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ВСТУП
Актуальність теми. В умовах світової інтеграції та посилення взаємодії
країн, приєднання України до Болонського процесу та підписання Угоди про
Асоціацію між ЄС та Україною набуває актуальності модернізація національної
системи вищої освіти відповідно до світових тенденцій і створення системи
забезпечення якості вищої освіти задля забезпечення конкурентоздатності
української держави в умовах глобалізації.
Специфіка гірництва як виду діяльності, де умови праці пов’язані з
небезпекою для людини, навколишнього середовища й суспільства в цілому,
потребує особливої уваги до якості підготовки фахівців, які мають діяти
максимально професійно в нестандартних, а іноді і в екстремальних ситуаціях.
За обсягом, складністю змісту та рівнем впливу на формування
професійних компетентностей бакалаврів гірництва навчальні дисципліни
загальноінженерного циклу найбільш характерні в контексті визначення та
обґрунтування педагогічних засад діагностики результатів навчання. Засоби
діагностики рівня сформованості компетентностей є виміром якості вищої
освіти, що має відповідати вимогам ринку праці, вітчизняного законодавства,
документів Європейського простору вищої освіти.
Проблемам забезпечення якості освіти, зокрема діагностики результатів
навчання

здобувачів

вищої

освіти,

присвячено

численні

дослідження

вітчизняних і зарубіжних науковців, серед них: компетентністний підхід в
оцінюванні якості вищої освіти та її забезпечення (Н. Дем'яненко [54-57],
С. Калашнікова [96], Г. Козлакова [112], В. Манько [173], В. Луговий [141-148],
Ю. Скиба [322], О. Слюсаренко [162], Ж. Таланова [165], О. Ярошенко [163] та
ін.); методи і форми діагностики досягнень (А. Андруховський [5], М.
Анисимова [6], С. Бондаренко [30], Ю. Романенко [302], Л. Кухар [132], Н.
Титова [344], В. Салов [306-307], В. Сергієнко [28; 322] та ін); організація
діагностики (B. Аванесов [1; 225], В. Кладинога [105], М. Мястковська [197],
А. Яровенко [367]); програмований контроль досягнень (В. Беспалько [22],

6

В. Полонський [271] та ін.); застосування методів математичної статистики при
діагностуванні (П. Воловик [34], С. Гончаренко [48], І. Підласий [265-267] та
ін.); діагностико-корекційне забезпечення навчального процесу (П. Лужниця
[355], А. Фурман [356], Г. Цехмістрова [358] та ін.); розробка теоретикометодологічного забезпечення комп’ютерного тестування успішності (І. Булах
[32, 227], Л. Ковальчук [110; 111], Т. Солодка [325], В. Янчак [186] та ін.);
діагностування в освітньому процесі (Е. Стоунс [331], А. Вулф, Л. Лаумерман;
Б. Біддл [371], М. Дункін [371], Б. Розеншайн [382], Н. Фурст та ін.).
Проте проблеми діагностування освітніх досягнень бакалаврів гірництва
не отримали належної уваги науковців, відсутні комплексні роботи, спрямовані
на

наукове

обґрунтування

педагогічних засад

діагностики результатів

загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва. За результатами аналізу
наукової літератури та практики підготовки бакалаврів гірництва виявлено такі
суперечності:
- між суспільною потребою у висококваліфікованих фахівцях з гірництва в
контексті європейської інтеграції та недостатнім рівнем сформованості
професійних компетентностей випускників за спеціальністю «Гірництво»
вищих навчальних закладів, зумовленим відсутністю об’єктивної і прозорої
системи внутрішнього забезпечення якості;
- між потребою в отриманні об’єктивної інформації про рівень
сформованості професійних компетентностей бакалаврів і недосконалістю
діагностичного інструментарію для оцінювання результатів навчання у межах
загальноінженерної підготовки.
Вищезазначене
«Педагогічні

зумовило

засади

вибір

діагностики

теми

дисертаційного

дослідження

результатів

загальноінженерної

програмами,

планами,

підготовки бакалаврів гірництва».
Зв’язок

роботи

з

науковими

темами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану
наукових досліджень відділу політики і врядування у вищій освіті Інституту
вищої освіти НАПН України «Автономія та врядування у вищій освіті»

7

(0106U002011); державного вищого навчального закладу «Національний
гірничий університет» (далі – ДВНЗ «НГУ») «Удосконалення контролю якості
навчання через застосування сучасних засобів діагностики рівня досягнень
студентів

в

умовах

упровадження

компетентісної

парадигми

освіти»

(0113U000415).
Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту вищої освіти НАПН
України (протокол від 1 липня 2014 р. № 6/11-2) і погоджено в Міжвідомчій раді з
координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні
(протокол від 30 вересня 2014 р. № 7).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – теоретичне
обґрунтування педагогічних засад діагностики результатів загальноінженерної
підготовки бакалаврів гірництва як складової забезпечення якості вищої освіти,
їх експериментальна перевірка та впровадження в освітній процес.
Відповідно до зазначеної мети дослідження визначено такі завдання:
- виявити стан дослідження проблем діагностики результатів навчання

здобувачів вищої освіти, уточнити відповідний поняттєво-термінологічний
апарат,

зокрема

«загальноінженерна

зміст

понять

підготовка

«педагогічні
бакалаврів

засади

діагностики»,

гірництва»,

«похідна

компетентність» та виокремити напрями подальших досліджень;
- охарактеризувати критерії визначення похідних компетентностей як

результатів навчання, рівнів їх досягнення й складності;
- визначити та обґрунтувати педагогічні засади діагностики результатів

загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва;
- розробити засоби діагностики похідних компетентностей бакалаврів

гірництва за навчальними дисциплінами загальноінженерної підготовки та
експериментально встановити ефективність їх застосування.
Об’єкт дослідження – забезпечення якості вищої освіти бакалаврів
гірництва.
Предмет дослідження – педагогічні засади діагностики результатів
загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва.
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Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети та
виконання відповідних завдань застосовувалися такі методи:
теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, систематизація) – для виявлення
стану дослідження проблеми діагностики результатів навчання здобувачів
вищої освіти; обґрунтування критеріїв визначення похідних компетентностей
як результатів навчання, рівня їх складності та рівня їх досягнення; формування
системи принципів і підходів до розроблення засобів діагностики та
використання критеріїв оцінювання результатів загальноінженерної підготовки
бакалаврів гірництва;
емпіричні (опитування, діагностування, тестування, педагогічний
експеримент) – для визначення форм, методів і ефективності застосування
засобів

діагностики

рівня

досягнень

бакалаврів

гірництва;

виявлення

результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва;
індуктивно-прогностичні

(проектування,

моделювання)

–

для

проектування структурно-логічної схеми формування засобів діагностики
результатів

загальноінженерної

підготовки

бакалаврів

гірництва;

для

визначення педагогічних засад діагностики загальноінженерної підготовки
бакалаврів гірництва; для розроблення інструментарію діагностики, виявлення
особливостей його застосування;
статистичні – для опрацювання отриманих експериментальних даних з
метою кількісного та якісного аналізу результатів дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі
системного дослідження проблеми діагностики результатів загальноінженерної
підготовки бакалаврів гірництва уперше:
- обґрунтовано

педагогічні

засади

діагностики

результатів

загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва як складової системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що базуються на впровадженні
взаємопов’язаних складових – організації, реалізації, забезпечення діагностики;
- визначено термін «похідна компетентність» як запланований результат

навчання, похідний від програмних компетентностей та виражений у термінах
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вимірюваних компетентностей – знань, розумінь, умінь, навичок тощо, який
здобувач вищої освіти повинен досягти та продемонструвати при вирішенні
завдань

за

навчальними

дисциплінами

загальноінженерної

підготовки

бакалаврів гірництва;
- виявлено

та обґрунтовано закономірність – якщо зростає рівень

складності похідної компетентності як запланованого результату навчання, то
зростає

ступінь

складності засобів

діагностики,

якими

контролюється

досягнення визначеної похідної компетентності;
удосконалено:
- механізм застосування інформаційно-комунікаційних технологій для

об’єктивного вимірювання й оцінювання результатів загальноінженерної
підготовки бакалаврів гірництва, де передбачено регламентування часу для
тестування за принципом градації, використання автоматизованого тестового
комплексу без розроблення додаткового програмного забезпечення;
- методику діагностування результатів навчання бакалаврів гірництва

(запроваджено етап визначення результатів навчання та рівня їх складності;
етап використання електронного тестового комплексу, особливістю якого є
наявність файлу для самотестування; та особливості: врахування ступеня
складності завдань і витраченого часу на їх вирішення при оцінюванні
результатів навчання) на основі розроблених засобів діагностики та організації
застосування цих засобів;
дістали подальшого розвитку:
- формування

та обґрунтування системи принципів і підходів до

розроблення та використання засобів діагностики як складової педагогічних
засад діагностики результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів
гірництва – принципи відповідності, послідовності, вимірюваності, відкритості
та прозорості, об’єктивності, систематичності, градації та системності, які в
сукупності з компетентнісним і студентоцентрованим підходами складають
методологічну основу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
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- обґрунтування критеріїв щодо визначення результатів навчання (похідних

компетентностей)

за

навчальними

дисциплінами

загальноінженерної

підготовки бакалаврів гірництва, а саме вимірюваність, градація за рівнями
складності, відповідність освітньо-кваліфікаційним (стандарти вищої освіти та
дескриптори Національної рамки кваліфікацій) і професійним (професійні
стандарти, кваліфікаційні характеристики) вимогам.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх
використання забезпечить об’єктивність і прозорість діагностики результатів
загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва як складової системи
внутрішнього забезпечення якості, зокрема:
– методичні рекомендації формування засобів діагностики результатів
загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва та засоби діагностики, що
базуються на застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій (акти
впровадження в освітній процес Державного ВНЗ «Національний гірничий
університет» від 15 січня 2015 р., ДВНЗ «Криворізький національний
університет» від 21 липня 2016 р., Житомирського державного технологічного
університету від 24 березня 2017 р. № 44-45/598) та молодших спеціалістів
гірництва

(акт

впровадження

Лисичанського

державного

гірничо-

індустріального коледжу від 23.03.2017);
– методичний

посібник

для

науково-педагогічних

працівників

«Автоматизована система вимірювання і оцінювання рівня сформованості
компетентностей здобувачів вищої освіти».
Окремі елементи дослідження впроваджено в навчальну дисципліну
«Педагогіка вищої школи» у межах програм підготовки магістрів технічних
спеціальностей (акт впровадження ДВНЗ «НГУ» від 15 січня 2015 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою
працею. Основні ідеї, висновки, пропозиції та рекомендації сформульовані
здобувачем у дисертації самостійно. У наукових працях, виконаних у
співавторстві, особистим внеском автора є: у роботах [236; 247] з В. Саловим –
аналіз структури праці і змісту професійних стандартів та освітньо-
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кваліфікаційних характеристик фахівців гірничої галузі і співставлення їх з
переліком напрямів і спеціальностей, [245] – аналіз дескрипторів НРК і
встановлення відповідності рівнів НРК академічним кваліфікаціям. У роботі
[312] в співавторстві з Г. Півняком та В. Саловим – аналіз і зіставлення
навчальних планів підготовки бакалаврів гірництва.
Апробація результатів дисертації. Теоретичні та прикладні результати
дослідження

доповідалися

та

обговорювалися

на

науково-практичних

конференціях:
міжнародних: «Якість освітніх послуг» (Одеса, 2012); «Форум гірників –
2013» (Дніпропетровськ, 2013); «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія,
технології» (Черкаси, 2012); 37th International IGIP Symposium in cooperation
with IEEE / ASEE / SEFI (Moskva, 2008); «Розвиток інформаційно-ресурсного
забезпечення освіти і науки в гірничо-металургійній галузі і на транспорті»
(Дніпропетровськ, 2014);
всеукраїнських: «Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу
України» (Дніпропетровськ, 2011); «Управління якістю підготовки кадрів з
вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та
рейтингування»

(Дніпропетровськ,

2012);

«Удосконалення

системи

моніторингу забезпечення якості вищої освіти України» (Дніпропетровськ,
2013); «Неперервна педагогічна освіта в Україні» (Умань, 2014); «Проблеми
реалізації академічної автономії вищих навчальних закладів» (Дніпропетровськ,
2016).
Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено в
19 публікаціях автора, серед яких: сім – у наукових фахових виданнях (з них дві
– у закордонних виданнях), дев’ять тез доповідей – у збірниках матеріалів
конференцій, дві статті в науковому виданні (видання входить до міжнародного
каталогу періодичних видань Ulrichsweb™ Global Serials Directory), один
методичний посібник для науково-педагогічних працівників.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох
розділів,

висновків до кожного

розділу, загальних висновків, списку
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використаних джерел (389 найменувань, з них 19 іноземною мовою), 10
додатків. Загальний обсяг роботи становить 301 сторінки, з них основного
тексту – 169 сторінок. Робота містить 31 таблицю і 20 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Традиційно

процедури

оцінювання

кваліфікацій

засновувалися

здебільшого на змісті відповідних освітніх програм, а не на компетентностях,
набутих здобувачем, що характеризують кваліфікацію. Недостатньо уваги
приділялося питанням взаємозв'язку теоретичних і практичних знань, навичок,
умінь тощо та їх трансформації в компетентності. Основною метою набуття
кваліфікацій вважалося забезпечення здатності випускника освітньої програми
до повторення або відтворення знань, навичок, умінь.
Зміна

підходів

до

розроблення

змісту

кваліфікацій

на

основі

компетентностей, до формування компетентностей на основі визначення
результатів навчання значно вплинула на процедури оцінювання. Для набуття
кваліфікації, що ґрунтується на результатах навчання, здобувач повинен
продемонструвати

освітні

досягнення

відповідно

до

кваліфікаційних

стандартів.
За нових умов метою процедури діагностики рівня сформованості
компетентностей є перевірка здатності здобувача продемонструвати результати
навчання, що відповідають певній кваліфікації. Однак дуже важливо
підкреслити, що діагностика має проводитися, зокрема, з урахуванням
необхідності сприяти здобувачу вищої освіти в досягненні результатів навчання
та формуванні компетентностей, а також підтвердження відповідності
кваліфікації професійним цілям і вимогам, що допомогатиме випускникам у
майбутньому отримати кращу роботу або продовжити освіту на вищому рівні.
Зміна парадигми навчання змушує кардинально змінити процедури
діагностики. Задля забезпечення довіри до процедур і результатів діагностики,
до її якості необхідно визначити засади діагностики щодо опису процедур,
мінімальних вимог до них, що сприяють підвищенню якості освіти.
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Розроблення засад діагностики рівня сформованості компетентностей
необхідно не тільки для кваліфікації, але й для навчальних дисциплін на основі
визначених результатів навчання. Саме при формуванні результатів навчання
на рівні навчальної дисципліни закладається основа оцінювання якості
підготовки майбутніх фахівців.
1.1. Аналіз та узагальнення теоретичних положень щодо розроблення
та застосування засобів діагностики
Якість підготовки фахівців сьогодні слід не просто вимірювати у знаннях і
вміннях, а діагностувати у відповідності до вимог ринку праці – визначати
рівень

сформованості

компетентностей.

