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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Участь системи вищої освіти України в болонських перетво-
реннях має бути спрямована на її розвиток і набуття нових якіс-
них ознак. Орієнтація на Болонський процес не має призводити
до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Навпаки, її
стан треба глибоко осмислити, порівнявши з європейськими кри-
теріями і стандартами, та визначити можливості її вдосконалення
на новому етапі. При цьому еволюцію системи освіти не слід ві-
докремлювати від інших сфер суспільства. Вона має розвиватися
в гармонійному взаємозв’язку з суспільством у цілому, беручи на
себе роль його провідника.

В даному контексті необхідно звернути увагу на необхідність
виконання наступних основних завдань оцінювання знань студе-
нтів загалом та самостійної роботи зокрема:

• підвищення мотивації студентів до систематичного активно-
го навчання протягом семестру та навчального року, їх переоріє-
нтація з отримання позитивної оцінки на формування стійких
знань, умінь та навичок;

• відповідність переліку, форм та змісту контрольних заходів і
завдань робочій програмі дисципліни;

• відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студен-
тів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та зміс-
том контрольних заходів, критеріями та порядком їх оцінювання;

• подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань,
що забезпечується системою контрольних заходів із застосуван-
ням 100-бальної шкали оцінювання, а також врахуванням усіх
видів навчальної роботи студента протягом семестру.

В сучасних умовах співвідношення обсягів аудиторних занять
і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням спе-
цифіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, зна-
чення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної про-
грами, а також питомої ваги у навчальному процесі практичних,
семінарських і лабораторних занять. Час, відведений для само-
стійної роботи студента, повинен становити близько 1/4—1/3 ча-
стини академічного кредиту. Вибір завдань для самостійної робо-
ти залежить від специфіки навчального предмету.
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Завдання для самостійної роботи студентів, які пропонуються
для виконання, є самими різноманітними: виконання вправ, за-
дач, завдання з навчальними книгами, першоджерелами, завдан-
ня з використанням допоміжних засобів (різні види конспекту,
виписки, план, тези, анотація, рецензія), підготовка письмових
повідомлень (різні види рефератів, повідомлення, доповідь, дай-
джест, статті), підготовка структурно-логічних схем лекцій, ви-
конання різного виду творчих завдань (складання кросвордів,
розв’язування ситуацій, підготовка до тренінгів), підготовка му-
льтимедійних презентацій та ін. Плануючи самостійну роботу
студента, викладач завжди звертає увагу на розподіл часу, необ-
хідного для виконання самостійних завдань.

У процесі вдосконалення освітніх вимог, акцент діяльності
викладача дедалі зміщується з розробки нових форм і методів ак-
тивізації власної діяльності на стимуляцію активності студентів.
Від волі, інтересів і прагнень останніх залежить ступінь залучен-
ня до навчального процесу і, як наслідок, успішність оволодіння
професією. Саме тому під час підготовки фахівців будь-якого
профілю у вищих навчальних закладах самостійній роботі студе-
нтів надається пріоритетного значення, особливо зараз в умовах
впровадження кредитно-модульної системи організації навчання.
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ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЧИННИКИ ГУМАНІСТИЧНОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ ВИКЛАДАННЯ, ЯК ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ

ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

В епоху інформатизації і зростання маргінальності, коли змі-
нюються цінності та орієнтири суспільного розвитку, підвищу-
ється рівень психоемоційної напруги, важливою виглядає в су-
часному освітянському просторі гуманістична спрямованість
викладання, основу якої складають духовно-моральні чинники.
Саме звернення до цих ціннісних орієнтирів українського народу,
як підтверджує його пареміологія дозволить не тільки відновити
наше етнічне єство, духовно і морально вдосконалити особис-




