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The article covers the problems of patriotic education of young generation in  
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education of students in higher technical educational establishments.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ВИКЛАДАННІ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

        
Комп’ютерні  технології  протягом останніх  років  надійно  увійшли  до 

арсеналу  методів  навчання.  Сьогодні  вже  абсолютно  зрозуміло,  що 
розв’язання  проблеми  поліпшення  якості,  підвищення  активності  й 
забезпечення  індивідуалізації  навчання  можна  досягти  лише  на  підставі 
застосування  комп’ютерної  техніки  в  навчальному  процесі  разом  із 
традиційними  методами  педагогіки.  Інформаційні  можливості  і  швидкодія 
сучасних  ПЕОМ  відкривають  необмежений  простір  для  педагогічної 
творчості  викладачів,  дозволяючи  модернізувати  старі  й  запроваджувати 
новітні технології і форми навчання.

Аналіз  світової  педагогічної  практики  дозволяє  виділити  такі  класи 
педагогічних програмних продуктів:

- комп’ютерні підручники;
- навчальні програми;
- електронні довідники, словники, енциклопедії;
- системи самопідготовки й самоконтролю;
- системи контролю знань і тестування.
Сучасна  вища  освіта  зорієнтована  на  впровадження  інноваційних 

технологій,  ключовою  ланкою  яких  є  тестові  форми  контролю  якості 
навчальних досягнень студента,  що дозволяє  визначити готовність його до 
професійної  діяльності  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної 
характеристики.

Тести – це одна з ефективних форм проведення контролю знань. Така 
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форма контролю має низку переваг:
- охоплення контролем великого обсягу навчального матеріалу;
- значно менші витрати часу порівняно з традиційним опитуванням;
- сприяє впровадженню контролю за модульною системою організації 

навчального процесу;
- підвищує об’єктивність оцінювання знань; 
- дозволяє контролювати не лише теоретичну підготовку студентів, а й 

опановані практичні навички.
Тестові  форми контролю впровадили практично всі  викладачі  ОНПУ. 

Організація  навчального  процесу  за  кредитно-модульною  системою 
передбачає саме таку форму контролю навчальних досягнень студентів. Слід 
зазначити, що створення тестів, їх уніфікація й аналіз – це велика, копітка 
робота.  В  університеті  постійно  ведуться  роботи  щодо  вдосконалення 
процесу модульного контролю в тестовій формі згідно з рекомендаціями [3]. 
Проводиться  аналіз  результатів  тестування,  виправляються  виявлені  вади. 
Сьогодні  викладачі  університету  здійснюють  контроль  знань  студентів, 
використовуючи  як  паперову  форму  подання  тестів  (неавтоматизоване 
тестування), так і комп’ютерні (автоматизовані) системи тестувань [2].

Аналізуючи суть запитань тестових завдань із філологічних дисциплін, 
можна зробити їх розподіл на такі типи:

1. Альтернативний вибір (з однією правильною відповіддю);
2.  Багатоальтернативний  вибір  (з  декількома  правильними 

відповіддями);
3.  Запитання  на  впорядкування:  а)  встановлення  порядку;  б) 

встановлення відповідності;
4. Запитання типу “заповнити пропуски”;
5. Запитання з вільно сконструйованими відповідями.
Таким  чином,  у  змістовому  плані  кожен  тест  можна  розробити  з 

урахуванням інтелектуального потенціалу студентів. Запитання першого типу 
тестів розраховані на всіх студентів із середнім рівнем підготовки; другого і 
третього типів – на студентів краще підготовлених, із доброю пам’яттю, але зі 
звичайною, стандартною логікою мислення; четвертий тип – на обдарованих 
студентів, здатних запропонувати самостійних шлях вирішення, які можуть 
встановити нестандартні логічні зв’язки у розв’язанні навчального завдання.

При розробці тестів треба враховувати, що крім складності запитання 
відносно  змісту  матеріалу,  який  перевіряється,  існує  і  складність  щодо 
постановки  запитання,  а  також  комплексності  тестового  завдання,  що 
визначається  багато  в  чому  його  типом.  Так,  відносно  знань,  що 
перевіряються, одне запитання на впорядкування або на відповідність може 
бути еквівалентом доволі великого числа альтернативних запитань.
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При  оцінці  знань  перед  викладачем  може  виникнути  нетривіальна 
ситуаціявідносно  обліку  й  оцінки  частково  правильних  відповідей  на 
запитання.  Залежно  від  цілей,  які  ставляться  при  тестуванні,  можна 
зараховувати  будь-яку  неповну  відповідь  як  неправильну  або  враховувати 
ступінь правильності часткової відповіді.