Тобто,

діагностика

результатів

навчальної діяльності студентів виступає як теоретично обґрунтована та
практично апробована педагогічна система встановлення основних ознак, які
характеризують сформовані в процесі навчання компетентності майбутнього
фахівця [110].
З’ясовано, що проблеми діагностики є предметом наукових досліджень
учених, про це свідчать роботи В. Аванесова [1], А. Андруховського [5],
М. Аузіна [11], Б. Бітінаса [22], Я. Болюбаша [26], С. Бондаренка [28], І. Булаха
[32], Г. Войтківа [43], В. Гриценко [49], Л. Збаравської [86], К. Інгенкампа [93],
О. Ковальчука [111], В. Кузнєцова [129], Л. Кухар [132; 188], В. Лугового [151;
153], В. Манька [173], В. Сергієнка [188], Ю. Скиби [322], М. Мруги [34],
В. Салова [307], Ж. Таланової [153], О. Ярошенко [368, 369] та ін.
У країнах Європи та США педагогічне діагностування почало інтенсивно
впроваджуватися у освітній процес на початку 70-х років ХХ ст. Цьому
сприяли дослідження З. Стоунса (Велика Британія); А. Вулфа, Л. Лаумермана,
К. Ингенкамп

[93]

(Німеччина);

Б. Біддла,

М. Дункіна,

Б. Розеншайна,

Н. Фурста (США) та ін. У вітчизняній педагогіці науково контрольовані методи
діагностування почали активно застосовувати з 90-х років ХХ ст. Аналіз
інформаційних джерел і наукових розробок з питань діагностики результатів
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навчання студентів дозволив визначити основні напрями дослідження
проблеми: компетентністний підхід у вищій освіті та забезпечення якості вищої
освіти (Н. Дем'яненко [54-57], С. Калашнікова [95], Г. Козлакова [112], В.
Луговий [141; 151; 153; 155], В. Манько [173], Ю. Скиба [316], О. Слюсаренко
[162], Ж. Таланова [160], О. Ярошенко [163] та ін.), методи і форми діагностики
освітніх досягнень (А. Андруховський [6], М. Анисимова [6], С. Бондаренко
[28], Ю. Романенко [302], Л. Кухар [28; 132], Н. Титова [344], В. Салов [305;
306], В. Сергієнко [28; 315] та ін); організація діагностики (B. Аванесов [1; 225],
В. Кладинога [105], М. Мястковська [197], А. Яровенко [367]), програмований
контроль досягнень (В. Беспалько [20], В. Полонський); використання теорії
ймовірностей

та

застосування

методів

математичної

статистики

при

діагностуванні (О. Потап [225], І. Підласий [265; 266], Ю. Скиба, В. Майборода,
О. Ярошенко та ін. [342]), діагностико-корекційне забезпечення освітнього
процесу (П. Лужниця, А. Фурман, Г. Цехмістрова [358] та ін.), розробка
теоретико-методологічного забезпечення комп’ютерного тестування успішності
(І. Булах [32; 227], В. Баранівський [16; 17; 18], М. Берещук [19], Л. Ковальчук
[109, 111], М. Мруга [26; 227], С. Паращук [223] та ін.).
Означені напрями діагностики досягнень студентів розглядаються в
дисертаційних дослідженнях Ж. Баб’як, Л. Буданова, Г. Гац, К. Гнезділова,
О. Демченко [58], А. Есаулова [67], О. Колгатін, Л. Кухар [132], Манька В.
[173], С. Матвієнко, М. Мястковська, В. Петрук [235], О. Пинзеник, І. Періг,
О. Русанової [303], Л. Торяник, Г. Цехмістрова та ін.
Науковці

теоретично

обґрунтовують

різні

аспекти

педагогічної

діагностики, проте й досі не дійшли єдиної думки щодо визначення, структури і
функцій діагностики, співвіднесення часто вживаних понять «діагностування
навчання», «педагогічне діагностування», «контроль результатів навчання»,
«перевірка

результатів

навчання»,

«оцінювання

результатів

навчання»,

«оцінка», є різні підходи до їхнього тлумачення. Отож проблема діагностування
результатів навчання, незважаючи на її актуальність, недостатньо вивчена.
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Зазначається, що особливістю розвитку сучасної освіти є орієнтація на
компетентісний підход в освітньому процесі, а його реалізація дозволить
розв'язати типову проблему вітчизняної вищої освіти, коли випускники вищих
навчальних закладів оволодівши набором теоретичних знань, зазнають істотних
труднощів у їх застосуванні для розв’язання різного роду проблемних
професійних та життєвих задач [111, c. 45].
Учені стверджують, упровадження компетентнісного підходу передбачає
обов'язкове прогнозування результативної складової змісту освіти, що вимагає
адекватних змін у системі оцінювання навчальних досягнень. Разом з тим,
якісну підготовку конкурентоспроможних фахівців науковці пов’язують,
зокрема, з необхідністю вдосконалення механізмів оцінювання навчальних
досягнень студентів [341, c. 213].
Формування компетентностей вимагає нових підходів як до організації
процесу навчання в цілому, так і до оцінювання освітніх результатів.
Особливість компетентності полягає в тому, що вона є інтегрованим
результатом, виявляється в діяльності, що ускладнює її оцінювання.
У роботах дослідників доведено, що оцінку навчальних досягнень
здійснюють за допомогою педагогічних вимірювань, призначення яких
пов’язано

з

контролем,

діагностикою,

дослідженням,

моніторингом,

експертизою, оцінкою [47].
Практичний

досвід

свідчить

про

відсутність

досконалих

систем

вимірювань, адже кожна з існуючих сьогодні систем має свої недоліки та
переваги.

Тож

стоїть

задача

сформувати

таку

систему

педагогічних

вимірювань, яка б відповідала вимогам Європейських стандатів і рекомендацій
та сприяла забезпеченню якості вищої освіти в Україні.
Серед визначень якості освіти можна зазначити таке – це ряд системносоціальних якостей і характеристик, які визначають відповідність системи
освіти

прийнятим

вимогам,

соціальним

нормам,

державним

освітнім

стандартам. Саме педагогічні вимірювання є підсистемою управління якістю
вищої освіти, яка дозволяє встановити ступінь відповідності досягнутого рівня

17

освітнього процесу і його результату нормам і вимогам, які встановлюються
державними стандартами освіти [47].
У розвинених країнах сформувався напрям «освітні вимірювання»,
існують стандарти розробки вимірювального інструментарію. В Україні
питанням розробки інструментарію вимірювань займається низка науковців
[28; 43; 99; 302; 344], які розглядають питання змісту інструментарію
педагогічних

вимірювань,

методичні

підходи

до

розроблення

засобів

вимірювань [5; 28; 344], удосконалення виду та форми інструментарію [5; 302;
344].
В освітянських колах виділяють основні вимоги [345; 14] до контролю
знань

студентів:

систематичність,

об'єктивність,

наочність,

оптимальна

інтенсивність, комплексність, валідність, мінімізація часу, співставлення,
обґрунтованість

вибору

шкали

оцінювання

результатів,

надійність,

зрозумілість, чіткість та інші.
У роботі [302] запропоновано низку принципів, на основі яких
сформульовані вимоги до форми, змісту, складності, розміщення завдань,
обробки результатів вимірювань.
У проведеному Н.М. Титовою дослідженні запропоновано методичну
систему оцінювання навчальних досягнень, яка включає в себе мету навчальних
досягнень, форми оцінювання, зміст оцінювання, засоби оцінювання та методи
оцінювання. Усі компоненти цієї системи взаємопов’язані та кожний впливає
на всі наступні [338, с. 214], впливаючи на якість підготовки фахівців.
У деяких працях [99, с. 45] розглядається формуюче оцінювання, яке
зорієнтоване не тільки на визначення відповідності рівня навчальних досягнень
студентів нормативним вимогам, але й на оволодіння спеціальними та
універсальними способами діяльності, ступеня й характеру особистих зусиль
кожного студента під час навчання тощо. Такої ж думки дотримується автор
[5], вважаючи, що необхідно орієнтуватися на конкретні знання і вміння їх
застосовувати.
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Відповідно до досліджень [26; 99; 302; 344; 367] педагогічні вимірювання
визначаються як складне і багатогранне поняття, яке охоплює види, функції,
форми, шкалу оцінювання, процедури, суб'єктів процесу тощо.
Детальне вивчення проблеми діагностики навчальних досягнень студентів
переконує у важливості глибокого осмислення та творчого опанування новітніх
освітніх технологій.
Високою мірою об'єктивним засобом оцінювання рівня досягнень
здобувачів вищої освіти вважають тести. «В Україні проведені дослідження,
результатом яких є рекомендації щодо організації тестування знань студентів
…, проте недостатньо дослідженими залишаються питання аналізу впливу
систем тестування на якість знань, класифікації тестів і особливостей їх
складання…» [29, с 27].
Тож перед розробниками тестів постає низка питань науково-методичного,
технічного та організаційного характеру:
які формати тестових завдань використовувати та яким має бути
співвідношення між кількістю закритих та відкритих форматів завдань;
у

якій

формі

проводити

тестування

(письмовій,

комп’ютерній,

комбінованій);
яким чином забезпечити розробку необхідної кількості різних варіантів
тестових завдань, диференціюючи їх за рівнями складності;
які програмно-апаратні засоби необхідно задіяти, їх доступність за ціною
та наявність в Україні;
яким чином організувати користувачів до нової форми контрольних
заходів [105, с. 58].
Аналіз досвіду проведення тестування [105] дозволив переконатися, що
оптимальним способом оцінювання є комп’ютерне тестування в контексті
оперативності, прозорості та об’єктивності.
Дослідження доводять – проектування засобів діагностики навчальних
досягнень здобувачів повинно відбуватися на базі компетентісної парадигми
[367].
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Конструювання тестів вимагає дотримання низки методичних вимог та
відповідати показникам якості [86]. Під час створення тесту необхідно
підготувати досить великий обсяг матеріалу для його подальшого включення в
тестові завдання. Перед розробниками тестових завдань стоїть питання вибору
оптимального середовища для розроблення систем тестування. Ці питання, а
також розробка інструментарію освітнього тестування із використанням
інформаційних технологій, розкриті багатьма авторами [318; 367; 178].
Для реалізації тестування запропоновано такі програмні засоби, як Moodle
[223; 295], MyTest, SanRav TestOfficePro, AVELife [223], Hot potatoes 6 [133],
TepM [323], FuzzyLogic Toolbox [346] та Web сервіси [5; 46]. Використання
комп’ютерних технологій дозволяє в значній мірі підвищити ефективність
проведення контролю за рахунок його автоматизації і подальшої обробки
результатів тестування.
Напрями розвитку національних підходів до освітнього тестування
розглядають в роботах З.С. Сейдаметової та А.Г. Яровенка [318; 367].
Спираючись на аналіз досвіду України та США [318] в цій сфері,
запропоновано ідеалізовані моделі для розробки тестів.
Що стосується форматів тестових завдань, то дослідники схиляються до
думки, що достатнім буде використання лише завдань формалізованого
(закритого або напівзакритого) типу, перевірка яких може здійснюватися
комп’ютерною системою [105; 197].
Існує кілька різних підходів щодо класифікації тестів. Найбільш відомими
є класифікаційні розподіли тестів, запропоновані В. Аванесовим [1], А.
Анастазі [5], В. Беспалько [21], І. Булах [35].
За І.Є. Булах тести класифікують за такими індикаторами:
- рівень уніфікації (стандартизовані, нестандартизовані);
- рівень

впровадження

(національні,

відомчі,

навчального

особисті);
- статус використання (обов’язкові, пілотні, дослідницькі);

закладу,
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- співвідношення

із нормами або критеріями (або за методологією

інтерпретації результатів) (тести, що орієнтовані на норму / на критерій / на
групу): нормативно-орієнтовані (дають можливість порівняти навчальні
досягнення окремих випробуваних під час вступних іспитів); критеріальноорієнтовані (дають можливість оцінити, наскільки випробувані оволоділи
навчальним матеріалом, своєчасно виявити недоліки у підготовленості
студентів; використовується для поточної, модульної та підсумкової атестації
студентів);
- вид

контролю

(вихідного

контролю,

поточного

або

проміжного

контролю, рубіжного або підсумкового контролю);
- гомогенність

(однорідністю)

тестових

завдань

(або

за

кількістю

дисциплін винесених на тестування (однорідні та неоднорідні);
- застосування технічних засобів (безмашинні тести – бланкові з ручною

обробкою результатів, бланкові тести з комп’ютерною обробкою результатів,
комп’ютерні тести);
- форма подання знань (вербальні, математичні, ситуаційні, маніпуляцій ні

та тести з окремих дисциплін, що можуть поєднувати три попередні види
тестів);
- форма тестування (для групового та індивідуального тестування);
- об’єкт вимірювання (тести знань і навичок, тести інтелекту, тести

інтересів, тести спеціальних здібностей, характерологічні тести, визначення
окремих психічних функцій);
- мета застосування (тести констатуючі, діагностуючі, прогнозуючі);
- психологічна ознака (перша група - тести досягнень: тести розвитку,

тести інтелекту, тести загальної результативності, тести успішності, соціальні
тести на визначення професійної придатності та друга група – психометричні
тести);
- вид

тестового завдання (тести з закритими завданнями, тести з

відкритими завданнями, тести з напіввідкритими завданнями) [171].
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Для оцінювання досягнень здобувачів дослідники [49; 197; 295; 319; 322]
вважають, що ефективніше використовувати тестові завдання різних рівнів
складності. У більшості випадків виділяють по три рівня складності: низький,
оптимальний, високий [197]; репродукції, вміння застосовувати отриманні
знання, трансформації [322]. Сидорович М.М. [319] для перевірки досягнень
використовує параметр «рівень засвоєння навчального предмету» через рівні
засвоєнь виділені В.П. Безпальком.
У

деяких

роботах

[322;

107]

підіймається

питання

щодо

загальнонаціональної стандартизації тестів.
Аналіз розглянутих педагогічних категорій дає змогу зробити висновок, що
діагностування результатів навчання є комплексним поняттям. О. Ковальчук
пропонує розглядати діагностування результатів навчання як інтегроване
поняття, яке поєднує контроль, перевірку, оцінювання, облік знань, умінь,
навичок тих, хто навчається, аналіз, виявлення чинників, які впливають на
ефективність процесу навчання, прогнозування тенденцій та динаміки розвитку
навчально-виховного процесу за умови чіткої організації педагогічної взаємодії
всіх його суб’єктів [99].
Огляд науково-педагогічних джерел переконує, що дослідження проблем
педагогічної діагностики ще донедавна зводилося в основному до вимірювання
рівнів засвоєння репродуктивних знань та умінь студентів. Але сучасні
дидактичні системи передбачають переорієнтацію процесу навчання з
інформативної форми передачі знань на розвиток творчої особистості, здатної
самостійно здобувати нові знання, створювати власний освітній творчий
продукт, адекватно його діагностувати й оцінювати. Це вимагає перегляду
підходів до діагностики результатів підготовки здобувачів вищої освіти та
створення нових інструментів для ефективного й об’єктивного вимірювання
багатьох параметрів освітнього процесу.
Діагностика результатів підготовки здобувачів вищої освіти покликана
забезпечити різнобічне вимірювання стану педагогічного процесу, з’ясовувати
причини утруднень і недоліків його перебігу та результатів. Проте сьогодні у
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більшості вищих навчальних закладів діагностування навчальних досягнень
студентів відбувається на недостатньому методологічному і технологічному
рівнях, що пояснюється низкою нерозв’язаних проблем [256].
Як наслідок існування, а часто й поглиблення цих проблем, виникають
значні ускладнення в організації педагогічної діяльності, у прогнозуванні її
розвитку, в оцінюванні досягнутих реальних результатів.
Не дивлячись на всю цінність отриманих до теперішнього часу
теоретичних надбань у вирішенні означеної проблеми, можна стверджувати, що
залишаються недостатньо визначеними:
– наукове

обґрунтування

сутності

діагностування

компетентностей,

зокрема педагогічних засад діагностики результатів підготовки здобувачів
вищої освіти;
– підгрунтя для формулювання компетентностей майбутніх фахівців,
визначення їх структури та змісту;
– способи та діагностичний інструментарій вимірювання компетентностей
як результатів навчання;
– методики формування, принципи впровадження та застосування засобів
діагностики результатів підготовки здобувачів вищої освіти.
Отже необхідно визначитися з трактуванням дефініції «діагностика»
результатів підготовки здобувачів вищої освіти, обґрунтуванні складових та
структури педагогічних засад діагностики.
Учений І.П. Підласий визначив діагностику як «систему технологій,
засобів, процедур, методик та методів висвітлення обставин, умов та факторів
функціонування

педагогічних

об'єктів,

перебігу

педагогічних

процесів,

встановлення їх ефективності та наслідків» [265, с. 10 ]. Отже, діагностика – це
вид педагогічної діяльності, спрямований на вивчення та розпізнання стану
об’єктів (суб’єктів) освітнього процесу з метою ефективного управління цим
процесом. У свою чергу, діагностування – це отримання інформації про стан і
розвиток контрольованого об’єкта (суб’єкта), його відхилення від норми
(стандарту).
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Сутність і мета діагностики результатів підготовки здобувачів вищої
освіти, зокрема, полягають у визначенні змін, що відбуваються при досягненні
результатів навчання та, відповідно, формуванні компетентностей внаслідок
застосування окремих методів, прийомів тощо або цілісної системи навчання.
Визначення поняття «результати навчання» ґрунтовно досліджено в роботі
[248] на підставі аналізу вітчизняних нормативних документів і матеріалів
Європейського простору вищої освіти [81; 206; 211; 289]. Отже, результати
навчання розглядаються як сукупність компетентностей (знання, розуміння,
уміння, навички, цінності, інші особисті якості), що набуває та/або здатна
продемонструвати особа після завершення навчання за певною освітньою
програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.
Результати навчання відносяться до предметної області дидактики, одного
із розділів педагогіки, який, зокрема, вивчає закономірності засвоєння знань,
умінь, навичок тощо; методи й організаційні форми навчання. Іншими словами,
дидактика – це наука про навчання й освіту, їх мету та завдання, зміст, методи,
форми, засоби, організацію, досягнуті результати. Дидактика відповідає на три
питання: – для чого вчити? (зміст освіти); – як навчити? (методи і принципи); –
як

вчитися?

