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ТЕСТОВА ДІАГНОСТИКА САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНО- 

ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАННІ 

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Модернізація сучасної вищої школи України пов'язана 

насамперед з вимогами «Національної доктрини розвитку освіти» 

(2002), Законом України «Про вищу освіту» (2002), Законом України 

«Про інноваційну діяльність» (2003). У зазначених документах 

сформульовано провідну освітню мету держави та освітніх установ - 

створення необхідних умов для розвитку і творчої самореалізації 

кожного громадянина упродовж життя. Положення Болонської 

декларації, прийнятої Україною, передбачають глибоку демократизацію 

навчального процесу, його організацію за кредитно-модульною 

системою на основі критеріїв ЕСТБ і систематичного контролю 

навчальних досягнень студентів, відкривають широкі можливості 

для розвитку інноваційних процесів у дидактиці. Тому актуальним 

завданням вищої школи стає збільшення обсягу і підвищення якості 

самостійної діяльності студентів, їх активне залучення до діяльності 

пізнавально-творчого характеру. Такий підхід, з одного боку, 

задовольняє давно очікувані сподівання визнати пізнавальну 

творчість провідною діяльністю студентів, а з іншого, вимагає 

знаходження більш ефективних, інноваційних засобів її діагностики.

Провідні вітчизняні й зарубіжні науковці (В. Аванесов, Б. Бітінас,

О. Божович, М. Голубєв, К. Інгенкамп, І.Лернер, І. Підласий, Г. Цехміст- 

рова та інші) визнають діагностику невід’ємною складовою нав ч ал ьн о ї 

діяльності. Відомі дослідники педагогічної діагностики В. А ванесов , 

Б. Ананьєв, І. Булах, Н. Єфремова, 0. Майоров, Є. Михайличев, Н. Т ал и з ін а  

М. Челишкова та інші відмічають широкі можливості тестових завдань 

як об’єктивного, валідного, надійного й оперативного засо у 

вимірювання навчальних досягнень студентів для в д о с к о н а л е н н і яК°  ̂

їхньої освіти. У дослідженнях з проблем діагностики с ам о ст ій н о ст і ' 

хто навчається (Ю. Бабанський, В. Беспалько, С. Гончаренко, О. ДемчЄ̂ сЯ 

В. Євдокимов, Т. Ільїна, П. Підкасистий, І. Харламов та інші) з'ясовую 

способи оптимізації й активізації навчальної діяльності. ДиДа іП ь̂ і 

праці В. Буряка, Т. Шамової, В. Петрова та інших визначають сут т3 

види самостійної діяльності, об’єктивні підходи до її вимір*003  ̂

оцінювання на чіткій критеріальній основі. Значне місце в с а м о  -((і 

діяльності відводиться її творчим видам (О. Лук,

В. Сухомлинськии, А. Тряпіцина та інші) та особливостям Д 

творчих освітніх продуктів (О.Демченко, Б. Коротяєв, №•

Т.М. Плохута,
викладач, Сумський державний університет
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В. Паламарчук, І. Харламов, А. Хуторськой та інші).

Аналіз наукових праць присвячених педагогічній діагностиці 

навчальних досягнень учнівської молоді доводить, що останнім часом 

тестування увійшло у навчальний процес вищих навчальних закладів 

України як сучасна ефективна і надійна діагностична система для 

об’єктивного визначення рівнів навчальних досягнень студентів. 

Проте і в педагогічній теорії, і в освітній практиці залишаються 

невирішеними проблеми розробки й застосування тестового 

контролю для оцінки пізнавально-творчих робіт студентів: відсутні 

теоретичні розробки мети, меж і способів тестового контролю 

пізнавально-творчої навчальної продукції студентів; такому 

контролю на практиці бракує якісних тестових матеріалів, придатних 

для визначення якості пізнавально-творчих робіт студентів. Тому 

тестовий контроль в основному зводиться до кількісного

вимірювання репродуктивних знань, умінь та навичок студентів у той 

час, коли сучасна гуманістична парадигма освіти з її принципами 

евристичності, відкритості, суб’єктності вимагає підвищення обсягу та 

якості продуктивної діяльності студентів і відповідного

діагностичного, в тому числі тестового, її забезпечення.

Виходячи з означених проблем, існує гостра необхідність розробки 

нових змістовних підходів до створення і використання матеріалів 

тестового контролю як важливого діагностичного засобу для

комплексного вимірювання результатів самостійної пізнавально- 

творчої діяльності студентів, особливо у навчанні гуманітарних 

дисциплін, для визначення якості створених студентами освітніх 

продуктів та їх професійно-творчого зростання, зокрема евристичних 

умінь майбутніх фахівців. Актуальною залишається проблема залучення 

студентів до використання тестових методик для активної й адекватної 

самодіагностики, самоконтролю й самооцінювання власних 

пізнавально-творчих здобутків. Варто випробувати тестові контрольні 

завдання як спосіб розв’язання суперечності між свободою пізнавально- 

творчої діяльності студентів та необхідністю об’єктивно, валідно, 

надійно та оперативно діагностувати й оцінювати її результати.

Педагогічна діагностика та її невід’ємний засіб - тестовий 

Контроль - базуються на глибоких історичних коренях і культурно- 

ПеДагогічних традиціях, які у радянські часи з кінця 30-х років XX 

століття були штучно виведені за рамки вітчизняної освітньої 

практики. Подібне багаторічне виключення діагностичної складової 

Діяльності педагога зі змісту педагогічної освіти призвело до 

тривалої відсутності цієї галузі у курсах історії педагогіки та освіти, 

Результаті чого багато викладачів опинилися поза межами 

^'агностичної культури як важливої складової практичної педаго- 

чНої діяльності, а ключові поняття педагогічного вимірювання 

8Чальних досягнень такі, як «діагностика», «контроль», «пере-



ТЕСТОВА ДІАГНОСТИКА САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНО- 

ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАННІ 

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Модернізація сучасної вищої школи України пов’язана 

насамперед з вимогами «Національної доктрини розвитку освіти» 

(2002], Законом України «Про вищу освіту» (2002), Законом України 

«Про інноваційну діяльність» (2003). У зазначених документах 

сформульовано провідну освітню мету держави та освітніх установ - 

створення необхідних умов для розвитку і творчої самореалізації 

кожного громадянина упродовж життя. Положення Болонської 

декларації, прийнятої Україною, передбачають глибоку демократизацію 

навчального процесу, його організацію за кредитно-модульною 

системою на основі критеріїв ECTS і систематичного контролю 

навчальних досягнень студентів, відкривають широкі можливості 

для розвитку інноваційних процесів у дидактиці. Тому актуальним 

завданням вищої школи стає збільшення обсягу і підвищення якості 

самостійної діяльності студентів, їх активне залучення до діяльності 

пізнавально-творчого характеру. Такий підхід, з одного боку, 

задовольняє давно очікувані сподівання визнати пізнавальну 

творчість провідною діяльністю студентів, а з іншого, вимагає 

знаходження більш ефективних, інноваційних засобів її діагностики.

