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Т. М. Плохута

кандидат педагогічних наук, викладач, 
Сумський державний університет

ТЕХНОЛОГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Розвиток освітніх процесів у сучасному суспільстві, величезний 

досвід педагогічних інновацій, результати психолого-педагогічних 

досліджень постійно вимагають узагальнення та систематизації. Одним 

із засобів вирішення цієї проблеми є технологічний підхід застосування 

поняття «технологія» до сфери освіти, до педагогічних процесів.

Важливе місце серед цих напрямків займає технологічний підхід 

до навчання, що передбачає точне інструментальне управління 

навчальним процесом і гарантоване досягнення поставлених 

навчальних цілей.

Технологічний підхід до навчання сьогодні активно 

розробляється вітчизняною (В. Беспалько, В. Євдокимов, Т. Ільїної,

О, Іонова, М. Кларін, М. Нікандрова, 0. Пєхота, Є. Полат, І. Прокопенко, 

Г. Селевко та інші) та зарубіжною (Б. Блум, Н. Гронлунд та інші) 

педагогікою.

Технологічний підхід, на думку Г. Селевка, відкриває нові 

можливості для концептуального і проектувального освоєння різних 

областей і аспектів педагогічної дійсності. Педагогічна технологія 

дозволяє: з більшою визначеністю передбачати результати і керувати 

педагогічними процесами; аналізувати і систематизувати на науковій 

основі наявний практичний досвід і його використання; комплексно 

вирішувати освітні та соціально-виховні проблеми; забезпечувати 

сприятливі умови для розвитку особистості; зменшувати ефект 

впливу несприятливих обставин на людину; оптимально

використовувати наявні у розпорядженні ресурси; вибирати найбільш 

ефективні й розробляти нові технології та моделі для вирішення 

виникаючих соціально-педагогічних проблем [15, с. 36].

Технологія як система акцентує увагу насамперед на 

функціонуванні, процесах змін у часі, що відбуваються із суб'єктами та 

об’єктами діяльності, передбачає досягнення запланованих

результатів [15, с. 36]. і
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Основними критеріями технологічності педагогічного процесу є: 

а) системність (комплексність, цілісність); б) науковість

(концептуальність, розвивальний характер); в) структурованість 

(ієрархічність, логічність, алгоритмічність, спадкоємність,

варіативність); г) процесуальність (керованість, інструментальність,

діагностичність, прогнозованість, ефективність, оптимальність,

відтворюваність) [15, с. 46].

Всі перераховані вище якості представляють одночасно і 

методологічні вимоги до технологій, та критерії їх технологічності. 

Наявність і ступінь прояву цих якостей є мірою технологічності 

педагогічного процесу.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з питань 

розробки педагогічних технологій та вивчення практичного досвіду 

застосування контрольно-діагностичних заходів було розроблено 

авторську дидактичну технологію комплексного тестового контролю 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів у  навчанні 

гуманітарних дисциплін (рис. 1).

В основу експериментальної технології покладено системний 

підхід (Л. Берталанфі, В. Садовський, В. Тюхтін, А. Уйомов, Е. Юдіи та 

інші) до організації навчання в цілому та контролю навчальних 

досягнень зокрема. Зазначені науковці розглядають систему як 

комплекс взаємодіючих елементів і акцентують увагу на тому, що 

поведінка та властивості цілого визначаються взаємодією його частин.

Авторська дидактична технологія містить вихідні положення 

про системну побудову об’єкта дослідження - процесу тестового 

контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів та 

принципи загальнонаукової і педагогічної системології (принципи 

цілісності, мінімуму, ієрархічності, порівнянності, повноти складу 

системи ) [8, с. 73].

Авторська технологія враховує основні положення синергетики 

(0. Бріжатий, В. Буданов, Б. Гершунський, 0. Іонова, В. Цикін та інші). 

Нова освітня парадигма змушує змінити погляди на місію освіти у 

XXI столітті, на предмет і кінцеві цілі та рівні освіти, на роль 

соціально-гуманітарних знань, на навчальні задачі і засоби 

їх розв’язання.
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З синергетичної точки зору, як зазначають В. Цикін, 0. Бріжатий, 

«процедура навчання - це не перекладання знань з однієї голови в іншу 

(усього передати неможливо), не просвітництво і не передача готових 

істин. Це нелінійна ситуація відкритого діалогу, прямого та зворотного 

зв’язку ... у результаті розв’язання проблемних ситуацій ... . Завдяки 

спільній активності у такого роду ситуаціях учитель та учень 

починають функціонувати з однаковою швидкістю, жити в єдиному 

темпі» [20, с. 255].

