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Denysuk L. M. A common space o f monitoring education. Monitoring algorithm educational 
achievements: “The lesson ^  Thematic Evaluation ^  final ball ^  IEA”.

Improving the quality o f education today possible with a comprehensive study and analysis of 
monitoring learning achievements in sequence: “The lesson ^  Thematic Evaluation ^  final ball ^  
IEA”. This algorithm, which will allow to evaluate the effectiveness and quality o f the educational 
process, identify, anticipate problems and find a way to solve it. The underlying authoring program “Self
knowledge -  self-realization.”
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У статті проаналізовано існуючі проблеми в організації самостійної роботи студентів, 
запропоновані методи її удосконалення. Акцентується на розробці критеріїв оцінювання 
результатів виконання навчальних завдань.
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В ум овах постійного оновлення інф орм аційного масиву у суспільстві, ш видкого 
розвитку технологій  невід ’ємною та важливою  компонентою  освітнього процесу стає 
сам остійна робота студентів. Сучасні роботодавці очікую ть від потенційних кандидатів на 
певну посаду вміння самостійно мислити, здатність виокремити проблему та знайти її 
еф ективне виріш ення, спромож ність ефективно працю вати. С тановлення молодого 
спеціаліста відбувається не стільки у засвоєнні певної технологічного ланцю ж ка 
діяльності, скільки в умінні застосувати знання та досвід у конкретній робочій ситуації. 
Р івень професійної компетентності фахівця залеж ить від його здатності самостійно 
набувати нові знання, вміння та  навички, що дозволяє молодому фахівцю  ш видко 
адаптувати свої знання до сучасних технологій, які постійно розвиваю ться та 
вдосконалю ю ться. Таким чином, розвиток та  удосконалення змісту, форм і методів 
самостійної роботи студентів набуває останнім  часом  важливого значення.

Д ослідж ення проблем  організації самостійної діяльності студентів здійсню валося 
багатьма українським и та закордонним и вченими, серед яких В. Бондар, О. Бондаревська, 
І. Зимняя, В. Козаков, Я. Коменський, О. П єхота, І. П ідласий, С. Я кіманська, О. Я рош енко 
та ін. С ам остійна робота визначається як один з еф ективних методів пізнавальної 
діяльності у роботах А. А лексю ка, В. Беспалька, Я. Лернера, П. П ідкасистого, Г. Щ укіної 
та  ін. П итання управління самостійною  пізнавальною  діяльністю  студентів розглядали 
Ю . М аш биць, В. П аламарчук, Н. П ротасова, М. Солдатенко та ін.

Н езваж аю чи на ш ирокий та багатоплановий характер наукових досліджень, 
присвячених проблемі організації самостійної роботи студентів, багато питань цієї теми 
залиш аю ться не з ’ясованими. Я ким  чином  потрібно організувати самостійну роботу 
студентів та  провести оціню вання її результатів, щоб кожна робота студента стала його 
особистою  справою, яка збудж ує цікавість, активність, проявляє і розвиває 
компетентності, п ідвищ ує мотивацію  до успіху? Я кі оціню вальні методики необхідно 
застосовувати, щоб студент отримав ґрунтовні знання і в той же час сформувався як 
розвинута особистість?

Мета статті. М етою  статті є аналіз існую чих проблем  в організації самостійної
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роботи студентів, виокремлення ш ляхів її вдосконалення та методів оціню вання 
результатів.

У  сучасному освітньому середовищ і у зв ’язку із різким  збільш енням  обсягів 
інформації сам остійна робота студентів стає тим  важелем, завдяки якому формується 
основа для набуття проф есійних компетенцій.

П олож енням  про організацію  навчального процесу у вищ их навчальних закладах 
передбачено, щ о самостійна робота студента має становити не менш е 1/3 та не більше 
2/3 загального обсягу часу, відведеного на вивчення конкретної дисципліни. Така 
кількість годин повинна розвинути пізнавальну активність, сф ормувати самостійність як 
рису особистості студента. С истема керівництва індивідуальною  самостійною  роботою  
студентів охоплю є чітке планування, детальне продумування, безпосереднє або 
опосередковане керівництво з боку викладача, систематичний контроль за поетапним, 
кінцевим результатами, оперативне оприлю днення оцінки результатів, внесення 
відповідних коректив у її організацію .

П ідкреслю ю чи особливе значення самостійної роботи студентів, Т. К улікова 
зазначає, що “саме вона створю є базу неперервної освіти, дає змогу постійно підвищ увати 
свою кваліфікацію , формує готовність до самоосвіти” [2].

