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Вступ. Закон України «Про вищу освіту» регламентує наявність у кож-

ному вищому навчальному закладі системи внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти, що має розроблятися для програм підготовки фахівців 
за кожним ступенем вищої освіти.  

Ця система передбачає здійснення певних процедур і заходів:  
здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
оцінювання здобувачів вищої освіти; 
науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального 

закладу; 
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регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному 
веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в 
будь-який інший спосіб; 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науко-
во-педагогічних працівників; 

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою; 

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; 

забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації та ін. 

Забезпечення якості вищої освіти ґрунтується на стандартах освітньої 
діяльності та вищої освіти.  

Стандарт освітньої діяльності - це сукупність мінімальних вимог до ка-
дрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформацій-
ного забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу і нау-
кової установи. Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та ре-
зультатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових уста-
нов за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.  

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти 
в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфі-
кацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та 
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових уста-
нов). 

Стандарт вищої освіти має визначати перелік компетентностей випус-
кника (результати навчання на певному рівні вищої освіти), що визначає 
здатність особи успішно здійснювати професійну діяльність. 

За логікою компетентісного підходу щодо планування та реалізації пі-
дготовки фахівців з вищою освітою, діагностика навчальних досягнень сту-
дентів не повинна зводитися до рішення завдань суто навчального харак-
теру, що типово для традиційних предметно-орієнтованих моделей педа-
гогічних вимірювань.  

Ціль роботи - дослідити ефективність застосування компетентісного 
підходу при формуванні засобів діагностики рівня досягнень бакалаврів 
гірництва.  

Матеріал і результати досліджень. Реалізацією компетентісного під-
ходу при проектуванні завдань, що оцінюють рівень сформованості компе-
тентностей у бакалаврів гірництва, є використання компетентностей фахів-
ця відображених в програмі дисципліни, як інформаційної бази для фор-
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мування засобів діагностики.  
При формуванні завдань використовуються дієслова розумових умінь 

таксономії Блумана, що розподілні за рівнями. 
Завдання, що виносяться на контрольні заходи пропонується форму-

вати у вигляді тестів. Крім технологічності, завданням у тестовій формі при-
таманні:  

стислість, яка досягається ретельним підбором слів, символів і графі-
ків, виключенням повторів, малозрозумілих і рідковживаних символів і 
слів, забезпечуючи максимальну ясність смислового змісту завдання;  

логічна коректність форми, яка дає можливість перевірити відповідь 
студента, виключаючи можливість появи помилкових відповідей за фор-
мальними ознаками внаслідок невдалого формулювання;  

однаковість правил оцінки відповідей, які визначаються заздалегідь і 
абсолютно однаково застосовуються до всіх випробуваних;  

уніфікованість форми, що надає завданням структурну цілісність і ви-
значеність, зовнішню організованість числа використовуваних форм. Реа-
льно їх всього чотири. Решта є або варіантами однієї з чотирьох, або неба-
жаним змішанням двох і більше форм [1]. 

Типові конкретизовані завдання можуть бути сформульовані як пока-
зано в білеті (рис.1).  

В нашому прикладі білет складається з тринадцяти питань різного рів-
ня складності та містить еталони рішень. Рівень складності завдання зале-
жить від компетентностей (знань, умінь, навичок тощо) які особі необхідно 
використати для рішення поставленого завдання [2].  

Слід відмітити, що виконання студентами завдань І-ІІ ступенів склад-
ності свідчит про готовність студентів виконувати репродуктивну та алгори-
тмічну діяльність. А набуті студентами уміння, знання, навички І-ІІ ступенів 
необхідні для виконання завдань ІІІ ступеня, коли необхідно виконувати 
евристичну діяльність – розв’язувати типові спеціалізовані задачі, що пе-
редбачає застосування положень і методів, і характеризується певною не-
визначеністю умов. Бакалавр виконує експлуатаційний вид професійної ді-
яльності, що передбачає наявність умінь під час виконання певних задач 
діяльності тестувати та аналізувати роботу системи з метою виявлення та 
усунення пошкоджень і знань методів аналізу функціонування системи та 
методів аналізу, пошуку та усунення пошкоджень, тому ІІІ ступінь складно-
сті завдань який використовується при складанні білетів для бакалаврів – 
максимальний.  