Провідні вітчизняні й зарубіжні науковці (В. Аванесов, Б. Бітінас,

О. Божович, М. Голубев, К. Інгенкамп, І. Лернер, І. Підласий, Г. Цехміст- 

рова та інші) визнають діагностику невід'ємною складовою навчальної 

діяльності. Відомі дослідники педагогічної діагностики В. Аванесов, 

Б. Ананьев, І. Булах, Н. Єфремова, О. Майоров, Є. Михайличев, Н. Тализіна, 

М. Челишкова та інші відмічають широкі можливості тестових завдань 

як об’єктивного, валідного, надійного й оперативного засобу 

вимірювання навчальних досягнень студентів для вдосконаленні якості 

їхньої освіти. У дослідженнях з проблем діагностики самостійності тих, 

хто навчається (Ю. Бабанський, В. Беспалько, С. Гончаренко, О. Демченко, 

В. Євдокимов, Т. Ільїна, П. Підкасистий, І. Харламов та інші) з'ясовуються 

способи оптимізації й активізації навчальної діяльності. Дидактичні 

праці В. Буряка, Т. Шамової, В. Петрова та інших визначають сутність 1 

види самостійної діяльності, об’єктивні підходи до її вимірювання 

оцінювання на чіткій критеріальній основі. Значне місце в самостійній 

діяльності відводиться її творчим видам (О. Лук, О. Матюшки*' 

В. Сухомлинський, А. Тряпіцина та інші) та особливостям діагностики 

творчих освітніх продуктів (О. Демченко, Б. Коротяєв, М. Лазар68,

Т.М. Плохую
викладач, Сумський державний університет
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В. Паламарчук, І. Харламов, А. Хуторськой та інші).

Аналіз наукових праць присвячених педагогічній діагностиці 

навчальних досягнень учнівської молоді доводить, що останнім часом 

тестування увійшло у навчальний процес вищих навчальних закладів 

України як сучасна ефективна і надійна діагностична система для 

об’єктивного визначення рівнів навчальних досягнень студентів. 

Проте і в педагогічній теорії, і в освітній практиці залишаються 

невирішеними проблеми розробки й застосування тестового 

контролю для оцінки пізнавально-творчих робіт студентів: відсутні 

теоретичні розробки мети, меж і способів тестового контролю 

пізнавально-творчої навчальної продукції студентів; такому 

контролю на практиці бракує якісних тестових матеріалів, придатних 

для визначення якості пізнавально-творчих робіт студентів. Тому 

тестовий контроль в основному зводиться до кількісного 

вимірювання репродуктивних знань, умінь та навичок студентів у той 

час, коли сучасна гуманістична парадигма освіти з її принципами 

евристичності, відкритості, суб’єктності вимагає підвищення обсягу та 

якості продуктивної діяльності студентів і відповідного 

діагностичного, в тому числі тестового, її забезпечення.

Виходячи з означених проблем, існує гостра необхідність розробки 

нових змістовних підходів до створення і використання матеріалів 

тестового контролю як важливого діагностичного засобу для 

комплексного вимірювання результатів самостійної пізнавально- 

творчої діяльності студентів, особливо у навчанні гуманітарних 

дисциплін, для визначення якості створених студентами освітніх 

продуктів та їх професійно-творчого зростання, зокрема евристичних 

умінь майбутніх фахівців. Актуальною залишається проблема залучення 

студентів до використання тестових методик для активної й адекватної 

самодіагностики, самоконтролю й самооцінювання власних 

пізнавально-творчих здобутків. Варто випробувати тестові контрольні 

завдання як спосіб розв’язання суперечності між свободою пізнавально- 

творчої діяльності студентів та необхідністю об’єктивно, валідно, 

надійно та оперативно діагностувати й оцінювати її результати.

Педагогічна діагностика та її невід’ємний засіб - тестовий 

контроль - базуються на глибоких історичних коренях і культурно- 

педагогічних традиціях, які у радянські часи з кінця 30-х років XX 

століття були штучно виведені за рамки вітчизняної освітньої 

практики. Подібне багаторічне виключення діагностичної складової 

діяльності педагога зі змісту педагогічної освіти призвело до 

тривалої відсутності цієї галузі у курсах історії педагогіки та освіти, 

в результаті чого багато викладачів опинилися поза межами 

діагностичної культури як важливої складової практичної педаго

гічної діяльності, а ключові поняття педагогічного вимірювання 

навчальних досягнень такі, як «діагностика», «контроль», «пере
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вірка» та «оцінювання», на жаль, й до тепер достатньо часто 

ототожнюються. Це пояснюється тривалим традиційним викорис

танням у вітчизняній теорії навчання лише терміну «контроль» як 

родового ПОНЯТТЯ, «перевірки» ЯК процесу контролю, «ОЦІНКИ» як 

кількісної фіксація виявленого рівня знань, умінь та навичок 

Поняття ж «діагностика», вперше запропоноване німецьким вченим 

К. Інгенкампом [4], увійшло в обіг у педагогічних колах порівняно 

недавно, а саме у 1968 році, тому часто наведені поняття 

вживаються вченими синонімічно.

У дослідженні чітко розмежовано поняття «діагностика» 

«контроль», «перевірка», «оцінювання» і розкрито їх діалектичний 

взаємозв’язок [12]. Так, дотримуючись думки провідних науковців у 

галузі педагогічного вимірювання (К. Інгенкамп, В. Ландсман,

І. Підласий, А. Хуторськой, Т. Шамова та ін.), виявлено, що педагогічна 

діагностика містить ширший і глибший зміст, ніж традиційні 

перевірка, контроль та оцінювання знань, які лише констатують 

результати без пояснення їх походження. Ми схильні долучитися до 

позиції вище названих авторів щодо включення зазначених 

компонентів у склад педагогічної діагностики.

Сутність педагогічної діагностики полягає, по-перше, у 

виявленні рівня знань, умінь, навичок, способів діяльності 

студентів, по-друге, в аналізі умов перебігу дидактичного процесу 

та їх безпосередній вплив на рівень навчальних досягнень 

студентів, по-третє, у корекції й подоланні помилок та утруднень і, 

найголовніше, у прогнозуванні подальшого розвитку як особистості 

студента, так і процесу навчання [4, с. 8].

Найбільш об’єктивним, валідним, надійним та оперативним 

діагностичним засобом вимірювання результатів навчально- 

пізнавальної діяльності студентів на сучасному етапі розвитку 

педагогіки науковці та педагоги-практики (В. Аванесов, І. Булах,

Н. Єфремова, В. Звонников, О. Майоров, Є. Михайличев, М. Челишкова,

Н. Смилкіна, В. Кім та інші) вважають тестування. Пороте аналіз праць 

зазначених вище авторів доводить, що більшість п е д а г о г іч н и х  

досліджень присвячено тестуванню переважно репродуктивних знань 

та умінь тих, хто навчається, за допомогою тестових завдань закрито1 

форми. Тестовим завданням відкритої форми не приділяється 

достатньо уваги. Це пояснюється тим, що відкриті тестові з а в д а н н я  не 

є достатньо стандартизованими та технологічними, не мо>куть 

використовуватися у комп'ютерному тестуванні. О с н о в н и м  

обмеженням використання таких завдань вважається той факт,  ̂

вони вимагають багато інтелектуальних, часових витрат і на 

виконання студентами, і на перевірку викладачами. 0

Британський психолог Джон Равен, не виступаючи принци11 

проти тестування як такого, стверджує, що традиційні тести (закр
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форми) не дозволяють повного мірою оцінити здібності студентів до 

пошуково-творчої, науково-дослідної діяльності. Дослідник 

наголошує, що існуюча система оцінювання не розпізнає талантів 

студентів, гальмуючи тим самим їхній розвиток, звужуючи їхні 

можливості, а також позбавляючи суспільство віддачі від їхніх 

потенційних досягнень, утому числі пізнавально-творчих [14].

