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Актуалыисть дослщження. За доби ушф!кованого центра- 
л1зованого управлшня осевою школа була засобом стандартно
го вплйву на уми i дупл пщростаючого поколшня. Вона викону- 
вала сощальне замовлення держави й активно не впливала на 
сусшльш процеси.

В умовах демократизаци освети, розвитку ринкових вщно- 
син ситуащя суттево змЫилася: школа поступово “розкршачуе- 
ться”, набувае певноТ автономп, одержуе право на самостшшсть 
у вибор; профшю свое! д!яльносп, BHeceHHi коректив у змгст 
осв1ти i навчання. З’являються BapiaTHBHi серёдш i випц закла- 
ди осв1ти. Все це викликае необхщшсть шдвищувати вимоги до 
якосн тдготовки педагопчних кадр!в взагал1 i вчителя початко- 
воТ школи зокрема.

Для тдготовки конкурентноздатних педагопчних кадр1в 
необхшною умовою е шдвищення рол1 поточного, внутршемес- 
трового оцшювання якосн результате сшльно! д!яльносп ка
федр i студенпв як запоруки досягнення високих показниюв на 
тдсумковш державши атестацп випускниюв педагопчних ву- 
3ie. Проблема контролю якосп тдготовки педагопчних кадр1в 
стала надзвичайно актуальною ще й тому, гцо збереження кон
тингенту студенпв, як Hi коли до цього, пов’язане i3 стабшзащ- 
ею штату викладач!в кафедр. У зв’язку з цим посилилось увага 
др якосн роботи як студенпв, так i викладач1в.

В умовах взаемозалежносп суб’екпв педагопчного проне
су винйкла необхщшсть розробки нового пщходу до оргашзацп 
навчального процесу i ошнки його результаты, де в авангард! 
взаемовщповщалыгосп мае стати студент. Цш проблем!, а також 
питаниям мотиваци навчання, яку на краще може змшити мо
дул ьн и и принцип побудови зм!сту навчальних дисципл!н та мо
дул ьний контроль р!вня його засвоення за рейтингового ощню- 
вання знань i умшь, присвячено ряд важливих дослщжень, зок
рема роботи А.М.Алексюка, В.Х.Арутюнова, М.М.Катханова, 
В.В.Карпова, А.В.Фурмана, П.О.Юцявичене. Одн! з них маюгь 
загальнотеоретичне значения, mini — виходять на технолопю
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вивчення окремих навчальних дисцишин у середнш та вищш 
школ!.

Teopin управлшня яшстю знань студентьв знайшла вщоб- 
раження в працях С.I.Архангельского, Ю.К.Бабанського, 
В.Д.Безпалька, Ю.А.Конаржевського, О.Ф.Силютшо!, Л.М.Ру- 
саково! та ш.

Анал1з педагопчних джерел дав можливщть встановити, 
що дослщження дано! проблеми проводилися за багатьма аспек
тами. Питания теорй та програмованого контролю висв!тлеш в 
працях В.П.Безпалька, П.Я.Гальперша, Т.АЛлыно!, Н.Ф.Тализ!- 
шц -га ш. Методи контролю знайшли вщображення в роботах
A. Ю.Биково!, В.Т.Вендровсько!, Б.В.Володша, АЛ.Зщьберштещ- 
на, Н.А.Лакизи, Н.О.Котилянського. Вивченню окремих вид!в i 
форм контролю присвячеш досл!дження А.М.Алексюка, ВЛ.Бон- 
даря, Т.Д.СолдатовоГ, Г.П.Гудими. Методолопя i загальна тех- 
нологтя модульно-рейтингового оцшювання в!дображена в ро
ботах Г.П.Грищенка, 1Л.Тичини, МЛ.Шюля та шших вчених. Кри- 
терп оцшювання знань розроблен! в працях Н.Ф.Фом!чово!, 
Р.Ф.КривошаповоГ, О.Ф.Силютшо!. Дослщження А.Ю.Биково1,
B. А.Вадюшина, К.Г.Дел1катного та !нших засвщчують, що в центр! 
увагй мають стати не знания, а вм!ння !х використовувати у 
практичней д!яльиост1, бо умшня — це знания в flit. Такий пщхщ 
до ощнювання результаНв навчання позбавить студент!в меха- 
шчного запам’ятовування i буде стимулювати Тх до розвитку 
профес!йного мйсдецня.

Великого значения набувае вивчення рол1 контролю у фор- 
муванн! мотив!в навчально-шзнавально! д!яльност! студешчв. У 
зв’язку з цим значна увага придшялась вивченню робгг, присвя- 
чених загальним проблемам ж иттед^ьност! особистосп, П шн- 
шсних ор!ентацш. Дан! питания знайшли свое вщображення у 
працях В.Г.Асеева, О.В.Киричука, Н.В.Кузьмшо!, С.Д.Максимен- 
ка, О.Г.Мороза, ЛЛ.Рувшського, О.Я.Сацченко, О.В.Скрипчен- 
ка, В.О.Сластьонша та ш.

Особливо! актуальност! та значущос-п проблема внутрЦе- 
местрового контролю набувае у зв’язку з появою ряду норма
тивна документ!в, зокрема, “Положения про оргашзащю нав- 
чально-виховного процесу у вищих навчальних закладах”, в якому 
йдеться про зб!льшення частки самостшно! роботи та переход на
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дояльшсш форми контролю И результативность В “Положенш” 
рекомендовано використовувати модульний тип навчання та рей- 
тингове ощнювання знань студенев.