У синергетиці ключовим поняттям є самоорганізація, а стосовно 

освіти це означає самоосвіта. Головне у навчанні - «оволодіння 

способами поповнення знань, підвищення швидкості орієнтації у 

системі знань і способів самоосвіти, що розгалужується» [20, с. 225]. Слід 

виробляти у того, хто навчається, навички самостійного отримання, 

переробки і використання нової інформації про світ та самого себе.

Синергетичний підхід пред’являє певні умови до реалізації 

навчання. По-перше, педагогічний процес розглядається як відкрита 

нерівноважна система, що самоорганізується, у якій фактор випадку 

може зіграти вирішальну роль; по-друге, оволодіння навичками 

професійно-творчої діяльності забезпечується тенденціями 

саморозвитку і самоорганізації особистості студента; по-третє, 

необхідно розпізнати, передбачити, відшукати малий резонансний 

педагогічний вплив з метою створення сприятливого шляху розвитку 

дітей та юнацтва за допомогою довготривалого спостереження, 

фіксації біфуркаційних точок, саморефлексії тих, хто навчається; по- 

четверте, слід залучати вчителів та учнів у такі види діяльності і 

спілкування, що ведуть до співпраці, до взаємозбагачення й 

взаємодопомоги [20, с. 205].

Авторська дидактична технологія як система охоплює 

інтеграцію особистісного та діяльнісного підходів до організації 

дидактичного процесу в цілому та діагностики, контролю га 

оцінювання зокрема.

Особистісний підхід на сьогодні є провідним в організації 

навчального процесу (І. Бех, Є. Бондаревська, В. Давидов, С. Кульнєвич,

В. Сєріков, В. Сластьонін, І. Якіманська та інші). Його сугтєвою ознакою є 

сприйняття того, хто навчається, як суб’єкта життєдіяльності, тому і 

навчання слід будувати на основі життєвого досвіду того, хто навчається 

(не лише досвіду пізнання, але й спілкування, продуктивної діяльносгі,
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творчості тощо), та забезпечити, передусім, особистісне зростання, 

шляхом розвитку здібності до стратегічної діяльності, креативності, 

критичності, здатності до самовизначення, саморозвитку.

З середини 80-х років XX століття у педагогічній науці все 

частіше вживається поняття «особистісно-діяльнісний підхід» 

(І. Зимня, А. Маркова, І. Якиманська та інші), заснований на працях 

провідних психологів (Б. Ананьев, Л. Виготський, О. Леонтьев,

С, Рубінштейн), де особистість розглядається як суб’єкт діяльності, 

доводиться, що особистість формується у діяльності й визначає її 

характер [5, с. 45].

Особистісно-діяльнісний підхід застосований у розробленій 

технології, докорінно змінює уявлення про пріоритетні завдання освіти, 

які на сьогодні полягають не тільки у набутті професійних знань, 

способів діяльності, норм і цінностей, у розвитку певних особистісних 

властивостей, але й у розкритті сутнісних сил особистості, її 

інтелектуального потенціалу, її здатності вільно орієнтуватися у 

складних соціальних і професійних обставинах: визначати переваги та 

помічати недоліки тих чи інших явищ, контролювати та оцінювати їх, 

проводити своєчасну діагностику, корекцію помічених недоліків, 

помилок та прогнозувати можливі наслідки.

Особистісно-діяльнісний підхід слугує непохитним підґрунтям 

дня сучасної інноваційної особистісно зорієнтованої евристичної 

концепції навчання (В. Андреев, А. Король, Б. Коротяєв, С. Кульневич, 

М. Лазарев, А. Хуторськой та інші). Евристична дидактика 

орієнтується на актуальні й перспективні потреби особистості 

кожного студента, його ідеали, прагнення до творчої діяльності та, як 

результат, творчої самореалізації (І. Бех, І. Зязюн, В. Лозова, А. Маслоу,

О. Пехота, К. Роджерс та інші).

Метою евристичного навчання 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 рішення у нестандартних ситуаціях, самостійно 

ставити і розв’язувати завдання за допомогою різних евристичних 

методів, брати на себе відповідальність за прийняті рішення.

Технологія комплексного тестового контролю самостійної 

пізнавально-творчої діяльності студентів враховує принципи 

евристичного навчання:
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1) особистісного цілепокладання (освіта кожного учня 

(студента) відбувається на основі і з врахуванням його особистих 

навчальних цілей);

2) вибору індивідуальної освітньої траєкторії;

3) метапредметних основ змісту освіти;

4) первинності освітньої продукції учня (студента);

5) освітньої рефлексії та інші [17, с. 150-160].

