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Україні запросив взяти участь у стажуванні для педагогів, яке
проводила організація «Atalante» у Франції з 11 по 24 липня 2010
року. Метою стажування було упорядкування навчальної про-
грами для студентів рівня В2 «Загальноєвропейських рекоменда-
цій з мовної освіти».

Програма перебування в Франції була дуже корисною і ціка-
вою. Ми спілкувались з багатьма французькими викладачами,
обмінювались педагогічним досвідом, упорядкували програму
рівня В2, засвоєння якої дає нашим бакалаврам можливість про-
довжити своє навчання в магістратурі вищих навчальних закладів
Франції згідно з положеннями Болонської системи. Сьогодні вже
вісім студентів КНЕУ навчаються в університеті м. Ніцци на від-
діленнях «магістр 1» і «магістр 2».

Кожного року наші студенти відстоюють честь КНЕУ на різ-
них змаганнях і конкурсах. Знавці французької Приймак Дмитро,
Романова Ганна, Осіпа Віталій неодноразово здобували перемогу
на Всеукраїнській студентській олімпіаді з іноземних мов.

Прикладом успішної позааудиторної роботи зі студентами яв-
ляється також залучення їх до перекладацької діяльності зі сту-
дентської лави. Нещодавно велика делегація бельгійських під-
приємців приїхала в Київ для налагодження економічних зв’язків
з Україною. У великій мірі завдяки нашим студентам факультету
МЕіМ вони змогли порозумітися, укласти багато економічних
угод, намітити орієнтири співпраці на майбутнє.

Так, ми працюємо, викладачі і студенти КНЕУ, поєднуючи те-
орію з практикою, аудиторну і позааудиторну роботу — наукову
складову навчального процесу.

Ковтун В. С., старш. викл.,
 кафедра німецької мови

ДИДАКТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОМІЖНОГО

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕНОГО
ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ

КОМП’ЮТЕРНИХ МОДУЛІВ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

1. Вірно організований проміжний та підсумковий контроль є
наріжним каменем навчального процесу з будь-якого предмету.
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Його результати мають бути найнадійнішою підвалиною для ви-
значення як вірності обраного викладачем комплексу дидактич-
них засобів для навчання студентів певним видам мовленнєвої
діяльності так й прозорим для сприйняття студентами мірилом
рівня досягнутих знань, вмінь та навичок.

2. Інтерактивні комп’ютерні контрольні модулі з німецької
мови (далі — ІККМ), розроблені для здійснення контролю
рівня досягнутих навичок, розвинутих за допомогою
інтерактивного практикуму з німецької фахової мови
економіки «Німецька мова для економістів. Інтерактивний
практикум. Початковий курс», дозволяють точний,
індивідуалізований аналіз здійсненого етапу контролю та
обґрунтовану дидактичну інтерпретацію досягнутих
результатів.
3. Для обґрунтованості висновків про рівень навичок студента

щодо певного мовленнєвого матеріалу потрібна достатньо репре-
зентативна кількість опцій для демонстрації контрольованих на-
вичок. Один ІККМ містить чотири модульні частини (далі —
МЧ) по 10 опцій кожна; за результатами виконання 10 опцій мо-
жна робити досить обґрунтовані висновки.

4. Позаяк для здійснення мовленнєвого акту потрібні навички
вживання різноманітного мовленнєвого матеріалу, то й усі чоти-
ри МЧ одного ІККМ охоплюють різний матеріал.

5. Одночасно з цим кожний ІККМ потрібно розглядати як ли-
ше один окремий складовий елемент контрольної системи, яка
(на момент написання цих тез) містить понад 25 ІККМ.

6. Така значна кількість ІККМ дозволяє контроль певних на-
вичок з певною періодичністю у системі єдиного масштабу, що
дозволяє визначати та скеровувати тенденцію розвитку у студен-
та навички, яка охоплюється згаданим контролем.

7. Важливою особливістю ІККМ є те, що при повторній пере-
вірці окремого аспекту мовленнєвих навичок дублювання змісто-
вної частини відповідної МЧ виключається.

8. Особливістю будь-якого мовленнєвого акту є ретроспектив-
на та перспективна ув’язка окремих мовленнєвих дій між собою
та з загальним дискурсом (наприклад, добір артиклю, часової фо-
рми присудка, експресія тощо). Реципієнт (лише в межах своєї
обізнаності) може прогнозувати зміст подальшого висловлення
мовця. Тому й у МЧ ІККМ перед виконавцем (студентом) конт-
рольна опція — складова частина певного тексту — подається до
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виконання контекстуально доречно, так само як речення усного
мовця формулюється ним саме в момент говоріння, а не до того
або після того (саме цим відрізняється спонтанне мовлення від
презентації завченого на пам’ять).

9. Розгляд результатів окремого ІККМ може здійснюватися у
декількох варіантах, які базуються на технічних можливостях фі-
ксації результатів: індивідуальному варіанті (аналітичний, зведе-
ний) та зведеному груповому варіанті. Крім того, дуже доречно
порівнювати аналогічних МЧ різних ІККМ.

10. Приклад зведеного групового аналізу можна навести на за
результатами від 20.12.2010 року:

Студент Середній
бал в ІККМ

Бал
виконання
в МЧ а

Бал
виконання

 в МЧ b

Бал
виконання

 в МЧ c

Бал
виконання
в МЧ d

С1 88,3 83,3 99 80 90,9

С2 81,72 87,57 98,5 59 81,8

С3 78,25 87,5 86,5 49 90

С4 70,68 75 79 56 72,7

С5 68,3 91,7 77,9 40 63,6

С6 53,18 90 50 0 72,7

С7 36,93 25 55,4 0 67,3

11. Спираючись на роздруковані формуляри індивідуальних
результатів, кожний студент безпомилково може ідентифікувати
свій результат серед результатів сокурсників та зробити висновок
про відповідність цього результату власним прагненням. Студент
бачить свій рейтинг як в ІККМ у цілому, так і в окремих МЧ. Хо-
ча МЧ a, b, c та d перевіряють різні мовленнєві навички, але різ-
ниця між максимальним та мінімальним результатами здебіль-
шого спонукаючи впливає на студента («Якби я мав
максимальний результат в усіх МЧ, то який би загальний рейтинг
був би в мене тоді?»).

12. Зведена таблиця допомагає викладачу визначити індивіду-
альні лакуни в кожного студента та зробити висновок щодо до-
статності/недостатності засвоєння матеріалу, що перевірявся, як
окремим студентом так і групою, зробити індивідуалізовані вка-
зівки/рекомендації або дійти висновку про необхідність додатко-
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вого опрацювання матеріалу всією групою у випадку, коли серед-
ній груповий покажчик є недостатнім.

13. Наведені в зведеній таблиці покажчики необов’язково
співпадають зі стобальною шкалою оцінок, тому що для «зонду-
вання» ситуації часто є доречним виносити на контроль матеріал,
остаточне засвоєння об’єктивно відбувається за дуже значний
час. У таких випадках відмінної оцінки заслуговує процент вико-
нання, визначений викладачем (скажемо, 80 %, 85 % тощо).
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