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Крім того, під час проведення практичних занять поряд з
розв’язком традиційних задач, широко використовуються аналіз
кейсів, робота в малих групах, що дозволяє сформувати вміння
обґрунтовувати і відстоювати власну точку зору на вирішення
ключових проблем безпеки бізнесу.
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ІНСТРУМЕНТИ РЕСТУКТУРИЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ
ЗАНЯТЬ: ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ

Особливість сучасного етапу суспільних трансформацій поля-
гає у об’єктивній потребі підвищення якості вітчизняної освіти,
що передбачає одночасну реалізацію двох різновекторних проце-
сів. Перший, спрямований назовні — це активна участь у Болонсь-
кому процесі: удосконалення сучасних програм, наповнення їх
якісно новим змістом, забезпечення визнання університетського
диплому у світі. Другий — внутрішній — пов’язаний зі зміною
парадигми навчання: переходом від об’єктно-суб’єктної до
суб’єктно-суб’єктної системи навчання.

Перші етапи зовнішньої та внутрішньої трансформації систе-
ми освіти вже здійснено. Прийнято та реалізовано основні поло-
ження Болонської конвенції, упроваджено компетентнісний під-
хід та створено можливості для самостійного формування
студентом комплексу дисциплін, що вивчаються.

Перехід до суб’єктно-суб’єктної системи навчання визна-
чає, як відомо, необхідність у формуванні між викладачем та
студентом партнерських відносин, за яких забезпечується роз-
виток творчого потенціалу останнього. Це передбачає пере-
розподіл часу практичного заняття від репродуктивної до тво-
рчої складової, що, в свою чергу, породжує певну дилему: не
всі студенти готові до творчої співпраці, а викладачу необхід-
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но дати об’єктивну оцінку рівня знань кожного з них. Дана ди-
лема, на нашу думку, може бути вирішена за рахунок прове-
дення на кожному практичному заняття невеликого тестового
контролю, що вивільнить час для дискусій, обговорення про-
блемних питань, розгляд кейсів тощо.

В залежності від цілей тестування воно може бути на початку
або наприкінці заняття. Перевірка вихідного рівня ( тестування на
початку заняття) дозволяє проявити прогалини в знаннях студентів,
а також налаштувати їх на дану предметну область, ввести в термі-
нологію, актуалізувати необхідні знання, стає своєрідним стартовим
майданчиком для роботи за новою темою. Головною ж метою вихі-
дного контролю є перевірка рівня засвоєння знань, у тому числі й
ефективності роботи на практичному занятті.

Перевагами тестового контролю є об’єктивність результату,
яка забезпечується шляхом стандартизації процедури прове-
дення та перевірки завдань, та прозорість, оскільки всі студен-
ти поставлені в рівні умови, як у процесі виконання, так і в
процесі оцінювання. Існування різноманітних форм тестових
завдань дозволяє врахувати та відобразити специфіку будь-
якої навчальної дисципліни.

Проведення тестового контролю протягом практичних занять
дозволяє діагностувати рівень засвоєння знань студентами, виявити
труднощі, які вони мають при вивчення дисципліни, типові помил-
ки, формує основу рейтингових зівставлень, сприяє адаптивності та
гнучкості навчального процесу. Разом з тим, незначні часові витра-
ти на проведення тестового контролю збільшують частку практич-
ного заняття, присвяченого творчій роботі студента. Зазначене вка-
зує на доцільність використання тестового контролю як інструменту
реструктуризації практичного заняття з метою перерозподілу часу
між репродуктивною та творчою функціями навчання.
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Розбудова економіки знань призводить до кризи сучасної
освітньої практики. Обсяги інформації, які необхідні для подаль-
шого життя, переросли можливості засвоєння в рамках учбового