Одним з ключових понять евристичного навчання є евристичне 

завдання, яке за своєю суттю є відкритим (Г. Андрианова [2],

І. Озеркова [11], А. Хуторськой [19], О. Шерстова [21]). У руках творчого 

й небайдужого викладача таке завдання, з одного боку, може стати 

міцним інструментом, що організує творчість на занятті, а з іншого, 

ефективнимметодом тестової діагностики й оцінювання самостійної 

пізнавально-творчої діяльності студентів.

У науковихпрацях російських дослідників евристичне завдання 

трактується як:

1) центральний елемент евристичного навчання, що 

характеризується людиноцентрованістю,продуктивністю, діяльнісним 

підходом, орієнтацією на розвиток та саморозвиток, невідчуженням 

учня (студента) від реального світу [18];

2) навчальне завдання, що має на меті створення студентом 

особистісного навчального продукту з використанням евристичних 

способів та форм діяльності [19];

3) продуктивне суспільно-значуще запитання, яке ставить учень 

(студент) у рамках заданої вчителем навчальної ситуації по 

відношення до заданого навчального об'єкту [11].

Евристична освітня концепція потребує залучення не лише по- 

сучасному оснащеної технології викладання та учіння з її ретельно 

прописаними стадіями і способами діяльності, але й вимагає зміни 

підходів до вимірювання навчальних досягнень студентів з 

залученням евристичних методів контролю та оцінювання. Основний 

напрямок удосконалення педагогічного контролюмає бути пов’язаний 

з переходом до об’єктивних, надійних методів вимірювання 

навчальних досягнень особливо творчого характеру.

У межах нашого дослідження, контроль та оцінювання 

розглядаються як невід’ємні складові педагогічної діагностики. 

Остання є однією з найважливіших ланок евристичного навчання,
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суттєвою частиною дидактичного процесу, засобом для аналізу 

освітнього процесу і визначення його результатів з метою їхнього 

подальшого вдосконалення.

На підставі розкритих вище теоретичних основ евристичного 

навчання і педагогічної діагностики, зокрема тестового контролю 

навчальних досягнень, нами були сформульовані основні 

концептуальні положення евристичного тестування: 1) відкритість і 

варіативність змісту і форм евристичного тестування; 2) необхідність 

тестування умінь вищого гатунку - умінь евристичного характеру 

(умінь аналізувати, порівнювати, оцінювати, конструювати, 

критикувати, планувати, розробляти тощо); 3) забезпечення творчої 

взаємодії суб'єктів навчального процесу з постійним наданням 

діалогової ініціативи студенту; 4) своєчасність і прозорість 

зворотного зв'язку, його забезпеченість чіткою критеріальною 

основою; 5) всебічне комплексне вимірювання не лише результатів 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів, але й перебігу 

зазначеної діяльності; 6) залучення студентів до діагностики власних 

досягнень (самодіагностика) та здобутків інших студентів 

(взаємодіагностика) [13].

Незважаючи на достатньо глибоку розробленість проблеми 

контролю навчальних досягнень, на сьогодні залишається актуальною 

необхідність створення нових видів, форм, методів і засобів контролю та 

оцінювання динаміки творчого просування, тих, хто навчається, в 

освітньому процесі, які б сприяли підвищенню мотивації й інтересу до 

продуктивного евристичного навчання та враховували індивідуальні 

особливості студентів, їх творчий потенціал.

Саме тому, враховуючи основні положення евристичної концепції 

навчання і теоретичні основи педагогічної діагностики, тестового 

контролю та оцінювання навчальних досягнень, нами була зроблена 

спроба залучення методу тестування до організації контролю 

самостійної пізнавально-творчої діяльності на основі об’єктивності 

надійності, оперативності процедури вимірювання і розроблено та 

експериментально випробувано новий діагностичний засіб 

вимірювання перебігу та результатів самостійної пізнавально-творчої 

діяльності студентів - евристичне тестове завдання (ЕТЗ'). Останнє у 

нашому дослідженні розглядається, з одного боку, як навчальне 

завдання відкритої форми, що передбачає створення студентом
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творчого освітнього продукту (твору, анотації, рецензії, наукової статті, 

доповіді, реферату тощо), а з іншого, як ефективнийдіагностичний 

інструментарій з комплексом необхідних критеріїв для об’єктивного, 

надійного тестового контролю й оцінювання перебігу та результатів 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів.

Як видно з наведеного тлумачення, евристичне тестове завдання 

має бінарну сутність: незважаючи на те, що ЕТЗ - це діагностичний 

інструмент для вимірювання пізнавально-творчих досягнень студентів, 

воно одночасно виконує і навчальну функцію. Як навчальне завдання 

ЕТЗ має на меті створення студентом особистісно значущого творчого 

освітнього продукту з використанням евристичних методів діяльносгі. 