(методи

і

прийоми

самостійної

діяльності);

досліджує

закономірності, що обумовлюють хід і результати процесу навчання [62; 172].
О.О. Матвєєва трактує поняття дидактична діагностика як діагностику
навченості (знання, уміння, навички, сформованість загальних і спеціальних
професійних

умінь,

способів

когнітивної

діяльності),

сформованості

інструментальних і професійних компетентностей випускників [177]. На погляд
Г.А. Карпової, дидактична діагностика орієнтована на вивчення результатів
навчання – знань, умінь, навичок, на визначення рівня навченості тих, хто
навчається [101]. В.С. Кукушин [131], І.П. Підласий [265] виділяють таке:
дидактичне діагностування (своєчасне виявлення, оцінювання та аналіз
перебігу навчального процесу з огляду на його продуктивність); діагностування
навченості

(виявлення

наслідків,

досягнутих результатів).

Тож

можна

зазначити, що дидактична діагностика – це і є діагностика результатів
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навчання, результати якої й демонструють рівень підготовки здобувача вищої
освіти.
Проведений аналіз надає можливість зробити висновок про те, що вчені
переважно одностайні у визначенні терміна «навченість» як результату
навчання, що представляє одну з істотних якостей студента; здатність
оперувати знаннями й уміннями для розв'язання теоретичних й практичних
завдань, які отримуються в діяльності над конкретним навчальним матеріалом.
Проблема виміру навченості (результатів навчання) найбільш актуалізувалася у
зв'язку

із

вимогами

до

підвищення

якості

освіти

та

забезпечення

конкурентоспроможності фахівця на ринку праці.
1.2. Нормативно-правові основи діагностики рівня сформованості
компетентностей здобувачів вищої освіти
Ринок праці, сфери прикладання праці, методи, зміст та напрями
підготовки кадрів є динамічними, гнучкими і мобільними сегментами
інноваційних процесів у суспільстві.
Серед багатьох завдань стандартизації сфер професійної діяльності та
освіти першочерговими є їх міжнародна та зарубіжна порівнюваність та
визнання кваліфікацій та дипломів про освіту.
Приєднання України до Болонського процесу викликало необхідність
адаптації національної вищої школи до європейських процесів і тенденцій
реформування вищої освіти, що вимагає прозорості національної системи
вищої освіти для міжнародного освітнього ринку та зіставлення з іншими
освітніми системами.
Аналізуючи загальносвітові та європейські тенденції розвитку вищої
освіти [81; 95; 122; 135; 149; 199; 325] можна зазначити, що вони
характеризуються насамперед:
– широкою

диверсифікацією

типів

і

видів

багатоваріантністю, різноманітністю та багатомодельністю;

вищої

освіти,

її
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– зростанням автономії та академічних свобод вищих навчальних закладів
поряд з посиленням їх підзвітності;
– радикальними перетвореннями та оновленням систем вищої освіти,
посиленням їх гнучкості, здатності передбачати еволюцію споживачів,
зміцнювати зв’язки з іншими рівнями та формами освіти;
– постійною

адаптацією

освітніх

програм

до

майбутніх

потреб

суспільства, підвищенням адекватності вищої освіти;
– реалізацією

настанови

на

формування

у

студентів

активної

громадянської та життєвої позиції;
– формуванням необхідного потенціалу та стратегій розвитку вищої
освіти на основі соціального партнерства, розширення зв’язків вищої освіти з
ринком праці.
У свою чергу Болонський процес зумовив необхідність перетворень для
європейського контексту вищої освіти [158; 289; 330], зокрема:
– введення

нових

рамок

(структур)

кваліфікацій

з

використанням

узгоджених дескрипторів;
– прийняття порівнюваних та чітких ступенів кваліфікацій Європейського
простору вищої освіти «бакалавр/магістр/доктор філософії»;
– перехід до використання ЄКТС як багатоцільового інструменту в
організації освітнього процесу;
– впровадження компетентнісного підходу як прояву студентоцентрованої
орієнтації освітнього процесу;
– забезпечення релевантності ступенів «бакалавр/магістр» вимогам ринку
праці, розширення можливостей для працевлаштування випускників;
– пошук загальноєвропейського розуміння певних предметних областей;
– зростання міжнародної довіри до дипломів (ступенів, кваліфікацій) на
основі високої якості вищої освіти;
– формування

«європейської

платформи»

акредитації, заснованих на єдиних критеріях.

забезпечення

якості

та
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У той же час, роботодавці дедалі частіше висувають до сучасних
випускників вищих навчальних закладів нові, більш високі вимоги. Для них
уже недостатньо формальних показників – наявності вищої освіти та
спеціалізації.

Суспільство

й

виробництво

ХХІ

ст.

вимагають

висококваліфікованих професіоналів із творчим ставленням до роботи, з
інноваційним мисленням, із багатим ресурсом знань, інтелектуальними
здатностями, із практичними навичками роботи та вмінням працювати в
колективі тощо.
Однак відсутність співпраці між ринком праці та системою вищої освіти
України, недостатній моніторинг динаміки ринку праці, повільне оновлення
ресурсної бази вищих навчальних закладів через недостатнє фінансування,
незадовільна кваліфікація викладачів, слабка зацікавленість студентів у
здобуванні освіти, неузгодженість вимог нормативної бази та інші фактори
призводять до зниження якості підготовки фахівців – випускників вищих
навчальних закладів.
Україна ще 4 березня 2008 р. у Брюсселі стала урядовим членом
Європейського реєстру забезпечення якості разом із 19 іншими країнами –
учасницями Болонського процесу. Але Україна – єдина серед країн
Європейського простору вищої освіти, що не має жодної незалежної агенції із
зовнішнього оцінювання якості вищої освіти, яка була б акредитована в
Європейській мережі забезпечення якості, в Україні немає спеціалізованої
інституції, яка б у національному масштабі розробляла стратегію, методологію,
єдиний інструментарій, програмне забезпечення моніторингових досліджень у
галузі вищої освіти; здійснювала б збір, інтеграцію, обробку, аналіз та
інтерпретацію даних, отриманих за результатами досліджень; забезпечувала б
їх оприлюднення та інформування громадськості про стан справ щодо якості
вищої освіти. Це призводить до того, що в ЄПВО та в країнах поза його межами
часто не визнають кваліфікацій вищої освіти випускників українських ВНЗ, а
також – до низького рівня співпраці України з іншими європейськими країнами
у сфері вищої освіти та науки [4].
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Проблеми якості вищої освіти перебувають в полі зору низки дослідників,
зокрема С. Калашнікової [96; 298], В. Лугового [142-147; 149; 161; 164-166;
353], Ю. Рашкевича [296; 300], Ж. Таланової [142-147; 149; 165-166; 300; 337;
353] та ін. Аналіз публікацій дозволив зробити висновок, що проблема
забезпечення якості вищої освіти відображена як ключова в усіх стратегічних
документах Європейського простору вищої освіти. Розбудова потужної та
відповідальної національної системи забезпечення якості вищої освіти
відповідно до європейських орієнтирів передбачає низку процедур, у тому
числі розроблення та реалізація на рівні кожного вищого навчального закладу
інституційних систем забезпечення якості [3; 94; 298].
У Законі України «Про вищу освіту» [75] зазначено, що система
забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає
здійснення процедур і заходів, зокрема:
-

забезпечення

ефективності

процесів

і

процедур

внутрішнього

забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості
вищої освіти;
- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
- забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень
відповідно

до

Стандартів

та

рекомендацій

забезпечення

якості

в

Європейському просторі вищої освіти.
Важливим документом ЄАЗЯВО в контексті забезпечення якості вищої
освіти є «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти» [328]. Згідно з цим документом, оцінювання досягнень
студентів – один з найважливіших елементів вищої освіти.
Європейські стандарти й рекомендації ґрунтуються на низці основних
принципів внутрішнього й зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в
ЄПВО:
– вищі навчальні заклади несуть основну відповідальність за якість
наданих освітніх послуг і за те, як цю якість забезпечують;
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– інтереси суспільства щодо якості та стандартів вищої освіти мають бути
захищені;
– потрібно розвивати й удосконалювати якість освітніх програм в
інтересах студентів та інших бенефіціарів вищої освіти в ЄПВО;
– мають існувати ефективні та надійні організаційні структури, у межах
яких освітні програми здійснюються та підтримуються;
– необхідно забезпечити прозорість й використання зовнішньої фахової
допомоги у процесах забезпечення якості;
– створення культури якості у вищих навчальних закладах має отримати
всіляку підтримку;
– необхідно розробити процеси, за допомогою яких вищі навчальні
заклади зможуть демонструвати свою відкритість та підзвітність, зокрема
підзвітність за державні та приватні інвестиції;
– забезпечення якості, яке гарантує відкритість та підзвітність, повинно
бути повністю сумісне з процесами забезпечення якості для підвищення
ефективності роботи закладу;
– вищі навчальні заклади мають демонструвати свою якість як на
національному, так і на міжнародному рівнях;
– застосовувані процеси не повинні обмежувати різноманіття та
стримувати нововведення [328, c.12].
Якість вищої освіти закладається саме на стадії проектування –
розроблення стандартів вищої освіти, освітніх програм, програм навчальних
дисциплін.
У Законі України «Про вищу освіту» зазначено: «…стандарти вищої освіти
розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій…» [75]. Згідно з
[208] «Кваліфікація фахівця визначається рівнем освіти та спеціалізацією».
Таким чином, існує певний зв'язок між рівнем кваліфікації і рівнем вищої
освіти, який має бути закріплений у вигляді вимог до змісту, обсягу і рівня
вищої освіти певних освітніх рівнів.
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Ураховуючи, що освітня галузь – складна багатокомпонентна система,
потреба в багаторівневій системі моніторингу якості освіти не тільки на
національному і регіональному рівнях, а й на рівні вищого навчального
закладу, постає нагальною. Проблема якості – одна з найбільш актуальних для
сучасної вищої освіти як в Україні, так і в Європі [238].
В України ведеться робота з адаптації національної вищої школи до
європейських процесів і тенденцій реформування вищої освіти. Прийнято Закон
України «Про вищу освіту», затверджено Національну рамку кваліфікацій
[206], розроблено методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої
освіти та розпочато їх створення, представлено концепцію Національної
стандартної класифікації освіти (далі – НСКО), сумісної з Міжнародною
стандартною класифікацією освіти (МСКО), затверджено перелік галузей знань
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
[200], ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти [139].
Ці заходи відповідають завданням національних стратегічних документів
щодо розвитку освіти [348; 349], європейської та світової інтеграції вітчизняної
освітньої сфери.
Перед системою освіти України постає проблема адаптації стандартів
вищої освіти до сучасної нормативної бази. Стандартизація вищої освіти
потребує систематичного вдосконалення, тому що світ та результати людської
діяльності мінливі [238]. Серед багатьох завдань стандартизації сфер
професійної

діяльності

та

освіти

першочерговими

є

їх

міжнародна

порівнюваність, визнання кваліфікацій та дипломів про освіту.
Кваліфікації – сполучна ланка між ринком праці та системою освіти.
Правильні уявлення щодо кваліфікацій – умова надання рівних можливостей
громадянам, а також сприяння розвитку і задоволення потреб економіки і
суспільства.
Для здобувачів освіти та роботодавців термін «кваліфікація» є синонімом
«диплому», «сертифікату», які видаються за умови виконання вимог певних
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стандартів. Результати навчання – «червона нитка» всіх ініціатив ЄС з навчання
впродовж життя [179].
Процеси реформування

освітньо

системи

впливають на

зміни

у

визначеннях. Згідно МСКО-2011 кваліфікацію можна отримати шляхом:
– успішного завершення програми навчання;
– успішного завершення етапу програми (проміжні кваліфікації);
– офіційного визнання компетентностей, незалежно від участі в таких
програмах [182].
Головним

є

факт,

що

здобувач

може

довести,

яким

набором

компетентностей він володіє, а не спосіб і місце, де він їх набув. Терміни і
обсяг програм не настільки важливі. Фокус уваги змістився на оцінювання
засвоєного, а не на те, що викладається.
У Європейській рамці кваліфікацій навчання впродовж життя поняття
кваліфікації трактується як «офіційний результат процедур оцінювання та
офіційного визнання, який присуджується (уповноваженим органом) за умови
досягнення здобувачем результатів навчання відповідно до визначених
стандартів» [373; 384].
Кваліфікація повинна:
– підтверджувати досягнення особистості в сфері, на яку поширюється
його компетенція;
– встановлювати набір вимог, необхідних для вступу на роботу і
подальшого просування.
Таким чином, бути кваліфікованим означає «бути офіційно визнаним
компетентним для заняття професією».
Кваліфікації можуть бути професійними або освітніми (кваліфікації вищої
освіти).
Зміст кваліфікацій ґрунтується на оцінюванні потреб, які виникають,
поточної діяльності, прогнозах щодо майбутнього професії, на професійному
зростанні осіб, які володіють кваліфікацією.
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При розробленні кваліфікацій акцентується увага на компетентностях і
результатах навчання, пов'язаних з професійною діяльністю. Згідно з Законом
України «Про вищу освіту» освітні програми підготовки фахівців також мають
передбачати очікувані результати навчання.
Зміна міжнародного визначення терміна «кваліфікація» полягає в переході
від визначення «документ, що видається після завершення програми навчання»
до визначення «документ, що видається після завершення освітньої програми за
умови

підтвердження

здобувачем

досягнення

результатів

навчання,

встановлених кваліфікаційними стандартом».
Визначення кваліфікації ґрунтується на тому, що необхідно досягти, а не
на традиційних вихідних даних [179].
Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано,
що засвідчується відповідним документом про вищу освіту [75].
Кваліфікація в Україні присуджується за умови, коли особа досягла
компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти.
Розроблення стандартів вищої освіти актуальне завдання відповідно до
статті 10 Закону України «Про вищу освіту», де зазначено, що стандарт вищої
освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності
вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в
межах кожної спеціальності [75].
Стандарти вищої освіти розробляються:
– для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності;
– відповідно до Національної рамки кваліфікацій.
Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання
якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів
(наукових установ).
Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:
1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти;
2) перелік компетентностей випускника;

32

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований
у термінах результатів навчання;
4) форми атестації здобувачів вищої освіти;
5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти;
6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).
У межах Болонського процесу за забезпечення якості вищої освіти
відповідають передусім вищі навчальні заклади. Це пов’язано з тим, що
держава відмовляється від жорсткого регулювання в галузі вищої освіти. В
освітніх системах країн Європейського простору вищої освіти головним є
планування результатів навчання. Більшість вищих навчальних закладів прагне
стати повноправними учасниками Болонського процесу, що передбачає потребу
забезпечити відповідність критеріям, за якими оцінюють діяльність кожного
закладу

у

процесі

моніторингу

якості

освіти.