Питания пщвищення ефективност1 та якост! знань з педа
гог! ки студенев — майбутшх вчител!в початково! школи засоба- 
ми модульного навчання та рейтингового оцшювання знань_за- 
лишаються не достатньо дослщженими, особливо в acneicri пщ- 
готовки вчителя початково! школи. Актуальшсть та недостатня 
розроблешсть цього аспекту проблеми зумовили виб1р теми до
слщження: "Пщвищення ефективносгп внутрюеместрового кон
тролю знань майбутшх вчител1в початково! школи” (на MaTepia- 
л1 Teopi! осв1ти i навчання).

Тема дисертацй входить до плану науково-дослщних ро- 
6iT Нацюнального педагопчного ушверситету iMeHi М.П.Драго- 
манова як складова колективно! теми кафедри педагопки та ме
тодики початкового навчання.

О б’ёкт дослщження — навчально-шзнавальна д1яльшсть 
студенев — майбутшх вчител1в початково! школи.

Предметом дослщження висту пае змют, форми i методи 
внутрюеместрового контролю якосе знань студенттв в умовах 
модульного вивчення педагопки. -

Мета дослщження полягае у створенш та обгрунтуванш 
системи внутрюеместрового контролю знань студенев i визна- 
ченш!! впливу на результата засвоення Teopi! освгги i навчання.

Гипотеза дослщження грунтуеться на тому, що максимальне 
зближення ефективносп навчання i якост1 знань, яке е метою 
кожного викладача i студента, залежить вщ тако! оргашзацп вну- 
TpiceMecTpoBoro контролю знань, яка дала б можливють на Bcix 
етапах шдсумкового контролю виявляти максимальну юльюсть 
студенев, юпити i залши яких ощнювалися б за результатами 
поточного контролю знань. Чим бшьша юльюсть таких студен
ев, тим вища ефектившсть процесу навчання.

У вщповщносп з поставленою метою та висунутою rino- 
тезою визначеш наступи! завдання дослщження:

1. Вивчення стану дослщжувано! проблеми в теорп та прак- 
тищ навчання.

2. Розробка програми, визначення структури та методики
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здшснення внутрюеместрового контролю знань студенев спе- 
щальносгп “Початкове навчання” та обгрунтування умов його 
реал1зацп у навчальному процесь

3. Розробка методики i експериментальна апробащя рей- 
тингово! системи контролю знань та вмшь студенев педагопч- 
ного факультету.

4. Експериментальна nepeeipxa ефективносп запропоно- 
вано! програми внутрюеместрового контролю знань як засобу 
шдвищення якосп пщготовки майбутшх вчител1в початкових 
клашв та розробка практичних рекомендащй з подальшим вико- 
ристанням Тх у випцй школь

Методолопчну основу дослщження становлять положен
ия фглософсько!, психолопчно! та педагопчно! науки про особу 
як суб’ект навчання, 3aKOHOMipHocri навчального шзнання, шди- 
вщуальний характер шзнавально! д!яльносп студенев; про ед- 
HicTb св1домост1 i д!яльност! у формуванш особистост1 майбут- 
нього вчителя, що сприяе забезпеченню суб’ект-суб’ектних вщ- 
носин учасниюв педагопчного пронесу.

У xofli дослщження враховувалися: теоретичт положения 
про можливють об’ективного визначення ефективност1 процесу 
пщготовки кадр1в як сшввщношення MipH i результату, норма- 
тивно-npaBoei документи, яю визначають сучасну державну по
лынку в галуз1 реформування системи осв1ти, навчання та ви- 
моги до оргашзаци навчально-виховного процесу i пщготовки 
ново! генерацп вчител1в до роботи в школ! у сучасних умовах 
(Державна нацюнальна програма “Осв1та”. /Украша XXI сто- 
л!ття/, Закон “Про освггу”).

Розв'язання поставлених завдань здшснювалось шляхом 
використання комплексу методiв досл1дження:

анал1з та осмислення фьпософсько!, психолого-педагопч- 
ноТ, методично! лп"ератури з теми досл!дження; анал!з та синтез 
на етапах визначення мети, предмету, ппотези, завдань досл1- 
дження; струкгурування зм1сту теорп oceiTH i навчання за мо- 
дульним принципом, групування вид!в та форм контролю якос- 
Ti знань;

педагопчш спостереження, бесщи з викладачами та сту
дентами, педагопчний експеримент в його констатуючш та фор-



5

муючш формах; методи юльюсно! та яюсно! оцшки результате 
дослщження.

Дослщження проводи лося поетапно.
На першому eTani (1993-1994 рр.) вивчалась фшософська, 

психолопчна, педагопчна, а також методична лИература з до- 
слщжувано! проблеми, анал1зувався досвщ ряду вуз1в з проведен
ия внутр! семестрового контролю знань студен т педагопчних фа
культет, проводився констатуючий експеримент на 6a3i Кам’я- 
нець-Подщьського державного педагопчного ушверситету.

На другому eTani (1994-1995 рр.) проводився формуючий 
експеримент з метою обгрунтування педагопчних умов, що сприя- 
ють шдвищенню ефекгивносп внутр1семестрового контролю. Ек- 
спериментальна робота здшснювалась на матер1ал1 дидактики, 
який засвоювався студентами педагопчних факультет Кам’яне- 
ць-Под1 льського державного педагопчного ушверситету та Нащ- 
онального педагопчного ушверситету iMeHi М.П.Драгоманова. Ек- 
спериментом було охоплено 235 студент!в других KypciB.

На третьому eTani (1996-1997 рр.) здшснювалася об- 
робка та апробащя резул ьтат дослщження, Тх оформления 
у вигляд! дисертаци.