У  своєму дослідж енні В. О. К уклєв наводить такі ознаки самостійної роботи:
-  наявність конкретної дидактичної цілі, яка закладена у навчальному завданні і 

може розпізнаватися студентами;
-  визначення необхідного обсягу знань, вмінь, навичок на кожному етапі 

пізнавальної діяльності студентів (від незнання до знання);
-  розвиток у студентів психологічної установки на самостійне систематичне 

поповнення знань;
-  створення ум ов для самоорганізації та самодисципліни студентів у оволодінні 

методам и пізнавальної дійсності;
-  використання як інструм ент педагогічний вплив та управління у процесі навчання

[1].
М и вважаємо, що сам остійна робота студентів стає значно ефективніш ою , якщ о 

базується на використанні спеціально розроблених навчальних завдань, оціню ється 
відповідно до попередньо розроблених критеріїв, призводить до отримання нових знань, 
навичок, досвіду виріш ення складних ситуацій і розвиває особистісні якості майбутніх 
фахівців.

Таким чином, самостійна робота студентів -  форма навчальної діяльності, яка 
здійсню ється під керівництвом  викладача, скерована на виріш ення навчальних задач, 
проведення дослідж ень у проблемних сферах, виконання аналітичних робіт, що сприяє 
більш  ґрунтовному засвоєнню  навчального матеріалу, розвитку пізнавальної 
самостійності, вдосконалю є навички самоосвіти студентів сучасного вишу.

М и виокремлю ємо такі цілі впровадж ення самостійної роботи у навчальний процес:
-  систематизація та  розш ирення теоретичних знань;
-  розвиток ум інь здійснення пош уку необхідної інформації у різних джерелах 

(бібліотеки, мереж а Іпіегпеї);
-  удосконалення навичок самооцінки результатів власної навчальної діяльності;
-  формування критичного мислення, усвідомленого віднош ення до тих чи інш их 

поглядів, ідей, концепцій;
-  розвиток дослідницьких навичок тощо.
Серед недоліків організації самостійної роботи студентів мож на виділити:
-  неефективний зворотній зв ’язок, який би виявив недоліки у виконанні того чи 

інш ого завдання, і дозволив би керувати самостійною  роботою  студентів. Тут можливе 
ш ироке застосування інф ормаційних технологій через мережу Іп іетеї:, мобільні пристрої;

-  недостатній рівень розроблених дидактичних матеріалів, які б направляли та
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допом агали студентам  у їх  самостійній роботі. Такі матеріали не повинні вм іщ увати чітко 
виписані інструкції до виріш ення задачі (наприклад, при вивченні інформатики), а лиш е 
окреслю вали напрями, за яким  студенти самостійно виконую ть те чи інш е завдання;

-  недосконалість проведення структурованості навчального матеріалу, яке дозволяє 
виокремити із загального його обсягу ті фрагменти, що мож уть бути засвоєні студентами 
самостійно;

-  недостатньо ретельний аналіз отриманих результатів самостійної роботи у кінці 
вивчення дисципліни, який дозволив би постійне вдосконалення існую чих навчально- 
м етодичних матеріалів;

-  відсутність цілісної системи навчальних завдань для самостійної роботи студентів, 
які взаєм опов’язані м іж  собою, щ о дає змогу організувати творчий навчальний процес.

У загальнено самостійну роботу студентів м ож на представити у двох видах: 
аудиторна (під керівництвом  викладача) та  позааудиторна, яка виконується за 
м етодичними порадами викладача, але без його безпосередньої участі.

До самостійної роботи студентів ми відносимо такі навчальні дії:
-  попереднє опрацю вання теоретичних полож ень навчальних тем  у контексті 

п ідготовки до практичних, лабораторних занять відповідно до навчального плану;
-  виконання у позааудиторний час завдань, заданих викладачем;
-  виконання самостійних завдань протягом  навчального заняття;
-  підготовка до контрольних заходів протягом  семестру (тести, контрольні роботи, 

заліт, іспит);
-  виконання підсумкових кваліф ікаційних робіт (курсовий, диплом ний проект);
-  участь у науково-практичних студентських конференціях ВН З, міста, країни;
-  проведення студентами власних наукових дослідж ень, обговорення їх  результатів 

на семінарах, конференціях;
-  створення рецензій, оглядів наукових публікацій за вибраною  темою , узгодж еною  

з викладачем;
-  написання рефератів відповідно до розроблених вимог та  ін.
В аж ливе м ісце у змісті самостійної роботи займ ає контроль та  оціню вання 

проведеної студентам и роботи. Н еобхідна така організація навчальних завдань, які б 
задовольняли принципам  повноти, доступності, проблемності, творчої ініціативи, 
професійному саморозвитку. І, відповідно, методи контролю  та оціню вання навчальних 
результатів маю ть відповідати поставленим  цілям.