З метою визначення можливостей застосування тестових 

технологій для вимірювання результатів самостійної пізнавально- 

творчої діяльності у дослідженні простежено еволюцію поглядів 

провідних дидактів на визначення зазначеного виду діяльності - від 

визнання самостійності важливою умовою успішного розвитку 

особистості (Платон, Аристотель, А. Дістервег, В. Сухомлинський, 

К. Ушинський) до поглиблення цих ідей сучасними теоріями 

пізнавальної активності учнівської молоді (В. Лозова, П. Підкасистий, 

Т. Тернавська, І. Харламов та інші), концептуальними положеннями 

творчої складової самостійної пізнавальної діяльності (О. Божович, 

В. Буряк, В. Лозова, та інші), основами евристичного навчання 

(В. Андреев, А. Король, Б. Коротяєв, М. Лазарев, Л. Сірик,

А. Хуторськой), що визнає провідною діяльністю учнівської молоді у 

рамках навчального процесу самостійну діяльність пізнавально- 

творчого характеру.

На основі аналізу сутнісних характеристик дефініцій 

«самостійність», «пізнавальна діяльність», «творчість» було 

сформульовано комплексне поняття «самостійна пізнавально-творча 

діяльність», яке визначається як самостійні дії студентів, спрямовані 

на пізнання нового у процесі навчання та створення власного 

творчого освітнього продукту шляхом самостійного визначення мети 

та завдань навчання, способів та методів діяльності, пошуку й 

формулювання актуальних для студента проблем, трансформування 

їх у пізнавальні задачі та їх творче осмислення, уточнення, 

розв’язання, з подальшою діагностикою можливих утруднень і 

помилок, їх аналізом, корекцією та оцінюванням одержаних 

результатів [13].

У сучасних умовах кредитно-модульної системи навчання, що 

передбачає скорочення годин для занять в аудиторіях та збільшення 

долі самостійної пізнавально-творчої роботи студентів, виникає 

гостра потреба знаходження нових форм і методів навчання. Такі 

потреби, на думку дослідників інноваційної освіти (В. Андреев, 

П. Каптерєв, Б. Коротяєв, С. Кульневич, В. Пушкін, А. Хуторськой), може 

задовольнити евристична технологія навчання, метою якої є 

запровадження оптимальних шляхів зацікавлення студентів 

навчанням, підвищення їхньої розумової активності та самостійності, 

мотивації й спонукання до творчості, виховання студента як 

компетентної особистості, здатної самостійно свідомо приймати

.
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рішення у нестандартних ситуаціях, розв'язувати завдання За 

допомогою різних евристичних методів, брати на себе 

відповідальність за прийняті рішення.

Аналіз сучасних дефініцій евристики (від грец. ЬеигеБко - я 

відшукую, я відкриваю) як науки дозволяє говорити про 

неоднозначне трактування цього поняття. Евристику визначають як' 

а) науку, що вивчає продуктивне, творче мислення (евристичну 

діяльність); б) спеціальні методи, що використовуються в процесі 

відкриття нового (евристичні методи); в) засоби, що регулюють 

процес розумового пошуку, отримання інформації, необхідної для 

висування гіпотез та планів прийняття рішень, які не надані 

заздалегідь; д) сукупність логічних способів розв’язання задач, 

виконання теоретичних досліджень, конструювання моделей.

Упровадження евристичної технології в навчальний процес і, як 

результат, визнання самостійної пізнавально-творчої діяльності 

провідною діяльністю студентів вимагає від викладачів перегляду 

підходів до діагностики, контролю й оцінювання її результатів. Останнім 

часом студентам все частіше доводиться виконувати такі пізнавально- 

творчі завдання, як написання творів-роздумів, професійно 

спрямованих рефератів, анотування та рецензування наукових статей, 

підготовка наукових доповідей, науково-дослідних робіт тощо. Проте 

контроль та оцінювання результатів виконання таких завдань досить 

часто носять авторитарний, суб’єктивний характер.

Для подолання зазначеної вище проблеми у ході дослідження 

встановлено можливість залучення тестових технологій для 

діагностики пізнавально-творчих досягнень студентів і розроблено 

концептуальні положення евристичного тестування:

1. Відкритість і варіативність форм евристичного тестування.

Сучасному студенту доводиться кожного дня працювати з  величезним 

обсягом інформації й обробляти її різними способами. Тому тестові 

завдання мають бути актуальними для студентів, перевіряти не лише 

репродуктивні уміння, як це відбувається під час т р а д и ц ій н о г о  

тестування за допомогою завдань закритого типу, але й їхні 

продуктивні уміння. Останні активізуються в процесі р о з в 'я з а н н я  

відкритих завдань пізнавального характеру, що надають простір ДЛЯ 

творчості, передбачають створення креативних освітніх продукт,в 

(творів, рецензій або анотацій наукових статей, рефератів, з а в е р ш е н и х  

дослідницьких робіт тощо). Під час виконання зазначених виДіВ 

творчих робіт студенту надається право вибору теми завдання» 

самостійного визначення мети, способів і методів продуктив 

діяльності, адже лише за таких умов студенти відчувають з н а ч и м і с т ь  

знань і умінь, що набуваються. . я

2. Необхідність тестування умінь вищого ґатунку (Ум> 

аналізувати, порівнювати, оцінювати, створювати, конспірую8
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критикувати, планувати, розробляти тощо). Традиційні тестові 

завдання закритого типу націлені на вимірювання умінь нижчого 

ґатунку: умінь пригадувати та вибирати правильний варіант відповіді, 

співставляти явища або об’єкти, наводити правильне визначення 

поняття тощо. Подібні уміння є репродуктивними, але в сучасних умовах 

швидкого розвитку технологій і постійних змін, що відбуваються у всіх 

галузях науки і суспільного життя, людині доводиться адекватно 

реагувати на інновації, вивчати та опановувати їх, набувати умінь їх 

аналізувати, порівнювати, оцінювати, критикувати та на їх основі 

планувати, створювати, конструювати, розробляти нові. Зазначені 

уміння активізуються лише під час виконання відкритих варіативних 

завдань пізнавально-творчого характеру.