Одержан! результата знайшли свое в!дображення у науко- 
вих статтях, методичних рекомендащях, та шших публ1кашях.

Наукова новизна дослщження полягае в розробщ та об- 
грунтуванн! принцитв i критерив структурування змюту ви- 
учувано! дисциплши, видшенш р1знофункцюнальних навчаль-. 
них модул! в, наповненн! ix змютом та формами його засвоення, 
а також розкригп технологи рейтингового оцжювання якосп 
знань як одного з компонент цийсного педагопчного процесу.

Теоретичне значения дослщження полягае в обгрунтуванш 
та створенш системи внутр!семестрового контролю знань май- 
бутнього вчителя початковоТ школи, розкритп И впливу на ефек- 
тившсть процесу навчання та яюсть засвоення знань i вмшь.

Практичну значунцсть дослщження становить розробка 
3MicTy, форм та методiв внутрюеместрового контролю якосп знань 
сту д ен т  з теори освгги i навчання, побудованого на ocHOBi мо
дульно-рейтингового ошнювання результате навчання. Розроб- 
леш методичш рекомендаци можуть бути використаш у нав-
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чальному npoueci педагопчних ун1верситет1в та шститут1в, на 
курсах шдвищення квал1ф1каци викладач1в вищо! школи.

Особистий внесок автора полягае в модульному структу- 
руцанш зшсту теорп ocbIth i навчання (дидактики), створенш 
пррграми контролю якост знань, яка придатна для використан- 
ня як в умовах традицшного, так i модульного тиду засвоення 
навчальних дисциплш педагопчного циклу i3 застосуванням рей- 
тингово! системи ощнювання результате навчально! д!яльносп 
студент!в, обгрунтуванмзалежносп якост! знань студенев в!д 
системи внутр!семестрового контролю, здатно! позитивно впли- 
вати на мотиви !х навчання.

НадШшсть та в1ропдшеть даних дослщження забезпечу- 
еться теоретичною обгрунтован!стю вих!дних положень, вщпо- 
вщшстю об’екта, предмета досл!дження його MeTi, використан- 
ням комплексу метод!в, що вщповщають завданням досл!джен- 
ня, поеднанням юльюсного i яюсного анал!зу одержаних резуль
тате, lx стабшынстю за масово! апробацп.

На захист виносяться так! положения:
1. Вихщним положениям при розробщ системи модульно

рейтингового ощнювання якост! знань студенпв е розумшня сут- 
HocTi поняття “навчальний модуль”. У даному дослщжёнш ми 
виходили з того, що навчальний Модуль — це така частина щло- 
го, яка в cyMipHoio одиницею, що складаеться i3 взаемопов’яза- 
них компонент!в теоретичного, емшричного i практичного 3M ic- 
ту, засвоення якого вимагае використання адекватних засоб!в, 
метод!в i форм оргашзацн навчально! д!яльност! студент!в в ме
жах кожного, окремо вид!леного навчального модуля.

2. Рейтингове ощнювання знань i умшь студенев можли- 
ве за умов традицшного вивчення навчальних дисциплш, як i 
традиц!йний контроль якост! знань можливий за модульного ви
вчення змюту навчальних Kypcie, i все ж ефективтсть управлш- 
ня якютю п!дготовки cneuianicTiB значно тдвищуетьсЯ в умовах 
комплексного використання модульного навчання i рейтингово
го оц!нювання його результате. Внасл!док цього струКтуруеть- 
ся програма внутрюеместрового контролю i п!двищуеться р1вень 
конкурсност! студент!в, розширюеться “зона !х суб'ективно! вщ- 
пов!дальност!”.
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3. Серед розмаггтя вид! в i форм управлшня яюстю пщго- 
товки фах!вц!в для ocBiTHix заклад! в найбшыи ефективною е 
така система контролю результат!в навчальноТ д1яльност1 сту
денев, якою передбачаеться наявшсть у ix розпорядженш мети 
i завдань засвоювано! навчально! дисциплши, програми пщсум- 
кового контролю знань, змклу та критерпв поточного ощнюван- 
ня i як пщсумок — визначення рейтингу студента.

4. Система внутрюеместрового контролю знань студенев 
охоплюе сукупн1сть навчальних модул1в з курсу дидактики, форм 
оргашзацй навчання, завдання для поточного внутрюеместрово- 
го контролю, методику рейтингового ощнювання та обл1ку знань 
студент! в.

Апробащя i впровадження результаев дослщження.
Основш результати дослщження обговорювалися на що- 

pi4HHX зв!тно-наукових конференщях викладач!в Кам’янець-По- 
дшьського державного педагопчного ушверситету (1993-1997 рр.), 
доповщались на науково-практичних конференщях в Нащональ- 
ному педагопчному ушверситее iMeHi М.П.Драгоманова (1996- 
1997 рр.), на м1жнароднш (Тернотль, 1996 р.) та всеукра!нсьюй 
(Териошль. 1994 р.) науково-практичних конференщях; впрова- 
джувалися в практичну роботу викладач!в кафедр педагопчних 
вуз1в, чому сприяли видан! нами методичш рекомендацп.

Структура дисертацп. Робота складаеться 3i вступу, трьох 
роздшв, висновюв, списка використаних леературних джерел 
та додатюв. Обсяг дисертацн — 169 сторшок друкованого тексту. 
Вона м!стить 22 таблиц! та додатки на 24 сторшках.