Головна ознака евристичного тестового завдання - його відкритість, 

тобто відсутність заздалегідь відомого результату виконання, aie 

одночасно тверде знання й використання основних критеріїв і 

показників його якості. Тому евристичні тестові завдання - це відкриті 

пізнавально-творчі завдання варіативного характеру. Друга ознака 

евристичного завдання - опора на суттєвий творчий потенціал 

студента, забезпечення розвитку його творчих здібностей. Ще одна 

ознака - наявність у завданні актуальної для вирішення проблеми, 

протиріччя чи потреби, що «зачіпає» студента і належить заданій 

предметній галузі. Крім того, у відкритих завданнях поєднуються 

універсальність предметної основи завдання і унікального його 

сприйняття і розв'язання студентом. Таким чином забезпечується 

оригінальність освітнього продукту як результату виконання 

евристичного тестового завдання (рис. 2).

Рис. 2. Головні ознаки евристичного тестового завдання
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Евристичне тестове завдання є центральним елементом 

дидактичної технології комплексного тестового контролю самостійної 

пізнавально-творчої діяльності студентів у навчанні гуманітарних 

дисциплін, воно суттєво відрізняються від традиційних тестових 

завдань закритої форми і має наступні характерні ознаки: 1) навчальний 

характер 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, надійність процедури 

діагностики, контролю й оцінювання; 6) оперативність вимірювання 

оригінальних навчальних досягнень [12].

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 

продукту, евристичні тестові завдання дають змогу викладачеві і 

студенту 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.

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, рецензія наукової статті, усна 

доповідь, тези за фаховим спрямуванням, письмовий професійний 

проблемний твір, зокрема, педагогічний міні-твір і твір-роздум, 

науковий реферат тощо.

Сутнісною характеристикою евристичного тестового завдання є 

створення студентами творчих освітніх продуктів - зовнішніх і 

внутрішніх. Перші - матеріалізовані продукти діяльності студента у 

вигляді суджень, текстів, малюнків, виробів тощо; другі, які часто 

залишаються поза увагою суб’єктів навчального процесу - зміни 

особистісних якостей студента, що формуються у ході самостійної



пізнавально-творчої діяльності. Обидві складові освітньої продукції - 

матеріальна і особистісна, або зовнішня і внутрішня - створюються 

одночасно і є однаковими за значимістю в конструюванні студентом 

індивідуальної освітньої траєкторії.

Об’єктивність діагностики, контролю й оцінювання творчих 

освітніх продуктів досягається шляхом залучення до процесу 

вимірювання навчальних досягнень не лише викладача, але й 

самого студента-творця (самодіагностика, самоконтроль, 

самооцінювання), інших студентів (взаємодіагностика, 

взаємоконтроль, взаємооцінювання) та експертів (експертна 

діагностика, контроль, оцінювання).

Наявність у евристичному тестовому завданні актуальних для 

вирішення проблем, протиріч або потреб, які безпосередньо 

стосуються студента у заданій предметній галузі, стимулюють, 

мотивують та активізують навчальну діяльність студентів, адже 

відчуття значимості навчальної роботи, що проводиться, для 

особистого зростання та вдосконалення, гарантує максимальну 

ефективність і продуктивність подальшої професійної діяльності.

Одним з найбільш важливих і складних аспектів проведення 

діагностики самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів у 

навчанні гуманітарних дисциплін є питання про визначення 

адекватних критеріїв та показників їх якості. Виділення і 

використання таких критеріїв та показників особливо важливо для 

досягнення максимальної об’єктивності вимірювальних процедур.

Труднощі визначення критеріїв та показників якості перебіг/ та 

результатів самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів 

пояснюються самим багатоплановим характером зазначеної 

діяльності. Потрібно з'ясувати, що слід виявляти, оцінювати, 

порівнювати як в характеристиках процесу діяльності, так і 

безпосередньо в творчих освітніх продуктах та самих їх творцях.

Слід зазначити, що в педагогічній літературі досить широко 

тлумачаться понять «критерій» і «показник» як в цілому, так і 

стосовно до педагогічної діагностики. Для цього є певні підстави. 