3. Забезпечення творчої взаємодії суб'єктів навчального процесу з 

постійним наданням діалогової ініціативи студенту. Одним з 

недоліків традиційного тестування закритої форми є ізольованість 

студента. Виконання евристичного тесту передбачає творчу 

співпрацю тестованого з викладачем, іншими студентами, засобами 

масової інформації. У процесі такої взаємодії відбувається активізація 

основних діалогових умінь, а саме умінь ставити запитання і за їх 

допомогою виявляти невідоме. Запитання складають основу 

пізнавальної діяльності й спрямовують її у необхідне творче русло.

4. Своєчасність і прозорість зворотного зв'язку. Без зворотного 

зв’язку, контроль і оцінювання не дають навчального ефекту, а просто 

фіксують досягнення. Щоб максимально активізувати навчання 

необхідно забезпечувати постійний зворотний зв’язок не лише на 

завершальному етапі, але й впродовж евристичного тестування, адже 

створення творчого освітнього продукту - це складний і тривалий 

процес, який потребує своєчасного уточнення і корегування для 

підтримки уваги, знаходження найбільш раціональних шляхів 

розв’язання пізнавально-творчих завдань. Прозорість зворотного 

зв’язку забезпечується комплексом контрольно-діагностичних 

критеріїв, які спрямовують пізнавально-творчу діяльність.

5. Чітка критеріальна основа евристичних тестів. Пізнавально- 

творча самостійність студентів - це достатньо суб'єктивний вид 

навчальної діяльності, який складно піддається стандартизації, 

нормуванню і, відповідно, об'єктивній діагностиці. Проте у рамках 

навчального процесу будь-яка діяльність має контролюватися для 

своєчасного усунення і коригування можливих недоліків і помилок. 

Вимірювання результатів виконання евристичних тестів - пізнавально- 

творчих здобутків студентів - проводиться за допомогою контрольно- 

діагностичних критеріїв та їх показників, які враховують характерні 

ознаки освітнього продукту, що створюється студентом, та специфіку 

евристичних умінь, що активізуються під час продуктивної діяльності. 

Критерії слугують своєрідними підказками, орієнтирами пізнавальної



творчості - студенти вже до початку виконання евристичного тесту 

знають, що від них вимагається і за якими мірилами їх досягнення 

будуть оцінюватися, але ці критерії ні в якому разі не обмежують 

творчість. Діагностика пізнавально-творчих здобутків студентів на 

основі однакових для всіх контрольно-діагностичних критеріїв значно 

підвищує об’єктивність процедури вимірювання.

6. Всебічне комплексне вимірювання не лише результатів 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів, але й перебігу 

зазначеної діяльності. Результатом виконання евристичних тестів є 

створені студентами освітні продукти двох видів: 1) зовнішні 

матеріалізовані (твори, наукові доповіді, рецензії, анотації, реферати, 

науково-дослідні роботи тощо) та 2) внутрішні, часто непомітні, але 

дуже вагомі зміни, що відбуваються у внутрішній сфері особистості 

студента (когнітивні, креативні та оргдіяльнісні уміння). Якість 

зазначених видів творчих освітніх продуктів напряму залежить від 

якості перебігу самостійної пізнавально-творчої діяльності студента. 

Тому для того, щоб діагностика зазначеної діяльності була всебічною і 

комплексною вона має бути спрямована на вимірювання не лише 

кінцевого результату, але й умінь студента правильно організовувати 

й проводити пізнавально-творчу діяльність.

7. Залучення студентів до діагностики власних досягнень

(самодіагностика) т а  здобутків інших студентів (взаємодіагностика). 

Діагностика перебігу та результатів виконання евристичних тестів, з 

одного боку, достатньо трудомісткий процес, який вимагає багато 

часових й інтелектуальних затрат, а з іншого, - достатньо суб’єктивний, 

адже навіть наявність контрольно-діагностичних критерії (однакових 

для всіх) не вилучає можливість варіантної їх інтерпретації. Саме тому 

залучення більшої кількості людей під час процедури вимірювання 

значно підвищує об’єктивність кінцевого оцінювання. Іншим вагомим 

аргументом на користь включення студентів у діагностику власних 

навчальних досягнень та здобутків інших студентів є той факт, що, по- 

перше, це допомагає їм краще зрозуміти й осмислити процес н ав ч ан н я , 

по-друге, студенти мають краще уявлення про динаміку перебігу 

продуктивної діяльності (її слабкі й сильні сторони), ніж викладач, ад*е 

пізнавально-творчий процес дуже часто проходить поза межами 

навчальної аудиторії. Врахування оцінок за результатами само- 

взаємодіагностики під час кінцевого оцінювання результз 

самостійної пізнавально-творчої діяльності підкреслює в аж л и в і 

співпраці та підсилює мотивацію навчання. еНЬ
На підставі зазначених вище концептуальних поло 

евристичного тестування нами було розроблено і е к с п е р и м е н т 3  ^

випробувано новий діагностичний засіб вимірювання п е р е б і г У  

результатів самостійної пізнавально-творчої діяльності студе н,

евристичне тестове завдання (ЕТЗ'). Останнє у нашому ДОСЛІДІ
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розглядається, з одного боку, як навчальне завдання відкритої форми, 

що передбачає створення студентом творчого освітнього продукту 

(твору, анотації або рецензії наукової статті, наукової доповіді, 

реферату, професійно спрямованої дослідницької роботи, проекту 

тощо), а з іншого, як ефективний діагностичний інструментарій з 

комплексом необхідних критеріїв для об'єктивного, валідного, 

надійного тестового контролю й оцінювання перебігу та результатів 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів.

У дослідженні розкриваються сутність та характерні ознаки ЕТЗ, а 

саме: 1) навчальний характер тестового завдання; 2) відкрита 

(варіативна) форма і творчий підхід до розв'язання завдання; 3) 

актуальність і значущість завдання для професійно-творчої 

самореалізації студента; 4) критеріальний підхід до діагностики, 

контролю й оцінювання якості як кінцевого творчого освітнього 

продукту, так і, безпосередньо, перебігу самостійної пізнавально- 

творчої діяльності; 5) об’єктивність, валідність та надійність 

процедури діагностики, контролю й оцінювання; 6) оперативність 

вимірювання навчальних досягнень [10].

На відміну від популярних та широковживаних тестів закритої 

форми, які здебільшого спрямовані на кількісну діагностику й 

оцінювання репродуктивних знань, умінь і навичок студентів, та 

тестових завдань відкритої форми (завдань на доповнення, завдань з 

короткою відповіддю та розгорнутою відповіддю (есе), які, як 

правило, оцінюють якість лише кінцевого зовнішнього творчого 

освітнього продукту, евристичні тестові завдання дають змогу 

викладачеві ефективно проводити діагностику й оцінювання не лише 

якості творчого продукту, але й, найголовніше, когнітивних, 

креативних та оргдіяльнісних умінь студентів, які майже завжди 

залишаються поза увагою викладачів і студентів.