Н а сьогодніш ній день серед функції контролю  та оціню вання результатів 
самостійної роботи студентів практично реалізується лиш е одна -  ф іксація отриманих 
балів (оцінок), інші ж  важливі у процесі навчання функції контролю : навчальна, 
мотивації, оптимізації, комунікативна, розвивальна та  ін. зреалізовані у організації та 
плануванні самостійної роботи студентів неповною  мірою.

Контроль результатів самостійної роботи студентів виконується різними формами і 
методами. Ц е мож уть бути: публічні презентації студентами своєї роботи, самоконтроль 
(через тести, контрольні запитання, таблиці самооцінки), захист робіт, звіти тощо. Але 
обов’язковим  компонентом  має бути наявність чітко виписаних критеріїв оціню вання, які 
оприлю дню ю ться перед проведенням  таких робіт. К ритерії оціню вання, залеж но від виду 
роботи, повинні включати:

-  визначення рівня засвоєння теоретичного навчального матеріалу, знання основних 
терм інів, розуміння принципів використання тієї чи інш ої функції тощо;

-  навички виконувати практичні дії в межах навчальних питань, щ о розглядаю ться;
-  вміння знайти потрібну інформацію , розуміння проблеми та аналіз ш ляхів її 

виріш ення;
-  аргументованість, логічність представлення алгоритму розв’язання проблеми;
-  критичний аналіз альтернативних варіантів виріш ення навчальної задачі;
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-  вм іння довести свою позицію , толерантне сприйняття критичних зауваж ень тощ о .
Я кісне оціню вання навчальних результатів немож ливе без усвідомлення своїх

пом илок та недоліків роботи самими студентам и . С тудент повинен чітко розум іти , чому 
він отримав ту чи інш у оцінку (або кількість балів) за  свою навчальну роботу , де він 
допустився помилок і яких сам е; щ о необхідно зробити , щ об підвищ ити свій рівень знань . 
В ідсутність чітких критеріїв часто викликає у студентів незгоду із отриманою  оцінкою . У 
той же час розуміння студентами процесу оціню вання відповідно до визначених критеріїв 
і погодж ення з оцінкам и , які вони отримую ть, призводить до покращ ення результатів 
навчання .

О крім  оцінки фактичного виконання завдання , критерії оціню вання повинні м істити 
і зусилля , які доклав студент до засвоєння поданого м атеріалу . Ті роботи , над якими 
багато працю вали , повинні мати і високі результати . О бов’язково повинен бути 
відм ічений і творчий підхід до виконання певної роботи , наявність власних висновків та 
пропозицій . Так реалізується один із принципів індивідуалізації сучасної вищ ої ш коли . На 
початку вивчення дисципліни такі критерії оголош ую ться студентам разом  із інш ими 
методичним и розробками -  календарним планом отримання і здачі лабораторних робіт , 
реф ератів; переліком  питань, що виносяться на кожне практичне заняття та  ін .

К онтрольні завдання , які отримую ть студенти , повинні мати ясні цілі на визначення 
досягнення ними певного рівня знань , закріплення отриманих навиків, спонукання до 
подальш ого сам овдосконалення . Ці цілі необхідно доводити до студентів , тоді і робота 
виконується ними свідомо , з великою  продуктивністю  і ентузіазм ом . У  контрольні 
завдання ми вклю чаємо не лиш е традиційні питання по засвоєнню  навчального м атеріалу , 
але й перевірку таких навиків, як вміння узагальню вати і зіставляти ф акти; робити 
самостійні висновки; критично аналізувати отриману інф орм ацію ; виділяти головне і 
виявляти з в ’язки  м іж  окремими явищ ам и , ф акторам и; самостійне опрацю вання матеріалів 
базового підручника та  додаткової л ітератури .

