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СУТНІСТЬ ЗАВДАНЬ ТА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДІАГНОСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
 
Реформування національної освіти зумовило кардинальні зміни у 

системі оцінювання навчальних досягнень учнів. Запропоновані нові 
критерії оцінювання, мають на меті реалізацію принципів гуманізації і 
демократизації освіти й спрямовані на суттєву переорієнтацію процесу 
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навчання, яка забезпечувала б особистісний розвиток кожного учня.  

Модернізація загальної середньої освіти відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» передбачає 

реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічну 

переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, 

формування його основних компетентностей. Відповідно до цього 

змінюються й підходи до оцінювання навчальних результатів школярів. 

Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім 

передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. 

Відразу зазначимо, що певні зміни у системі контролю навчальних 

досягнень учнів були пов’язані із змінами у системі шкільної математичної 

освіти і торкались в основному лише змісту. 

У педагогічній літературі та у філософських, психологічних 

першоджерелах висвітлюються сучасні аспекти удосконалення системи 

навчання у вищих закладах освіти. Значний внесок у формування нового 

підходу до дидактичного процесу знаходимо в наукових працях 

Ю. К. Бабанського, В. П. Беспалька, В. М. Галузинського, Б. С. Гершунського, 

Р. С. Гуревич, М. Б. Євтуха, В. К. Сидоренко тощо. Активно розробляються 

дидактичні підходи, що дозволяють посилювати комунікативну спрямо-

ваність навчання (П. І. Сердюков, Н. М. Сімонова, А. Джон, Д. Хіггінс та 

ін.), впроваджується сучасна методика тестування з метою визначення 

об’єктивного рівня сформованості в учнів знань і вмінь (В. І. Огорелков, 

С. І. Осипова, Р. Пракамонте тощо). 

Контроль навчальних досягнень, як вимірювальний процес, повинен 

забезпечувати високу точність, об’єктивність та швидку дію оцінки на 

організацію навчально-виховного та трудового процесів і роботи учнів на 

всіх етапах проектно-технологічної діяльності школярів 5–9 класів на 

уроках трудового навчання. Складність подібних завдань стала однією з 

передумов використання новітніх інформаційних технологій, насамперед 

персонального комп’ютера, який дає можливість учителю трудового 

навчання оперативно обробляти великі потоки інформації. 

Перевагу у використанні різноманітних комп’ютерних контролю-

ючих програмних засобів на сучасному етапі в загальноосвітній школі на 

уроках трудового навчання надають інформаційним технологіям першого 

типу, оскільки в наш час у школах відсутні або знаходяться в малій 

кількості сучасні комп’ютери з необхідними технічними параметрами, а 

також психолого-педагогічні дослідження цієї проблеми знаходяться в 

процесі експерименту, який присвячений комплексному використанню 

новітніх інформаційних технологій у навчально-трудовому та контрольно-

перевірочному процесі [2, с. 7]. 

Використання інформаційних технологій для вирішення різного роду 

дидактичних завдань на уроках трудового навчання в шкільній практиці, 

особливо сільської школи, знаходиться на дуже низькому рівні. Масштаби 



Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 242 - 

використання персонального комп’ютера для діагностування навчальних 

досягнень учнів 5–9 класів обмежені кількістю комп’ютерів, які є в 

наявності, а форма і, частково, зміст тестових запитань обмежуються не 

тільки змістом програми, а й технічними характеристиками комп’ютера. 

Тому перед школою, в тому числі перед трудовим навчанням, стоїть 

завдання сформувати особистість такого рівня, яка б могла задовольнити 

процес інтенсивного надходження інформації. Формування такої особис-

тості не можливо без застосування нових інформаційних технологій. 

Коли мова йде про використання персонального комп’ютера в 

навчальному процесі, мається на увазі не стільки його технічні чи 

функціональні характеристики, скільки навчальне програмне забезпечення, 

покликане реалізувати ту чи іншу навчальну функцію. Так, О. Я. Савченко 

[4, с. 127] класифікував програмні засоби на такі групи: 

1. Прикладні програми (педагогічні програмні засоби), призначені 

для організації і підтримання діалогу учня з комп’ютером. Їхнє 

функціональне призначення – надавати навчальну інформацію. 

2. Діагностичні, тестові програми покликані оцінювати знання, 

уміння та навички учня, констатувати причини помилкових дій, визначити 

рівень освіченості та інтелектуального розвитку. 

3. Інструментальні програмні засоби: для конструювання програм-

них систем навчального призначення, підготовки або генерування 

навчально-методичних та організаційних матеріалів, створення графічних 

та музичних компонентів, сервісних підпрограм. 

Значно можуть полегшити роботу вчителя і оперативно виявити 

рівень знань школярів дидактичні та тестові програми. Вони корисні ще й 

тим, що кожен учень може самостійно перевірити свої знання і звернути 

увагу на недостатньо засвоєний навчальний матеріал.  