Цими підставами, на наш погляд з одного боку є позиції авторів, а з 

іншого боку - неоднозначне розуміння поняття «критерій» у різних 

словниках і довідковій літературі.
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Так, у словнику російської мови С. Ожегова під критерієм 

розуміється «мірило оцінки, судження» [10, с. 271]. У Великій 

Радянській Енциклопедії критерій розглядається як «ознака, на 

підставі якої проводиться оцінка, визначення або класифікація чого- 

небудь, мірило судження, оцінки» [3, с. 405]. Для проведеного аналізу 

становить інтерес філософське розуміння критерію. У Філософському 

словнику наводиться таке визначення: «Критерій істини - засіб 

перевірки істинності чи хибності того чи іншого твердження, гіпотези, 

теоретичного побудови тощо» [14, с. 193]. Соціально педагогічний 

словник визначає критерії як ознаки, за якими класифікуються, 

оцінюються (та одержують оцінки) відповідним індикатором 

психологічні явища, дії або діяльність [16]. У педагогічному словнику 

поняття «критерій» визначається як ознака, на підґрунті якої 

відбувається оцінка, визначення або класифікація будь-чого, або міра 

судження, оцінки будь-яких явищ [6].

З поняттям «критерій» співвідноситься і поняття «показник». 

У словнику російської мови С. Ожегова під показником розуміється 

«те, по чому можна судити про розвиток та перебіг чого-небудь» 

[10, с. 486]. У Великій Радянській Енциклопедії наведено таке 

визначення: «Показник - кількісна характеристика. Може бути 

одиничним або комплексним» [2, с. 164].

З огляду на складний характер самостійної пізнавально-творчої 

діяльності, вимірювання навчальних досягнень студентів (учнів) 

необхідно проводити на основі критеріально-діагностичного підходу. 

Сугність останнього вбачаємо у вимірювання пізнавально-творчих 

здобутків відбувається за допомогою адекватної кількості критеріїв 

та показників, що характеризують специфіку самостійної пізнавально- 

творчої діяльності студентів.

Найбільша складність під час діагностики творчої праці 

студентів - це конструювання й аргументація провідних - достатніх і 

необхідних - критеріїв навчальних досягнень студентів пізнавально- 

творчого характеру. Наявні у дидактичній і педагогічній літературі 

критерії таких досягнень виявились і неповними, і неточними, і 

недостатньо випробуваними в експериментальній і практичній роботі.

У науковій педагогічній літературі критерії оцінювання результатів 

пізнавальної діяльності студентів визначають по-різному. Так, А. Бойко 

пропонує за об'єкт оцінювання брати структурні компоненти навчальної



діяльності, а саме: змістовий компонент; операційно-організаційний 

компонент; емоційно-мотиваційний компонент [8].

Критеріями оцінювання можуть бути також: характер засвоєння 

вже відомого знання, якість виявленого студентом знання, логіка 

мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу 

матеріалу, культура мовлення, ступінь оволодіння вже відомими 

способами діяльності, якість виконання роботи[1].

У рамках евристичного навчання більш детальній критеріальній 

діагностиці мають підлягати наступні уміння: визначати потрібну 

інформацію; виокремлювати головне; відокремлювати факти під 

суб’єктивної думки, бачити необ'єктивність суджень; відокремлювати 

хибну інформацію від правильної; робити порівняння; ставити 

потрібні запитання (хто?, іцо?, де?, коли?, чому?); знаходити й 

формулювати проблему; передбачати наслідки; виявляти причинно- 

наслідкові зв’язки; знаходити і наводити аргументи; робити висновки, 

перевіряти їх на практиці; бачити варіанти розв'язання проблеми; 

демонструвати обґрунтовані судження.

Результатом самостійної пізнавально-творчої діяльності, на 

думку М. Лазарєва, є два важливі для студента освітні продукти - 

зовнішній і внутрішній. «Зовнішній продукт - це результат виконання 

евристичного завдання (твір, доповідь тощо). Внутрішній продукт - 

це більш інтегрований й зовні часто непомітний результат діяльності, 

але він є справді стратегічним» [9].

Критерії якості творчої роботи (зовнішнього продукту) мають 

включати в себе ступінь творчої роботи, оригінальність, новизну, 

рівень професіоналізму, корисність і значимість роботи для автора та 

інших людей, трудомісткість роботи, якість оформлення тощо [17].

Дослідник А. Король для якісної та кількісної оцінки творчої 

діяльності тих, хто навчається пропонує використовувати 

загальнопредметні та специфічні критерії. До перших він відносить: 

1) креативність (кількість і якість творчих елементів в роботі, ступінь 

інтеграції предметних галузей, вміння задавати питання, доводити та 

заперечувати твердження); 2) когнітивність (глибина освітнього 

продукті, повнота та ємкість роботи, кількість та якість предметних 

знань, відповідність отриманого продукту темі дисципліни); 

3) організаційна діяльність (уміння визначати мету, наближення 

створеного продукту до особистісної мети того, хто навчається, 

вміння рефлексувати, тобто усвідомлювати отримані результати
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діяльності) Специфічні критерії, на думку науковця, це критерії, які 

відповідають тематиці та проблематиці дисципліни [7].