Н авчальні завдання для самостійної роботи студентів можна о б ’єднати у такі групи :
-  репродуктивні, які припускаю ть виконання дій , аналогічних представленому 

викладачем  зразку , або за  чітко розробленими методичним и вказівкам и . М и вваж аємо такі 
завдання малоеф ективним и , студенти їх  виконую ть майж е автом атично , проблемних 
питань не виникає і, відповідно , засвоєння навчального матеріалу відбувається на 
низькому р івн і;

-  реконструктивні, які студенти виконую ть із використанням  наявного обсягу знань , 
але певним чином  зм інених ум овах завдання . Така робота збільш ує зацікавленість 
студентів , вимагає виріш увати нескладні проблеми за  рахунок пош уку нових навчальних 
знань та  у м ін ь;

-  евристичні, виконання яких призводить до появи нового досвіду виріш ення задач , 
застосування навчальних знань у нестандартних ситуаціях . Такі завдання розш ирю ю ть не 
тільки навчальне поле знань , але розвиваю ть професійні компетенції м айбутніх ф ахівців;

-  творчі, скеровані на отримання нових знань , навичок виріш ення складних проблем . 
Н айскладніш ий тип завдань , використовується, як правило , у навчанні старш окурсників з 
метою  розвитку аналітичних , дослідницьких навичок .

М и вваж аємо , що навчальні завдання для самостійної роботи маю ть бути переважно 
2, 3. 4 тип ів , орієнтовані на майбутню  професійну діяльність , м аксимально наближені до 
реальних задач та  вм іщ увати дослідницький ком понент .

А . С тавицький акцентує на важливості впровадж ення в освітній процес саме 
дослідницької складової: “У  “суспільстві знань” знання повинні бути таким и , щоб 
теперіш ні студенти могли впоратися з викликами м айбутнього . Це означає, щ о після 
закінчення університету знання мож уть застаріти , але навички самостійної роботи та 
методи дослідж ень будуть використовуватися студентами і надалі” [3].

П роаналізуєм о два типи завдань із однієї навчальної тем и “Створення звітів у
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середовищі СУБД Access” у контексті проведення дослідницької роботи.
Варіанті. Завдання має такий вигляд:
“На базі існуючої таблиці створіть звіт, обчисліть максимальну та мінімальну суму 

кожного вкладу”. Це завдання не містить зразка кінцевого результату, студентам важко 
визначити правильність проведених розрахунків.

Варіант 2. Завдання подається у роздрукованому вигляді (рис. 1), необхідно 
провести розрахунки і отримати аналогічний звіт. Тут студент має сам дослідити, що 
необхідно обчислити, яким чином представити результат. Вважаємо, що саме завдання 
такого типу мають бути впроваджені у навчальний процес сучасного вишу.

Рис. 1. Завдання, що містить дослідницький компонент

При проведення занять з інформатики із студентами 1-го курсу (350 респондентів) 
протягом 2011-2013 рр. ми досліджували навчальні результати залежно від типу завдань, 
які виконували студенти. Аналізувались також зацікавленість та мотивація до досягнення 
успіху. Результати проведеного нами аналізу продемонстрували, що студенти, які 
виконували завдання із дослідницькою складовою, мають на 15% більший рівень 
навчальних результатів та значний рівень мотивації та зацікавленості при виконанні 
роботи.

Серед позааудиторних форм самостійної роботи найпоширеною, яку вибирають 
студенти, все ще залишається написання рефератів. Реферат (від лат. геГеггег -  
доповідати, повідомляти) -  стисле викладення суті певного питання. Ми інформуємо 
студентів про обов’язкове наявність таких компонентів реферату:

1. Вступ (актуальність проблеми, аналіз існуючих підходів (технологій, модифікацій 
тощо)).

2. Основна частина (висвітлення існуючих переваг і недоліків; опис проблем, які Ви 
бачите у вибраній для дослідження теми і можливі шляхи їх розв’язування).

3. Висновки, рекомендації щодо перспектив розвитку (вдосконалення, застосування 
тощо).

4. Список використаної літератури, включаючи і джерела Іпїегпеї:.
Для розвитку у студентів навичок проведення самооцінної діяльності власної 

роботи ми до кожного виду роботи додаємо таблицю самооцінки (табл. 1), яка включає 
перелік об’єктів оцінювання та критерії оцінювання. Наприклад, для самооцінки реферату 
(максимальна кількість балів -  8) така таблиця має такий вигляд:
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Т а б л и ц я  1

Результати самооцінювання реферату

№ З м іс т С а м о о ц ін к а
З о в н іш н я  о ц ін к а  

(в и к л а д а ч а /с т у д е н т )

1.

За структурними компонентами (максимальна кількість 
балів -  4)
-  структурованість матеріалу (наявність компонентів, 
перерахованих у п.2 документа “Вимоги до реферату”);
-  логічність, аргументованість;
-  розкриття поставлених проблем

2.

