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Вступ. У Законі України «Про вищу освіту» [1] рівень здобутих особою 
знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетен-
тність, визначає якість вищої освіти України. 

Причинами інтенсивного розвитку компетентнісного підходу в освіті 
прийнято вважати такі чинники і тенденції як розвиток інноваційного типу 
економіки, що зумовило потреби у зміні вимог до якості підготовки випус-
кників; зміна змісту праці та видів професійної діяльності; інтенсивний роз-
виток інформаційних технологій; зростаючий пріоритет творчих аспектів 
професійної діяльності та інтелектуального потенціалу фахівців; зростання 
динаміки модифікації професій, їх глобалізація [2].  

Аналіз зарубіжного європейського досвіду з впровадження компетент-
нісного підходу в освіту дозволив встановити його характерні риси: дина-
мічне трактування якості результатів освіти; прагнення до максимально 
можливої конкретизації професійних і соціальних компетентностей; мінімі-
зація переліку компетентностей в освітніх програмах; активна діяльність 
незалежних структур і систем моніторингу якості освіти при реалізації ком-
петентнісного підходу; використання багатовимірної педагогічної оцінки 
результатів освіти на основі поєднання оцінок, отриманих на кількісному та 
якісному рівнях виміру.  

В парадигмі компетентнісного навчання істотно розширюється поняття 
«результати освіти», а оцінювання досягнень студентів розглядається як 
засіб активізації їх пізнавальної діяльності та здійснення зворотного зв'язку 
в управлінні освітнім процесом. Створення і перехід на нові освітні станда-
рти вищої школи, що орієнтовані на формування компетентностей, сприяє 
підвищенню актуальності розробки і впровадження в практику навчання 
засобів контролю (діагностики, моніторингу, оцінки) результатів, що до-
зволяють об'єктивно оцінювати компетентність випускника. Тому одним з 
напрямків методичної діяльності ВНЗ повинна стати розробка засобів оці-
нювання компетентностей майбутнього фахівця.  

Мета роботи полягає у визначенні особливостей оцінки результатів 
навчання при компетентнісному підході до вищої освіти, обґрунтуванні 
складових, послідовності формування та застосування засобів оцінки рівня 
сформованості компетентностей. 

Матеріал та результати досліджень. Впровадження компетентнісно-
го підходу серйозно впливає на всі компоненти процесу навчання і вимагає 
істотного перегляду змісту освіти, методів навчання і традиційних вузівсь-
ких контрольно-оціночних систем. Згідно з існуючим законодавством оцін-
ка якості підготовки випускників відбувається в процесі атестації, що вима-
гає відображення вимог освітніх стандартів у змісті атестаційних оціночних 
засобів. У сучасних вимогах до результатів освіти в ході атестації доведеть-
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ся оцінювати не звичні знання, вміння та навички, а рівень освоєння досить 
великого набору компетентностей.  

Отже, вузи і структури, що займаються комплексною перевіркою дія-
льності навчальних закладів, не зможуть обмежитися існуючими, звични-
ми завданнями з окремих предметів з вибором відповідей, оскільки ком-
петенції не є деяким набором предметних знань, умінь і навичок. Необхід-
ні нові оціночні засоби, що побудовані на основі сучасних досягнень теорії 
педагогічних вимірювань, та дозволяють вимірювати рівень сформованості 
багатопланових характеристик якості підготовки випускників вузів. Харак-
теристики якості не повинні зводитися до простої суми предметних знань і 
умінь [2].  

У традиційних способах оцінки домінує «знанієва», а не діяльнісна 
складова. При цьому оцінка, що отримана випускником в результаті тестів, 
заліків, іспитів як чисто академічних процедур, не показує, наскільки ком-
петентним він опиниться в соціальному житті і професійній діяльності. В 
більшості своїй існуючі способи оцінювання не цілком адекватні сучасним 
вимогам якості підготовки компетентного фахівця. Вони, охоплюючи деяку 
суму розкиданих по окремих дисциплінах знань, мало характеризують 
особистісні якості та вміння, потенційні можливості випускника до нестан-
дартного вирішення проблем в реальних професійних чи інших ситуаціях 
[3].  

Засоби оцінки рівня компетенцій випускників принципово відрізняють-
ся від оціночних засобів, призначених для контролю знань, умінь, навичок, 
придбаних студентом при освоєнні конкретних дисциплін або навчальних 
модулів дисциплін циклів освітньої програми. 