ОСНОВНИЙ 3MICT ДИСЕРТАЦП
У встуш обгрунтовуеться актуальшсть проблеми на су- 

часному етат п!дготовки педагог!чних кадр!в, визначено об’ект, 
предмет, мету, г!потезу та завдання дослщження, розкрито нау- 
кову новизну, теоретичне i практичне.значения отриманих ре- 
зультаев, методолог!чну основу та методи дослщження, сфор- 
мульовано основн! положения, що виносяться на захист.

У першому роздш  — “Проблема ефективиост! контролю 
якосе п!дготовки вчителя в педагопчнш л!тератур! та вуз!всь- 
кш практицГ розкриваються основн! аспекта проблеми контро
лю ефективност! та якосе пщготовки студент!в до професшно!
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д1яльност1. На основ! анал1зу фьлософсько!, психолопчно! та ме
тодично! лггератури розкриваеться сутшсть ключових понять: 
ефектившсть навчання, ягасть знань, перев1рка, ощнювання, тью- 
торсыа заняття, модульне навчання, рейтинговый контроль. Зок- 
рема вщзначено, що: ёфектившеть — це узагальнена фшософсь- 
ка категор1я, яка тлумачитБся.як Mipa д1яльносп i ягасть систем
ного об’екта (М.М.Андрющенко). Тривалий час у педагопщ ефе- 
KTHBHicTb навчання розглядалась як вдосконалення багаточисель- 
них компонен.Т1в навчання (1.А.Зайченко). У nponeci розширен- 
ня сфери наукового шзнання в р!зних науках термш “ефектив- 
HicTb” вживаеться як синошм до термЫв “результат, що дае 
користь; д!я, яка приводить до бажаного результату” (В.М.Бл1- 
нов). В педагопщ ефектившсть вказуе на ступшь близькосп до 
дшсносп, до найбыьш необхщного результату, тобто характе- 
ризуе вщношення М1Ж р1внями певно! д1яльност1 за ступенем 
набдиження др .кшцево! чи задано! мети (Л.I.Шилова). Тому 
визначитй ефектившсть процесу навчання означав пор1ВНЯТИ його 
результата у вигляд! тёоретичних, емтричних та практичных 
знань i yMiHb з програмними вимогами, якими студент повинен 
оволод1ти. Ствв1Дношення результату та М1ри дае можливщть 
визначити коефгщент ефекти вноси навчання, який знаходиться 
у межах показника в1д 0 до 1. Осгальки ефектившсть в дидакти- 
щ — це сшввщношення результату !• Mipn, то в нашому досл1- 
дженш Mipoio выступали: а) мета навчального заняття; б) мета 
вивчення конкретно! дисциплши; в) мета опанування знаниями 
певно! галузь

Ефектившсть навчального процесу найчаснше пов’язують 
[з ягастю засвоення знань i вм!нь.:А:Нал13 сучасно! педагопчно! 
л1тератури дозволяе видшити дегалька иапрямюв у розробщ якос- 
Ti. “Ягасть” як штегрований показник засвоення, пов’язаний з 
р1вневим пщходом до ощнки результате навчання (В.П.Безпа- 
лько, В.С.Гершунський).

Характеристика окремих cTopiH цшсного знания тих, хто 
навчаеться, пов’язаний з потребою враховувати i описувати пев- 
Hi якосп (Л.Я.Зорша, Т.В.Кудрявцев, ЕЯ.Лернер, ГТ.Огородш- 
ков, М.М.Скатган та ш.).

На основ! po6iT даних aBTopie можна вид1лити тага показ- 
ники HKOCTi як правильнють, точшсть, повнота, конкретшсть,
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системшсть, узагальненють, усвщомлешсть, глибина, мщшсть, 
AieeicTb знань та iHnii ознаки якость

Розгляду питань контролю якослт знань студенев з метою 
шдвшцення ефективност1 веього навчального процесу в вторич
ному досвш  школи присвячеш пращ багатьох дослщниюв 
(Б.Г.Ананьева, Б.ФЛванова, БТ.Огородшкова, В.П.Безпалька, 
ГЯ.Кобиляцького, Ю.М.Коренева, В.О.Стачова, Ю.О.Устиню- 
ка, П.О.Юцявичене). В Тх роботах йдеться про те, що мета, змют 
i форми контролю у вузах на р1зних етапах Тх функщювання 
були р1зними. Так, у 20-х роках контролю не прщцлялась на
дежна увага, eiH носив формальний характер. У 30-50 рр. BiH 
розглядався як 3aci6 пщвищення якосп знань студент. В 60-80 рр. 
контроль та корекщя результат навчання розглядаеться як важ- 
ливий компонент цшсного педагопчного процесу, як 3aci6 пщ- 
вищення вТдповщальносп викладач1в i студент за результата 
робота.

На сучасному еташ розвитку педагопчноТ думки одшею з 
умов пщвищення якост! пщготовки спещ алю т виступають ш- 
дивщуал1зашя навчання i застосування вщповщно! системи кон
тролю, яка б стимулювала д1яльшсть кожного студента, поглиб- 
лювала “зону його суб’ективиоТ вщповщальносп” в умовахрин- 
ку пращ.

Традищйш форми контролю, як свщчить констатуючий 
експеримент, вимагають перюдичного перегляду запис1в лек
ций, KOHcneicriB самостшно рпрацьованоТ л1тератури, проведен
ия сшвбесщ, колокв1ум1в, контрольних po6iT, семшар1в,_ прак- 
тичиих занять, залшв та icnHTiB. Особливе Micue в систем! ко
нтролю якост! пщготовки спещалщта посщае педагопчна прак
тика, державна атестацш.