При

цьому

доцільно

використовувати механізми та критерії забезпечення якості, які є зрозумілими
для зовнішніх зацікавлених сторін [94].
Існують два основних підходи в оцінюванні якості вищої освіти. Перший –
функціонування органів державного управління, яким делеговано право
виробляти та здійснювати державну політику в галузі вищої освіти. Пріоритети
у проведенні моніторингових процедур в таких освітніх системах надано
структурам, що отримують фінансування від урядів. За такою системою
працювали країни пострадянського простору, але

вона

не відповідає

Європейським стандартам та рекомендаціям із забезпечення якості вищої
освіти. На сьогодні такий підхід не використовує жодна із 47 країн – учасниць
Болонського процесу, окрім України.
Другий підхід до оцінювання якості вищої освіти – децентралізоване
управління. У таких системах переважає процес самооцінювання вищих
навчальних закладів або професійне чи громадське незалежне оцінювання їх
діяльності загалом – інституційна акредитація, чи окремо – ь акредитація
освітніх програм.
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Важливою ознакою сучасних європейських і світових систем оцінювання
якості вищої освіти є функціонування незалежних агенцій із забезпечення
якості вищої освіти. Незалежний статус цих агенцій – один із критеріїв для
членства в ЄАЗЯВО [238].
Велике

значення

Європейські

стандарти

і

рекомендації

надають

інформаційним системам вищих навчальних закладів. Останні повинні
гарантувати,

що

їх

інформаційні

системи

збирають,

аналізують

і

використовують відповідну інформацію для ефективного управління своїми
освітніми програмами та іншою діяльністю. Вищі навчальні заклади мають
володіти ефективними засобами накопичення й аналізу інформації про свою
діяльність. Цими ж стандартами встановлено мінімальний перелік освітніх
показників,

які

мають

обробляти

в

інформаційних

системах

вищого

навчального закладу. Насамперед це досягнення студентів та показники їхньої
успішності; можливості випускників влаштуватися на роботу, результати
працевлаштування; задоволення студентів освітніми програмами, які вони
виконують;

ефективність

роботи

викладачів;

характер

студентського

контингенту; наявні навчальні ресурси та їх вартість; ключові показники
діяльності вищого навчального закладу.
Не менш важливе значення Європейські стандарти й рекомендації мають
для оприлюднення інформації про результати діяльності вищих навчальних
закладів, про зміст освітніх програм і про результати внутрішнього
моніторингу якості освітньої діяльності.
У європейській практиці оцінювання якості вищої освіти особливе місце
посідають акредитація освітніх програм та інституційна акредитація вищого
навчального закладу. У більшості країн світу створені та успішно діють
міжнаціональні та національні системи оцінювання якості освіти. Зазвичай ці
системи достатньо незалежні від державних органів управління освітою та
продукують об’єктивну інформацію, що може бути основою для корегування
стратегії і тактики освітніх політик, для порівняльного дослідження результатів
функціонування освітніх систем, для забезпечення ефективних процесів
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мобільності студентів і викладачів, зрештою, для самовдосконалення діяльності
вищих навчальних закладів.
В Україні стандарти вищої освіти та стандарти освітньої діяльності –
основа оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості
освітньої діяльності вищих навчальних закладів, незалежно від їх типів і форм
власності.
Освітню діяльність на території України вищі навчальні заклади
здійснюють на підставі ліцензій та сертифікатів про акредитацію, які їм
видають у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Перед
початком підготовки фахівців за напрямом, спеціальністю уповноважений
центральний орган виконавчої влади в галузі освіти і науки проводить
ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів. Ліцензійну
експертизу та видачу ліцензії на здійснення освітньої діяльності на підставі
позитивного експертного висновку здійснює Міністерство освіти і науки
України. Функції Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
яке не розпочало своєї діяльності, з акредитації освітніх програм виконує
відповідний підрозділ Міністерства освіти і науки України.
Ліцензування виконуює функцію одного з головних інструментів
державного управління системою вищої освіти, а акредитація має стати
базовою
Поодинокі

технологією
заходи

стимулювання

оцінювання

підвищення

якості,

що

якості

вищої

здійснюються,

освіти.

орієнтовані

здебільшого на процеси, що відбуваються в системі, а не на оцінювання
результатів її функціонування. Зовнішнє оцінювання якості має передбачати,
зокрема, такі критерії, на яких не наголошували раніше: урахування процедур
внутрішнього забезпечення якості; критерії ухвалення рішень; відповідність
заходів і процесів поставленим стратегічним цілям; механізми звітування та їх
прозорість; періодичність огляду діяльності окремих підрозділів і структур;
залучення зацікавлених осіб – стейкхолдерів, зокрема студентів і роботодавців,
у процес самооцінки інституції; аналіз системи загалом [94, с. 128].
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Поширеною формою внутрішньоуніверситетського оцінювання якості
вищої освіти виступає ректорський контроль, мета якого – підготувати вищий
навчальний

заклад

до

зовнішнього

контролю

та

надати

імпульс

короткотерміновій мобілізації внутрішніх ресурсів академічної спільноти.
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти здійснюватиме
процедури і заходи із забезпечення наявності та ефективності процесів і
процедур зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Система внутрішнього забезпечення якості розробляється та реалізується
вищим навчальним закладом. Забезпечення вищими навчальними закладами
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти передбачає здійснення ряду
процедур і заходів.
Передусім якість вищої освіти визначає характеристики результатів
навчання у вищому навчальному закладі, тому важливо фіксувати зміни в
системі вмінь, знань, інших компетентностей студентів на всіх етапах
освітнього процесу. Для цього необхідна регулярна діагностика здобутих
результатів навчання та рівня сформованості компетентностей. Отже, проблема
якості вищої освіти нерозривно пов’язана із проблемою діагностики рівня
освітніх досягнень студентів.
За таких умов виникає необхідність сформувати засоби діагностики рівня
досягнень студентів, які б характеризували якість вищої освіти згідно зі
«Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти». На сучасному етапі в університетах немає єдиних
підходів до формування таких засобів діагностики. У відкритому доступі
відсутня інформація про критерії, правила та процедури оцінювання якості
набутих студентами знань, умінь, навичок та інших компетентностей – рівня
досягнень студентів, як вимагають Європейські стандарти і рекомендації.
Якість не можна ні реалізувати, ні поліпшити впровадженням поодиноких
заходів, якими б ефективними вони не були, необхідно застосовувати
системний підхід до управління якістю, що охопив би всі етапи надання
освітньої послуги. Кожен елемент системи забезпечення якості необхідно
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розглядати у співвідношенні до чинників і компонентів, які впливають на саму
систему забезпечення якості вищої освіти.
Згідно з Європейськими стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення
якості [328] результати оцінювання мають значний вплив на майбутні кар'єри
студентів.
Оцінювання студентів необхідно розглядати як послідовне використання
оприлюднених критеріїв, правил і процедур. Засоби діагности повинні:
– визначити, в якій мірі досягнуті заплановані результати навчання та інші
цілі освітньої програми;
– відповідати призначенню, тобто забезпечувати діагностичний, поточний
або підсумковий контроль;
– мати чіткі й оприлюднені критерії виставлення оцінок;
– здійснюватися фахівцями, які розуміють роль оцінювання в набутті
студентами умінь і знань, що пов'язані з їхньою майбутньою кваліфікацією [328,
с. 15].
До Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) в Україні діяли стандарти
вищої освіти, розроблені з використанням діяльнісного підходу [230].
Державний стандарт складався з переліку галузей, напрямів та спеціальностей,
за якими відбувається підготовка здобувачів вищої освіти, галузевих стандартів
вищої освіти (далі – ГСВО) та стандарту вищого навчального закладу. Склад
галузевих

стандартів

характеристика

(ОКХ),

–

трьохкомпонентний:

освітньо-професійна

освітньо-кваліфікаційна

програма

(ОПП),

засоби

діагностики (ЗД).
Освітньо-кваліфікаційна

характеристика

фахівця

містила

перелік

первинних посад, професійних функцій, задач, умінь та здатностей фахівця, що
визначається дослідженням структури та змісту професії.
Освітньо-професійна програма підготовки містила зміст навчання у
термінах нормативних навчальних дисциплін, що забезпечує опанування
визначених в ОКХ умінь та здатностей.
До

засобів

діагностики

відносилися

технології

визначення

рівня
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сформованості умінь і здатностей студента за напрямом підготовки чи
спеціальністю (державна атестація). Засоби діагностики для більшості напрямів
підготовки та спеціальностей як складової стандартів вищої освіти в Україні не
були розроблені.
Методика розроблення складових ГСВО на компетентнісній основі [202]
описувала

порядок

розроблення,

подання,

проходження

експертизи,

погодження і затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ,
ОПП, ЗД) за освітньо-кваліфікаційним рівнями підготовки фахівців з вищою
освітою і наводить нормативно-правові документи, що регламентують цей
процес. Указаний порядок був поступально похідним і базувався в значній мірі
на положеннях попереднього комплексу нормативних документів [117], у
якому були застосовані принципи та технології діяльнісного підходу.
У методиці зазначається, що застосування компетентнісного підходу до
створення галузевих стандартів вищої освіти не замінює традиційну для
вітчизняної освіти діяльнісну систему «знання, уміння, навички», а створює
передумови для більшого та гнучкішого наближення результатів освіти до
потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх технологій та
системи освіти в цілому.
Представлений комплекс нормативних документів мав за мету забезпечити
розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти з використанням
єдиної

методологічної

діяльнісної

основи

нормативно-методичних

напрацювань національної системи стандартизації вищої освіти, починаючи з
1997

року,

та

рекомендацій

Болонської

групи

щодо

застосування

компетентнісного підходу до розроблення стандартів вищої освіти.
У документі [202] наголошено, що в основу ГСВО нового покоління
покладено компетентнісний підхід. Застосування компетентнісного підходу до
розроблення ГСВО мало привести до формування нової системи діагностичних
засобів із переходом від оцінювання знань випускника ВНЗ до оцінювання
набутих компетентностей та визначення рівня підготовки в цілому. Таким
чином, визначена у встановленому порядку конкретна система ключових
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компетентностей (загальних) та професійних (прикладних) є одним із
стрижневих моментів формування відповідних критеріїв оцінювання якості
підготовки випускника. Мова йде про вдосконалення освітніх технологій на
основі постійної взаємодії викладача зі студентом з питань сприйняття та
розв’язання типових завдань соціальної та професійної діяльності за
загальноприйнятими

нормами

життя

суспільства

та

стандартами.

За

дослідженням [204] результати навчання – це очікувані й вимірювані конкретні
досягнення студентів (випускників), які визначають, що здатний робити
студент (випускник) після засвоєння всієї або частини освітньої програми за
вимогами майбутньої професійної діяльності в умовах економічного та
духовного розвитку суспільства.
Засоби діагностики галузевих стандартів вищої освіти [284] формувалися
на підставі інформаційної бази, створеної шляхом структурної декомпозиції
змістовних модулів, які наведені в освітньо-професійних програмах. Основний
недолік зазначеної методики розроблення засобів діагностики – відсутність їх
зв’язку із визначеними цілями вищої освіти, тобто запланованими знаннями,
уміннями, навичками фахівця, а також його здатностями.
Тож, необхідність створення нового покоління стандартів вищої освіти, що
відображають тенденції розвитку вищої освіти на основі національних надбань
стандартизації освіти, зумовлена не тільки Законом України «Про вищу освіту»
(2014 р.), але й іншими об’єктивними обставинами.
Запропоноване в проекті ЄС Тюнінг (англ. TUNING) [386; 387] «...поняття
компетентність включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної
галузі, здатність знати й розуміти); знання, як діяти (практичне й оперативне
застосування знань до конкретних ситуацій); знання, як бути (цінності як
невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному
контексті)». Поняття «компетентність» включає не тільки когнітивну й
операційно-технологічну складові, але й мотиваційну, етичну, соціальну,
поведінкову сторони (знання, уміння, систему ціннісних орієнтацій). У
формуванні компетентностей вирішальну роль відіграє не тільки зміст освіти,
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але також і освітнє середовище вищих навчальних закладів, організація
освітнього процесу, освітні технології, включаючи самостійну роботу студентів
тощо.
Основою

запровадження

компетентнісного

підходу

у

формуванні

стандартів вищої освіти має бути Національна система кваліфікацій, зокрема її
складові – Національна і галузеві рамки кваліфікацій та їх дескриптори.
Так, враховуючи нормативні документи [275; 203], було створено проект
розглянутої методики формування галузевих стандартів третього покоління, що
фактично повторював попередні методики [202]. Але, як і в попередній версії,
методика розроблення засобів діагностики не була визначена.
Проект передбачав визначення професійної кваліфікації випускника вищої
освіти, порядок розроблення, подання, проходження експертизи, погодження і
затвердження ГСВО, вимоги до оформлення проекту ГСВО як до текстового
документу. Підіймалося питання термінів підготовки та загальний навчальний
час за програмою підготовки бакалавра, а також розподіл загального
навчального часу за циклами підготовки. Зазначалося що відповідність якості
підготовки випускника вимогам галузевого стандарту вищої освіти має
визначатися його компетентностями з предметної області, у якій індивід добре
обізнаний і в якій він демонструє готовність до виконання діяльності [202].
Визначено соціально-особистісні, загальнонаукові та інструментальні
компетентності. Також наголошено, що професійні компетентності (ці
компетентності

можуть

мати

узагальнений

характер,

притаманний

професіоналу (фахівцю) взагалі або з певного класу (підкласу, групи) професій,
а також визначаються вимогами конкретних професійних стандартів певної
професії або (в разі їх відсутності) експертним шляхом за пропозиціями
відповідних робочих груп на основі європейських аналогів та кваліфікаційною
характеристикою

професії

працівника

(за

Довідником

кваліфікаційних

характеристик професій працівників).
Порядком розроблення [202] визначена методика складання освітньокваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу та
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освітньо-професійної

програми

підготовки.

В

освітньо-кваліфікаційній

характеристиці передбачено розділ «Компетентності щодо вирішення проблем
й задач соціальної діяльності, інструментальних та загально-наукових задач».
Розділ описано узагальнено з використанням багатьох теоретичних положень
без наведення прикладів. Такий підхід значно ускладнив роботу розробників
стандартів та приведення їх до єдиного формату, більш того фактично
унеможливив цю роботу.
Усі інші положення ґрунтувалися на методиці формування стандартів
другого покоління [230].
Представлено методику формування ОКХ, ОПП та порядок затвердження
стандартів, але щодо ЗД питання підіймається лише в форматі необхідності
щодо їх наявності.
Після прийняття Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) створено
методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм на основі
компетентнісного підходу [300]. У даному виданні надано рекомендації щодо
розроблення освітніх програм у контексті нового Закону (трициклова структура
вищої освіти, ЄКТС, НРК, компетентності та результати навчання, система
забезпечення якості вищої освіти) і документів Європейського простору вищої
освіти, узагальнено міжнародний та вітчизняний досвід.
Сучасні

стандарти

вищої

освіти

також

повинні

базуватися

на

компетентісному підході [238] і поділяти філософію визначення вимог до
фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в проекті ЄС Тюнінг –
«Гармонізація освітніх структур в Європі» (англ. Tuning Educational Structures in
Europe, TUNING) [300].
Методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм дозволяють
адекватно конструювати освітні програми і кваліфікації у вищій школі, а це
надає можливості у вирішенні кількох взаємопов’язаних проблем.
По-перше, реально запровадити компетентнісний підхід, а через нього
студентоцентризм, рішуче відійти від предметоцентризму.
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По-друге, забезпечити зрозумілість і порівнюваність результатів навчання,
набутих компетентностей і кваліфікацій, ступенів для всіх зацікавлених сторін і
в такий спосіб створити надійну основу для європейської і світової інтеграції.
По-третє, розвинути культуру академічної автономії і творчості вищих
навчальних закладів як запоруку стійкого саморозвитку.
По-четверте, підвищити відповідальність за створення власних внутрішніх
систем забезпечення якості освітніх програм і кваліфікацій та їх реалізації, що
додасть українській вищій школі національної і міжнародної репутації.
По-п’яте, досягти гнучкості, оперативності в реагуванні на різноманітні
потреби здобувачів і користувачів вищої освіти.
По-шосте, сприяти запровадженню в освітню теорію і практику сучасних
понять, концепцій, принципів і підходів, тобто модернізувати як наукову
рефлексію, так і практику реалізації вищої освіти в цілому.
Нарешті, створити умови для активізації, стимулювання і заохочення
природнього процесу піднесення інституційної спроможності і самостійності
шляхом укрупнення, об’єднання вищих навчальних закладів у потужні
регіональні самодостатні університетські утворення [300, с.4].
Методичні рекомендації детально роз’яснюють співвідношення між
результатами навчання та компетентностями; представлені теоретичні основи,
методологія побудови та сучасні формати опису студентоцентрованої освітньої
програми, її позиціонування в контексті рівнів і галузей у міжнародній та
національній класифікації освіти, взаємозв’язок між освітніми та професійними
стандартами і кваліфікаціями, а також відображення всіх цих питань у Законі
України «Про вищу освіту». Також наведено практичні поради щодо
проектування освітньої програми в цілому [300].
Згідно із іншим проектом ЄС CoRe 2 процес проектування освітньої
програми включає низку кроків [300], у тому числі й визначення підходів до
викладання, навчання та оцінювання:
– погодження

способу

якнайкращого

розвитку

компетентностей і досягнення бажаних результатів навчання;

та

оцінювання
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– передбачення різноманітних підходів до навчання, викладання та
оцінювання.
Отже, при проектуванні освітніх програм є необхідність обґрунтованого
перегляду

і

оптимізація

змісту

навчання,

розроблення

об'єктивних,

орієнтованих на ефективне досягнення кінцевих цілей підготовки, процедур
діагностики рівня сформованості компетентностей майбутніх фахівців.
На сьогодні в законодавчій базі України не розкрито питання механізмів
діагностики результатів навчання.
Висновки до першого розділу
1. Аналіз першоджерел щодо забезпечення якості засвідчує зацікавленість
науковців із різних галузей до проблематики досліджуваного питання. Але
водночас аналіз навчально-методичної та наукової літератури, нормативноправових актів засвідчив недостатню розробленість педагогічних засад
діагностики рівня досягнень студентів як визначального фактора забезпечення
якісної підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців.
2. Виявлено, що розвиток стандартизації вищої освіти в Україні
здійснюється

на

основі

запровадження

компетентнісного

підходу

до

формування результатів навчання, а напрацювання щодо засобів діагностики
рівня сформованості компетентностей як інструменту виміру реальної якості
вищої освіти через заплановані результати навчання в освітніх програмах
підготовки здобувачів вищої освіти практично відсутні.
4. Визначено основні напрями, що потребують дослідження:
– теоретичні основи та методи діагностування результатів навчання,

