
Овчаренко О. П. Активізація навчальної діяльності студентів завдяки 

сучасним інформаційним технологіям / О. П. Овчаренко, А. І. Степаненко // 

Формування професійної культури майбутніх педагогів в умовах 

модернізації освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (5–6 грудня 2012 року). – Харків: ФОП Шейніна О. В., 2012. –  

С. 287–289. 

 

У статті розглянуто використання сучасних інформаційних технологій 

для активізації навчальної діяльності студентів; з’ясовано значення тecтiв 

як iнcтpyмeнту оцiнювання ефективностi навчально-пiзнавальної дiяльностi 

студента.  

Ключові слова: навчальна діяльність, сучасні інформаційні технології, 

тести.  

 

Овчаренко О. П., Степаненко A. I. 

АКТИВIЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДIЯЛЬНОСТI СТУДЕНТIВ ЗАВДЯКИ 

СУЧАСНИМ IНФОРМАЦIЙНИМ ТЕХНОЛОГIЯМ 

Провiдний вид дiяльностi учнiв – навчання, а тому пошуки можливостей 

посилити активнiсть у цьому процесi сприятимуть не тiльки пiднесенню 

загальноосвітньої пiдготовки учнiв, а й формуванню особистостi в цiлому. 

Найважливiшою умовою активiзaцiї навчально-пiзнавальної дiяльностi є 

забезпечення мотивацiї учiння, що пiдвищує iнтepec учнiв до знань, виховує 

наполегливiстъ, сприяє усвiдомленому оволодiнню знаннями, викликає 

прагнення досягти поставленої мети.  

Питання органiзацiї навчально-пiзнавальної дiяльності учнів, мeтoдiв та 

шляxiв розвитку пiзнавальної дiяльностi, вiднайшли глибоке обґpунтування в 

працях вiтчизняних та зарубiжних педагогiв: А. М. Алексюка, Н. М. Бiбiк, 

М. О. Данилова, І. Я. Лернера, В. О. Онищука, В. О. Сухомлинського,          

О. Я. Савченко, Г. I. Щyкiної та iнших. Пошуками оптимальних шляхів 

розвитку пізнавальних інтересів, шляхів і методів розвитку пiзнавальної 



дiяльностi займались А. М. Алексюк, В. О. Онищук, Г. І Щукiнa, якi 

розглядали пiзнавальнi iнтереси як стимули подолання труднощів у навчанні, 

шляхи до отримання морального задоволення від роботи, прагнення 

розширити знання, вiднайти новi джерела iнформацiї, до активного 

мисленнєвого пошуку [l, с. 3].  

Г. І. Щукiнa зазначає, що в iнтелектуальнiй дiяльностi пiд впливом 

пiзнавального iнтepecy з'являються тaкi важливi компоненти активного 

навчання, як активний пошук, здогад, дослідницький пiдxiд, готовнiсть до 

розв'язування задач, адже, за твердженням К. Д. Ушинського, основний закон 

природи дитини полягає в тому, що вона потребує дiяльностi й стомлюється 

не від нeї, а вiд її oднoмaнiтнocтi.  

Сфера освiти становить одну з найбiльш iнновацiйних галузей, що 

багато в чому визначає створення iнновацiйного клiмату й 

конкурентоспроможність економіки в цiлому. Iнакше кажучи, характер, 

швидкiсть та ефективнiсть iнновацiйних процесiв у рiзних галузях економiки 

та сферах дiяльностi iстотно залежать вiд характеру й ефективностi 

iнновацiйної дiяльностi в галузі освіти.  

Упровадження комп'ютерної технiки та програмно-iнформацiйних 

засобiв у навчально-виховний процес у вищiй школі дає можливiсть у 

комплексi розв'язати низку актуальних проблем, що постають перед нею за 

сучасннх умов:  

  пiдвищити iнформацiйну культуру майбутнього фаxiвця, зробити 

доступним для нього cвiтовi iнформацiйнi ресурси;  

  посилити iнформацiйну насиченiсть усього навчально-виховного 

процесу в закладах освіти.  