Оформлення роботи (максимальна кількість балів -  2):
-  використання можливостей текстового процесору MS 
Word (зміст, формат шрифту та абзацу, предметний 
покажчик, списки тощо);
-  ретельність, відсутність граматичних та стилістичних 
помилок

3. Розкриття термінології теми (максимальна кількість балів 
-  1)

4. Виконання роботи відповідно термінів (максимальна 
кількість балів -  1)
Всього балів

Т а б л и ц я  2

Критерії оцінювання реферату

З а  с т р у к т у р н и м и  к о м п о н е н т а м и  (м а к с и м а л ь н а  к іл ь к іс т ь  б а л ів  -  4)

Повна відповідність вимогам (наявність вступу, основної частини, висновків, літератури; 

розкриття теми, аргументованість)

4 бали

Відсутність деяких структурних компонентів, наявність аргументованості 3 бали

Відсутність більшої частини структурних компонентів, низький рівень аргументованості 2 бали

Хаотичність у розкритті теми 1 бал

О ф о р м л е н н я  р о б о т и  (м а к с и м а л ь н а  к іл ь к іс т ь  б а л ів  -  2)

Професійне використання можливостей текстового процесору MS Word 2 бали

Низький рівень використання можливостей текстового процесору MS Word, наявність 

помилок

1 бал

П ри свідомому та творчому віднош енні до виконання такого виду завдань студенти 
значно розш ирю ю ть своє навчальне поле, маю ть змогу розвивати особистісні якості такі, 
як  аналітичні здібності, критичне мислення, вміння узагальню вати та аргументувати. Н а 
жаль, серед студентів 1-го курсу переваж ає тенденція знайти вже написаний реф ерат у 
мережі Іпіегпеї та дещ о його адаптувати. Вваж аємо, щ о необхідно впровадж увати в 
українську освітню  сферу систему “А нтиплагіат” , як  це вже використовується у Росії, а 
також, можливо, було б доцільним і письмові підтвердж ення студентам и самостійності 
створеної роботи.

З метою  уникнення проблем  із плагіатом, ми розробили комплекс завдань для 
самостійної роботи, скеровану на розвиток проф есійних та особистісних компетенцій:

1. Розробка репозитарію  за  20 питаннями з дисципліни “Інф орм атика” різних джерел 
мережі Іпіетеї;.

2. С кладання переліку 15 актуальних статей у журналі з інф ормаційних технологій
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(за 2011-2013 рр.). До кожної статті додається анотація.
3. Розробка 2-х інтерактивних кросвордів із питаннями з інформатики. За допомогою  

функції ЕС Л И  перевірити результат та  оцінити.
4. П еревірка та аналіз якості 10 робіт, виконаних інш ими студентами, за  критеріями, 

узгодж еним и із викладачем.
5. Розробка репозитарію  із 15 он-лайн курсів різних дж ерел мережі Іпїегпеї;.
6. С кладання терм інологічного словника (20-30) слів до навчальної теми.
7. П ереклад інш омовної статті, яка стосується інф орм аційних технологій.
Розробка комплексу різноманітних навчальних завдань, серед яких студенти маю ть

змогу вибрати те завдання, яке їм  найцікавіш е виконувати, призводить до свідомого і 
творчого підходу до роботи. Саме такі завдання викликаю ть у студентів інтерес, 
зб ільш ую ть мотивацію  до знаходж ення правильного ріш ення, розвиваю ть навички 
самостійної роботи.

Н ауково-дослідна робота студентів є невід ’ємною  складовою  самостійної роботи 
студентів. Саме тут ф ормується здатність до критичного аналізу інф ормаційних масивів, 
вміння аргументувати свою позицію  та дискутувати, вислухати та сприйняти інш у думку. 
М и ж  хочем о закцентувати увагу на такій важ ливій компоненті науково-дослідної 
діяльності студентів як формування у них коректного з точки зору науковості 
висловлення своїх думок. Я к правило, викладачі приділяю ть значну увагу оформленню  
робіт, їх  зм істовому наповненню , вмінню  логічно мислити та аргументовано викладати 
свої думки. А ле теоретичної та  практичної підготовки для формування якісного наукового 
стилю  під час проведення навчальних занять у студентів недостатньо.