зокрема бакалаврів гірництва (уточнення компетентностей і визначення
результатів навчання та ступеня їх складності у межах загальноінженерної
підготовки
результатів

бакалаврів

гірництва,

загальноінженерної

удосконалення

методики

діагностики

підготовки

бакалаврів

гірництва,

обгрунтування критеріїв оцінювання результатів навчання);
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– визначення

підготовки

педагогічних

бакалаврів

дисциплінарних

засад

гірництва

компетентностей,

діагностики

(діагностика
аналіз

загальноінженерної

рівнів

сформованості

результатів

педагогічного

експерименту) та їх експериментальна перевірка.
Основні

результати

дослідження,

викладені

у

розділі,

отримали

висвітлення у публікаціях автора [216, 236; 238; 243; 245; 247; 249; 250; 252;
254; 259; 260].
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ГІРНИЦТВА
2.1. Загальна методика та напрями проведення дослідження
На результати підготовки бакалаврів гірництва впливає багато чинників і,
перш за все, це обраний предмет дослідження – педагогічні засади діагностики
результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва, зокрема
формування та застосування засобів діагностики.
Дослідження має на меті виявлення та обгрунтування об’єктивних
педагогічних засад діагностики результатів загальноінженерної підготовки
бакалаврів гірництва для забезпечення якості вищої освіти, що включають
певні принципи і підходи до розроблення та використання засобів діагностики
як складової педагогічних засад діагностики результатів загальноінженерної
підготовки бакалаврів гірництва
Методологія досліджень педагогічних засад діагностики результатів
загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва базувалась на наукових
підходах,

запропонованих

вітчизняними

та

закордонними

вченими

(B. Аванесов [225], С. Бризгалова [31], С. Вітвицька [42], Зарубінська [82],
Г. Карпова [101], В. Майборода [342], С. Калашнікова [118], В. Луговий [141],
О. Пермяков [229], Ж. Таланова [118], Ю. Скиба [342], В. Уруський [225],
Г. Федотова [354], О. Ярошенко [370] та ін.).
Характерною особливістю педагогічного дослідження є те, що вивчення
процесу формування засобів діагностики результатів загальноінженерної
підготовки бакалаврів гірництва здійснюється через аналіз професійної
діяльності.
За своєю гносеологічною структурою емпіричне дослідження є особливим
типом суб’єктно-об’єктних відносин, у яких джерелом первинної інформації

45

завжди виступають інформаційні документи про діяльність та результати
роботи об’єкта, наукові факти щодо компетентності майбутнього фахівця.
У результаті опрацювання теоретичних аспектів і аналізу нормативної бази
вищої освіти, теорії та практики загальноінженерної підготовки бакалаврів
гірництва виявлено суперечності та сформульовано гіпотезу дослідження запровадження

науково

обґрунтованих

педагогічних

засад

діагностики

результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва відповідно до
Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти сприятиме покращенню якості підготовки майбутніх
фахівців із гірництва.
Для перевірки гіпотези та досягнення мети було проведено дослідноекспериментальну роботу на базі Державного вищого навчального закладу
«Національний гірничий університет». Науково-експериментальне дослідження
здійснювалось у чотири етапи і тривало упродовж 2010–2016 рр. Експеримент
мав системний характер і здійснювався в рамках навчальної дисципліни
«Основи теорії транспорту». Експериментом охоплено студентів освітньокваліфікаційного рівня бакалавр в галузі знань 0503 «Розробка корисних
копалин»

за

напрямом

підготовки

050301

«Гірництво».

Усього

експериментальним дослідженням було охоплено 384 особи. Порівняння
результатів у контрольних та експериментальних групах надало можливість
виявити та інтерпретувати різницю між результатами досягнень. Результати
експерименту піддавалися кількісному і якісному аналізу.
Слід зазначити, що загалом, методика педагогічного дослідження,
враховуючи обов’язкову автентичність, має певну структуру.
Методикою можна назвати розгорнутий у часі прийом дослідження.
Природно, що чим точніше і детальніше цей прийом буде відображати
дійсність, тим результативнішим, за інших рівних умов, буде й саме
дослідження. Необхідно враховувати раціональність застосування обраної
методики, достатність та відповідність її задачам дослідження. Слід знати, що
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для кожного етапу дослідження має бути здійснений відбір сукупності методів,
які планується використовувати.
Отже, необхідно установити порядок застосування відібраних методів
дослідження на кожному етапі дослідження, плануючи реалізацію методики,
розгорнуту в часі, з врахуванням її структури:
- виявлення критеріїв та ознак, які впливають на якість підготовки

здобувачів вищої освіти при діагностуванні результатів їх досягнень, та їх
удосконалення;
- апробації засобів і методів діагностики й аналіз їх ефективності;
- визначення порядку узагальнення даних, отриманих у результаті відбору

[312].
На основі програми науково-педагогічного дослідження визначемо методи
дослідження

та

встановимо

взаємозв’язок

завдань

щодо

визначення

педагогічних засад діагностики результатів загальноінженерної підготовки
бакалаврів гірництва (табл. 2.1) [353].
Таблиця 2.1
Зміст методів педагогічного дослідження
Методи дослідження
Теоретичні
Аналіз і синтез – застосовано для виявлення стану дослідження проблеми діагностики
результатів навчання здобувачів вищої освіти; для визначення проблеми пошуку, розроблення
гіпотези; для виокремлення вимог щодо якості вищої освіти, розгляду елементів забезпечення
якості вищої освіти; визначення компонентів педагогічних засад діагностики, їх особливостей
та взаємопов’язаних складових; для обґрунтування критеріїв визначення похідних
компетентностей як результатів навчання; для формування системи принципів і підходів до
розроблення засобів діагностики та використання критеріїв оцінювання результатів
загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва
Систематизація – для розроблення завдань дослідження, складання бібліографії (переліку
джерел, відібраних для роботи з досліджуваної проблеми); формування методики
діагностування результатів навчання
Порівняння – використано на початкових стадіях науково-педагогічного дослідження для
упорядкування педагогічних явищ та понять на основі їх однорідності, що сприяло
подальшому науковому пізнанню, формуванню понятійно-термінологічного апарату; для
визначення та обґрунтування рівня складності та рівня досягнення похідних компетентностей
Емпіричні
Опитування (анкетування) – для визначення форм, методів і ефективності застосування
засобів діагностики рівня досягнень бакалаврів гірництва, зокрема дало можливість дізнатися
про судження, мотиви дій, потреби, інтереси, позиції, погляди викладачів і студентів щодо
використання форм та методів діагностування
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Продовження табл. 2.1
Методи дослідження
Тестування – для розроблення тестових завдань, спрямованих на виявлення досягнення
результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва та проведено тестування
студентів.
Діагностування – дозволило визначити рівень досягнень бакалаврів гірництва
Педагогічний експеримент – для перевірки теоретичних положень щодо педагогічних засад
діагностики результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва, підтвердження
робочої гіпотези
Індуктивно-прогностичні
Моделювання, проектування – для проектування структурно-логічної схеми формування
засобів діагностики результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва; для
визначення педагогічних засад діагностики загальноінженерної підготовки бакалаврів
гірництва; для розроблення інструментарію діагностики, виявлення особливостей його
застосування
Статистичні
Використовували для опрацювання отриманих експериментальних даних з метою
кількісного і якісного аналізу результатів дослідження, ілюстрації етапів дослідження та
візуалізації результатів роботи.

Таким чином, на основі різних підходів до аналізу етапів процесу
формування компетентності було створено загальну методику дослідження, що
передбачає чотири етапи, структурні частини побудовані за методами
наукового пізнання зображені на рис. 2.1.
На першому – організаційно-підготовчому етапі визначено мету й завдання
дослідження; здійснено аналіз відповідної літератури в контексті виявлення
форм засобів діагностики, методів, підходів і принципів їхнього формування.
Здійснено вибірку та базу учасників експерименту.

48
Тема: Педагогічні
засади діагностики
результатів
загальноінженерної
підготовки бакалаврів
гірництва

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування
педагогічних засад діагностики та експериментальна
перевірка застосування засобів діагностики
результатів загальноінженерної підготовки
бакалаврів гірництва для забезпечення якості вищої
освіти

Завдання дослідження

Завдання 1

Завдання 2, 3

Виявити стан
дослідженості
проблем діагностики
результатів навчання
фахівців у вищій
освіті та уточнити
понятійнотермінологічний
апарат, на основі
аналізу наукових,
навчальнометодичних та
нормативноправових
вітчизняних і
зарубіжних джерел

Охарактеризувати
критерії визначення
похідних
(дисциплінарних)
компетентностей як
результатів навчання
та встановлення
ступеня їх складності;
Визначити та
обґрунтувати
педагогічні засади
діагностики
результатів
загальноінженерної
підготовки бакалаврів
гірництва

Розробити засоби
діагностики похідних
(дисциплінарних)
компетентностей як
результатів навчання
бакалаврів гірництва за
навчальною
дисципліною
загальноінженерного
циклу підготовки
«Основи теорії
транспорту» ізаційний
механізм їх застосування

Розділ 2
Теоретичні засади та
методика діагностики
результатів загально
інженерної підготовки
бакалаврів гірництва

Розділ 2
Теоретичні засади та
методика діагностики
результатів загально
інженерної підготовки
бакалаврів гірництва

Розділ 1
Сучасний стан
розробленості теорії і
практики діагностики
загальноінженерної
підготовки бакалаврів
гірництва

Завдання 4

Завдання 5
Експериментально
встановити
результативність
застосування
засобів
діагностики рівня
сформованості
компетентностей
бакалаврів
гірництва на
визначених
педагогічних
засадах.

Розділ 3
Експериментально-дослідна
перевірка ефективності
впровадження педагогічних
засад діагностики загально
інженерної підготовки
бакалаврів гірництва

Висновки та рекомендації

Рис. 2.1. Узагальнена схема функціональної залежності структурних частин
дисертації.
Вивчалися форми засобів діагностики, методи, підходи та принципи їх
формування, методики оцінювання рівня досягнень студентів, що впливають на
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якість підготовки фахівців. Здійснено вибірку та базу учасників експерименту.
Комплектування груп відбулося до початку експерименту, що виключило
вплив дослідника на підбір кадрів для експериментальних груп.
Аналіз

вітчизняної

та

зарубіжної

наукової,

навчально-методичної

літератури з проблем діагностики рівня досягнень студентів дозволив уточнити
зміст поняття «педагогічні засади діагностики» та визначити термін «похідна
компетентність».
При аналізі наукових, навчально-методичних та нормативно-правових
вітчизняних та зарубіжних джерел інформації з проблеми педагогічних засад
діагностики результатів підготовки фахівців у вищій освіті були застосовані
методи системно-структурного аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення,
систематизації.
На другому – констатувальному етапі визначено місце та роль
загальноінженерної підготовки бакалаврів

гірництва,

теоретичні засади

діагностики рівня досягнень студентів.
Проаналізовано освітні стандарти підготовки фахівців напряму підготовки
гірництво й засоби діагностики які використовуються при встановленні рівня
досягнень студентів за навчальною дисципліною «Основи теорії транспорту».
Вивчено методику оцінювання рівня досягнень студентів з дисципліни
загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва.
Оскільки теоретичний висновок вимагає емпіричного підтвердження, це
стало основою розроблення анкет для викладачів. Проведено опитування
викладачів в Державному вищому навчальному закладі «Національний
гірничий університет» щодо форм, методів діагностики результатів досягнень
студентів. Результати опитування стали не лише підтвердженням теоретичних
пошуків, але й доповнили напрями вдосконалення процедур діагностики рівня
досягнень студентів.
Діагностика

сформованості

компетентностей

–

одна

з

найменш

розроблених проблем у вітчизняній педагогіці, що пов’язано як з новим
об’єктом діагностування – компетентностями – результатами навчання, так і з
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складністю досліджуваної проблеми. Даний етап дослідницької роботи
дозволив виявити шляхи підвищення якості підготовки фахівців, актуальні для
суб’єктів освітнього процесу – викладачів та студентів, став основою для
формування методичних матеріалів щодо вимірювання і оцінювання рівня
сформованості компетентностей здобувачів вищої освіти.
Визначено та обґрунтовано педагогічні засади діагностики результатів
навчання бакалаврів гірництва у межах загальноінженерної

підготовки які

містять сукупність системно пов’язаних теоретико-методологічних принципів і
підходів, що відображають організацію, реалізацію і забезпечення процесів
діагностування

результатів

навчання

та,

відповідно,

сформованих

компетентностей.
На формувальному – третьому етапі експерименту було визначено зміст
підготовки

бакалаврів

гірництва

в

рамках

навчальних

дисциплін

загальноінженерної підготовки, виявлено компетентності, що відносяться до
транспортного спрямування та забезпечуються навчальною дисципліною
«Основи теорії транспорту». На основі дослідження вимог системи праці,
відображених в стандартах підготовки бакалаврів гірництво [51; 52] та в
кваліфікаційних

вимогах

[40],

встановлено

необхідний

ступінь

компетентностей, достатній для професійної діяльності бакалаврів гірництва.
Розроблено програму навчальної дисципліни «Основи теорії транспорту» із
зазначенням необхідного для засвоєння рівня і обсягу навчального матеріалу,
запропоновано принципи та розроблено засоби діагностики рівня досягнень
студентів з дисципліни «Основи теорії транспорту» відповідного ступеню
складності. Засоби діагностики формуються як узагальнені та конкретизовані
завдання.

Узагальнені

завдання

формуються

в

контексті

«похідна

компетентність фахівця – узагальнене завдання». Конкретизовані завдання із
чисельною або іншою конкретизацією вихідних даних створюються шляхом
трансформації узагальнених завдань, наведених у програмі навчальної
дисципліни.
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Програма дисципліни містить навчальні цілі, відповідні навчальні модулі
та тезисний зміст модулів. Навчальні цілі дисципліни сформульовані у вигляді
похідних компетентностей (результатів навчання) фахівця, що є деталізацією
структури

компетентностей,

відображеної

в

програмі

підготовки

(кваліфікаційній характеристиці фахівця). Водночас компетентності фахівця є
інформаційною базою для формування засобів діагностики.
На

формувальному

етапі

дослідження

обґрунтовано

критерії

та

особливості оцінювання результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів
гірництва, а також удосконалено методику застосування засобів діагностики.
Для оцінювання якості виконання конкретизованого завдання та можливості
оскарження результатів оцінювання використовуються еталони рішень –
зразки правильного й повного рішення.
Акцентовано увагу на тому, що в якості інструменту оцінювання рівня
досягнень студентів використовувався програмний комплекс автоматизованої
оцінки. Комплекс представляє собою завдання в тестовій формі закритого типу.
Кожне завдання тесту передбачає наявність ступеня складності. Ступінь
складності завдання
продемонструвати

залежить

при

від

відповіді,

виду
і

умінь,

збігається

які

студент

зі ступенем

повинен

складності

компетентностей, відображених в програмі навчальної дисципліни. Як і
структура будь-якої діяльності, рівень компетентностей, відповідно і ступінь
складності питання, представлені у вигляді чотирьох послідовних ступенів [21].
Ступінь складності компетентностей, який відповідає ступеню складності
завдання, враховується при оцінюванні рівня досягнень студентів як коефіцієнт
складності. Кількість завдань і ступінь їх складності в кожному білеті однакові.
У

програмному

комплексі

врахована

значимість

змістових

модулів,

інформаційна складова яких відображена в завданнях – коефіцієнт вагомості.
Коефіцієнт вагомості кожного завдання становить від одного до 100 і залежить
від відсотка вагомості смислового модуля в загальному обсязі матеріалу
дисципліни. Сума коефіцієнтів вагомості всіх завдань у білеті повинна
дорівнювати 100.
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Оскільки при тестуванні важливим фактором є час, у програмному
комплексі є можливість його обмеження для контролю і передбачено вплив
витраченого часу на оцінку.
Наголошується та тому, що складовими елементами, які формують
реальну основу якісної підготовки висококваліфікованих фахівців з гірництва, є
відповідність змісту освіти актуальним вимогам майбутньої професійної
діяльності; зв’язок змісту навчання з вимогами роботодавців.
Також на цьому етапі експерименту було перевірено на предмет
можливості

віднесення

конкретизованих

завдань,

які

передбачалося

використовувати на контрольних заходах, до тестових завдань за методикою,
запропонованою в посібнику для викладачів з розроблення педагогічних тестів
[225].
На

четвертому

–

контрольно-узагальнюючому,

етапі

впроваджено

розроблені засоби діагностики та удосконалену методику оцінювання рівня
досягнень студентів в освітній процес ВНЗ України. Виявлено та зіставлено
рівні досягнень студентів в експериментальних та контрольних групах.
Здійснено

загальні підсумки

проведеної експериментальної роботи

та

сформульовано висновки.
Аналізувалися результати поточних і підсумкових контрольних заходів з
навчальної

дисципліни

«Основи

математично-статистичних методів

теорії

транспорту».