Дослідники А. Хугорськой, А. Король, О, Демченко та інші 

пропонують вимірювати такі пізнавально-творчі здібності студентів: 

1} когнітивні (допитливість, проникливість, захопленість, 

кмітливість, аналітичність, синтетичність, уміння в пошуку й баченні 

проблем, схильність до експерименту); 2) креативні (натхнення, уяву, 

інтуїцію, оригінальність (неординарність), винахідливість, почуття 

новизни, незалежність, схильність до ризику, прогностичність);

3) оргдіяльнісні (здатність до цілепокладання, стійкість у досягненні 

мгти й завдань, плановість, гнучкість і варіативність дій, 

комунікативність, значеннєве бачення, рефлективність, 

самоспоглядальність, самоаналіз, самооцінка).

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 комплексу контрольно-діагностичних критеріїв та 

показників (табл. 1).

Таблиця 1

Комплекс контрольно-діагностичних критеріїв 

та показників якості виконання ЕТЗ

Критерії та показники якості виконання ЕТЗ

1. Змістовність продукту
- композиційна цілісність (наявність вступу, основної частини,

У заключної частини)

ес - відповідність теми пізнавально-творчої роботи її змісту

О. - повнота і правильність відображення пізнавальної проблеми

>5 - відповідність умовам завдання

ав - наявність самостійних висновків та узагальнень
н - багатоваріантність підходу до розв’язання пізнавально-творчого
и завдання

>5 2. Логічність та аргументованість
8
У - логічність переходів під час викладу інформації
О«
о - наявність фактів, аргументів, доказів, прикладів, що підтверджують
со
н авторську позицію

2 - критичність ставлення до позиції інших авторів і власної наукової
X
В

позиції

X 3. Евристичність
Сй
о - ступінь новизни

- оригінальність змісту і форми представлення творчого освітнього

продукту
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Продовження табл. 1
4. Зображувальні засоби (наявність та якість епітетів, метафор.
гіпербол, порівнянь і т. д.)
5. Грамотність
1. Сформованість когнітивних умінь
- уміння виявляти проблеми й їх суперечності та на їх основі
формулювати пізнавально-творчі завдання
- уміння систематизувати, класифікувати, узагальнювати інформацію
- уміння порівнювати і протиставляти дані
- уміння відокремлювати знане від незнаного, значуще він
незначущого

ч1 2. Сформованість креативних умінь
а
с - уміння продукувати нові ідеї, гіпотези, образи тощо
« -уміння знаходити оригінальні способи розв'язання пізнавально-
2
Н творчих завдань, проявляти при цьому нестандартність мислення та
п винахідливість
о -уміння створювати орипнальнии завершений творчии освітній

5 продукт
Т
а. 3. Сформованість оргдіяльнісних умінь
о
ш - уміння самостійно визначати мету і завдання під час розв'язання

пізнавально-творчого завдання (при цьому проявляти стійкість і
X цілеспрямованість, послідовність у вирішенні завдань, досягненні
□ поставленої мети)

& - уміння знаходити і застосовувати адекватні поставленій меті
X
а методи розв’язання задач

- володіння евристичними методами і механізмами розв'язання 
творчого завдання
-уміння представляти зовнішній творчий освітній продукт та 
обстоювати власну точку зору
-уміння проводити об'єктивну самодіагностику, самоконтроль, 
самооцінювання на підставі адекватних критеріїв

1. Організація діяльності щодо розв'язання ЕТЗ

и го
- складання плану діяльності
- визначення основних етапів діяльності
- дотримання термінів виконання ЕТЗ

£  * р  * 2. Уміння ставити запитання
0 я

5  *
Е ї

- кількість адекватно поставлених пізнавальних запитань у процесі 
розв'язання ЕТЗ та під час консультацій з викладачем

и » - якість пізнавальних запитань
Ь  и 3. Робота з науковою літературою
а» ” 
а. е( - кількість опрацьованої літератури та якість її анотування

й в -оформлення списку використаних джерел у відповідності до 
чинних вимог

4. Кількість і якість відвіданих консультацій
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Критерії оцінювання окремих видів евристичних тестових завдань 

розроблено 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 а 

бо процесу, для характеристики якого вони призначені);

3) обґрунтованими (давати можливість відокремлювати високий рівень 

навчальних досягнень від достатнього й початкового);

4) прогностичними (мати здатність визначати напрям, зміст і якість 

творчої діяльності студентів у відповідності з обраним рівнем 

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

(самооцінки, експертної оцінки) не повинні бути істотними) [4, с. 134].