О сновними ознаками наукового стилю  є:
-  ясність і предметність тлумачень;
-  логічна послідовність викладення зм істу навчальної теми;
-  о б ’єктивний аналіз;
-  точність і лаконічність висловлю вань;
-  аргументованість й переконливість твердж ень;
-  докладні й стислі висновки.
А налізую чи роботи студентів, ми звернули увагу, що пош иреними є такі помилки й 

неточності, на яких і акцентуємо:
-  відсутні посилання на джерело, наводяться лиш е тези  певного автора, наприклад, 

“С. Л. Рубінш тейн розглядав . . . ” ;
-  “Експерим ентальним и дослідж енням и не раз було доведено . . ” -  незрозуміло, хто 

саме проводив дослідження, невідома кількість учасників експерименту, вислів “не раз” -  
не є науковою  лексикою ;

-  у певних працях дослідники наводять конкретні цитати, визначення, називаю ть 
автора та  назву праці, але не надаю ть номеру сторінки, де вм іщ ена така інформація;

-  не наводиться чисельність респондентів, з яким и відбувались дослідження, 
наприклад, “2/3 студентів вваж аю ть . . . .” ;

-  вживання таких висловів як “зазвичай” , “усім  відомо” не є науковим стилем.
Висновки. А наліз організації самостійної роботи студентів дозволяє зробити

висновок, що сукупність її компонентів (навчальні завдання, критерії оціню вання, методи 
проведення оціню вання отриманих результатів) утворю ю ть цілісну систему. К ож ен із 
виокремлених компонентів взаєм одіє із інш ими, а всі разом  впливаю ть на результат -  
ф ормування професійної компетентності м айбутнього фахівця. Д іяльність викладача при 
цьому спрямована на аналіз навчальних досягнень студентів, визначення рівня їх 
відповідності поставленій меті, розробці навчальних завдань із дослідницькими 
складовими, проектуванні ефективних методів оціню вання. Розвиток особистісних рис 
студента, його самостійності, креативності має бути врахована при виконанні завдань 
самостійної роботи. П одальш их дослідж ень потребує протиріччя м іж  збільш енням  обсягу
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самостійної роботи студентів та  традиційним  підходом у методичному забезпеченні такої 
роботи.

В и к о р и с т а н а  л і т е р а т у р а :

1. К у к л е в  В. О. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании : 
автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. / В. О. Куклев. -  Ульяновск, 2010. -  46 с.

2. К ули к о в а  Т. А . Организация самостоятельной работы студентов вуза в информационно-коммуникационной 
обучающей среде : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Т. А. Куликова. -  Ставрополь, 2011. -  200 с.

3. С т а ви ц ьк и й  А . Розвиток вищої освіти, заснованої на дослідженнях / А. Ставицький // Вища освіта України: 
теоретичний та науково-методичний часопис. № 3 (додаток 2) -  Тематичний випуск “Європейська 
інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу” -  К. : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2013. -  
256 с., С. 27-30.

Дыбкова Л. Н. Самостоятельная работа студентов как необходимый компонент 
формирования профессионализма будущих специалистов, ее организация и оценивание 
результатов.

В статье проанализированы существующие проблемы в организации самостоятельной 
работы студентов, предложены методы ее усовершенствования. Акцентируется на разработке 
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ПРОГНОСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНО З ФІЗИКИ 
СТУДЕНТІВ НАУКОЄМНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Покажчики предметного тестування ЗНО надійно характеризують рівень знань студентів 
на початку навчання у  ВНЗ, але їх недостатньо для прогнозування академічної успішності в 
подальшому. Про це свідчить аналіз оцінювання роботи студентів радіофізичного факультету 
протягом першого семестру. Студентам наукоємних спеціальностей ще треба мати здатність 
до освоєння складних дисциплін та адаптації до напруженого навчального процесу. Підвищенню 
прогностичної валідності результатів ЗНО може сприяти тестування навчальної 
компетентності абітурієнтів.

Ключові слова: прогностична валідність, поточний контроль, наукоємні спеціальності, 
тест здатностей.

Д освід застосування зовніш нього незалеж ного оціню вання (ЗН О) в У країні свідчить 
про те, що предметне тестування з природничих наук встановлю є, в основному, правильно 
рівень знань учнів. О цінка навчальних досягнень випускників середніх навчальних 
закладів стає ще більш  надійною  при врахуванні середнього балу атестату. Ці показники 
застосовую ть при відборі абітурієнтів до ВНЗ. В важ ається, що абітурієнт, який добре 
навчався в попередні роки, буде усп іш но навчатися і в майбутньому. Таке припущ ення є
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