перевірено

За

допомогою

ефективність

розробленої

моделі, для розрахунку статистичних показників і побудови діаграм було
застосовано

програму

MS

Excel

2010,

описано

та

викладено

зміст

експерименту, сформульовано наукові висновки.
Отже, діагностику результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів
гірництва важливо проводити на таких засадах, які найбільш ефективно
сприятимуть якісному рівню підготовки фахівців гірництва. Необхідно
здійснити пошук теоретичного шляху усунення об'єктивних і суб'єктивних
причин, які спричиняють стримування розвитку якісної підготовки фахівців.
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Педагогічні

2.2.

засади

діагностики

результатів

навчання

загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва
Досягнення студентів та показники їхньої успішності – індикатори, які
повинні оброблятися інформаційними системами вищого навчального закладу
для аналізу інформації про освітню діяльність та ефективного управління
освітніми програмами задля забезпечення якості вищої освіти.
Якість вищої освіти визначає характеристики результатів навчання у
вищому навчальному закладі. Тому важливо фіксувати зміни в системі знань,
умінь, навичок, інших компетентностей студентів на всіх етапах освітнього
процесу [11]. Для цього необхідна регулярна діагностика набутих студентами
компетентностей та рівня їх сформованості. Отже, проблема якості вищої
освіти пов'язана з проблемою діагностики рівня досягнень студентів.
Термін

«діагностика»

та

процедура

її

застосування

запозичені

педагогічною наукою з технічної сфери. В енциклопедії [25] стверджується, що
«технічна діагностика – дисципліна, що вивчає і встановлює ознаки дефектів
технічних об'єктів, а також методи і засоби виявлення та пошуку дефектів».
Основний предмет такої діагностики є організація ефективної перевірки
справності, працездатності, правильності функціонування об'єктів і процесів,
тобто організація процесів діагностування технічного стану об'єктів при їх
виготовленні та експлуатації (під час, до і після застосування).
У словнику [325] технічна діагностика розглядається як «встановлення і
вивчення

ознак,

що

характеризують

наявність

дефектів

в

(машинах,

механізмах) для передбачення можливих відхилень у режимах їх роботи, а
також розробці методів і засобів виявлення та локалізації дефектів у технічних
системах».
У роботі [39] виявлення та аналіз усіх умов педагогічного процесу, точне
визначення його результатів – це педагогічна діагностика. Педагогічна
діагностика дозволяє ефективно керувати дидактичним процесом, досягати
оптимальних результатів, визначених цілями навчання. За умов організації
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освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу кінцевий результат
навчання є запланованим і включає не лише суму знань студентів, але й
сформованість низки компетентностей.
Ковальчук Г. зазначає, що діагностика результатів навчальної діяльності
студентів – це теоретично обґрунтована та практично апробована педагогічна
система встановлення основних ознак, які характеризують сформовані в
процесі навчання компетентності студента – майбутнього фахівця [112].
Незважаючи на те, що в педагогіці існує значна кількість видів
діагностування
діагностування,

(наприклад,
дидактичне

педагогічне
діагностування,

діагностування,
діагностування

освітнє
результатів

навчання, діагностування навченості, діагностування професійних умінь,
діагностичне оцінювання), які відрізняються, зокрема предметною областю
діагностичної діяльності, всі вони будуються на спільних засадах діагностики.
Термін «засада» (основа, початок, принцип) означає те головне, на чому
базується щось – явище, поняття, процес тощо. Зміст категорії «засада» слід
розкривати через синонім іншомовного походження – «принцип» (лат.
першооснова, основа, начало). Принципи або засади – це узагальнений вираз
суті певного явища, що відображає об’єктивно існуючу реальність і
закономірності, які існують у ній, це твердження, яке сприймається як головне,
важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане.
У філософському розумінні принцип є теоретичним узагальненням
найбільш типового, що констатує і виражає закономірність, покладену в основу
пізнання взагалі або в основу будь-якої галузі знань. У науці принципи – це
загальні вимоги до побудови припущення, гіпотези або теорії, сформульовані
як те первинне, що лежить в основі певної сукупності фактів. Принципи
формулюються в процесі пошуку істини, а тому можуть виникати, змінюватися
і застарівати [169].
При характеристиці різноманітних систем принципи відображають ті
суттєві характеристики, що відповідають за правильне функціонування
системи, без яких вона не виконувала б свого призначення. Отже, педагогічні
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принципи діагностики – основні ідеї, базові положення, засади, що вказують на
шляхи, способи планування, організації, регулювання діагностичної діяльності.
Аналіз результатів досліджень з проблематики діагностики результатів
підготовки здобувачів вищої освіти дозволив встановити, що більшість
науковців та практиків-педагогів відносять до засад діагностики формування
та дослідження об’єкту, предмету, мети, задач (завдань), функції та принципи
педагогічної діагностики. У таблицях 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 наведено сутність
зазначених категорій.
Таблиця 2.2
Визначення об’єкту та предмету діагностики
Джерело
Інтернет [62]

Сутність об’єкту
Виявлення рівня навчальних досягнень у засвоєнні змісту освіти:
знань, вмінь та навичок; досвіду творчої діяльності; досвіду емоційноціннісних ставлень до навколишньої дійсності.
В. Уруський [225]
Вивчення результативності навчально-виховного процесу та
зростання педагогічної майстерності викладачів.
І. Зязюн [92]
Відстеження якісних змін, що відбуваються в суб'єкті діагностики,
де важливу роль відіграє аналіз основних знань, набутих умінь,
сприйнятих і генерованих студентом цінностей
А. Прохоров
Організація ефективної перевірки правильності функціонування
[325]
об’єктів та процесів (до, під час та після), тобто організація процесів
діагностування стану об’єктів при їх виробництві та експлуатації.
В. Ортинський
Планування оптимальних педагогічних процесів, тобто реалізація
[213]
ефективного навчання за рахунок менших витрат і раціонального
поєднання організаційно-дидактичних засобів та методів навчання.

Метою педагогічної діагностики знань є:
- прояв і розвиток системи компетентностей майбутнього фахівця;
- виявлення, перевірка і оцінка рівня здобутих знань, сформованих умінь і
навичок;
- порівняння фактичних результатів навчально-пізнавальної діяльності із
запланованими, наперед установленими стандартами;
- стимулювання цілеспрямованої систематичної, інтенсивної роботи
студентів;
- підвищення об’єктивності оцінювання;
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- одержання своєчасної інформації про стан засвоєння змісту програми на
всіх етапах навчання.
У відповідності з метою та цілями визначаються науково-практичні
завдання застосування педагогічної діагностики. До основних завдання слід
віднести [335]:
1. Актуалізація професійних знань, умінь і навичок, що формуються,
загальні та професійні компетентності.
2. Реалізація взаємозв'язку теорії з практикою.
3. Формування і розвиток прогностичного, творчого стилю мислення.
4. Закріплення раніше вивченого матеріалу.
5. Розвиток практичних умінь і навичок у самостійній роботі.
6. Створення умов для подальшої диференціації студентів за рівнями
засвоєння.
7. Підготовка студентів до сприйняття і засвоєння нового навчального
матеріалу.
8. Забезпечення педагогічної корекції рівня професійно значущих знань,
умінь, навичок і властивостей особистості тощо.
Таблиця 2.3
Визначення мети та задач (завдань) діагностики
Джерело
Сутність мети
К. Інгенкамп Оптимізувати процес індивідуального навчання; в інтересах суспільства
[93]
забезпечити правильне визначення результатів навчання; керуючись
критеріями, що заздалегідь розроблені, звести до мінімуму помилки під час
переводу тих, хто навчається, з однієї навчальної групи до іншої, під час
направлення їх на курси і вибору спеціалізації навчання
Визначення рівня прояву та розвитку системи компетентностей особистості
М. Євтух,
студентів; виявлення, перевірка та оцінювання рівня здобутих ЗУН
Е. Лузік,
студентів і якості засвоєння навчального матеріалу на всіх етапах навчання;
Л. Дибкова
порівняння реальних результатів навчально-пізнавальної діяльності з
[69]
запланованими; оцінювання відповідності змісту, форм, методів і засобів
навчання цілям і завданням підготовки фахівців відносно галузевої
компоненти державних стандартів освіти з певного напряму підготовки;
стимулювання систематичної самостійної роботи та пізнавальної
активності студентів; визначення рівня розвитку творчих здібностей,
мотивації навчання; оцінювання та самооцінювання ефективності
самостійної та індивідуальної роботи студентів; розроблення шляхів
підвищення якості навчання шляхом впровадження у навчальний процес
інноваційних технологій
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Продовження табл. 2.3
Джерело
М. Аузіна,
Г. Голуб,
А. Возна
[11]

Б. Бітінас,
Л. Катаєва
[22]
В. Уруський
[225]

В. Сучков,
Р. Сафін,
Е. Корчагін
[335]

Сутність мети
Прояв і розвиток системи компетентностей особистості; підвищення
зацікавленості у вивченні навчального матеріалу; стимулювання
систематичної самостійної роботи; одержання постійної інформації про
стан засвоєння змісту програм навчальних дисциплін на всіх етапах
навчання; виявлення, перевірка та оцінка рівня здобутих знань, умінь та
навичок; підвищення об’єктивності оцінки; виявлення і розвиток творчих
здібностей; порівняння фактичних результатів навчально-пізнавальної
діяльності зі запланованими, встановленими стандартами; стимулювання,
мотивування цілеспрямованої, систематичної, інтенсивної роботи;
визначення напрямів здійснення необхідних коректив навчального
процесу; запровадження здорової конкуренції у навчанні.
Основне завдання педагогічної діагностики – виявлення оптимальних
сукупностей фіксованих показників стану педагогічних явищ і процесів, де
кожний окремо взятий показник тільки з певною мірою ймовірності
свідчить про цей стан.
Головні завдання: визначити виховний потенціал педагогічного
колективу; визначити реальні умови формування класних колективів;
виробити єдині педагогічні позиції, підвищити ефективність виховних
впливів; виробити єдині педагогічні вимоги; сприяти розвитку
самосвідомості і особистої відповідальності вихователів та вихованців.
Задачі проведення діагностики: актуалізація професійно важливих знань,
вмінь, навичок; здійснення спадкоємності змісту всіх видів практичної
підготовки; формування та розвиток прогностичного, творчого стилю
мислення; закріплення раніше вивченого матеріалу; розвиток вмінь та
навичок у самостійній роботі; створення умов для подальшої диференціації
студентів за рівнями засвоєння навчального матеріалу; забезпечення
педагогічної корекції рівня професійних знань, вмінь, навичок та особистих
властивостей.

Таблиця 2.4
Визначення функцій діагностики
Джерело
Інтернет
[62]
В. Уруський
[225]
В. Сучков, Р. Сафин,
Е. Корчагин
[335]
М. Аузіна, Г. Голуб,
А. Возна [11]

Сутність
Контролююча,
діагностично-коригуюча;
стимулюючомотиваційна; навчальна; виховна.
Аналітична, оцінкова, контролююча, корекційна, орієнтаційна,
інформаційна, мотиваційна, стимулююча.
Інформаційна,
аналітична,
орієнтаційна,
контролююча,
управлінська.
Контролююча, навчальна, діагностико-коригуюча, стимуляційномотиваційна, виховна.
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Узагальнюючи вищезазначене, педагогічні засади діагностики – це
об’єкт, предмет, мета, завдання, функції та принципи методи, методики, засоби
процесу

виявлення,

ефективної

перевірки

та

аналізу

правильності

функціонування освітніх об'єктів і процесів, визначення їх результатів та ознак,
що характеризують наявність недоліків, для розроблення методів і засобів
виявлення та усунення цих недоліків.
Таблиця 2.5
Визначення принципів діагностики
Джерело
І.П. Підласий
[266]
М. Аузіна,
Г. Голуб,
А. Возна
[11]
В Уруський
[225]
В. Сучков,
Р. Сафин,
Е. Корчагин [335]

Сутність
Об'єктивність, процесуальність, детермінізм, персоналізація,
компетентність діагностуючого.
Індивідуальний характеру контролю (особистісно-орієнтований
підхід до оцінювання), гласність контролю, систематичність,
диференційованість засобів діагностики, тематична спрямованість,
вимогливість
викладача,
умотивованість
та справедливість
оцінювання.
Цілеспрямованість та адресність, обов’язковий облік результатів,
відповідність діагностичних процедур сучасним досягненням
педагогічної науки і практики, системність і неперервність.
Об’єктивність, систематичність, наочність (гласність).

Автори [335] характеризують визначені принципи таким чином. Принцип
об'єктивності характеризується науково обґрунтованим змістом діагностичних
тестів (завдань, питань), діагностичних процедур; рівним, толерантним
ставленням викладача до всіх студентів; точними, адекватними і однозначно
встановленими критеріями оцінювання знань, умінь, навичок (загальних та
професійних компетентностей).
Проведення діагностичного контролювання на всіх етапах дидактичного
процесу – від початкового сприйняття знань до їх практичного застосування –
забезпечує

принцип

систематичності.

Він

вимагає

регулярного

діагностування всіх студентів на протязі всього терміну навчання у ВНЗ,
комплексного підходу, що дозволяє підпорядковувати різні форми контролю
одній меті, метод і засоб діагностики, перевірки, оцінювання.
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Проведення відкритих випробувань всіх студентів за одним і тим же
критеріям відповідає принципу гласності. Рейтинг кожного студента при цьому
носить наочний, порівнянний характер. Оголошення і мотивація оцінок
дозволяє судити про еталони вимог до нього, а також про об'єктивність
викладача.
Дослідники в роботі [39] вважають, що діагностичне оцінювання
спрямовується на визначення рівня предметної компетентності студентів з
певної

проблематики.

Основними

принципами

оцінювання

навчальних

досягнень студентів виступають:
- принцип диференційованості (індивідуальності) навчальних досягнень –
це врахування особливостей студента, рівня його підготовки, інтелектуальних
можливостей, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку кожного студента;
- принцип об’єктивності оцінювання навчальних досягнень – це науково
обґрунтований

зміст

діагностичних

процедур,

оцінювання

результатів

навчальної діяльності кожного студента з позицій гуманізму і демократизму;
- принцип відкритості (прозорості) оцінювання – це здатність викладача
обґрунтувати визначений бал, довести віднесення результатів студента до того
чи іншого оцінювального рівня;
- принцип тематичності оцінювання навчальних досягнень – це проведення
контролю з окремих тем, розділів відповідно до тематичних блоків або модулів
від початкового сприйняття студентом основ знань до їх практичного
застосування;
- принцип єдності вимог до оцінювання навчальних досягнень – це
однакове ставлення до кожного студента, застосування до всіх учасників
процесу

оцінювання

однакових

критеріїв

відповідно

до

освітньо-

кваліфікаційних характеристик напрямів підготовки і спеціальностей;
- принцип економічності оцінювання навчальних досягнень – обсяг
завдань повинен бути співвіднесений з наявним бюджетом часу студентів, а
зміст – доступним і зрозумілим;
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- принцип систематичності й системності – оцінювання має здійснюватись
на всіх етапах навчального процесу і відповідати структурним компонентам
змісту

навчального

матеріалу,

що

підлягає

перевірці

у

їх

логічній

послідовності;
- принцип плановості – оцінювання має здійснюватись у терміни,
передбачені робочою програмою курсу;
- принцип вимогливості передбачає професійне виконання викладачем
своїх

функцій

щодо

встановлення

об’єктивних

результатів

навчання,

визначення дійсного рівня підготовки кожного студента.
Основними підходами до забезпечення якості вищої освіти та освітнього
процесу в документах Європейському просторі вищої освіти – Європейські
стандарти та рекомендації із забезпенння якості, – визначено компетентнісний
та студентоцентрований підходи.
Отже, можна запропонувати таку систему принципів та підходів
розроблення та використання засобів діагностики як складової педагогічних
засад діагностики – принципи відповідності, послідовності, відкритості та
прозорості, об’єктивності, систематичності та системності, які в сукупності з
компетентнісним і студентоцентрованим підходами складають методологічну
основу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;.
Слід відзначити, що в зазначених дослідженнях не розглядається
методологія розроблення та застосування засобів діагностики в умовах
компетентнісного підходу. Дослідники в роботі [335] наполягають, що
педагогічна діагностика повинна включати три аспекти: функціональний,
структурний,

психособистісний.