Евристичні тестові завдання конструюються у відповідності до 

принципів евристичного навчання, які розробив професор

А. Хуторськой: принцип особистісного цілепокладання (освіта

кожного учня (студента) відбувається на основі й з врахуванням його 

особистих навчальних цілей); принцип вибору індивідуальної 

освітньої траєкторії; принцип метапредметних основ змісту освіти; 

принцип первинності освітньої продукції учня (студента); принцип 

освітньої рефлексії та інші [16, с. 150-160].

Найбільш доцільними й ефективними прикладами евристичних 

тестових завдань з урахуванням специфіки діяльності студентів та 

Навчальних програм з гуманітарних дисциплін вищих навчальних 

закладів можуть бути: анотація або рецензія наукової статті; усна 

Доповідь за фаховим спрямуванням; письмовий професійний 

Проблемний твір, зокрема, педагогічний міні-твір і твір-роздум; 

““велика, але завершена, дослідницька робота за спеціальністю;
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схеми або таблиці, що узагальнюють теоретичний мате • 

науковий реферат тощо. 1аі1;

Під час виконання евристичного завдання, як зазначає профЄс 

М. Лазарєв, студенти одночасно створюють два важливі для г 

ОСВІТНІ продукти - ЗОВНІШНІЙ І внутрішній. «Зовнішній продукт - 6 

результат виконання евристичного завдання (твір, проект той ^ 

Внутрішній продукт - це більш інтегрований й зовні часто непомітний 
результат діяльності, але він є справді стратегічним...» [6].

Найбільша складність при розробці ЕТЗ як навчальної задачі • 

вимірювального інструментарію для діагностики творчої праці 

студентів - це конструювання й аргументація провідних - достатніх 

і необхідних - критеріїв навчальних досягнень студентів 

пізнавально-творчого характеру. Наявні у дидактичній і педаго

гічній літературі критерії таких досягнень виявились і неповними і 

неточними, і недостатньо випробуваними в експериментальній і 

практичній роботі [9].

У ході дослідження з’ясовано, що необхідно вимірювати не лише 

якість зовнішнього творчого продукту і на його основі внутрішнього, 

але й якість перебігу самостійної пізнавально-творчої діяльності на 

підставі контрольно-діагностичних критеріїв та показників (табл. 1).

Таблиця 1
Контрольно-діагностичні критерії та показники 

вимірювання якості виконання ЕТЗ

Критерії т а  показники 
якості зовнішнього 
творчого освітнього 

продукту

Критерії т а  показники 
якості внутрішнього 
творчого освітнього 

продукту

Критерії та 
показники якості 

перебігу 
самостійної 
пізнавально- 

творчої 
діяльності 

студентів під час 
виконання ЕТЗ

І. Змістовність продукту:

1) композиційна цілісність 

(вступ, основна частина, 

заключна частина);

2) відповідність теми 

пізнавально-творчої роботи 

її змісту;

3) повнота і правильність 

відображення пізнавальної 
проблеми;

4) відповідність умовам
завдання;

5) наявність самостійних 

висновків та узагальнень;

І. Сформованість 

когнітивних умінь:

1) уміння виявляти проблеми 

й їх суперечності та на їх 

основі формулювати 
пізнавально-творчі задачі;

2) уміння систематизувати, 
класифікувати, узагальнювати 

інформацію;
3) уміння порівнювати і 

протиставляти дані;
4) уміння відокремлювати 

знане від незнаного, значуще 

він незначущого.

І. Організація 

діяльності ЩОДО 

розв'язання ЕТЗ:

(складання плану 
діяльності, 
визначення 

основних етапів 
діяльності,

встановлення і 

дотримання

термінів її
виконання)-

II. Уміння ставити 
запитай я я-_-——
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6) наявність 

багатоваріантного підходу 
до розв’язання пізнавально- 

творчого завдання.

II. Логічність та 

аргументованість:
1) наявність логічних 

переходів під час викладу

інформації;
2) наявність фактів, 

аргументів, доказів,

прикладів, що 

підтверджують авторську 

позицію, думку;

3) критичність ставлення 
до позиції інших авторів і 

власної наукової позиції. 

III. Евристичність:

1) ступінь новизни;

2) оригінальність змісту і 

форми представлення 

творчого освітнього 
продукту.

IV. Зображувальні засоби: 

(наявність і якість епітетів,

метафор, гіпербол, 

порівнянь і т. д.).

V. Грамотність: (кількість і 

грубість морфологічних,

пунктуаційних, 

стилістичних помилок).

II. Сформованість 
креативних умінь:

1) уміння продукувати нові 
ідеї, гіпотези, образи тощо;

2) уміння знаходити 

оригінальні способи 

розв'язання пізнавально- 
творчих завдань, проявляти 

при цьому нестандартність 

мислення та винахідливість;

3) уміння створювати 

оригінальний завершений 

творчий освітній продукт.

III. Сформованість 

оргдіяльнісних умінь:

1) уміння самостійно 
визначати мету і завдання під 

час розв'язання пізнавально- 

творчого завдання (при цьому

проявляти стійкість і 

цілеспрямованість, 

послідовність у вирішенні 

завдань, досягненні 

поставленої мети);

2) уміння знаходити і 

застосовувати адекватні 
поставленій меті методи

розв'язання задач;

3) уміння володіння 

евристичними методами і 

механізмами розв'язання

творчого завдання;

4) уміння представляти 

зовнішній творчий освітній 

продукт та обстоювати власну 

точку зору;

5) уміння проводити 

об'єктивну самодіагностику, 

самоконтроль, 

самооцінювання на підставі 

адекватних критеріїв.

(кількість 

адекватно 
поставлених 

пізнавальних 

запитань в процесі 

розв'язання ЕТЗ та 
під час консультацій 

з викладачем).

III. Робота з 

науковою 

літературою:

1) кількість 

опрацьованої 
літератури та якість 

її анотування;

2) оформлення 
списку 

використаних 

джерел у 

відповідності до 

чинних вимог.

IV. Кількість і 

якість відвіданих 

консультацій.

Критерії оцінювання окремих видів евристичних тестових 

завдань розробляються у відповідності з загальними вимогами до 

діагностичного інструментарію і враховують те, що вони мають бути: 

1) однозначними (розумітися й тлумачитися в рамках конкретного 

дослідження однозначно); 2) адекватними та валідними (відповідати 

тому явищу або процесу, для характеристики якого вони призначені);

3) обґрунтованими (давати можливість відокремлювати високий 

рівень навчальних досягнень від достатнього й початкового);
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4) прогностичними (мати здатність визначати напрям, зміст і якіСт 

творчої діяльності студентів у відповідності з обраним ріВНеЬ 

досягнень); 5) надійними (розбіжності під час повторної оціНкМ 

(самооцінки, експертної оцінки) не повинні бути істотними) [2, с. ІЗліИ

В основу визначення критеріїв, показників і рівнів сформованост 

вмінь пізнавально-творчого характеру покладено діяльнісний підхі 

(0. Леонтьєв, С. Рубінштейн). Кожен вид діяльності має досить 

складну структуру і складається з системи елементарних дід і 

операцій. Тому, як зазначає А. Усова і А. Бобров, у якості основних 

критеріїв і показників виділяють склад і якість виконуваних дій , 

операцій, їх усвідомленість, повноту і згорнутість [15, с. 42].

