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ми контролю. Не менш важливим на наш погляд є використання
тестових завдань як навчальних вправ для формування і відпра-
цювання граматичних навичок говоріння та письма.

До того ж тестова методика навчання змушує студентів брати
активну участь у виконанні навчальних завдань та широко засто-
совувати мислительскі операції.

Відповідно до вікових та психологічних особливостей
(О. Б. Бігич, І. М. Берман, В. В. Васильєва «Обучение иностран-
ному языку») для студентського віку характерно: прагнення до
свідомої діяльності; висока працездатність; дисциплінованість,
якщо при цьому є мотивація, а вона випливає з наявності чітко
усвідомлюваної мети діяльності.

Багато робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників присвячено
ролі контролю, але ми посилаємось на твердження І. О. Зимньої
про те, що роль контролю є досить значною: контроль перехо-
дить у самоконтроль, при цьому формує самооцінку студентів і,
тим самим, безпосередньо впливає на мотивацію навчання, фор-
мує зацікавленість до навчальних завдань та визначає якість ви-
конання навчальних дій. А відтак установка на контроль забезпе-
чує активне ставлення студентів до предмету засвоєння.

Для оптимізації навчального процесу контроль лексичних
одиниць ми пропонуємо здійснювати з використанням стандар-
тизованих тестів, а при навчанні граматиці ми пропонуємо ви-
конувати як найбільше навчальних тестових завдань (термін
С. К. Фоломкіної). А відтак, все це активізує розумову діяльність
студентів, формує їх позитивнє ставлення до іноземного мовлен-
ня. Все вказане забезпечується об’єктивністю результатів, зрозу-
мілістю природи тестування.

Г. О. Ковальчук, канд. пед. наук, доцент
кафедри педагогіки та психології

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
У ХОДІ ТРЕНІНГУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

Розробка системи оцінювання результатів тренінгу має врахо-
вувати її відповідність таким факторам: джерелам конкурентних
переваг установи по кожному продукту (виду послуг) або ринко-
вому сегменту; конкурентній стратегії організації; можливостям
персоналу; наявним ресурсам (менеджмент, структура капіталу,
інформаційно-технічне забезпечення тощо); можливостям вико-
ристання нових знань учасників.
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Плануючи оцінювання тренінгу, організатори й викладач ма-
ють визначитися, чи існують наперед задані стандарти результа-
тів, чи якісь із них потрібно отримати у ході роботи та узгодити
їх із замовником, як розуміють учасники тренінгу моделі оцінки
й аналізу перебігу процесу, якою має бути їх очікувана поведін-
ка, як будуть фіксуватися й демонструватися отримані ними ре-
зультати, що потрібно оцінювати: кожен етап окремо, чи ціліс-
ний результат по завершенні усього тренінгу, процес діяльності
учасників чи досягнення мети за відповідними параметрами.
Відповідно до названих чинників обирають методи вимірювання
сформованості конкретних елементів професійної компетентнос-
ті. Так, наприклад, засвоєння теоретичного матеріалу за змістом
тренінгу може бути перевірені за допомогою різноманітних спо-
собів і засобів формального оцінювання із використанням різно-
манітних шкал інтерпретації оцінки в балах: 0—100, 0—10 тощо.
Така робота може бути виконана до початку, або після завершен-
ня тренінгу.

Складніше здійснити оцінювання поведінкових змін учас-
ників тренінгу. Відповідно до цілей програм такі зміни стосу-
ються безпосередньо професійної діяльності (виконання дій,
спілкування і взаємодії з колегами, партнерами, потенційними
споживачами).

