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Питання організації проведення тестування авторами тестів
залишається в більшості випадків без уваги. Але, насправді, ма-
ють значення такі моменти:

― кількість студентів (а це 20—35 осіб);
― швидкість доведення завдань для опиту;
― достатність варіантів однотипних завдань;
― відведений час для тестування ( в межах 10 — 20 хвилин);
― дотримання певної дисципліни та самостійності виконання;
― періодичність проведення тестування;
― швидкість перевірки та оперативність інформування щодо

одержаних студентами оцінок.
Що стосується виконання письмових домашніх завдань, то

принциповим є забезпечення кожного студента дійсно індивідуаль-
ним цифровим матеріалом (умова задачі, звітні форми, бухгал-
терських баланс). Розробка такого індивідуального завдання для
студента — безумовна вимога до викладача, який відповідає за
проведення практичних занять.

І, нарешті, слід розробити графік здачі індивідуальних завдань
та забезпечити з боку кафедри неухильне їх виконання.

Е. И. Іловайська, канд. техн. наук, зав. каф.,
С. А. Кислий, канд. техн. наук., доцент

кафедри інформаційних систем і технологій
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ЗНАННЯ, ДОБУТІ САМОСТІЙНО — САМІ МІЦНІ

У відомій казці наочно показано, що гроші, зароблені потом і
кров’ю, цінуються набагато більше, ніж просто подаровані. Те ж
саме обстоїть і зі знаннями. Знання, отримані своєю працею,
краще і легше засвоюються та застосовуються у житті, чим прос-
то почуті і не закріплені на практиці.

У Кримському економічному інституті КНЕУ ведеться актив-
на дослідницька робота з активізації навчального процесу, вико-
ристанні досягнень вітчизняної і закордонної педагогічної прак-
тики на студентах при викладанні різних дисциплін.
Методичка — самовчитель. Так як студенти, які приходять у

ВНЗ, мають дуже різні рівні підготовки, то виконання лаборатор-
них робіт «під диктування» себе не виправдало. Самий непідго-
товлений студент визначав темп виконання роботи. Тому було
вирішено напочатку кожного розділу давати пояснення всій групі
з демонстрацією його на прикладах, а потім переходити до прак-
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тичних робіт по методичних указівках-інструкціях. Відстаючі сту-
денти виконують частину роботи, що залишилася, на самостій-
них заняттях, приходять на консультації.

Відомі фахівці з модного нині дистанційного навчання
А. А. Андрєєв, В. Канаво, С. І. Зинов’єв, І. Я. Лернер та ін. ука-
зують, що при розробці курсу дистанційного навчання варто бра-
ти до уваги ізольованість студента, що навчається дистанційно.
Матеріали повинні забезпечуватися необхідними поясненнями,
бути дружні до користувача і привабливі, усі труднощі процесу
вивчення повинні бути заздалегідь передбачені авторами.

Викладачами КЕІ КНЕУ були підготовлені експериментальні
навчальні посібники, що включають практичні завдання по фор-
муванню навичок роботи на комп’ютері і методичні вказівки до
них. Деякі операції були описані по-кроково (кожна дія або нати-
скання кнопки) як у самовчителях або підручниках серії «для
чайників». Було замічене наступне.
Студенти ледачі. Їм легше сто разів запитати, ніж подумати

або почитати самостійно. При повторній зустрічі вже розгляну-
тих раніше операцій близько 50 % студентів знову задавали пи-
тання типу : «як це зробити?».

Ми прийшли до висновку, що методичні посібники повинні бути
побудовані таким чином, щоб студент міг перейти від діяльності,
виконуваної під керівництвом викладача, до самостійної діяльності,
до максимальної заміни викладацького контролю самоконтролем.

Для закріплення освоєних навичок пропонувалося виконати
самостійно лабораторні роботи в позаурочний час — так звана
самостійна робота студентів (СРС). У підсумку були отримані
стійкі позитивні результати.
Творчі завдання. Для активних, добре підготовлених студентів

після виконання обов’язкової частини практичних і лабораторних
робіт пропонується виконати творче завдання і продемонструва-
ти його всій групі (реферат, особисту веб-сторінку, візитку, Web-
вітрину, і т. п.). Такі завдання стимулюють студентів на макси-
мальне застосування своїх здібностей, підвищують їхній інтерес
до вивчення дисципліни.
Ділові ігри. Студенти нашого інституту регулярно беруть

участь у міжнародній школі-семінарі «Нові інформаційні техно-
логії в освіті» у м. Судак. У 2003 р. там проводилася командна
гра «Дельта», у якій наша команда зайняла третє місце після двох
московських ВНЗів.

Знання, отримані своєю працею, засвоюються краще і легше засто-
совуються на практиці, чим просто почуті і не закріплені на практиці.


