повинні вміти самостійно оцінювати свої знання, тим самим, надаючи
можливість закріпити вивчений матеріал і проаналізувати власний розвиток.
На лабораторних заняттях при вивченні дисципліни експлуатація машин та
обладнання використовуються методи «два аспекти і одне побажання»
«узагальнення в одній пропозиції», «узагальнення в одному слові», які
розвивають навики оцінювання і створюють сприятливу атмосферу в підгрупі. В
ході самоперевірки здобувачам вищої освіти пропонувалося порівняти свою
роботу з іншими, відмітити два аспекти, які їм сподобалися, і одне побажання,
яке, на їхню думку, поліпшить роботу («два аспекти і одне побажання»), знайти
відмінності, пояснити розбіжності, проаналізувати, зробити висновки, а потім
повернутися до своєї роботи і скорегувати її.
Важливість само оцінювання полягає не лише в тому, що здобувач вищої
освіти може побачити сильні і слабкі сторони своєї роботи, але і в тому, що на
основі осмислення цих результатів отримує можливість спланувати власну
програму подальшої навчальної діяльності.
Усі види оцінювання, допускають використання ретельно розроблених
критеріїв для організації оцінювання лабораторних робіт здобувачів вищої
освіти. «Критерій — ознака, на підставі якої проводиться оцінювання, визначення
або класифікація чого-небудь; згідно якому робиться оцінка або вибір після
вимірювання» [2]. Оцінювання з використанням критеріїв дозволяє зробити
даний процес прозорим і зрозумілим для усіх учасників освітнього процесу.
Таким чином, на лабораторних заняттях з навчальної дисц ипліни були
розроблені наступні критерії само оцінювання:
1) Виконання завдань групою - співпраця в групі (розподіл і виконання
обов'язків), розкриття теми, презентація роботи;
2) Особиста діяльність кожного учасника групи - виконував свої обов'язкі
в групі, надавав допомогу учасникам групи, пропонував аргументовані ідеї
уважно слухав інших, брав участь в обговоренні, коментував і доповню:
виступ інших учасників групи і так далі
Як показав досвід, розробка критеріїв сформувала у здобувачів вищої
освіти позитивне відношення до оцінювання і підвищила їх відповідальність за
досягнення результату.
У завершальній частині лабораторного заняття проводиться рефлексія, яка
дозволяє забезпечити викладачу і здобувачу вищої освіти швидкий зворотний
зв'язок і отримати відповідь на наступні питання: «Що ми дізналися? Які
відчуття у нас виникали? Що нам не вдалося? Чому нам це було важливо?
Наскільки ми були креативними? Які основні результати нашої роботи?».
Для поліпшення якості освіти сучасне оцінювання повинне бути:
зрозумілим всім учасникам освітнього процесу; гнучким; багато
інструментальним; психологічно комфортним; багатоскладовим.
Висновок
Кардинальні зміни у всіх сферах життя суспільства висувають нові вимої
до процесу освіти, професійної майстерності викладача, який повинен бу
затребуваний на ринку освітніх послуг як висококваліфікований фахівець,
володіє новітніми методиками і технологіями навчання, рефлексією
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педагогічної діяльності, творчо мислячий, такий, що усвідомлює соціальну
значущість своєї праці. Саме такий викладач здатний забезпечити ефективний
„озвиток здобувана вищої освіти. В рамках вирішення даної проблеми виникає
необхідність використання нових підходів в професійній підготовці майбутніх
фахівців з Агроінженерії.
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