Для активізації самостійної пізнавально-творчої діяльності 

студентів та підвищення її результативності у ході дослідження було 

розроблено і теоретично обґрунтовано дидактичну модель 

комплексного тестового контролю самостійної пізнавально-творчої 

діяльності студентів у навчанні гуманітарних дисциплін (рис. 1). 

Евристичне тестове завдання (ЕТЗ) розглядається як ключовий 

елемент авторської моделі.

Дидактична модель являє собою сукупність навчальної та 

діагностичної діяльності суб'єктів освітнього процесу (викладача і 

студентів): від прогнозування результатів навчання як мети

діяльності до реального освоєння процедури виконання і 

діагностування ЕТЗ [8].

Суттєвою відмінністю самостійної діяльності студентів під час 

виконання евристичних тестових завдання є те, що вона не ізольована 

від інших суб'єктів навчання (як це відбувається під час виконання 

тестових завдань закритого типу), але підтримується і посилюється 

постійною інтенсивною творчою і діалоговою взаємодією з 

викладачем і товаришами.

Встановлено, що критеріальна основа ЕТЗ дає можливість 

організувати не лише якісний зворотній зв’язок між викладачем та 

студентами у процесі навчання, але й провести само- та взаємо- 

діагностику, контроль, оцінювання результатів самостійної 

пізнавально-творчої діяльності студента, що значно підвищує 

об’єктивність вимірювальних процедур.
Ефективно впливають на якість пізнавально-творчих продуктів, 

що створюються в процесі виконання евристичних тестових завдань, 

такі евристичні методи, як метод «мозкового штурму», метод 

«морфологічного аналізу», метод інверсії, метод емпатії, метод 
евристичного діалогу. У дослідженні, зокрема, розкриваються 

переваги застосування методу «внутрішнього діалогу», в основу якого 

покладено низку евристичних запитань, які той, хто навчається« 

ставить сам собі та поступово знаходить на них відповіді У х°̂ ' 

пізнавально-творчої діяльності щодо розв'язання п о с т а в л е н о г о
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І творчого завдання. Зазначений метод базується на принципі 

проблемності й оптимальності (шляхом майстерно поставлених 

І запитань проблемність завдання знижується до оптимального рівня);

принципі дроблення інформації (евристичні запитання дозволяють 

і здійснити розбивку завдання на підзавдання); принципі 

і цілепокладання (кожне нове евристичне запитання формує нову 
І стратегію - мету діяльності) [11].

У дослідженні експериментально перевіряється ефективність 

розробленої дидактичної моделі комплексного тестового контролю 

І самостійних пізнавально-творчих робіт студентів та умови її 

оптимального застосування в рамках критеріально-діагностичного 

підходу до навчального процесу. З'ясовуються особливості 

діагностики пізнавально-творчих продуктів з педагогіки та іноземної 

мови, розробляються етапи організації комплексної тестової 

І діагностики та особливості її застосування у проведенні контрольно- 

I кваліфікаційних робіт, розкриваються особливості використання 

евристичних тестових завдань в само- та взаємодіагностиці, а також 

| експертному діагностуванні продуктів самостійної евристичної 
І діяльності студентів.

На констатувальному етапі експерименту здійснено аналіз 

І реального стану організації педагогічної діагностики та ї ї  невід’ємної 

І складової - тестового контролю - у вищих навчальних закладах:

І досліджували ставлення викладачів і студентів до існуючої практики

І педагогічної діагностики та тестового контролю навчальних 

досягнень студентів в цілому та їх самостійних пізнавально-творчих 

здобутків зокрема, у навчанні гуманітарних дисциплін (педагогіки та 

| англійської мови).

Аналіз отриманих даних показав, що тестові технології 

використовуються на практиці дещо обмежено. Так, перевагу 

І завданням закритої (репродуктивної) форми- завданням на 

множинний вибір, співставленням та встановлення послідовності - 

І надають 83 % викладачів, завдання ж відкритої (продуктивної) форми 

- завдання на доповнення та з розгорнутою відповіддю - 

І застосовують у своїй контролюючій діяльності лише 17 % опитаних.

За допомогою методів анкетування, тестування та усного опитування 

І встановлено, що контрольно-діагностичні процедури пізнавально- 

| творчих здобутків студентів досить часто проводяться на 

І авторитарній, суб’єктивній основі без залучення адекватного 

І діагностичного інструментарію оснащеного ретельно розробленими 

І критеріями, показниками та рівнями оцінювання. Це підтвердило 

І майже 90 % студентів. У ході самостійної пізнавально-творчої 

діяльності контролю й оцінюванню підлягають лише зовнішні 

матеріальні творчі освітні продукти (твори, реферати, проекти тощо),
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Загальна мета:

створення і випробування системи комплексного тестового контролю перебігу Та п 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів Р°ДУ1сц,
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Основні завдання:
--- -

1) формування пізнавально-творчої мотивації

студентів у процесі діяльності;

2) опанування теоретичними основами та

практичними уміннями створення різних видів
творчих освітніх продуктів;

3) оволодіння засобами та механізмами тестової

діагностики перебігу і результатів самостійної

пізнавально-творчої діяльності.
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СО 1. Критерії та показники для оцінювання 

зовнішнього творчого освітнього продукту.

2. Критерії та показники для оцінювання 

евристичних умінь внутрішнього творчого

освітнього продукту.

3. Критерії та показники для оцінювання перебігу

Етапи діяльності:

► 1. Мотиваційно-установчий

2. Операційний

3. Діагностико-оцінний
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Кінцевий результат:
1) об’єктивна, валідна, надійна діагностика, контроль та оцінювання перебігу та продУ*14® 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів;
2) досягнення студентами достатнього і високого рівнів пізнавально-творчих умінь самост 

характеру під часі виконання ЕТЗ;

3) активізація самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів;

4) підвищення мотивації студентів до самостійної пізнавально-творчої діяльності

Рис. 1. Дидактична модель комплексного тестового контролю 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів у н а в ч а н н і 

гуманітарних дисциплін
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їх оформлення, композиційна структура, грамотність та логічність 
викладення матеріалу, перебіг зазначеної діяльності та внутрішні зміни, 

когнітивного, креативного, оргдіяльнісного характеру, що відбуваються 

в особистості студента, майже завжди залишаються поза увагою 

педагогічних вимірювань. Також виявлено, що лише 16% викладачів 

залучають самих студентів до діагностики та оцінювання власних 

творчих продуктів та робіт інших студентів, а рефлексію власної 

пізнавально-творчої діяльності проводять лише 8% опитаних студентів.