 



  

434 

Гуманитарные проблемы образования 

The Development of the Informational and Resource Providing of Science and Education 
in the Mining and Metallurgical and the Transportation Sectors 2014 

 
Рисунок 1 – Приклад оформлення білету 

 
Формування засобів діагностики відбувалось для бакалаврів гірництва 

першого року навчання з дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна 
графіка». Перед складанням білетів, нами було проведено пробне тесту-
вання з ціллю визначення правильності встановленого рівня складності за-
вдання і виключення завдань, що не можуть відноситися до тестових.  
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У цьому етапі було задіяно 127 студентів гірничого факультету Держа-
вного ВНЗ «Національний гірничий університет».  

В рамках експерименту кожному студенту після закінчення викла-
дення навчального матеріалу з дисципліни «Інженерна та комп’ютерна 
графіка» було запропоновано вирішити завдання, І, ІІ і ІІІ ступеня склад-
ності. Завдання відносились до різних тематичних модулів дисципліни. 

Після проведення пробного тестування проведена перевірка відпо-
відей випробовуваних і обробка результатів тестування. За результатами 
тестової перевірки створена матриця (табл. 1).  

В матриці тестових результатів (табл. 1) в строках наведено результати 
випробовуваних набраних при тестуванні. В стовбцях таблиці, що містять 
бали випробовуваних по кожному з завдань тесту, завдання розташовано в 
порядку зростання їх складності, від самого легкого №1 до самого склад-
ного №13. Нижня строка таблиці містить суму балів, набраних усіма ви-
пробовуваними по кожному з тринадцяти завдань білету. Саме ця сума 
(точніше – зворотна їй величина) в загальному випадку служить мірою тру-
днощів завдання. По номеру варіанта тесту і номеру завдання можна ви-
значити які саме завдання виконував випробовуваний. 

 
Таблиця 1 – Матриця тестових результатів (гр.ГРг-13-6) 

(для всіх завдань загальне правило оцінювання: правильна відповідь - 1, 
неправильна - 0) 

Студент № бі-
лету 

Номер завдання 
Сумарний 

бал по 
білету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
1 14 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 7 
2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 9 
3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
4 10 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 
5 11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 
6 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 
7 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 10 
8 15 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
9 6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 9 
10 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 10 
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 9 
12 12 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 8 
13 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7 
14 7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 1 1 11 
15 5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

  12 15 14 11 13 10 13 11 11 11 9 7 7  
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Першочергово розробник завдань самостійно визначає ступінь склад-
ності завдань у відповідності зі ступенем компетенції яка контролюється 
[3].  

Нижня строка матриці тестових результатів містить оцінку складності 
завдань, яка в деяких випадках може не співпадати з первинною. В такій 
ситуації завдання, складність яких відрізнялася від попередньої, обробля-
лися, переформульовивалися та доводилися до необхідного ступеня скла-
дності (відповідно компетентності, що перевіряється). При цьому врахову-
вались відповіді на тіж самі завдання у всіх експериментальних групах. 

Така обробка результатів пробного тестування дає можливість оцінити 
складність завдань засобів діагностики та визнати ефективність застосу-
вання компетентісного підходу. 

В таблиці 2 наведені деякі показники, розраховані по результатам 
пробного тестування з використанням завдань створених за методикою 
основаною на компетентісному підході. 

Найбільш важливими з приведених в таблиці 2 показниками є: 
потенціал складності; 
дисперсія балів; 
коефіцієнт кореляції балів по завданню з сумарними балами по всьо-

му тесту. 
Таблиця 2 – Аналіз результатів тестування (гр.ГРг-13-6) 

ПОКАЗНИКИ Номер завдання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Кількість пра-
вильних від-
повідей 

12 15 14 11 13 10 13 11 11 11 9 7 7 

Кількість не-
правильних 
відповідей 

3 0 1 4 2 5 2 4 4 4 6 8 8 

Доля пра-
вильних 
відповідей рj 

0,80 1,0
0 0,93 0,7

3 0,87 0,67 0,87 0,73 0,73 0,73 0,60 0,47 0,47 

Доля непра-
вильних 
відповідей, qj 

0,20 0,0
0 0,07 0,2

7 0,13 0,33 0,13 0,27 0,27 0,27 0,40 0,53 0,53 

Потенціал 
складності, 
qj/pj 

0,25 0,0
0 0,07 0,3

6 0,15 0,50 0,15 0,36 0,36 0,36 0,67 1,14 1,14 

Дисперсія 
балів, pj qj 

0,16 0,0
0 0,06 0,2

0 0,12 0,22 0,12 0,20 0,20 0,20 0,24 0,25 0,25 

Коефіцієнт 
кореляції ба-
лів 

0,7
3 - 0,1

8 1,5 0,0
2 

0,9
9 

0,2
6 

1,5
2 

0,7
7 

0,9
6 

0,6
6 

1,2
1 

1,8
7 
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Саме ці показники є критеріями, за якими можна судити про те, на 
скільки правильно визначена складність завдання за компетентісним під-
ходом, і чи може завдання в тестовій формі використовуватися в тестах, 
тобто називатися тестовим завданням. 

