання стає важливим як інструмент відстеження й супровід
процесу навчання. При цьому рівною мірою вимагають уваги, як
результати, так і процес, що веде до цих результатів.

За матеріалами Співтовариства викладачів західних університе-
тів : зміст оцінювання — це співвіднесення освітньої дії з освітніми
цілями й очікуваннями. Ясні, роздільні й реальні для здійснення цілі
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— основа сфокусованого та корисного оцінювання. Прозорість ці-
лей вимагає певного набору об’єктів оцінювання. Отже повинна бу-
ти узгодженість цілей і процедури оцінювання в курсі [1].

Таким чином, за своїми ключовими цінностями оцінювання
повинно бути: валідним (об’єкти оцінки повинні відповідати по-
ставленим цілям курсу); надійним (використовувати однакові
стандарти або критерії); справедливим (різні студенти повинні
мати рівні можливості домогтися успіху); мотивуючим до розви-
тку (фіксувати що можуть студенти, і як їм поліпшити свої ре-
зультати); своєчасним (підтримуючий розвиваючий зворотний
зв’язок); ефективним (здійсненним, не забирати весь час викла-
дача та студента).
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АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МИСЛЕННЯ
СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Викладення дисциплін у вищому навчальному закладі може
сприяти розвитку творчих здібностей людини, що так необхідне
для сучасного суспільства. Зростає конкуренція на ринку праці,
особливо між новими працівниками, які не мають необхідного
досвіду. Фактором переваги для випускника стають здатність до
творчості, самостійного мислення, вміння сприймати нові тенде-
нції та вимоги в роботі.

Економічна теорія дозволяє сформувати такі риси в людині
через активне обговорення актуальних проблем економіки та
економічної політики. Просте накопичення знань не закладає со-
лідну основу для професіоналізму, оскільки сучасне життя вима-
гає від фахівців постійного оновлення, збагачення кваліфікації.