При

функціональному аспекті система

діагностики виконує наступні функції: інформаційна – отримання даних про
ефективність практичної підготовки, що забезпечує зростання професійних,
особистісних, соціальних якостей студента; аналітичну – використання
отриманого матеріалу для аналізу і визначення оптимального шляху і підбиття
підсумків навчальної підготовки; орієнтовну – для управлінської орієнтації в
умовах організації процесу навчання, при визначенні шляхів його корекції;
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контрольну – підтримка практичної підготовки на відповідному рівні;
управлінську – регулювання ходу формування компетентностей.
У структурному аспекті в процедуру педагогічної діагностики входять
наступні компоненти: організація діагностики, що включає попередній аналіз
змісту підготовки; підготовчий етап, на якому розробляється програма
діагностики, визначаються та розробляються засоби діагностики, підбираються
експерти, визначається об’єкт та зміст того, що підлягає діагностиці;
проведення діагностики; обробка та аналіз результатів. Сьогодні потрібно не
просто здійснювати діагностику рівня досягнення результатів освіти, а
комплексну діагностику розвитку всіх сторін особистості майбутнього фахівця,
які проявляються в його професійній та соціальній діяльності. У методичному
аспекті рішення поставленої задачі припускає управління процесом діагностики
в єдності трьох її складових: змістовною, операційно-процесуальної та
психорегулятивної. Перша з названих сторін орієнтує на діагностику рівня
засвоєння досліджуваного матеріалу, друга – на оволодіння професійними
вміннями та навичками, третя – на розвиток і контроль професійно значущих
якостей особистості.
Невід’ємними складовими педагогічних засад діагностики є методи,
методики, засоби діагностування, а для ефективного діагностування результатів
навчання необхідно відповідне організаційне забезпечення.
Необхідність підвищення якості підготовки спеціалістів в умовах
реформування вищої освіти стимулює пошук нових форм і методів організації
освітнього

процесу,

застосування

прогресивних

технологій

навчання.

Відповідно, освітній процес повинен враховувати тенденції суспільного і
психологічного розвитку молоді, а форми і методи реалізації освітнього
процесу – принципи справедливості, конкуренції, всеохоплюючого контролю і
самоконтролю, дисципліни та відповідальності, співробітництва студентів та
викладачів.
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Основними методами діагностики навчальних досягнень студентів [37] є:
усна, письмова, графічна, практична і тестова перевірка, спостереження
(умовно).
Усна перевірка сприяє розвитку вміння студентів мислити, грамотно,
логічно і послідовно викладати власні думки, розвивати культуру усного
мовлення, забезпечує оволодіння науковою термінологією.
Використання цього методу вимагає від викладача значних зусиль і
майстерності: вміння грамотно, логічно і доцільно формулювати запитання,
спонукати студентів до активного мислення, уважно слухати відповіді,
об'єктивно оцінювати їх, враховувати індивідуальні особливості, спрямовувати
свої дії на особистість студентів і розвивати в кожного з них комунікативні
здібності.
Письмова перевірка є ефективним методом аналізу, оскільки дозволяє
протягом певного фіксованого часу одночасно перевірити рівень теоретичних
знань, практичних умінь і навичок усіх студентів академічної групи. Це сприяє
підвищенню якості самостійної пізнавальної діяльності студентів, формуванню
культури писемного мовлення, ефективності використання навчального часу.
Викладач повинен готувати з кожної теми багатоваріантні завдання, щоб
забезпечити самостійність праці студентів. Тривалість часу виконання таких
робіт може бути різною. Усі роботи викладач повинен ретельно перевіряти й
об'єктивно оцінювати.
Графічна перевірка спрямована на виявлення умінь і навичок студентів у
процесі виконання ними різних видів графічних робіт: побудова таблиць, схем,
графіків, діаграм та ін. Така робота сприяє розвитку у студентів просторового
мислення, оволодінню методами систематизації, узагальнення, моделювання
опорних схем тощо.
Практична перевірка тісно пов'язана з залученням студентів до конкретної
практичної діяльності, за якої перевіряються вміння застосовувати засвоєні
знання та сформовані уміння і навички на практиці. Логічно така перевірка
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випливає із сутності процесу пізнання, в якому практика відіграє спонукальну і
контролюючу роль.
Потрібно ретельно підходити до підготовки завдань, які б спонукали
студентів до застосування знань на практиці. Важливо, щоб ці завдання мали
чітку професійну спрямованість.

Адже

рівень професійної підготовки

майбутніх фахівців визначається передусім умінням і готовністю застосовувати
теоретичні знання у конкретній практичній діяльності. Визначаючи завдання
для практичної перевірки, треба дбати про забезпечення умов самостійної та
евристичної навчально-пізнавальної діяльності студентів.
Тестова перевірка набуває все більшого поширення і має потенційно вищу
ступінь ефективності порівняно з традиційними методами діагностики.
Істотною перевагою тестування є те, що за його допомогою можна одночасно
охопити великі групи студентів. Відсутність безпосереднього контакту зі
студентом під час тестування робить тестовий контроль об’єктивнішим, але у
процесі тестування підвищується ймовірність впливу на результати випадкових
чинників.
Одним із напрямів підвищення якості освітнього процесу у вищій освіті є
суттєва

зміна

психолого-педагогічних

та

методичних

засад

контролю

навчальних досягнень студентів. Для визначення рівня набутих знань, умінь і
навичок, тобто складових компетентностей фахівця, останнім часом стали
активно використовувати таку форму контролю, як тестування. Саме
тестування, рейтинги, сучасні засоби педагогічного контролю і оцінювання
можуть покращити якість навчання студентів, удосконалити навчальну,
методичну,

виховну

діяльність

викладачів

і

управлінську

діяльність

адміністрації вищого навчального закладу.
Теоретичні основи тестування

(і створення

тестів) розроблені й

удосконалюються в роботах таких дослідників, як І. Цатурова, В. Коккота,
В. Аванесов [1], І. Рапопорта, М. Берещук [19], В. Лисенко, В. Кузнєцова та ін.
Як показує аналіз праць з досліджуваної проблеми, питання щодо оцінювання
успішності студентів в умовах впровадження тестового контролю вирішувалися в
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умовах знаннєвої парадигми навчання та недостатньої комп'ютеризації та
інформатизації освітнього процесу.
Існують різні форми тестових завдань.
В. Рисс запропонував таку класифікацію тестів: 1) тест-альтернатива;
2) тест-відповідність; 3) множинний вибір.
У роботі [39] виділяють такі форми.
Тестові

завдання

з

вибором

однієї

правильної

відповіді;

при

конструюванні такого завдання викладач має уникати створення ситуації, за
якої можливе просте вгадування відповіді; важливо моделювати завдання таким
чином, щоб студент аргументував свій вибір відповіді, аналізував, чому інші
відповіді він вважає помилковими або неповними.
Існують також тестові завдання на доповнення, завдання з короткою
відповіддю, завдання з розгорнутою відповіддю.
Тестові завдання на встановлення відповідності; цей формат належить до
категорії логічних пар і називається ще форматом розширеного вибору;
завдання цього типу складається з інструкції-завдання та двох колонок, у яких
частини матеріалу позначено літерами (ліворуч) і цифрами (праворуч); від
студента вимагається співвіднести поданий матеріал і поряд з літерою записати
цифру (декілька рядків із цифрами зайві);
Тестові завдання на послідовність дій потребують переструктурування
даних або елементів будь-якої комбінації. Використання таких завдань доцільне
у разі тестування умінь та знань правильної послідовності дій (нормативної
діяльності), алгоритмів діяльності, послідовностей, технологічних прийомів
тощо.

Можливе

також

їх

використання

при

тестуванні

знань

загальноприйнятих формулювань визначень, правил, законів, фрагментів
нормативних документів.
Такі тестові завдання використовують, як правило, у вигляді уявної моделі
послідовних дій, етапів, уявного тренажера тощо. Той, хто тестується, повинен
проставити

правильні

порядкові

розташованих у вільному порядку.

номери

компонентів

дій

чи

етапів,
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Тестовий контроль виділяють [187] як засіб оптимізації освітнього
процесу. Якщо раніше тестова форма контролю була предметом дискусії, то на
сьогоднішній день доцільність використання тестів визнана у психології,
педагогіці.
Cьогодні вибір на користь тестування вже зроблений (впровадження
систем менеджменту якості, безсесійна форма організації освітнього процесу).
Нормативні документи з розроблення державних галузевих стандартів
вищої освіти України (ГСВО) передбачали впровадження засобів діагностики
якості вищої освіти, тож під час розроблення складової частини засобів
діагностики рівня професійної підготовки студентів за результатами певних
етапів навчання мало використовуватися тестування як метод вимірювання та
оцінювання рівня сформованості професійних знань, умінь і навичок. Існувало
дві принципові точки зору щодо наповнення складової ГСВО «Засоби
діагностики якості вищої освіти». Перша полягала в тому, що засоби
діагностики в стандартах повинні бути сформовані у вигляді бази даних
тестових завдань державної атестації. Серед аргументів на користь такого
підходу на перше місце слід поставити забезпечення єдиних вимог до рівня
підготовки фахівців одного напряму підготовки у різних ВНЗ країни. Крім того
є можливість об’єктивного порівняння якості підготовки у таких закладах, що
може

стати

додатковим

індикатором

для

визначення

рейтингу

конкурентоспроможності ВНЗ.
Друга точка зору щодо наповнення складової ГСВО «Засоби діагностики
якості вищої освіти» – складова стандарту має містити лише загальні вимоги
для розроблення таких тестових завдань [187].
Постанова КМУ від 31.12.2005 р. № 1312 «Про невідкладні заходи щодо
запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості
освіти» затвердила Положення про Український центр оцінювання якості
освіти. Відтоді вступники до ВНЗ зараховуються за результатами зовнішнього
незалежного тестування. Отже, тестування дедалі більше застосовується в
Україні для діагностування рівня знань тих, хто здобуває освіту в нових умовах
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розвитку

соціально-економічного

суспільства.

Це

потребує

наукових

досліджень у сфері тестування як методу вимірювання рівня професійної
підготовки

студентів,

удосконаленості

методології

розроблення

та

впровадження в освітній процес такої форми контролю.
Актуальність питань, пов’язаних із впровадженням в освітній процес такої
форми контролю якості освіти студентів, як тестування, обумовлено
необхідністю розв’язання суперечностей, що виникли внаслідок входження
України до Європейського простору вищої освіти. Суперечності полягають у
невідповідності між нагальною потребою широкого впровадження практики
тестування та невдосконаленим методичним забезпеченням та організацією
впровадження цього виду контролю, відсутністю досвіду такої роботи у
викладачів.
Тестовий контроль навчальних досягнень студентів правомірно виступає
об’єктом педагогічних досліджень, оскільки практика модернізації підготовки
фахівців у вищій школі потребує обґрунтованих вимог до завдань, функцій,
принципів розробки та впровадження цієї форми контролю, змістового
наповнення, критеріїв визначення її якості та об’єктивності [70].
У світовій педагогічній практиці проблема створення та застосування
тестів має широке наукове обгрунтування та високий ступінь дослідженості.
Про це свідчить і поява у вітчизняній літературі тестових завдань, зокрема з
хімії: для самостійних та контрольних робіт (Н. Буринська, Н. Городова,
Г. Китайгородська); табличні тести (А. Берлін, Ю. Новіков); для підсумкового
контролю знань, умінь і навичок учнів (Т. Кошель, В. Новицька, О. Ярошенко);
оперативного поточного контролю якості знань (Л. Андреєва, Б. Єршова,
Р. Лідін, В. Староста, К. Староста); самоконтролю (А. Скок, Н. Титаренко);
тематичного контролю (Н. Буцька, Ф. Гафурова, Р. Гур'янов, Н. Захарова,
С. Лигін, К. Староста, В. Староста, Н. Титаренко, Г. Урванцева).
Багатьма авторами [1; 4; 32; 38; 170; 224; 227; 357] доведено, що тестовий
контроль є одним із ефективних методів визначення та оцінювання навчальних
досягнень за наслідками певних видів та етапів навчальної роботи, засобом
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діагностики

рівня

освітньо-професійної

підготовки

випускників

вищих

навчальних закладів.
Для з'ясування ставлення студентів до різних методів контролю
навчальних досягнень автором було проведено опитування, здійснено аналіз та
узагальнення, які показали перевагу тестування [221].
Безпосереднім чином тестування торкнувся процес інформатизації освіти,
оскільки тести виявилися найбільш зручним засобом контролю, орієнтованим
на застосуванні персонального комп'ютера. Комп'ютеризація контролю і оцінки
формування професійних компетентностей повинна стати одним з важливих
напрямів використання інформаційних технологій підтримки освітнього
процесу. Як зазначалося, реалізація освітнього стандарту підготовки фахівця
вимагає стандартної процедури (технології) перевірки, вимірювання, оцінки
рівня підготовки. У цій ситуації саме комп'ютерний тест з його чітким
алгоритмом дій, високим рівнем технологічності, можливістю єдиного підходу
до проведення контролю, перевірці й оцінці його результатів здатний
представити адекватну інформацію про якість процесу навчання.
Тестовий комп'ютеризований контроль в порівнянні з традиційними
методами має наступні переваги [212; 341]:
- об’єктивність оцінки;
- тестування на комп'ютері цікавіше в порівнянні з традиційними формами
опитування, що створює позитивну мотивацію у студентів;
- висока технологічність (операція тестового контролю знань складається з
набору нескладних дій за схемою «питання-відповідь-аналіз відповіді», що
дозволяє розробити досить прості й універсальні програмні засоби контролю);
- скорочення часових витрат, можливість швидкої їх одночасної перевірки
знань у великих груп студентів, доступність результатів тестування відразу
після закінчення тестування, звільнення викладача від трудомісткої роботи з
обробки результатів тестування;
- відсутність недоліків звичайного, «паперового» тестового контролю –
тривалість і трудомісткість підготовки завдань і обробки результатів;
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- відповідність вимоги максимальної об'єктивності контролю – всі
студенти знаходяться в рівних умовах (час, обсяг, складність матеріалу, ступінь
уваги викладача до тих, хто тестується однакові для всіх, що виключає вплив
такого чинника, як везіння / невезіння);
- практично повне виключення можливості використання шпаргалок –
обмеження часу на відповідь, розміщення завдань для кожного користувача в
різному порядку.
- підвищення ефективності роботи викладацького складу.
Комп'ютерний тест дозволяє не тільки отримати результати, що
відповідають вимогам об'єктивності та інформативності, але і реалізувати такі
основні педагогічні принципи, як індивідуальний характер і системності
перевірки й оцінки знань; тематичність; диференційованість оцінювання
успішності; єдність вимог викладача зі студентом і об'єктивність.
Загалом комп'ютерний контроль досягнень є найбільш важливим і
перспективним напрямом у процесі комп'ютеризації навчання. За даними
дослідників при його впровадженні економія часу, що витрачається викладачем
на проведення контролю, знижується на 60 % [212].
Якщо стати на точку зору, що засоби діагностики повинні бути сформовані
у вигляді бази даних тестових завдань атестації здобувачів, то ефективне її
використання в повному обсязі можливо тількі з застосуванням інформаційних
технологій.
Таблиця 2.6
Переваги та недоліки способів тестування
Спосіб виготовлення
тестів і проведення
тестування
1.Формування тестів на
папері з наступною
«ручною» або
комп'ютерною
перевіркою

Переваги

Недоліки

1. Наявність навичок роботи з
комп’ютером і програмою для
тестування у випробовуваних
не обов'язково.
2. Немає необхідності в
комп'ютерній техніці,
програмою для тестування.
Тестування може проводитися
в будь-якій аудиторії

1. Низька технологічність
(трудомісткість виготовлення
тестів і їх подальшої перевірки,
великі витрати часу на обробку і
представлення результатів).
2. Висока ймовірність помилки
при ручній перевірці тестів або
введенні результатів в комп'ютер.
3. Наявність суб'єктивного
фактора при оцінюванні результат
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Продовження табл. 2.6
Спосіб виготовлення
тестів і проведення
тестування
2. Генерація тестів
спеціалізованою
комп'ютерною
програмою для
проведення тестування
і обробки його
результатів

Переваги

Недоліки

1. Багаторазове
«виготовлення» тестів без
втручання викладача.
2. Можливе використання
навчального потенціалу тестів,
а також їх використання для
самоконтролю в
мультимедійних підручниках,
дистанційних курсах і т.п.
3. Можлива організація
тестування в дистанційному
режимі, з використанням
мережі Інтернет.
4. Можливе проведення
адаптивного тестування за
різними алгоритмами в
автоматичному режимі.
5. Безпомилкове оцінювання
результатів і подальша їх
обробка з мінімальними
витратами часу

1. Необхідність комп'ютерного
класу та спеціалізованої програми
для проведення тестування.
2. Необхідність попереднього
навчання або інструктажу
випробовуваних.
3. Необхідність досить складних
алгоритмів евристичного аналізу в
разі використання завдань
відкритої форми, висока
ймовірність помилок при
оцінюванні відповідей на
завдання відкритої форми в
автоматичному режимі

Питаннями проблеми тестування, різновидів тестів та тендерного підходу
до діагностування переймаються не лише вітчизняні але і вчені США: Л.
Джекобз (Jacobs L. F.), Дж. Хаймен (Hyman J. S.), Ф. Фіч (Fich F. І.), К. Мітчел
(Mitchell К. J.), Д. Робітсон (Robitson D. Z.), Б. Плак (Plake В. S.), К. Кновлес
(Knowles К. Т.) та інші у своїх наукових працях.
Тести широко використовуються для визначення якісного рівня знань
педагогів.