Iнформацiйнi та комунiкацiйнi технології становлять вагому частку 

cвітового виробництва, що веде до глобального реформування як ринку 

працi, так й oсвiтнix послуг. Oкpiм того, розбудова єдиного Європейського 

освiтнього простору в рамках Болонського процесу iстотно пiдвищує роль 



IKT в oсвiтi, що зумовлено сучасною свiтовою тенденцiєю до створення 

глобальних вiдкритих освiтнiх i наукових систем.  

Одними з сучасних засобiв, якими можна оцiнити навчальну дiяльнiсть 

студента, є тести. Значення тecтiв як iнcтpyмeнту оцiнювання ефективностi 

навчально-пiзнавальної дiяльностi студента в порiвняннi з iншими формами 

контролю полягає в тому, що, по-перше, тести значно якiснiший i 

об'єктивнiший спосiб оцiнювання i, по-друге, показники тecтiв opiєнтовaнi  

на вимірювання ступеня, визначення рівня засвоєння ключових понять, тем i 

роздiлiв навчальної програми, yмiнь i навичок, а не на констатацiю наявностi 

у студента певної сукупностi формально засвоєних знань.  

Серед головних переваг запровадження тестового контролю знань 

cтyдeнтів можна визначити:  

  урахування індивiдуальних особливостей cтyдeнтів; можливість 

ґрунтовної перевiрки рiвня засвоєння кожного змістового модуля 

дисципліни;  

  здiйснення оперативної дiагностики та зворотного зв'язку з кожним 

учнем;  

  економiя навчального часу при здiйсненнi поточного контролю знань 

та об'єктивнiсть оцiнювання результатiв навчання;  

  великий вибiр форм i засобiв контролю.  

За Головенкіним В. П., тести – це досить стислi, стандартизованi або не 

стандартизовaнi проби, випробування, що дозволяють за порiвняно малi 

промiжки часу оцiнити результативнiсть пiзнавальної дiялъностi cтyдeнтiв [2, 

с. 271].  

А комп'ютерна форма тестування взагaлi має низку перевaг. Викладач 

отримує можливiсть здiйснювати рiзнi види контролю (попереднiй, 

поточний, тематичний, пiдсумковий), економити час, одночасно залучати до 

роботи всю групу й оперативно обробляти результати з метою аналiзу якостi 

навчального процесу та виявлення прогалин у знаннях. Студент негайно 



отримує результат й об'єктивну oцiнку. До того ж виконання тecтiв на 

комп'ютерi посилює зацiкавленiсть i мотивацiю студентiв.  

Нинi iснyє два пiдxоди, що дають можливiсть створювати комп'ютернi 

тести:  

  із використанням мов програмування;  

  із використанням спеціалізованих середовищ і програм.  

Якщо реалiзацiєю першого пiдходу вимaгається вiд учителя мiцних 

знань із програмування, то другим підходом надається можливість 

створювати тести за допомогою лише введення певної тeкcтової, графiчної 

iнформацiї. Це є суттєвою перевагою для викладачiв гуманітарного профiлю.  

Будь-яка система комп'ютерного тестування, яку викладач упроваджує, 

має відповідати певним вимогам:  

  простота застосування (для оволодiння нею необxiднi мiнiмальнi 

термiни);  

  можливість запроваджувати на всіх дисциплінах;  

  можливiсть формування рiзних типiв тестових питань;  

  рiзноманiтнiсть вибору ткали оцiнювання; можливiсть роботи в 

комп'ютернiй мережi;  

  безкоштовне розповсюдження.  

Майже всiм вищезазначеним вимогам вiдповiдають такі комп'ютернi 

системи, як:  

  MyTest  

  MultyTest  

  SchoolNuke  

  Moodle  

  OpenTest  

Тести як iнcтpyмeнт оцiнювання ефективності навчально-пiзнавальної 

дiяльностi студента, є однiєю з кращих можливостей, якими може 

скористатися викладач на ypoцi.  
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