Несшвпадання ощнок поточного i пщсумкового контролю 
досягае 60-70%, що свщчить про формальне ставлення сту д ен т  
до ощнок поточного контролю результате самостшноТ робота. 
До задоволених !снуючою системою nepeeipKH й оцшки 
в!дноситься 16,9% студент. За докоршнузмшу системи контро
лю над як!стю навчання висловилися 29% студенев. Решта е 
байдужою до цих питань (54,1%).

Роздш завершуеться пропозищями щодо приведения ме
ти, змюту i метод1в контролю якост! знань у вщповщнють до
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вимог вар1ативних тишв загальноосв^шх шил, яю комплекту- 
ють штати на конкуренций основ!. У зв’язку з цим обгрунтову- 
еться повний цикл внутрюеместрового контролю якосп знань, 
який мае функцюнувати. в умовах модульного навчання та рей
тингового оцшювання знажь. ;

У другому роздш — “Модульне структурування змшту 
теорп освггй i навчання та програма контролю якосп його зас- 
воення” розкриваеться сутн!сть модуля навчально! дисцишн- 
ни; обгрунтовуються шдходи до модулювання змгсту дидактики 
як системи ж ;теоретичних компонент!в; описуеться структура 
навчальних модул1в з дидактики, розкриваються функци базо
вого, моновалентних та пол!валентних модул!в; подаеться змшт 
модульно! програми контролю якосп засвоення студентами тео- 
рй осв1ти i навчання.

Автор виходила з того, що модуль навчально! дисциплши
— це не будь-яка частина щлого (тема, роздш) а така сукупшсть 
знань, яка охоплюе теоретичний i емп!ричний 3MicT, що мае прик- 
ладне значения. Модуль навчально! дисциплши мае складну ком- 
позищю, яка може структуруватися за принципами теорп сис
тем: морфолопчносп (мае сво! компоненти i елементи), струк
турности (дае право вважати даний модуль п!дсистемою навчаль
но! дисциплши); функщональносп (даний модуль як частина 
щлого виконуе певну, притаманну йому функщю, ефективн!сть 
яко! залежить вщ певних умов) та генетичносн (мае свое похо- 
дження, icTopiro виникнення та перспективу розвитку, можли- 
BicTb удосконалюватися).

Дидактика як наука дослщжуе, а як навчальна дисципл!на 
включае ряд взаемопов’язаних категор!й, що вщображають суть 
основних педагопчних явищ. Pi3Hi за сутн!стю, iepapxi4Hoio по- 
слщовшстю педагопчш явища складають цшсну теорш осв!ти i 
навчання, змют яко! розкриваеться в дночих навчальних про- 
грамах та пос!бниках з дидактики.

Структура дидактично! теорп дала змогу видшити с!м на
вчальних модул 1в, р1зних за зм!стом, структурою та призначен- 
ням. В основу змюту кожного модуля було покладено певну ди- 
дактичну категорш. Одш з них е вихщними або базовими, iHini
— такими, що поглиблюють знания базового модуля, виступа- 
ють основою для засвоення подалыпих модулiB.
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KpiM базового видглено два види модул1в: моновалентш, 
що е основою для чергового модуля, i пол1валентш, що служать 
базою для двох i б1льше наступних модул1В.

Модульна система навчання у нашому експеримент1 вклю
чала три р1зновидност1: змютову, оргашзацшну i контрольно- 
оцшювальну. Оргашзацшною р1зновиднютю передбачалася роз- 
робка таксономи щлей. При цьому ми виходили з того, що до
несениям и заруб1жних автор1в (Б.С.Блум, Дж.Плфорд Р.М.Га- 
гне, П.Я.Гальперш, Ч.С.Носаль, М.О.Бара, В.Оконь) встановле- 
но, що таксоном1я щлей в умовах навчання i контролю його 
результате включае п’ять piBHiB шлей в такш послщовностк 
шформац1я, анал1з i синтез, розумшня, застосування, оцшка. Нами 
контролювались повнота i усвщомлешсть 1нформацй (знания), 
умшня анал!зувати i синтезувати, розумшня як важлива ланка 
шзнання, самооц1нка результат!в засвоення, використання знань 
на практиць

У зм1ст програми ввшшли форми та методи навчання, за- 
пропонован1 А.М.Алексюком, А.М.Устинюком, М.Фроловим, 
А.В.Фурманом та доповнеш нами. Серед них: семшар-прес-кон- 
ференщя, практикум теоретико-дослщницького характеру, cewi- 
нар у форм1 “м1зкового штурму”, семшар-практикум, тьюторсыа 
заняття, лабораторно-практична контрольна робота, лаборатор- 
но-семшарське заняття, лабораторний практикум репродуктив
ного зм1сту, практичн1 заняття шдивщуального характеру, лабо
раторний практикум пошуково-дослщницького зм1сту, лабора
торний практикум — дшова гра.

Враховуючи функци кожного модуля, складшсть теоретич- 
них положень, що засвоювалися студентами, ступшь трудносп 
завдань на застосування теоретичних знань розроблялися кри- 
TepiT ощнювання, бальна шкала ощнок у вигляд1 залжових оди- 
ниць вщ 2-х до 5-ти. Обгрунтована максимальна юльюсть залжо- 
вих одиниць з кожного модуля: M l — 43 з.о., М2 — 63 з.о., М3 — 
117 з.о., М4 — 135 з.о., М5 — 115 з.о., Мб — 91 з.о. i: М7 — 139 з.о. 
Рейтинг накопичення бал1в по всьому курсу становив 708 з.о.