Потенціал складності відповідає вимогам складності завдання. Якщо 
потенціал складності дорівнює нулю завдання або переробляється, або ви-
ключається і в тестах не використовується. За допомогою цього показника 
нами було перевірено правильність встановлених ступенів складності за-
вдання. 

Результати показали що ступінь складності завдань розроблених з ви-
користанням компетентісного підходу було визначено вірно на 62%. 

За допомогою показника коефіцієнт кореляції балів визначали доціль-
ність використання завдань в тесті. Якщо його значення невелике, то без 
відповідного завдання в тесті, можна обійтися. Навпаки, завдання з вели-
ким значенням зазначеного коефіцієнта (вище 0,7) можуть вважатися 
«ключовими» для даної дисципліни або її розділу. Рекомендують включа-
ти завдання в тест за тієї умови, що коефіцієнт кореляції становить величи-
ну не нижче 0,25-0,3. 

 
Таблиця 3 – Розрахунок коефіцієнта кореляції (гр.ГРг-13-6) 

Студент 
Бал за за-

вдання №7, 
Сумарний 

бал по білету x2 y2 xy 
х y 

1.   1 7 1 49 7 
2.   1 9 1 81 9 
3.   1 13 1 169 13 
4.   0 6 0 36 0 
5.   1 11 1 121 11 
6.   1 12 1 144 12 
7.   1 10 1 100 10 
8.   1 9 1 81 9 
9.   1 9 1 81 9 

10.   1 10 1 100 10 
11.   1 9 1 81 9 
12.   1 8 1 64 8 
13.   1 7 1 49 7 
14.   1 11 1 121 11 
15.   0 12 0 144 0 

 13 143 13 1421 125 

 
Для обчислення коефіцієнта кореляції в нашому випадку найбільш 

зручною представляється формула 
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де x- бал за завдння; у- сумарний бал по тесту; n- кількість випро-
бовуваних в групі. 

Було приділено увагу зіставленню результатів тестування, отриманих в 
паралельних групах. Таке зіставлення проводилося шляхом порівняння по-
тенціалів складності, дисперсій і коефіцієнтів кореляції балів за завдання-
ми з сумарними балами по тесту. В ідеалі показники повинні відрізнятися 
незначно. Істотні відмінності зазначених показників свідчать про невисоку 
відтворюваність тестових завдань. В нашому випадку показники коефіцієн-
ту кореляції відрізнялися в межах 20%. 

За результатами пробного тестування скореговано в кожному білеті 
по 2 завдання І ступеня складності і по 2 завдання ІІ ступеня. Також було 
вилучено з числа завдань І і ІІ ступенів складності три завдання які немож-
ливо віднести до тестових. Завдання ІІІ ступеня складності були сформу-
льовані вірно у відповідності з вимогами до тестів і, як показали дослі-
дження, вірно визначено ступінь їх складності. 

Наступним етапом по формуванню засобів діагностики стало форму-
вання білетів. Шляхом структурної композиції, за кожним навчальним 
елементом програми дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графі-
ка» створено засоби діагностики для визначення рівня досягнень студентів 
по дисципліні. 

Висновки. Завдяки проведеним дослідженням було доведено необ-
хідність використання завдань різного ступеню складності та достовірність 
методики визначення ступеня складності завдань, що формуються на ос-
нові компетентісного підходу. Через використання створених засобів діаг-
ностики створених на компетентісній основі можна визначати реальний рі-
вень досягнень студентів за відповідною навчальною дисципліною. Рівень 
досягнення запланованих результатів програми вищої освіти і визначає 
компетентність випускника. Для роботодавця важливий, перш за все, кон-
кретний кінцевий результат підготовки випускника – готовність до вико-
нання повноважень, ступінь якої визначає сукупність професійних і особис-
тих якостей фахівця. В цьому сенсі оцінка кінцевого результату навчання - 
єдиний науковий спосіб судити про компетентність, що варто брати на ува-
гу при формуванні вимог до засобів діагностики. 
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