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Анотація. У статті розглянута проблема реалізації моніторингу 
навчальних досягнень школярів засобами нових інформаційних 
технологій у професійній діяльності вчителя.

Клю чові слова, моніторинг, навчання учнів, Adobe Captivate .
Під навчальними досягненнями школярів у розумінні сучасної 

освітньої парадигми слід розуміти не тільки (і не стільки) проявлені 
знання, вміння і навички предметного характеру, скільки досягнення в 
діяльності учнів із самоосвіти, саморозвитку, самотворення себе як 
особистості. Для оцінки зазначених досягнень учнів необхідно 
спостереження за їх діяльністю в моніторинговому режимі, яке 
передбачає отримання деякої управлінської інформації. Процес це 
важкий, тривалий, оскільки в педагогічній практиці поки не 
сформувався пріоритет самоосвіти, не розроблені критерії оцінки 
діяльності учня як суб’єкта власного розвитку.

Але оцінка навчальних досягнень школярів залишається 
проблемою тому, що в практиці цілі навчання формулюються виключно 
в загальних, абстрактних категоріях: «сформувати знання про ...», 
«розширити кругозір про ...», «вивчити питання ...». Вельми рідко 
зустрічаються конкретні вимірювальні цілі, які описують результат, що 
перевірявся в конкретній оціночній ситуації. Це одна з головних 
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причин, що не дозволяють колективу конкретної школи узгодити 
єдиний підхід до оцінки навчальних досягнень школярів на різному 
предметному змісті.

Навіть ті вимірювання, що стосуються ступеня оволодіння 
конкретним предметним змістом або деякими загальнонавчальних умінь, 
які здійснюються в школах учителями, мало діагностичні, нетехнологічні, 
недоступні для розуміння всім суб’єктам освітнього процесу [3, с 13].

В основу розробки інструментарію покладено розуміння 
необхідності подання мети і результату навчання на одній і тій же мові, 
в одних і тих же поняттях і термінах, тобто на мові конкретних знань, 
умінь і навичок ( «на мові дій»). Такий підхід зумовило переміщення 
людства в сторону технічної потужності і енергетичного обладнання, 
що викликало потребу прояви функціональних характеристик 
особистості. А таку зміну неможливо компенсувати за рахунок 
старанності, в цьому випадку потрібно інший зміст, що включає в себе 
як предметне, так і технологічне, проблемне, суб’єктивне, 
комунікативне, культурне.

Таким чином, лише застосування знання у власній розумової або 
практичної діяльності може вказати на оволодіння школяром новими 
знаннями. Саме ця діяльність визначає, чи буде присвоєно школярем нове 
знання, опанує він їм, чи стане воно його власним особислгісним знанням. 
Виходячи з просування дитини по сходах засвоєння знань, можна 
здійснити оцінку його навчальних досягнень. Діагностика навчальних 
досягнень школяра дозволить педагогу і учню управляти процесом 
оволодіння як мінімумом знань, так і загальнонавчальних умінь[2, с 20].

Наприклад, тестові завдання, запропоновані учням 7-го класу на 
уроках алгебри, діагностують не тільки вміння школярів здійснювати 
математичні предметні вміння, а й більшою мірою сигналізують про 
вміння і здібності школяра зрозуміти навчальну ситуацію на мові 
термінів предмета, описати ситуацію новою моделлю, перетворити цю 
модель, при цьому здійснити самоконтроль, самооцінку своїх дій. 
Тестові завдання як вимірювачі конструюються на основі 
операціональної структури діяльності, яка підлягає освоєнню [1, с. 77].

Для забезпечення комп’ютерної підтримки підготовки тестів 
перевірки навчальних досягнень учнів ми використовували програмний 
засіб Adobe Captivate. Цей засіб дозволяє створювати тестові завдання
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відкритої або закритої форми. Тестові завдання передбачають 
використання учнями найбільш уживаних логічних операцій над 
навчальним матеріалом. Для вчителя програма надає можливості для 
авторської роботи при створенні та апробації тестових завдань.

Висновок. Нагальною потребою сучасної школи є проведення 
моніторингу навчальних досягнень школярів, які доцільно проводити на 
основі використання адаптованих авторських тестових завдань в 
програмному засобі Adobe Captivate.
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Розв’язування фізичних задач є одним з важливіших способів 
оволодіння учнями системи наукових знань та ефективним засобом 
формування практичних умінь та навичок. Методисти фізики вказують на 
визначну роль цього виду діяльності старшокласників у розвитку мислення 
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