У третьему роздш — “Залежшсть якост1 знань студен Tie 
вщ системи внутрюеместрового контролю” — розглядаеться ор- 
гашзащя та зм!ст вар!ативного формуючого експерименту, мета 
якого полягала в тому, щоб пор1вняти на ефектившсть три ек-
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спериментальш методики внутрюеместрового (поточного) кон
тролю знань студентов з дидактики та показати, як кожна з них 
впливае на ревень якосН знань студенНв, що мають р1зну теоре- 
тичну пщготовку, pi3Hi навчальш можливосН, р1зну мотивацш- 
но-стимулюючу сферу особистость

Пор1вняльний анал1з результате засвоення знань в умо- 
вах традищйного навчання та ощнювання знань, традицшно- 
рейтингового, модульно-традицшного та модульно-рейтингово
го вид1в навчання дозволяе стверджувати, що caMi по co6i (без 
поеднання) види засвоення i контролю його результате, якими 
б ефективними вони не були, не дають бажаного результату: не 
забезпечуеться максимальне зближення ефективносН навчання 
i якосп знань. Про це свщчать таю дань За традищйного на
вчання та рейтингового контролю його результате правильних 
повних в!дповщей студенНв було в середньому 52,5%, за мо
дульного навчання з традицшним контролем — 54,5%, а за мо
дульно-рейтингово! системи засвоення та ощнювання — 71,6%.

1. Традицшне навчання i ощнювання знань.
2. Традицшне навчання i рейтингове ощнювання знань.
3. Модульне навчання та традицшне ощнювання знань.
4. Модульне навчання i рейтингове ощнювання знань.

Рис. 1. Результаты ощнювання знань студентхв (поем пра-~ 
вильнг eidnoeidi) за рхзних видхв навчання i ощнювання знань (в %).

Останньому сприяли: безперервний контроль i самокон
троль, поява нових конкурентних стимул1в в умовах модульного 
вивчення дисциплжи та рейтингового обл1ку знань. При цьому
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збшьшилась юльюсть студентсв, яю отримували пщсумкову ощ- 
нку за кожний модуль i весь курс до icmrry. У контрольних 
групах вони складають 32,3%, а в експериментальних — 74,1%.

Стосовно пщсумкового контролю студенти розпод1лилися 
таким чином: з достатньою сумою бал1в (480 бал1в) без обов’яз- 
ково! участг в iciiHTi (зал1ку) — 74,1%; т1, що мали суму бал1в, 
достатню для допуску до юпиту — 15,3%; студенти, яю не допу
скал ися до icnHTy з педагопки, — 10,6%. Детально методика рей
тингового оцшювання знань студенев описана в дисертацп (кри- 
тери оцшювання, залiковi одинищ, рейтингова таблиця тощо).

Особливе мюце в роздш посщають матер1али, присвячеш 
обгрунтуванню залежност1 результате модульного вивчення ди
дактики вщ системи внутрюеместрового оцшювання якосгп знань 
студенев.

При цьому в центр! уваги знаходилися таю поняття як 
ефектившсть навчання та яюсть знань. Високою ефектившсть 
вважалася тодь коли середня статистична оцшка 3i всього курсу 
i пщсумкова на icnHTi зб1галися або максимально наближалися.

Виявилось, що за контрольних BapiaHTiB методики поточ
ного контролю середня статистична i пщсумкова- ощнки не 
збшаються i е нижчими на юпитах. В умовах екепериментально- 
го модульно-рейтингового оцшювання середня статистична “вщ- 
мшно”, “добре”, “задовшьно” i, вщповщно, пщсумкова екзамена- 
цшна оцшка або ж збщаються, або ж наближаеться у 70-75% 
випадках. Це давало право виставити пщсумкову екзаменацшну 
оц1нку за даними поточного оцшювання знань значнш частиш 
студент! в.

Якщо в умовах традицшно! оргашзаци навчання i контро
лю його результате протягом семестру навчаеться на “вщмш- 
но” 10% студенНв, на “добре” —•27,2%, на “задовшьно” — 30,5%, 
то за модульного навчання з рейтинговим статусом було: 23% 
вщмшники, 27,1% вчилися на “добре”. У першому випадку яюсть 
знань становила 37,2%, у другому — 50,1% (це даш на день юпиту) 
18,2% за першо! методики i 16,6% за друго! Мали незадовшьш 
ощнки.

Результати анкетування студенев з питань 1х ставлення 
до модульно-рейтингово! системи навчання i оцшювання його 
результат!в засвщчують про п переваги та досконалють nopiB-
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няно з шшими методиками вивчёння курсу дидактики та оцшю- 
вання .знань.

Наслщки ёкспёрименту подан1 у 12 таблицях. У результа- 
Ti проведеного досл1дження було п1дтверджено ппотезу, що да
ло шдстави зробити faki висновки:

1  1снуюча практика оцшювання результате навчально- 
шзнавальйо! д1яльност1 студенев не е ефективною з ряду при
чин: вщсутшсть стандарте ocbith взагал1 i з кожно! навчально! 
дисцишпни зокрема, недосконалють д1агностичних методик ш- 
формацшно-д1яльного, творчо-перетворювального змюту, стан- 
дартних ) тестових методик контролю знань i вмшь (бланкових 
i комп’ютерних), низька мотиващя навчання, обмежешсть сти
мулов, невключенють в систему контролю самооцшки, самокон
тролю, самокорекци тощо.

