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Наступним етапом є уміння максимально повно і точно отри-
мати інформацію, що міститься в іноземному тексті, і яка стано-
вить професійний інтерес. Навчання вивчаючому читанню пе-
редбачає інші види вправ, пов’язані з осмисленням інформації, її
інтерпретацією, установкою на тривале запам’ятовування (всієї
або частини інформації) уже в процесі читання.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ТА ОЦІНЮВАННЯ
СТУДЕНТІВ У ВЕЛИКИХ ГРУПАХ

Незважаючи на використання в системі освіти нових форм на-
вчання, наприклад, дистанційного, аудиторна робота завжди ма-
тиме великий потенціал і важливе значення для розвитку
суб’єктів навчального процесу, в тому числі, для набуття студен-
тами і слухачами спеціальних професійних компетенцій.

Організація, проведення семінарсько-практичних занять і оці-
нювання студентів у випадках їх великої чисельності в групі
обов’язково виявляють суперечності між загальною кількістю та
тривалістю можливих виступів студентів з одного боку та трива-
лістю семінарсько-практичного заняття з іншого. Крім цього,
зрозумілим є те, що можливість глибокого виникнення в певні
проблеми, які можуть бути предметом обговорення на семінарсь-
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ко-практичному занятті, потребує не тільки відповідної підготов-
ки викладача та студентів, але й не поспішності при їх обгово-
ренні.

Постає питання: організувати аудиторну роботу та оцінюван-
ня студентів так, щоб мотивувати їх до навчання, не зробити з
навчального процесу «змагання за право на сказане слово», не
зробити оцінювання формальним і далеким від об’єктивного, але
зміст навчання зробити цікавим.

Відомий спосіб перевірки знань і вмінь студентів у письмовій
формі, коли охоплюються всі студенти групи, є необхідним, але
він досить трудомісткий. А оскільки живе спілкування є надзви-
чайно важливим і усні відповіді повинні також оцінюватись, то
згаданий вище спосіб варто застосовувати лише на частині занять
(20—30 % від їх кількості).

Тому у великих групах для підвищення зацікавленості сту-
дентів до навчання можна застосувати такий дидактичний
прийом. Кожен студент великої за чисельністю групи (понад
25 осіб) повинен виступити хоча б 1 раз за семестр (у нашому
випадку — 16 семінарсько-практичних занять) з добре підго-
товленою доповіддю (можна у формі презентації).Бажаною
кількістю виступів за семестр є два на одного студента. У та-
кому випадку студенти, готуючись доповідати, глибше опа-
новують матеріал по певному питанню, а всі слухачі збага-
чуються, слухаючи та беручи участь в обговоренні. При
цьому ціна оцінки за виступ і відповіді на додаткові питання
повинна бути вищою від визначеної суми балів, які можна за-
робити за одне звичайне семінарсько-практичне заняття. Но-
рмальна кількість виступів за одне заняття: близько 4—5.
Значно більша кількість виступів призводить до зниження
уваги слухачів, може викликати дефіцит часу для відповідей
на запитання від студентів і викладача, може привести до
більш поверхового обговорення. Також потрібен час для ін-
ших форм аудиторної роботи, наприклад, практичних за-
вдань.

Підсумовуючи сказане зазначу, що у деяких випадках, до
яких належать і семінарсько-практичні заняття у великих за
чисельністю групах, потрібно підлаштовувати існуючі рекомен-
дації щодо оцінювання студентів таким чином, щоб саме оці-
нювання не було метою і боротьбою, а було тим добрим засо-
бом, що сприяв би професійному і особистісному становленню
студентства.