З іншого боку, сучасні комп’ютерні тести лише автоматизують 

існуючий процес. Вони аналогічні до тих, які є на папері: використовують 

ті ж самі моделі поведінки, використовують ті ж характеристики, 

базуються на тих самих типах завдань. У деяких випадках залишається їх 

економічна ефективність. Тим не менше, вони необхідні, щоб створити 

базу для руху вперед, для переходу до нових тестів і засобів розробки. 

Застосування комп’ютера в процесі перевірки теоретичних знань 

учнів має на меті низку методико-педагогічних завдань [3, с. 21]: 

– активізація процесу та підсилення мотивації навчально-трудової 

діяльності; 

– стимулювання інтелектуальних зусиль та мисленнєвої діяльності 

учнів; 

– індивідуальність процесу контролю; 

– активізація зворотного зв’язку вчителя та учнів; 

– активізація міжпредметних зв’язків; 
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– зниження суб’єктивності процесу оцінювання навчальної 

діяльності учнів. 

За допомогою використання комп’ютерів можливе підвищення рівня 

інформованості вчителя про навчальні досягнення учнів у процесі 

підготовки до розробки і виконання творчого проекту. Тобто вчитель 

отримує додаткові можливості для моніторингу навчально-трудового 

процесу. Окрім цього, за допомогою інформаційної техніки зменшується 

навантаження на вчителя, що економитиме робочий час та сприятиме 

перенесенню вивільненого часу на інші види професійної діяльності. 

На базі загального аналізу педагогічних основ контролю та 

комп’ютеризації навчального процесу можна виділити головні дидактичні 

принципи побудови системи комп’ютерного контролю: 

– повнота – зміст системи комп’ютерного контролю має бути 

розрахований на весь навчальний матеріал теми чи розділу; 

– безперервність та ступеневість – система комп’ютерного 

контролю повинна охоплювати певний етап (перевірка базових теоретич-

них знань, комп’ютерний варіант технологічного диктанту) процесу 

творчого проектування всього періоду навчання, ускладнюючись у 

залежності від вимог та рівня складності відповідної навчальної програми 

та передбаченими об’єктами проектування для кожного року навчання; 

– інтегративність – система комп’ютерного контролю має 

поєднувати в собі процес перевірки, оцінки, корекції знань та теоретичне 

засвоєння і вдосконалення вмінь роботи з комп’ютерними технологіями та 

обладнанням; 

– індивідуальність – система комп’ютерного контролю повинна 

контролювати рівень навчальних досягнень кожного учня, його 

теоретичної готовності та самостійності; 

– практичність – система комп’ютерного контролю має бути 

придатна для всіх моделей комп’ютерів, від простих до найсучасніших 

персональних комп’ютерів та ноутбуків. 

– доступність – система комп’ютерного контролю повинна бути 

простою у використанні всіма користувачами тестової програми, не 

викликати труднощів у користуванні та не потребувати складного 

попереднього інструктажу [1, с. 49]. 

Завданням зворотного зв’язку зазвичай є: повідомлення про рівень 

правильності відповіді, видача правильної відповіді, забезпечення 

індивідуального зворотнього зв’язку. Індивідуальний зворотній зв’язок 

може повідомляти, що є правильним у відповіді, що невірно в 

неправильній або частково неправильній відповіді. Весь індивідуальний 

зворотній зв’язок звичайно створюється і зберігається разом із запитанням. 

Це означає, що потужність зворотнього зв’язку визначається технологією 

створення і збереження запитань. Кількість інформації, надана зворотнім 
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зв’язком, залежить від контексту запитань для перевірки. При самооцінці 

учень зазвичай отримує весь можливий зворотній зв’язок, що є дуже 

важливим дидактичним ресурсом. Єдиним зворотнім зв’язком по 

закінченні усього тесту може бути загальна оцінка або число правильних 

відповідей у тесті. 

Таким чином, поява засобів навчання з особливими технічними і 

дидактичними можливостями – комп’ютерів, відеотехніки, інтерактивних 

комп’ютерних систем – визначають актуальність проблеми комп’юте-

ризованого процесу навчання та контролю навчальних досягнень учнів на 

уроках трудового навчання. 
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Чеканюк Лідія 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ  

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В світлі положень Болонського процесу в системі освіти України на 

перший план виступають завдання духовного і творчого розвитку 

підростаючого покоління шляхом цілісної організації процесу навчання і 

самоосвіти на основі гуманістичних цінностей і принципів загально-

культурного розвитку особистості.  

Все це створює особливі педагогічні можливості для самостверд-

ження молоді в умовах цільової організації навчальної діяльності, що 

реалізує основні завдання загальноосвітньої школи. 