З урахуванням різноманітності типів бізнес-тренінгів та мо-
заїчності їхніх цілей, ми рекомендуємо кілька моделей матриць
оцінювання роботи учасників. Усі вони відрізняються предметом
діяльності та змістом завдань, які підлягають оцінюванню. Так
для тренінгів виконання та вирішення проблем пропонується мо-
дель, у якій акценти зосереджені на формуванні чи вдосконаленні
поведінкових, афективних, психомоторних компетентностей, як-
що тренінг передбачає індивідуальну роботу кожного. Матриця
може враховувати такі критерії, як відповідність провідним тео-
ретичним положенням, переконливість, ефектність, активність,
оригінальність, практичність, доцільність/відповідність меті, вмін-
ня працювати з групою підтримки тощо. У разі, коли різноплано-
ві завдання розподіляються між членами групи, оцінюються ре-
зультати роботи кожної групи. Це можуть бути: перемога у
конкурсі проектів, найбільші обсяги продажів або кількість залу-
чених клієнтів, досягнення кращих показників ефективності то-
що. Для оцінювання ми пропонуємо використовувати традиційну
5-ти бальну шкалу. Максимальна сума балів при цьому можлива
кратною 10-ти — це досить зручно для загального підрахунку та
порівняння.
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Дещо іншою може бути матриця оцінювання результатів тре-
нінгу проектування та прийняття рішень. Тут предметом діяльно-
сті є створення нової моделі умов середовища установи чи фірми,
що описуються у формі бізнес-проекту. Це наслідок узгодженої
роботи малих груп із розподілом завдань між учасниками. Кри-
терії оцінювання можуть бути подібними до названих вище з де-
якими відмінностями. Зазвичай для оцінки таких робіт створю-
ється експертна група, висновки якої не завжди сприймаються
беззаперечно. Ми апробували багаторольовий підхід до оціню-
вання результатів самими учасниками тренінгу. Відповідно до за-
гальновідомої теоретичної тези, що в економіці є три найважли-
віші групи суб’єктів господарювання (домогосподарства, бізнес і
державні організації), кожен з учасників тренінгу одночасно ви-
ступає у кількох ролях: з позиції підприємницької, державної
структури чи споживача. Кожному із них пропонується здійснити
вибір як інвестору чи покупцю. За такими результатами визнача-
ється переможець та ранжуються здобутки інших учасників. Та-
кий підхід суперечить поширеним європейським методикам тре-
нінгу, коли визначається тільки один переможець. Але отримані
нашими студентами результати нагадують, що у підприємниць-
кій економіці не буває однозначних наслідків і потрібно шукати
баланс між теоретичною відповідністю, доходністю бізнесу і со-
ціальною відповідальністю підприємства. Таке оцінювання резуль-
татів тренінг-навчання допомагає виявити і причини недоліків та
невдач як цілих груп, так і окремих учасників.

Готуючи матриці оцінювання викладач має враховувати, що у
ході тренінгу учасники не готові отримати негативну оцінку, на-
віть коли відчувають свою слабку підготовку. Можна використа-
ти кілька прийомів для вирішення цієї проблеми на етапі виснов-
ків та оцінювання:

1) запропонувати усім відзначити най... (активних, творчих,
наполегливих тощо)учасників;

2) оглядово окреслити позитивні моменти в роботі інших,
крім своєї, груп, або окремих членів (за результатами власних
спостережень);

3) надати можливість для самооцінки (через письмове опиту-
вання: «що ви для себе дізналися, навчилися...»), потім за згодою
прочитати найяскравіші тези.

Коли здійснювати оцінювання за участю всіх? Досвід показує,
що це доцільно виконувати після завершення ключового етапу
роботи (після презентації, звітів тощо), виділивши для цього спе-
ціальний час за 10—15 хв. до перерви, але перед загальним обго-
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воренням та аналізом, що їх здійснять експерти і викладач. У ре-
альних корпоративних бізнес-тренінгах керівники пропонують
премію команді-переможниці, новий контракт для найкращої ідеї
тощо. Таким чином оцінка участі у тренінгу стимулюється про-
фесійною затребуваністю. Для викладача ми радимо відзначити
найкращі прояви учасників, проекти груп, пам’ятаючи при цьо-
му, що абсолютна об’єктивність оцінювання тренінгу не є голов-
ною метою роботи. Тому потрібно максимум уваги приділити ор-
ганізації взаємному оцінюванню та саморефлексії учасників.

Т. О. Кожан, канд. екон. наук, доцент
кафедри управління персоналом

ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ ФОРМ
НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»

Дисципліна «Менеджмент персоналу» викладається за магіс-
терськими програмами денної, вечірньої та заочної форм навчання.

У студентів денної та заочної форм навчання поточний контроль
полягає в оцінюванні викладачем якості виконання індивідуальних
практичних завдань на базі практики або за місцем роботи. Щоб на-
брати за підсумками поточного контролю до 40 балів, студенту до-
статньо якісно виконати чотири пункти індивідуального завдання.

Поточний контроль знань студентів вечірньої форми навчання
проводиться на практичних заняттях, яких за навчальним планом
має бути 6. Успішність студента на кожному занятті оцінюється
за шкалою: 5; 4; 3; 2 бали. Таким чином, на кожному занятті сту-
дент може набрати від 0 до 5 балів, а за 6 занять — до 30 балів.

Для підвищення активності студентів на заняттях вечірньої
форми застосовуються наступні методи контролю та оцінювання
успішності навчання студентів:

― використання кейс-методу. Студентам пропонується ситуа-
ція з певної теми, надається перелік питань, які необхідно виріши-
ти. Студенти проводять аналіз ситуації та представляють свої варі-
анти її розв’язання, використовуючи знання із засвоєння учбового
матеріалу, власного досвіду, періодичних видань, Інтернету;

― обговорення проблемних питань з тем, винесених за про-
грамою на семінарські заняття. Викладач заздалегідь інформує
студентів про питання, по яких буде відбуватися дискусія. Сту-
денти читають періодичні видання, використовують Інтернет для
підготовки цікавих виступів, повідомлень, участі в обговоренні;