Висока  якість  навчання,  безперечно,  прямо  залежить  від  кількості, 
глибини,  вчасності  й  об’єктивності  оцінки  одержуваних  знань,  а  отже, 
грамотно  розроблені  найрізноманітніші  творчі  завдання,  серед  яких  є  й 
тестові,  під  час  вивчення  мовних  дисциплін  дозволяють  виявити  рівень 
засвоєння знань і ступінь сформованості навичок у процесі навчання, адже 
правильно укладені тести задовольняють ряд вимог. Вони, передусім, мають 
бути:

- відносно короткостроковими; 
- однозначними; 
- правильними; 
- відносно короткими, що потребують стислих відповідей; 
- зручними; 
- стандартними. 
Якщо в основу класифікації  тестів  покласти різні  аспекти розвитку й 

формування людських якостей, то вона виглядатиме таким чином:
- тести загальних розумових здібностей, розумового розвитку; 
- тести соціальних здібностей у різноманітних галузях діяльності; 
- тести навченості, успішності, академічних досягнень; 
- тести  для  визначення  окремих  якостей  (рис)  особистості  (пам’яті, 

мислення, характеру тощо);
- тести  для  визначення  рівня  вихованості  (сформованості 

загальнолюдських, моральних, соціальних та інших якостей).
При  підготовці  матеріалів  для  тестового  контролю  необхідно 

дотримуватися таких основних правил: 
- не  можна  включати  відповідей,  неправильність  яких  на  момент 

тестування студенти не можуть обrрунтувати; 
- неправильні  відповіді  мають  конструюватися  на  підставі  типових 

помилок і мають бути правдоподібними; 
- правильні  відповіді  серед  усіх  запропонованих  відповідей  повинні 

розміщуватися у випадковому порядку; 
- запитання не повинні повторювати відповідей підручника; 
- відповіді на одні запитання не повинні бути підказками для відповідей 

на інші; запитання не повинні містити “пасток”. 
Тести навченості застосовують на всіх етапах дидактичного процесу. За 

їх  допомогою  забезпечують  попередній,  поточний,  тематичний  та 
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підсумковий контроль знань, умінь, облік успішності, академічних досягнень.
Проте,  не  всі  необхідні  характеристики  засвоєння  мовних  дисциплін 

можна  одержувати  засобами  тестування.  Відсутність  безпосереднього 
контакту  викладача  зі  студентом  призводить  (і  призвело!) до  того,  що 
студенти  (випускники  вищих  навчальних  закладів)  не  мають  навичок 
формулювати,  конкретизувати свої  думки під час відповіді,  обґрунтовувати 
свою точку зору,  відстоювати в дискусії  свою позицію. Відсутність усного 
іспиту  протягом  декількох  минулих  років  стала  причиною  істотного 
зменшення  словникового  запасу  і  виникнення  чималих  труднощів  у 
спілкуванні, - однієї з найосновніших компетенцій громадянина. 

Отже,  уміння  зв’язно,  логічно  й  переконливо  викладати  свої  думки, 
деякі інші характеристики знань, умінь, навичок діагностувати тестуванням 
неможливо.  Це  означає,  що  тестування  має  обов’язково  поєднуватися  з 
іншими  традиційними  формами  й  методами  перевірки  знань  студентів 
(усними та письмовими).
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Компьютерные технологии в последние годы прочно вошли в арсенал  

основных  методов  обучения.  Однако,  преподавание  филологических  
дисциплин  требует  наряду  с  новейшими  формами  применения  и  
традиционных методов проверки знаний студентов.

Ключевые  слова:  компьютерные  технологии,  тестовые  задания,  
традиционные методы

Computer technology in recent years has become part of the arsenal of the  
main  methods  of  training.  However,  the  teaching  of  philological  disciplines  
required, along with the newest forms of application and the traditional methods of  
testing students' knowledge.

Keywords: Computer technology, test items, the traditional methods
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