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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«МАКРОЕКОНОМІКА»: ДОСВІД І ПРОПОЗИЦІЇ

Вища освіта має вирішальне значення для майбутнього кожної
країни, забезпечуючи новий, якісно вищий соціально-економіч-
ний рівень. Система освіти орієнтується на перспективу, коли
більш цінується творчий тип мислення. Саме тому бажано актив-
ніше відходити від алгоритмічного заучування підручників і кон-
спектів, яке склалося і закріпилося за попередні десятиліття.
Стимулювання творчого мислення, здібностей, ініціативи дозво-
ляє підготувати висококонкурентних фахівців, здатних самостій-
но генерувати ідеї та втілювати їх у життя.

У навчальних програмах, орієнтованих на формування компетен-
цій, «Макроекономіка» відносяться до циклу дисциплін загальноеко-
номічної підготовки. З цієї дисципліни навчальним планом передба-
чено 8 семінарських занять (16 годин). Метою семінарського заняття
є активне обговорення самими студентами питань теми, дискусії, що
дозволяє після завершення семінару глибоко засвоїти матеріал теми,
винести розуміння проблем, які обговорювались. Потрібно надати
студентам можливість проявити себе, висловити свою думку, висту-
пити більш ґрунтовно з того чи іншого питання. Коли семінари про-
ходять у швидкому темпі експрес-опитування, коли на одному занят-
ті необхідно встигнути розглянути дві теми, зменшуються можли-
вості цікавого обговорення питань, що вивчаються. Збільшується час,
відведений на самостійне вивчення дисципліни, індивідуальні консу-
льтації. На жаль, як свідчить досвід, студенти неефективно викорис-
товують цей час, має місце низька самодисципліна студентів. Не для
всіх студентів стало нормою виконання всього переліку навчальних
завдань. Звідси такі студенти мають низькі бали поточного контролю,
що впливає на рівень підсумкових оцінок.

На початку семестру студентам видається карта самостійної
робот, де пояснюється за які види навальної роботи і скільки балів
вони можуть максимально отримати. Карта складається з двох ча-
сти: одна містить вимоги щодо оцінювання знань на семінарах та
за виконання комплексного розрахункового завдання (максималь-
но 30 балів); друга включає бальну оцінку двох контрольних робіт
і реферату або есе (максимально 20 балів). Аналізуючи результати
поточного контролю за минулий семестр, ми побачили, що студе-
нти, як правило, не набирають 20 балів по завданням другої части-
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ни карти. Це пояснюється тим, що дуже рідко вони виконують дві
контрольні роботи з максимальною оцінкою (що, в дійсності, є но-
рмальним). Але по завданням першої частини карти добре підго-
товлені студенти в змозі одержати більше 30 балів. У такому ви-
падку викладач змушений обмежити бали максимумом в 30, що у
підсумку разом із балами другої частини карти дає менше 50. От-
же такий розподіл шкали оцінювання знань обмежує можливості
одержати на семінарських заняттях більше 30 балів, хоча реально
це можливо. Тому пропонується не розподіляти шкалу оцінок у
карті самостійної роботи (30+20), а вказувати верхню межу балів
за контрольні роботи, комплексне завдання, реферат плюс всі ба-
ли, які студент може заробити на семінарах.

Було б доцільно відійти від уніфікації шкали оцінок за поточ-
ним і підсумковим контролем рівня знань і надати кафедрам мо-
жливість самостійно її визначати. Також шкала по різних дисци-
плінах може коливатися від 30 на 70 до 50 на 50.

Потрібно надати кафедрам можливість творчо підходити до
визначення структури екзаменаційного білету. За умов наявності
5 питань в білеті екзаменаційний час можливо скоротити до 1,5
астрономічних годин. 15—20 хвилин для чіткої відповіді на одне
питання достатньо, якщо студент підготовлений і володіє пред-
метом. Адже на іспиті оцінюється саме рівень володіння дисцип-
ліною, рівень підготовленості, рівень знань. Можливо ввести до
екзаменаційного білету і тестові питання, на які наведено не ме-
нше 4-х відповідей і тільки одна з них є вірною. За нормою, при-
йнятою в світовій університетській практиці, для відповіді на од-
не тестове питання дається одна хвилина.

Наприклад, білет з «Макроекономіки» може складатися з 10
тестових питань (10 хв.), двох теоретичних питань (30—40 хв.) і
двох задач (30—40 хв), усього 1,5 години. Звичайно, можливі й
інші варіанти.
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КОНТРОЛЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ
ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Сьогодні більшість країн Європи працюють над створенням
політики контролю і оцінки результатів освітньої діяльності в
рамках глобального реформування галузі освіти своїх країн.