2. Проведене досл1Дження показало, що традицшний кон
троль, як внутрюеместровий (поточний) так i пщсумковий, не 
сприяе яюсшй пщготовщ cnenianicriB. Методика його проведения 
не стимулюе, а пригшчуе моральний статус студенев; накопи- 
чення поточних ощнок не дае достатньоТ шформаци Hi студенту, 
Hi викладачу про яюсть засвоення матер1алу, про р1вень його 
цшсного (вщ теми до теми) засвоення i готовност1 використо- 
вувати знания на практиць Пepeвipяeтьcя, в основному, шфор- 
мативний компонент освгги замють дiяльнo-твopчoгo, конструк- 
тивно-перетворювального. Розвивально-виховальна, стимулюю- 
ча функщя контролю знань в умовах традицшного ощнювання 
результате навчання не забезпечуеться.

3. Ефектившсть та яюсть контролю знань студенев знач- 
но шдвищуеться, коли його (контроль) розглядати не як одну i3 
функщй навчання,»як важливий компонент навчальноТ д1яль- 
HocTi (контрольно-регулюючий, оцшювально-результативний). 
Повний цикл внутрюеместрового контролю знань i умшь дореч- 
но вважати процесом, якому притаманш таю компоненти: мета i 
завдання, 3MicT i засоби, форми i методи, результати (показни- 
ки, облж). Наповнення цих компоненте конкретним з Mi стом 
залежить вщ багатьох фактор!в: з якою метою здшснюеться кон
троль; хто його здшснюе (викладач, кафедра, ректорат чи ек- 
сперти МО Украши); в яюй фopмi оргашзацп BiH проводиться 
(ceMiHap, практично-лабораторне заняття, сшвбесща, колокв1ум,
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зал1к, юпит — курсовий чи державний) тощо; на якому еташ 
вивчення дисциплши BiH здшснюеться (питания, тема, роздш, 
група роздшв, завершений курс, штегращя сумгжних дисцип
лин психолопя-дидактика, .дидактика-методика i т.п.).

За такого пщходу до контролю знань шдвищуеться ефек- 
тившсть навчання i яюсть знань нав1ть в умовах традицшно! 
оргашзацп навчального процесу.

4. Розроблена автором система внутршеместрового кон
тролю якосп знань студент!в придатна для широкого кола ви- 
кладач!в, осюльки в дисертаци перев1рялися на ефектившсть 
чотири модиф!кацн дано! системи: традицшна, традищйно-рейтин- 
гова, модульно-традицшна, модульно-рейтингова. Перш! дв! i 
остання експериментувалися на педагог!чному факультет! Кам’я- 
нець-Подщьського педагопчного- ун!верситету, третя — в Нацю- 
нальному педагог!чному ушверситет! iMeHi М.П.Драгоманова.

Було пом!чено, що рейтингова система оцшювання резуль
татов навчання сама по собо, без перебудови структури дисцип
лши, що вивчаеться, пом!тно актив!зуе п!знавальну д!яльшсть 
студент!в, стимулюе до систематично! пращ шляхом м!жособис- 
то! конкуренци, дисциплшуе розумову працю, формуе почуття 
власно! пдност!, прагнення працювати на piBHi власних макси- 
мальних !нтелектуальних i навчальних можливостей. Отже,; за 
умов виведення рейтингу студента посилюеться вйХовальшк фун- 
кц!я навчального процесу. Докор!нних змш у якосп знань студентов 
дана система не вносить.

5. Пор!вняльний експеримент дав можливють переконати- 
ся, що на формування особистосп вчителя найбольший вплив 
справляе модульно-рейтингова система навчання (пор!вняно 3 
!ншими системами). KpiM сказаного у п. 4, цшсна модульно- 
рейтингова система сприяе пщвищенню р1вня паукового знан
ия, оволодшню наукою як системою з И теоретичними, емп1рич- 
ними, практичними та духовно-цшшсними модулями, яю засво- 
юються в умовах поеднання р!знофункщональних форм оргаш- 
зацй навчання теоретико-прикладного, конструктивно-творчо- 
го, технолопчного спрямування.

6. Комплексним впровадженням модульно-рейтингово! си
стеми навчання передбачаеться реал!защя таких його важливих 
функцш: навчалъно-корегуючу. своечасне виявлення прогалин
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у знаниях i коригування навчання кожного студента; стиму- 
люючу: створення обстановки конкурент!, за яко! кожний праг- 
не зайняти пристойне рангове мюце, поява можливосп без у част! 
в icnHTax отримати високу оц!нку; управтнську: об’ективна ате- 
стащя студент1в, перев}д на шдивщуальний графж навчання, з 
одного ступени навчання на шший (бакалавр, спещалют, ма- 
пстр) тощо.

Проведене дослщження не вичерпуе bcix аспекпв постав- 
лених проблем. Подалыного вивчення потребують питания: ком- 
плектування тьюторських груп з гальюсгю студенев .не бшьше 
10-12 oci6;-створення шдручниюв, пошбнишв нового типу, як1 
нестимуть не лише текстову шформацш, а й будуть нац!леш на 
багатофункщональне призначення.

У додатках подано програму вивчення курсу “Дидактика” 
за модулями, таблиц!, схеми, котр! !люструють матер1али дисер- 
тацп.

Основний 3MicT робота вщображено в таких публжащях:
1. Вонсович В Л., Тршневська Г.Б. Програма та методичш 

рекомендаци: Система рейтингового контролю ycniniHocTi сту- 
дент!в при модульнш побудов! розд1лу “Дидактика”. — Кам’я- 
нець-Подигьський. — 1997. — 64 с. ( 90%).

2. Вонсович ВЛ., Тршневська Г.Ъ. Рейтинговий контроль
знань студент!в з педагопки при модульнш побудов! курсу: Ме- 
тодичн! рекомендац!!, — Кам янець-Под!льськии. 1995. 38 с.
(  90% ).