Головна відмінність полягає в тому, що всі придбані студентом компе-
тенції є інтегральними, комплексними характеристиками рівня його уні-
версальної і професійної кваліфікації. Якщо вважати знання, вміння, навич-
ки та особисті якості того, хто навчається окремими елементами системи 
(результати навчання), то компетенції можна уподібнити емерджентним 
властивостям цієї системи, що є наслідком її структури. Структура ж систе-
ми визначається зв'язками і відносинами між її елементами. Саме внаслі-
док цих емерджентних властивостей в компетентностях випускника мо-
жуть проявлятися такі якості, які не властиві жодному з вхідних в систему 
елементів. По суті, жодна з форм поточного проміжного та рубіжного кон-
тролю, за винятком звітів по практикам і науково-дослідній роботі, не мо-
же достатньо повно оцінити якість якої-небудь компетенції. Основним ви-
дом об'єктивної оцінки компетентностей випускника є підсумкова держав-
на атестація [4].  
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В даний час проблема об'єктивної оцінки саме таких якостей особисто-
сті, що виходять за рамки традиційного, «знанієвого» підходу, вивчена не-
достатньо. Для реалізації компетентнісного підходу кожному ВНЗ дове-
деться перебудовувати свою систему контролю на основі введення компе-
тентнісно-орієнтованих завдань у навчальний процес.  

Загальновизнані методи вимірювання компетентностей в системі осві-
ти на сьогодні відсутні. У світовій і вітчизняній практиці існують труднощі в 
розробці та використанні засобів оцінки компетентностей. Вирішення цієї 
задачі передбачає створення інноваційної технології комплексного оціню-
вання як придбаних студентами знань і умінь, так і соціально-особистісних 
і професійно значущих характеристик, що формують компетенції майбутніх 
фахівців.  

Не можна не погодитися з точкою зору [5], що оцінку рівня сформова-
ності компетентностей можна реалізувати в двох напрямках:  

- оцінювання умінь і знань студентів в рамках окремих дисциплін (мо-
дулів) на основі розроблених раніше засобів оцінки; 

- оцінка діяльності студента. Оцінити компетенції можна або в процесі 
діяльності студента в присутності викладача, або при організації такої ро-
боти студента, за результатами якої можна визначити ступінь володіння 
компетентностями.  

Реалізація процедури оцінки передбачає вирішення двох основних за-
дач. Перша задача - створення портфоліо у вигляді IT-сторінок на кожного 
студента. У портфоліо заносяться спостереження про його активність і сту-
пінь сформованості компетентностей, яку може оцінити викладач при про-
веденні практичних, лабораторних занять. Сюди ж вноситься інформація 
про позанавчальні досягнення студента (участь у конференціях, виставках, 
олімпіадах, публікація статей тощо).  

Друга задача - впровадження в освітній процес комплексних полідис-
циплінарних контрольних завдань, які здійснюють імітацію елементів про-
фесійної діяльності, в процесі виконання яких проявляється компетентність 
студента по володінню базовими методами, теоріями та іншими аспекта-
ми професії. В якості ядра таких компетентнісно-орієнтованих контрольно-
вимірювальних матеріалів доцільно використовувати об'єкти і види про-
фесійної діяльності випускника, що перераховані в освітній програмі або 
стандартах.  

Проектування засобів оцінки результатів навчання відповідно до за-
пропонованої концепції складається з декількох етапів.  

1. Вибір об'єкта (ів) та виду професійної діяльності на підставі профе-
сійних та державних освітніх стандартів.  

2. Візуалізація об'єкта (ів) (креслення, схеми, описи тощо).  
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3. Розробка логічно взаємопов'язаних контрольних завдань, що здійс-
нюють імітацію професійної діяльності випускника щодо об'єкта. Варіація 
контрольних завдань за складністю (завдання на володіння, завдання на 
вміння і завдання на знання).  

4. Надання студенту відповідей на контрольні завдання.  
5 Визначення переліку компетентностей, що дозволяють виконувати те 

чи інше завдання. 
При компетентнісному змісті освіти слід відмовитися від колишнього 

еклектичного підходу до оцінювання якості результатів навчання в атеста-
ції та розробити системний підхід до формування змісту вимірників, вибо-
ру їхніх видів і форм завдань, побудові стандартизованих шкал та інтерпре-
тації результатів атестації в умовах їх високої надійності, валідності та порі-
внянності.  