Під час формувального етапу експерименту здійснено 

впровадження розробленої діагностичної моделі комплексного 

тестового контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності 

студентів і створених різних видів евристичних тестових завдань 

(ЕТЗ) в стандартні умови навчального процесу у вищих навчальних 

закладів під час навчання гуманітарних дисциплін. Етапи цієї частини 

експерименту можна представити таким чином: 1) мотиваційно- 

установчий (забезпечує теоретико-методологічну готовність 

викладачів і студентів до організації та проведення самостійної 

пізнавально-творчої діяльності та оволодіння тестовою діагностикою 

її результатів; передбачає створення умов для підвищення уваги та 

інтересу студентів до створення особистісно значимих творчих 

освітніх продуктів, спонукає їх до активної самостійної пізнавально- 

творчої діяльності з оволодінням евристичними методами 

розв’язання творчих завдань); 2) операційний (передбачає 

застосування студентами набутих теоретичних знань та розвиток 

практичних умінь щодо створення різних видів творчих робіт за 

допомогою евристичних методів розв'язання творчих завдань, 

презентації, захисту творчих освітніх продуктів та діагностики їх 

якості засобами тестового контролю на практичних і семінарських 

заняттях); 3) діагностико-оцінний (передбачає об'єктивне, валідне, 

надійне, оперативне вимірювання й оцінювання продуктивних зусиль 

студентів та створених ними творчих освітніх продуктів різних видів з 

подальшою корекцією помічених помилок або недоліків та 

визначенням шляхів адекватного вдосконалення результатів 

самостійної пізнавально-творчої діяльності).

У ході теоретико-експериментального дослідження встановлено, 

що на якість перебігу та результатів самостійної пізнавально-творчої 

діяльності й формування позитивної мотивації студентів ефективно 

впливають такі характерні дидактичні чинники евристичних тестових 

завдань (ЕТЗ):

1. Зміст ЕТЗ, що викликає пізнавальний інтерес студентів. Якщо 

завдання «не зачіпає» пізнавальних спрямувань студента, його 

особистіший досвід або актуальну проблему сучасної науки, то шансів 

на якісний результат виконання ЕТЗ не доводиться очікувати.

2. Проблемний характер ЕТЗ. Проблема викликає особливо гостру
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суперечність між наявними у студента знаннями та новими фактам 

для пояснення яких означених знань недостатньо. Така пробЛе 

зумовлює необхідність низки конкретних пізнавальних запитань Ма 
будуть виникати у студента в процесі розв'язання завдання.

3. Спрямованість ЕТЗ на створення нового особистісно значимо^ 

продукту забезпечує розвиток мотиву творчих досягнень. Результат 

який отримує студент, завжди унікальний та відбиває ступень 
творчого самовираження особистості.

4. Теоретична та практична значущість ЕТЗ. Враховуючи гостру 

потребу студентів у задоволенні професійно-творчих потреб, тестові 

завдання евристичного характеру розробляються у відповідності д0 

майбутньої спеціальності студентів. Якщо останні усвідомлять, щ0 

нові знання, здобуті під час виконання ЕТЗ, широко застосовуються на 

практиці, вони будуть намагатися їх освоїти більш ґрунтовно.

5. Загальна емоційна атмосфера, що створюється викладачем на 

всіх етапах виконання ЕТЗ. Самостійна пізнавально-творча діяльність 

ґрунтується на доброзичливості, адекватному сприйнятті думок та 

позицій особистості студента, прагненні допомогти, партнерстві. Роль 

викладача децентрується, переосмислюється й реалізується у 

фасилітації, організації обговорення проблем та пошуку істини під час 

консультацій.

6. Критеріальна основа контролю й оцінювання результатів 

виконання ЕТЗ. Комплекс ретельно розроблених критеріїв та 

показників надають викладачу можливість проведення об’єктивного 

вимірювання якості зовнішніх та внутрішніх творчих освітніх 

продуктів студентів, а студенту - побачити своє особистісне 

навчальне зростання стосовно своїх попередніх досягнень, що суттєво 

мотивує до продовження діяльності пізнавально-творчого характеру.

На контрольному етапі експерименту проаналізовано й 

узагальнено результати впровадження авторської дидактичної 

моделі комплексного тестового контролю самостійної пізнавально- 

творчої діяльності студентів у навчанні гуманітарних дисциплін. 

Динаміку рівні навчальних досягнень студентів під час виконання 

евристичних тестових завдань (зовнішнього і внутрішнього творчих 

освітніх продукт ів , п ереб ігу  самостійної п ізнавально-творчої 

діяльності студентів) експериментальних і контрольних Груп 

представлено на рисунках 2-4.

Статистична обробка результатів експерименту та їх аналіз 

дозволив визначити ефективність ЕТЗ як контрольного т е с т о в о г о  

інструментарію для всебічного об'єктивного в и м ір ю в а н н я  

результатів виконання різних видів творчих освітніх продукт10 

студентів у навчанні гуманітарних дисциплін (п е д а г о г ік и  т а 

англійської мови).

У ході дослідження було виявлено низку педагогічних умов, »
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сприяють підвищенню якості перебігу та результатів самостійної 

пізнавально-творчої діяльності. Встановлено, що активізація 

зазначеної діяльності, її успіх та ефективність контрольно- 

діагностичних процедур, що проводяться за допомогою ЕТЗ, значно 

підвищуються, якщо: 1) створюється позитивне мотиваційне поле на 

всіх етапах самостійної пізнавально-творчої

1--------------  згКонтр.гр.

Ш —  г<Екс. гр.
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д іяльност і студентів п ід час 
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Рис. 2 - Високий рівень
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Рис. 4 - Початковий рівень
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Рівні навчальних досягнень студентів під час виконан 

евристичних тестових (ЕТЗ) з гуманітарних дисциплін го/л 

діяльності студентів; 2) забезпечується тривале й глибо 

занурення студентів у пізнавально-творчу діяльність; 3) студен Є̂ 

надається право на самостійний свідомий вибір теми, мети, завдац  ̂

змісту, форми, засобів, методів розв'язання ЕТЗ; 4) студен  ̂

усвідомлює значущість самостійної пізнавально-творчої діяльност' 

для подальшої професійно-творчої самореалізації; 5) створюються 

умови творчої взаємодії суб’єктів навчального процесу 3 

додержанням паритету діалогових відносин в запитальній діяльності 

студентів і викладача; 6) вимірювання результатів самостійної 

пізнавально-творчої діяльності відбувається на чіткій критеріально- 

діагностичній основі; 7) студенти ознайомлюються з комплексом 

контрольно-діагностичних критеріїв до початку виконання 

пізнавально-творчої роботи, а не після її завершення; 8) діагностиці 

підлягає не лише якість завершеного матеріалізованого творчого 

освітнього продукту, але й якість внутрішніх зміни, що відбуваються у 

когнітивній, креативній та оргдіяльнісній сферах студента, та, 

обов’язково, якість перебігу самостійної пізнавально-творчої діяльності; 

9) надається можливість проведення корекції створеного творчого 

освітнього продукту; 10) під час кінцевого оцінювання результатів 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студента викладачем 

враховуються бали, отримані шляхом самооцінювання студентом 

власних пізнавально-творчих здобутків, й успішність зусиль студента 

щодо корегування помічених помилок і недоліків.