3. Бондарчук Л.1., Вонсович ВЛ., Лабузова В.М., Тршневсь
ка Г.Б. Педагопчна практика студенев молодших KypciB та кон
троль за и здшсненням: Методичш рекомендаци. — Кам’янець- 
Подшьський, — 1995. — 24 с. (75%).

4. Вонсович В.П. Сучасш методи вим!рювання щлей / /Г у -  
маштарно-сусшльш досл!дження. — Зб. наукових статей. — Кн.: 
2. Кам’янець-Г1од1льський. — 1987. — С. 194-197.

' Вонсович В.П. IlepeBipKa ощнювання якост! знань сту
денев в умовах внутрюеместрового контролю //Актуальш про- 
блеми розбудови нацюнально! осв!ти. — Зб. науково-методич- 
них праць. — Ч.Ш. — Ки!в-Херсон. — 1997. — С. 41-45.

6. Вонсович ВЛ. До питания рейтингово! ощнки контролю
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знань студентов педагопчного факультету //Сучасна початкова 
школа: проблеми, пошуки, знахщки. — Матер1али м1жнародно! 
науково-практ. конф., Терношль. — 1996. — С. 149-150.

7. Вонсовш В.П. Оргашзащя та контроль модульного на- 
вчання студент!в факультете п1дготовки вчител1в початкових 
клас1в //Науково-методичш засади використання засобдв i на- 
вчально! техшки у початкових класах: Материал и всеукр. наук, 
практ. конф., Терношль. — 1994. — С. 94-95.

Вонсовш В.П. Шдвищення ефективност1 внутрюеместро- 
вого контролю знань майбутшх вчител1в початково! школ и (на 
MaTepiani теори осв1ти i навчання). — Рукопис.

Дисертащя на здобуття наукового ступеня кандидата пе- 
дагопчних наук i3 спещальносп 13.00.01 — теор1я та icTopin пе- 
дагопки. — Нацюнальний педагопчний ушверситет iMeHi 
М.П.Драгоманова, Ки!в, 1997.

Дисерташю присвячено питаниям opraHi3auii внутрюеме- 
стрового контролю знань студент!в з метою шдвищення якост! 
!х знань.

У дисертацп уточнено поняття ефект-ивност! навчання та 
контролю якост! знань майбутшх вчител1в початково! школи. 
Вперше обгрунтована специфжа побудови навчальних модул!в 
з дидактики, видшено 1х р!зновиди залежно вщ компонентного 
складу Teopi! oceiTH i навчання, II структури та послщовност! 
засвоення дидактичних знань i вмшь. Запропоновано критери 
внутр!семестровово контролю якост! знань, яю е специф!чними 
для модульно-рейтингово! системи 1х засвоення та оцшювання. 
Вони використовуються викладачами педагопки, студентами спе- 
ц1альност! при самоконтрол! результате засвоення.

Ключов! слова: модуль, навчальний модуль, модульне на
вчання, рейтинг, рейтингове оц!нювання, внутрюеместровий кон
троль, поточний контроль, ефективн!сть навчання, яюсть знань.

Вонсович В.П. Повышение эффективности внутрисеместро- 
вого контроля знаний будущих учителей начальной школи (на 
материале теории образования и обучения). — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата пе
дагогических наук по специальности 13.00.01 — теория и исто
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рия педагогики. Национальный педагогический университет 
имени М.П.Драгоманова, Киев, 1997.

Диссертация посвящена вопросам организации внутрисе- 
местрового контроля знаний студентов с целью повышения ка
чества их знаний. В диссертации уточнено понятие эффектив
ности обучения и контроля качества знаний будущих учителей 
начальной школи. Впервые обоснована специфика построения 
обучающих модулей по дидактике, выделены их разновиды в 
зависимости от компонентного состава теории образования и 
обучения, ее‘ структуры, а также логики и последовательности 
усвоения дидактических знаний и умений. Предложены крите
рии внутрисеместровогр. крнтроля качества знаний, которые яв
ляются специфическими^для модульно-рейтинговой системы их 
усвоения и оценивания. Их используют преподаватели педаго
гики, студенты специальности при самоконтроле результатов ус
воения. . .

Ключевые слова: модуль, обучающий модуль, модульное 
обучение, рейтинг, рейтинговое оценивание, внутрисеместровый 
контроль, побочный контроль, эффективность обучения, качество 
знаний.

Vonsovich V.P. The magnification of effectiveness of the 
intraternr control of knowledge of the intending teachers of pri
mary school (based upon the material of Theory of Education). — 
Manuscript.

The dissertation directed at receiving scientific degree Can
didate of Pedagogics with speciality 13.00.01 — Theory and His
tory of Pedagogics. — The DragbmanPv National Pedagogical Uni
versity, Kyiv, 1997.

The dissertation is dedicated to the organizational questions 
of the intraterm control of students’ knowledge with the purpose 
of increasing the quality of their knowledge. In this dissertation the 
conception of effectiveness of the control and the knowledge qual
ity of intending teachers of primary school is made more exact. The 
particularity of the construction of teaching modules on didactics 
is substantiated, their different types are distinguished in relation 
to component composition of Theory of Education, its structure,
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logic and succession of learning. The intraterm control criteria of 
knowledge quality are proposed, which are specific for module-rat
ing system of mastering and appraisement and which are used by 
teachers of Pedagogics, students of this spesiality during self-con
trol of the learning results.

Key words: module, teaching module, module teaching, rating 
appaisement, intraterm control, current and final control, effectiveness 
of studying, knowledge quality.
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