Не можна довідатися про справжню ефективність самостійної 

пізнавально-творчої діяльності (СПТД), вимірюючи лише якість 

матеріалізованого творчого освітнього продукту відірвано від того 

впливу, який зазначена діяльність зі всією своєю багатогранністю 

породжує у внутрішній сфері особистості студента (когнітивній, 

креативній, оргдіяльнісній). По осторонь не можна залишати і процес 

перебігу СПТД. Останній майже завжди проходить «поза пильним 

оком» викладача і лише сам студент достеменно знає скільки 

інтелектуальних і часових зусиль він доклав до створення 

пізнавально-творчого доробку. Тому під час проведення діагностики 

результатів та перебігу СПТД, дотримуючись принципу об’єктивності, 

необхідно обов'язково враховувати результати самооцінювання 

студентом власних навчальних досягнень.

Дидактична технологія комплексного тестового контролю 

самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів при вивченні 

гуманітарних дисциплін представляє сукупність навчальної та 

діагностичної діяльності суб'єктів освітнього процесу: від

прогнозування результатів навчання як мети діяльності до реального 

о с е ;о є н н я  процедури створення творчих освітніх продуктів та їх 

діагностування, з залученням тестового контролю.

Дієвість та ефективність дидактичної технології комплексного 

тестового контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності 

студентів у навчанні гуманітарних дисциплін забезпечується чіткою 

організацією навчальної діяльності як викладача (керуючого 

суб’єкта), так і студента (діючого суб’єкта) та передбачає такі



І

компоненти: 1) мотиваційно-цільовий; 2) операційно-діяльнісний;

3) діагностико-оцінний.

Реалізація мотиваційно-цільового компоненту технології 

передбачає: а) формування позитивної мотивації студентів до створення 

особистісно значимих для них творчих освітніх продуктів; б) освоєння 

студентами умінь самостійного цілепокладання - визначення мети, 

завдань, змісту і структури освітнього продукту і з'ясування основних 

способів евристичної діяльності для його створення й діагностики, в) 

позитивне ставлення до студентів та їх зусиль із визначення особистої 

мети, прогнозування, планування діяльності.

Операційно-діяльнісний компонент забезпечується технологією 

комплексного тестового контрою самостійної пізнавально-творчої 

діяльності студентів і передбачає ознайомлення студентів із взірцями 

різних видів творчих робіт з педагогічних дисциплін та іноземної 

мови (твір-роздум, анотації, рецензії наукових статей, доповіді 

фахового спрямування, наукові реферати тощо), створеними 

майстрами художнього слова, науковцями, викладачами, іншими 

студентами. Студенти з діагностично-критеріальних позицій разом з 

викладачем аналізують запропоновані роботи, звертаючи увагу на 

композиційну цілісність, логічність, лаконічність та послідовність 

викладу думок, оригінальність і новизну ідей, різноманітність 

способів і методів розв'язання поставлених завдань.

Необхідною і надзвичайно важливою стадією є оволодіння 

студентами евристичними методами виконання творчих завдань 

(«мозковий штурм», евристичний діалог, «аналіз через синтез» 

тощо), адже різноманітність способів розв’язання поставлених 

проблем впливає на оригінальність та новизну кінцевих творчих 

освітніх продуктів.

Значна увага приділяється визначенню адекватної кількості 

контрольно-діагностичних критеріїв для об'єктивного і всебічного 

оцінювання творчої роботи. Викладачі разом зі студентами складають 

перелік необхідних і достатніх критеріїв для вимірювання якості 

різних видів творчих продуктів, враховуючи їх специфіку. Критерії 

оцінювання окремих видів ЕТЗ 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
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валідними (відповідати тому явищу або процесу, для характеристики 

якого вони призначені); 3) обґрунтованими (давати можливість 

відокремлювати високий рівень навчальних досягнень від 

достатнього й початкового); 4) прогностичними (мати здатність 

визначати напрям, зміст і якість пізнавально-творчої діяльності 

студентів); 5) надійними (розбіжності під час повторного оцінювання 

(самооцінювання, експертної оцінки) не повинні бути істотними.

Далі проводиться колективний контроль та оцінювання 

запропонованих «готових» творчих освітніх продуктів, аналізуються 

помилки, недоліки, причини їх виникнення та способи їх усунення. На 

репродуктивно-пошуковому рівні студентам пропонується 

переробити запропоновані еталони-взірці «на свій манер», 

враховуючи критичні зауваження та користуючись контрольно- 

діагностичними критеріями як «підказками», що в деякій мірі 

сг рямовують самостійну пізнавальну діяльність у творче русло.