Ядро такого системного підходу повинно становити методологія педа-
гогічних вимірювань, до провідних принципів якої пропонується віднести 
[2]:  

- поєднання кількісних і якісних рівнів виміру;  
- залучення психодіагностичних методик та спеціальної теорії для ви-

мірювання змін якості результатів освіти;  
- облік сукупності факторів, що впливають на формування компетент-

ностей;  
- забезпечення високої надійності (об'єктивності) результатів вимірю-

вань;  
- забезпечення високої конструктивної, змістовної і прогностичної ва-

лідності (обгрунтованості) результатів вимірювань;  
- застосування вимірювань, що проводяться з урахуванням фактору ча-

су, в атестаційних процесах, перехід до режиму моніторингу якості резуль-
татів освіти;  

- застосування різних засобів діагностики (тести навчальних досягнень, 
тести практичних умінь, кейси, портфоліо, психологічні тести);  

- використання факторного, дисперсійного та мета-аналізу для вивчен-
ня даних про якість підготовки студентів;  

- поєднання зовнішніх і внутрішніх експертиз при атестації.  
Методологічний підхід до проектування оціночних засобів контролю 

якості компетентностей випускників вишів може бути реалізований на під-
ставі моделі порівняльної оцінки якості підготовки. Ця модель може вклю-
чати наступні структурні компоненти [4]:  

-  об'єкти оцінювання та їх предметні області;  
- бази оцінювання (норми якості - системи вимог);  
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- критерії оцінювання (ознаки ступеня відповідності встановленим ви-
могам, нормам, стандартам);  

- суб'єкти оцінювання (студенти, викладачі, експерти);  
- засоби та технології (процедури) оцінювання.  
Практична реалізація загальної моделі здійснюється через систему за-

собів оцінки і технологій оцінки якості підготовки випускника, що адекват-
но відображатиме результати освоєння їм освітньої програми, тобто ком-
петентності, що набуті ним протягом усього періоду навчання.  

Крім розроблених вузами засобів оцінки, повинні бути обгрунтовані і 
опубліковані критерії, положення та процедури контролю, що в сукупності 
утворює фонд засобів оцінки результатів освіти [6].  

Під фондом засобів оцінки розуміють комплекти методичних та оціно-
чних матеріалів, методик і процедур, призначених для визначення відпо-
відності або невідповідності рівня досягнень студентів запланованим ре-
зультатам навчання. Фонд засобів оцінки повинен забезпечувати вирішен-
ня задачі контролю за результатами освіти - встановлення відповідності за-
гальних і професійних компетентностей студентів і випускників вимогам 
стандартів.  

Таким чином, оціночна діяльність результатів освіти стає ключовою 
складовою освітнього процесу, а фонд засобів оцінки - інструментом, що 
забезпечує цю діяльність на необхідному рівні.  

Процес контролю якості навчання у вузі повинен бути організований на 
єдиній методологічній основі відповідно на наступних принципів:  

- валідність (об'єкти оцінки повинні відповідати поставленим цілям на-
вчальної дисципліни);  

- надійність (необхідно використовувати узгоджені критерії або стан-
дарти);  

- справедливість (різні студенти повинні мати рівні можливості домог-
тися успіху);  

- своєчасність (постійно підтримувати розвиваючий зворотний зв'язок);  
- ефективність.  
Для вузів створення фондів засобів оцінки представляє складну про-

блему, так як ця робота вимагає в першу чергу адміністративного ресурсу, 
певної кваліфікації тих, хто розробляє засоби. Для більшості викладачів 
ВНЗ важливість формування компетентностей та їх оцінювання досі не є 
очевидною. Але, як справедливо відмічено [6], що в умовах посиленої кон-
куренції вузів гарантія якості освітніх послуг, що надаються вузом та підт-
верджена системним, стандартизованим, надійним і валідним оцінюван-
ням результатів освіти, стає однією з найважливіших складових діяльності 
вищих навчальних закладів та студентів.  
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Висновки. Одне з головних завдань освіти - процес фіксування рівня 
досягнень компетентностей і забезпечення його ефективності.  

Наповнення освіти новим змістом актуалізувало одну з проблем підго-
товки фахівця у вищій школі - очевидне і наростаюче протиріччя між засто-
суванням активних технологій навчання і способами оцінки результатів на-
вчання випускника вузу.  

При створенні фонду засобів оцінки спочатку необхідно виконати інве-
нтаризацію всіх наявних в вузі оціночних засобів і створити банк контроль-
них завдань, оцінити наявні оціночні матеріали на предмет їх придатності 
при компетентнісному навчанні. Надалі оціночні засоби повинні безперер-
вно вдосконалювати. Створення фонду оціночних засобів пов'язано з роз-
робкою моделі оцінювання і описом ознак кластерів компетентностей (де-
скрипторів), розробкою компетентнісно-орієнтованих завдань і експерт-
ним аналізом їх якості. Забезпечення послідовного і спадкоємного оціню-
вання компетентностей на різних ступенях навчання студентів можливе за 
наявності наскрізних графіків оціночних заходів, узгоджених вимог до рів-
нів володіння компетентностями при освоєнні освітніх програм.  

Ефективність застосування засобів оцінки визначається застосованими 
технологіями контролю результатів навчання, які передбачають можли-
вість комплексного оцінювання різних елементів освітніх програм, що фо-
рмують придбані компетенції. 
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