Порівняльний аналіз результатів експерименту довів, що саме за 

рахунок додержання цих умов в експериментальних групах досягнуто 

суттєвого зростання пізнавально-творчих досягнень у самостійній 

діяльності: майже втричі скоротилася кількість робіт, що

характеризуються невисокими пізнавально-творчими характеристи

ками; одночасно майже в 1,5 рази зросла кількість робіт середнього 

рівня; більше, ніж у 2 рази збільшилась чисельність робіт високого рівня 

пізнавально-творчих досягнень. Аналогічні результати в контрольних 

групах значно поступаються показникам експериментальних груп і не 

можуть розглядатися як суттєві зміни розвитку пізнавально-творчоі 

самостійності студентів.

У ході аналізу результатів експерименту встановлено, що під час 

діагностики виконання студентами різних видів евристичних 

тестових завдань вимірюванню мають підлягати не лише рівень 

якості створених творчих освітніх продуктів (зовнішніх І внутрішніх)/ 

але й якість перебігу самостійної пізнавально-творчої діяльності- 

Адже глибоке занурення студентів у пізнавально-творчу діяльність 

самостійного характеру в процесі виконання евристичних т е ст о в и х  

завдань та систематичне проведення як викладачем, так і самим
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студентом-творцем, контрольно-діагностичних процедур оцінювання 

творчих освітніх продуктів, надає можливість усунення ускладнень і 

помилок, проведення своєчасної корекції перебігу самостійної 

пізнавально-творчої діяльності студента, що в свою чергу призводить 

до підвищення якість кінцевих творчих освітніх продуктів.

Таким чином, проведене дослідження виявило, що діагностичний 

аспект самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів вивчено 

недостатньо і вимагає суттєвого поглиблення. З'ясовано недосконалість 

розробки діагностичного підходу засобами тестового інструментарію до 

вимірювання самостійних пізнавально-творчих досягнень студентів у 

навчанні гуманітарних дисциплін.

Для розв'язання зазначеної вище актуальної проблеми в 

дослідженні теоретично обґрунтовано й експериментально випробу

вано наукову концепцію й відповідну їй модель комплексного тестового 

контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів. 

Встановлено, що тестова діагностика є невід’ємним компонентом 

дидактичного процесу, що значно впливає не лише на результати, але й 

на перебіг навчання, корегує та прогнозує навчальну діяльність 

студентів, підвищує якість освіти в цілому.

У ході дослідження з’ясовано особливості тестової діагностики 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів. Доведено, що 

евристичному навчанню властива діагностика творчих освітніх 

продуктів, евристичний, суб’єктний характер яких, вимагає ретельної 

розробки комплексу критеріїв для їх об’єктивної, валідної, надійної та 

оперативної діагностики, контролю й оцінювання.

Встановлено, що за допомогою евристичного тестового завдання 

(ЕТЗ) діагностиці, контролю й оцінюванню можуть підлягати не лише 

матеріалізований зовнішній творчій освітній продукт (твір, доповідь, 

рецензія або анотація статті провідного науковця, власна наукова 

стаття, реферат, дослідницька робота фахового спрямування тощо), 

але й внутрішній творчій освітній продукт (когнітивні, креативні, 

оргдіяльнісні уміння студента) та перебіг зазначеної діяльності, які 

часто залишаються поза увагою суб’єктів навчального процесу, проте 

є основоположними для досягнення головної мети навчання - творчої 

самореалізації особистості.

Експериментальна перевірка дидактичної моделі довела 

важливість теоретичної підготовки і викладачів, і студентів, як до 

створення та виконання евристичних тестових завдань, так і до 

ретельної, валідної, об’єктивної діагностики, контролю й оцінювання 

результатів їх виконання.

Під час аналізу результатів експерименту встановлено, що 

розроблена модель вплинула на підвищення мотивації студентів до 

самостійної діяльності, на якість їх творчих освітніх продуктів (творів, 

наукових доповідей, професійно-спрямованих проектів, рефератів
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тощо); на якість перебігу самостійної пізнавально-творчої діяльно 

на оперативність та об’єктивність встановлення рівнів пізнаваль^*’ 
творчих досягнень студентів.

У результаті застосування евристичних тестових завдань (Ет-зї 

заснованих на комплексі ретельно розроблених критеріїв майже тр̂  

чверті студентів досягли оптимального (достатнього і високого) рівця 

виконання самостійних завдань пізнавально-творчого характеру.

Досягнуті позитивні результати обумовлені не лище 

застосуванням інноваційної тестової діагностики, але й рЯду 

педагогічних умов і принципів особистісно зорієнтованого 

евристичного навчання, які враховувались під час її впровадження 

Сам критеріально-діагностичний підхід до вимірювання результатів 

та перебігу самостійної пізнавально-творчої діяльності став 

провідним компонентом евристичного навчання.

Виконуючи евристичні тестові завдання, студент творчо підходить 

до їх розв’язання, конструює особистісні знання про реальні, значущі 

для нього об'єкти пізнання, має змогу самостійно діагностувати й 

оцінювати не лише свій рівень володіння теоретичними знаннями, але й 

рівень розвитку пізнавальних, креативних і оргдіяльнісних умінь, які є 

базовими для професійно-творчої діяльності.

Евристичні тестові завдання суттєво змінюють у позитивний бік 

не лише об’єктивність, валідність і надійність діагностики, контролю 

й оцінювання пізнавально-творчих досягнень студентів, але й 

створює умови для творчої самореалізації особистості.

У ході експерименту виявлено залежність контрольно- 

діагностичної діяльності студентів від особистісної значущості 

пізнавально-творчої діяльності: якщо знижується особистісний сенс і 

осмисленість діяльності, то гальмується і процес творчої роботи, і 

відповідно її діагностика.
Не зважаючи на фіксацію підвищення рівня пізнавально-творчих 

досягнень студентів у експериментальних групах за допомогою 

застосування авторської дидактичної моделі комплексного тестового 

контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів і н 

ключового елементу - евристичного тестового завдання (ЕТЗ), 

кількість студентів, що досягли високого рівня, виявилася відносно 

невеликою. Нас не могли задовольнити встановлені незначні зміни в 

розвитку у частини студентів умінь самостійно узагальнювати 

вивчений теоретичний матеріал, приходити до певних висновків. Так, 

в експериментальних групах майже 1/3 студентів бракує необхідних 
умінь систематизувати, аналізувати, порівнювати, у з а г а л ь н ю в а т и  

інформацію і робити власні аргументовані висновки, а майже 2/3 

студентів ще не навчились висувати оригінальні думки та ідеї ЩОД°
знаходження нових способів розв’язання п і з н а в а л ь н о - т в о р ч и х  

завдань і презентації творчих освітніх продуктів. Це ми пов’язуємо з
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відносно низьким вихідним рівнем умінь загальнонавчального 

характеру, недостатнім рівнем володіння евристичними методами 

розв’язання пізнавально-творчих завдань, занадто великою кількістю 

аудиторних занять, що значно перевантажують студентів. Таким 

чином, залишається перспективним завдання відшукати можливості 

евристичної й кредитно-модульної освітніх технології, насамперед, 

для організації якісної співпраці викладачів з виконавцями 

пізнавально-творчих завдань, для навчання їх необхідним методам 

евристичної діяльності.
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