На основній стадії операційно-діяльнісного компоненту 

студенти виконують евристичні тестові завдання та самостійно 

створюють той чи інший вид творчого продукту. Вони самостійно 

обирають значиму для них тему або переформульовують її, планують 

перебіг пізнавально-творчої діяльності, визначають способи і методи 

розв'язання актуальних завдань ЕТЗ, висловлюють свої власні думки, 

спостереження, бачення і відчуття проблем, роблять власні висновки. 

Логічним завершенням операційно-діяльнісного компоненту є 

презентації та захист створених студентами творчих продуктів.

Основною метою діагностико-оцінного компоненту технологіїє 

об’єктивне, оперативне вимірювання й оцінювання продуктивних 

зусиль студентів за допомогою чітких критеріїв і показників 

розроблених для різних видів творчих освітніх продуктів.

Спираючись на базові принципи евристичного навчання - 

принцип суб’єктності та рівноправних відносин між викладачем та 

студентами, останні активно залучаються до розробки та застосування 

контрольно-діагностичних критеріїв і показників. Проведення процедур 

сгімодіагностик, самоконтролю, самооцінювання перебігу та результатів 

власної пізнавально-творчої діяльності допомагають студентам: а) 

краще зрозуміти, що від них вимагається у процесі зазначеної 

діяльності, тому що вони брати участь у складанні комплексу 

контрольно-діагностичних критеріїв; б) проаналізувати перебіг
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самостійної діяльності, скорегувати мету, завдання, визначити причини 

помилок, недоліків, тим самим покращити якість роботи, що 

виконується; в) сконцентрувати увагу на власних пізнавально-творчих 

досягненнях і порівняти їх з попередніми своїми досягненнями, а не з 

досягненнями інших студентів.

Отже, проведене дослідження виявило доцільність залучення 

тестового контролю для діагностики пізнавально-творчих досягнень 

студентів на основі дидактичних концептуальних положень 

евристичного тестування.

На основі зазначених концептуальних положень розроблено 

авторський контрольно-діагностичний засіб вимірювання перебігу та 

результатів самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів - 

евристичне тестове завдання (ЕТЗ). Останнє містить дві складові: 

навчальну й контрольно-діагностичну і розглядається, з одного боку, 

як навчальне завдання відкритої форми, що передбачає створення 

студентом значимих для нього професійно спрямованих творчих 

освітніх продуктів, а з іншого, як ефективнийдіагностичний 

інструментарій із комплексом необхідних критеріїв і показників для 

об’єктивної, надійної тестової діагностики й оцінювання перебігу та 

результатів самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів при 

освоєнні ними гуманітарних дисциплін.

На основі теоретичних концепцій пізнавально-творчої 

(евристичної) діяльності та її діагностики передбачалося, що 

евристичне тестове завдання (ЕТЗ) лише тоді підтвердить свою 

доцільність і ефективність, якщо буде застосовано до навчальної 

творчої діяльності, тобто нормативної, обмеженої метою і змістом 

завдання, чіткими і зрозумілими критеріями самостійної праці зі 

створення студентами при вивченні гуманітарних дисциплін 

особистісно значимих професійно-творчих продуктів. Гнучкі критерії 

якості перебігу й результатів діяльності відіграють дещо парадоксальну 

роль - і нормативного алгоритму, і орієнтиру для знаходження 

нестандартного рішення. Підставою для створеної моделі ЕТЗ став 

науковий факт, що діалектика евристики й алгоритму визнана 

зарубіжними й вітчизняними психологами й педагогами необхідною 

ознакою творчості у межах освоюваної навчальної дисципліни.

У дослідженні представлено теоретичні основи дидактичної 

технології комплексного тестового контролю самостійної пізнавально-
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творчої (евристичної) діяльності студентів, яка побудована: а) на 

особистісно-діяльнісному й системному підходах до організації та 

діагностики навчального процесу; б) на основоположних ідеях 

евристичного навчання, які стверджують значимість особистих 

продуктів студентів та їх критеріально-діагностичного вимірювання; 

в) на концепціях евристичного тестування, принципово відмінного від 

репродуктивних тестів, яке має стати основою сучасної дидактичної 

діагностики; г) на аргументації дієвості евристичних тестових завдань 

(ЕТЗ) для розвитку пізнавально-творчої активності студентів, для 

ефективного формування найважливіших професійно-творчих умінь 

майбутніх фахівців.
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