Розробниками

тестових

завдань

з

оцінювання

педагогічної

компетентності викладачів США є ETS – служба тестування освіти (Educational
Testing Service), що розпочала свою діяльність на базі Прінстонського
університету США (University of Princeton) та NES – система розваг Нінтендо
(Nintendo Entertainment System) [87].
Не зважаючи на те, що педагогічне тестування не залишилося поза увагою
вчених-педагогів, наразі все ж таки не розроблена на належному рівні
методика навчання конструюванню та використання педагогічних тестів у
освітньо-виховному процесі вищої школи. Розглянуті існуючі теоретичні
аспекти діагностики результатів навчання зумовлюють необхідність пошуку
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найбільш ефективних педагогічних засад діагностики, які забезпечують якість
підготовки фахівців гірництва, та відповідають за функціонування системи
вищої освіти.
На підставі проведеного теоретичного обґрунтування педагогічні засади
діагностики результатів навчання визначено педагогічні засади діагностики
результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва (рис. 2.2) –
сукупність системно пов’язаних теоретико-методологічних принципів
підходів

(дидактичних

складових),

що

відображають

і

закономірності

організації, реалізації, забезпечення процесів діагностування результатів
навчання, методи, методики та засоби діагностики загальноінженерної
підготовки бакалаврів гірництва.
Визначені педагогічні засади діагностики загальноінженерної підготовки
бакалаврів гірництва в повній мірі враховують положення Європейських
стандартів та рекомендації із забезпечення якості.
Педагогічні засади діагностики загальноінженерної підготовки бакалаврів
гірництва представлено трьома взаємозалежними етапами, реалізація яких
пов’язана з елементами менеджменту процесу.
У соціально-економічній літературі процес управління або менеджмент
розглядається як реалізація суми функцій. Такі функції визначаються, як
відносно відокремлені напрями управлінської діяльності, що забезпечують
управлінську дію [216]. Фундаментальні роботи з теорії менеджменту та
сучасні дослідження сформували певну сукупність взаємопов’язаних головних
(загальних) функцій, до яких відноситься функція контролю (табл. 2.7).
Таблиця 2.7
Головні (загальні) функції менеджменту
Дослідник, джерело
Функції
Майкл Мескон,
Майкл Альберт, Планування, організація, взаємодія, мотивація,
Франклин Хедоури [185]
контроль
Р. Гріфін, В. Яцура [50]
Планування й ухвалення рішень, організація
діяльності, лідерство (мотивація), контролювання
А.В. Шегда [364]
Планування, організація, координація та регулювання,
мотивація, контроль
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Продовження табл. 2.7
Дослідник, джерело
А.М. Мартиненко [176]

Функції
Планування, організація, регулювання, облік, аналіз,
контроль, стимулювання
В.С. Верлоки,
И.Д. Михайлова Планування, організація, мотивація, контроль
[216], Г.В. Осовська [217],
Л.Г. Дідковська, В.В. Кудіна [64]

А.М. Мартиненко стверджує що, контроль є процесом менеджменту, за
допомогою якого особа або організація усвідомлено встановлюють фактичні
результати і зіставляють з тим, що інша особа, група осіб повинні робити для
досягнення запланованих цілей [176].
Процес контролю розширено трактується М. Месконом¸ М. Альбертом,
Ф. Хедоурі,

Г.В. Осовська,

Л.Г. Дідковська,

В.В. Кудіна

як

процедура

встановлення стандартів, вимірі досягнутих результатів, порівняно стандарту з
досягнутим параметром і коригуванню при необхідності процесу [64; 185; 217].
Наприклад,

Г.В. Осовська,

Л.Г. Дідковська

визначають

три

аспекти

управлінського контролю: встановлення стандартів (мета або точно визначені
цілі, які піддаються вимірюванню та мають бути досягнуті у визначений
проміжок часу); вимірювання досягнутого за певний період, і його порівняння з
очікуваними

результатами;

визначення

змісту

і

характеру

дій

щодо

коригування відхилень від стандарту (початкового плану).
Інші дослідники, наприклад К. Кіллен, І. Ансофф, А.В. Шегда [8; 104; 364],
звужують функцію контролю до порівняння стандартів з отриманими
результатами. На їхню думку, установка стандартів – одна з задач планування, а
коригування – пов'язана з функцією організацією і регулюванням.
Існування різних точок зору пояснюється тим, що контроль як функція
тісно пов'язана з іншими функціями менеджменту, тому його не можна
розглядати у відриві від планування, організації, безпосередньо управління і
стимулювання мотивації суб'єктів до виконання будь-якого процесу. Таким
чином, зв'язок між плануванням і контролем формує цикл, який робить
управління процесом реалізації взаємопов'язаних функцій.
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Отже, управління освітнім процесом у вищій освіті за критерієм «якість
підготовки фахівців» розглядаємо з позицій теорії менеджменту, одна з
загальних функцій якого є контроль.
У сучасній дидактичній літературі поки немає сталих підходів до
визначення суті та взаємовідношення понять «контроль результатів навчання»,
«діагностування

навчання»,

«педагогічне

діагностування»,

«оцінювання

результатів навчання», «оцінка», «перевірка результатів навчання», «облік» та
інших, тісно пов'язаних з названими. Дуже часто вони змішуються, вживаються
як синоніми, іноді у різному значенні, тому що існують різні підходи до їхнього
тлумачення [130, 111]. Це можна пояснити тим, що для вітчизняної теорії
управління навчанням традиційним тривалий час були лише терміни
«контроль» як родове поняття, «перевірка» як процес контролю, «оцінка» як
кількісна фіксація виявленого рівня знань, умінь та навичок, «облік» –
документальна фіксація (екзаменаційні відомості, залікові книжки студентів,
журнали та ін.). Поняття ж «діагностика» увійшло в обіг у педагогічних колах
порівняно недавно, тому часто наведені поняття, як відзначалось, вживаються
вченими синонімічно [268].
У

зв'язку

з

цим,

О. Демченко

розглядає

контроль

як

складову

управлінської діяльності, що традиційно займає більш широку площину на
освітньому просторі і виконує більш загальну функцію управління навчальним
процесом, залучаючи більшу кількість форм, засобів, методів діяльності, ніж
сучасна педагогічна діагностика [58]. При цьому педагогічний контроль
виконує діагностично-коригуючу функцію (виявлення знань, умінь та навичок,
ускладнень, недоліків, неуспішності; забезпечення зворотного зв’язку у
різновидах

взаємодії:

«студент–викладач»,

«студент–студент»),

тобто

діагностика є однією з функцій контролю [285; 329].
Контроль є обов'язковим компонентом процесу навчання, дидактичним
засобом управління ним і ефективним засобом одержання зворотної інформації
у процесі перевірки результатів навчання.
Педагогічний контроль розглядають як:
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– вид діяльності, що полягає в перевірці чогось / когось [292];
– виявленні рівня засвоєння знань, який повинен відповідати освітньому
стандарту з даної програми;
– нагляд, спостереження і перевірку успішності студентів [286];
– виявлення, вимірювання і оцінку навчально-пізнавальної діяльності
студентів [194; 265; 359];
– виявлення рівня засвоєння знань учнями, який повинен відповідати
освітньому стандарту з певної програми, певного предмета [74].
Такі

поширені

визначення

контролю

пов'язані

з

його

поліфункціональністю, тобто вони залежать від того, що саме покладено в
основу розуміння терміна. Таким чином, контроль – виявлення, вимір і
оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається
[130].
У зарубіжній педагогіці діагностика трактується як процес, в якому
здійснюється визначення рівня засвоєння знань, умінь і навичок, а також і
деяких аспектів розвитку й вихованості, обробка й аналіз отриманих знань,
узагальнення та висновки про хід процесу навчання, висновки про ефективність
роботи викладачів і всього освітнього закладу. У вітчизняній педагогіці також
мають місце подібні підходи до даного питання.
Аналіз педагогічної літератури (І. Підласий, Г. Цехмістрова, Н. Фоменко
[358] та ін.) свідчить, що власне наукова дисципліна «педагогічна діагностика»
на сьогодні є такою, що активно розвивається, тому до її визначення існують
різні підходи. Педагогічна діагностика трактується як:
– система технологій, засобів, процедур, методик та методів висвітлення
обставин, умов та факторів функціонування педагогічних об'єктів, перебігу
педагогічних процесів, встановлення їх ефективності та наслідків [266];
– отримання інформації про стан і розвиток процесу навчання, виявлення
умов, досягнень га недоліків цього процесу, визначення шляхів підвищення
його ефективності та вдосконалення підготовки фахівців відповідно до
поставленої мети [358].
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В. Бондар

розглядає

педагогічну

діагностику

як

новий

рівень

педагогічного контролю – контроль з боку педагогів за результатами діяльності
тих, хто навчається, трактується як педагогічна діагностика і виходить за межі
перевірки й оцінювання знань, вмінь та навичок. Педагогічна діагностики, яка
здебільшого застосовується до виховання, враховує індивідуальні особливості
учнів: їхні інтереси, потреби й мотиви; захоплення, нахили, здатності та
здібності; особливості перебігу психічних процесів [27].
Якісне визначення поняття педагогічної діагностики не можливе без
встановлення зв'язків між ним і традиційним поняттям педагогічного контролю.
Традиційно

педагогічна

діагностика

розвивалася

як

складова

педагогічного контролю. Це знайшло відображення у науковій і навчальної
педагогічної літературі (наприклад, [42; 140; 171]), і закріплено через виділення
діагностико-керуючої функції педагогічного контролю «... що допомагає
виявити причини труднощів, які виникають у навчанні, прогалини у знаннях і
вміннях, і визначити конкретні шляхи усунення недоліків» [140]. Таким чином,
як вже відмічалось, сутність діагностико-корегуючої функції педагогічного
контролю відповідає сутності педагогічної діагностики.
Ряд вчених, зокрема І. Підласий, розглядаючи педагогічне діагностування
як наочне відображення дії чинників, які впливають на виховання і навчання
[265] підкреслює, що діагностування охоплює контроль, перевірку, оцінювання,
нагромадження статистичних даних, їхній аналіз, виявлення динаміки,
тенденцій, прогнозування подальшого розвитку явищ; контроль, оцінювання
знань, умінь тих. хто навчається, вводять у діагностування як необхідні
складові [267].
Таку тезу формують В.В. Приходько та В.Г. Вікторов, які стверджують, що
діагностика результатів навчання охоплює контроль, перевірку, облік,
оцінювання, накопичення статистичних даних, їхній аналіз, рефлексію,
виявлення динаміки освітніх змін і особистісних здобутків студентів, подальше
уточнення і встановлених цілей і освітніх програм, коректування ходу
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навчання, а також прогнозування подальшого розвитку подій у процесі
навчання [285].
Н. Морзе [195], Л.П. Крившенко [224] також розглядають педагогічний
контроль як складову педагогічної діагностики.
Проаналізувавши різні підходи до визначення педагогічної діагностики та
визначивши її структурні компоненти, змістовну сутність даного поняття
Т. Плохута вбачає, по-перше, у виявленні рівня знань, умінь, навичок, способів
діяльності студентів, по-друге, в аналізі умов протікання дидактичного процесу
та їх безпосередній вплив на рівень навченості студентів, по-третє, у корекції й
подоланні помилок та утруднень і, найголовніше, у прогнозуванні подальшого
розвитку як особистості студента, так і процесу навчання [268]. Але таке
ствердження в повній мірі відповідає класичному визначенню сутності функції
«контроль» в теорії менеджменту.
На думку О.Г. Колгатіна та Л.С. Колгатіної педагогічний контроль і
педагогічна діагностика відрізняються за метою і спрямованістю результатів,
тому це різні, хоча і дуже близькі поняття. Мета педагогічного контролю –
корекція особистості студента, його дій, ставлення до навчання, крім цього,
контроль виконує і діагностичну функцію. Мета діагностики – інформаційне
забезпечення системи управління освітнім процесом, вибір оптимального
методу навчання у конкретний момент освітнього процесу. Педагогічній
діагностиці підлягають не тільки навчальні досягнення студента, але і його
початкова підготовка, мотиви, деякі психофізіологічні властивості, що
впливають на ефективність навчання тощо [115].
У практиці навчання діагностика і контроль здебільшого здійснюються
спільно: з одного боку, діагностика є однією з функцій педагогічного контролю,
з іншого боку, педагогічний контроль часто застосовує методи діагностики. Але
різна спрямованість педагогічного контролю і педагогічної діагностики змушує
розглядати їх окремо як різні підсистеми педагогічної системи. Таким чином
педагогічна діагностика і педагогічний контроль є окремими підсистемами
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навчального процесу, але деякі їх функції співпадають за змістом, хоча і
реалізуються у різному ступені [115].
Отже, педагогічні засади діагностики загальноінженерної підготовки
бакалаврів

гірництва

представляємо

етапами:

організація,

реалізація,

забезпечення.
На першому, організаційному, етапі визначено такі дидактичні категорії:
об’єкт діагностики, предмет діагностики, мета та завдання, функції діагностики
та принципи, за якими відбувається процедура діагностики.
Визначено сукупність системно пов’язаних теоретико-методологічних
принципів і підходів, що відображають організацію, реалізацію, забезпечення
процесів діагностування результатів навчання.
Система
результатів

принципів
навчання

компетентності

і

підходів

освітнім

кваліфікаційного

включає

стандартам
рівня

НРК

принципи:
з

гірництва,
і

відповідності
інтегральній

професійним

вимогам;

послідовності, що полягає в поетапному засвоєнні навчального матеріалу за
рівнем складності та в оцінюванні результатів навчання бакалаврів гірництва;
вимірюваності, що полягає у формулюванні запланованих результатів навчання
таким чином, щоб вони підлягали кількісному та якісному виміру задля
визначення рівня освітніх досягнень на підставі визначених критеріїв та
показників; відкритості та прозорості, що передбачає завчасне оприлюднення
засобів діагностики, критеріїв та принципів оцінювання рівня досягнень
бакалаврів гірництва; об’єктивності оцінювання результатів навчання, що
полягає у забезпеченні незалежності процесу оцінювання автоматизованим
тестовим комплексом; градації, який полягає у визначенні рівня складності
результатів навчання і відповідного ступеня складності засобів діагностики та
необхідного й достатнього часу на вирішення завдання; систематичності, що
передбачає регулярне самодіагностування протягом періоду навчання з
використанням електронного тестового комплексу; системності, що полягає в
застосуванні всієї сукупності визначених взаємопов’язаних педагогічних засад
діагностики; а також підходи: студентоцентрований підхід до процедури
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діагностики, що передбачає доступність самодіагностування протягом періоду
навчання, та компетентнісний підхід до розроблення засобів діагностики, що
полягає у відповідності результатів навчання освітнім стандартам з гірництва,
інтегральній компетентності кваліфікаційного рівня НРК і кваліфікаційним
вимогам.
В Національному освітньому глосарії вищої освіти студентоцентрований
підхід

(Student-centered approach /Learner-centered approach): передбачає

розроблення освітніх програм, які зосереджуються на результатах навчання,
ураховують особливості пріоритетів особи, що навчається, ґрунтуються на
реалістичності запланованого навчального навантаження, яке узгоджується із
тривалістю освітньої програми. При цьому студенту надаються більші
можливості щодо вибору змісту, темпу, способу та місця навчання.
Студентоцентроване навчання – основоположний принцип болонської
реформи у вищій освіті, що передбачає зміщення акцентів освітнього процесу
викладання на вчення як активну освітню діяльність студента. Поняття
студентоцентрованого навчання включає такі елементи: опора на активне, а не
на пасивне навчання; акцент на критичному і аналітичному навчанні та
розумінні; підвищена відповідальність і підзвітність студента; розширення
автономії студента.
Студентоцентрований підхід покладений в основу розробки педагогічних
засадах діагностики результатів загально інженерної підготовки бакалаврів
гірництва.
Компетентнісний підхід (Competence-based approach) в освітньому глосарії
визначають як підхід до визначення результатів навчання, що базується на їх
описі в термінах компетентностей. Компетентнісний підхід є ключовим
методологічним інструментом реалізації цілей Болонського процесу та за своєю
сутністю є студентоцентрованим.
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Організаційна складова діагностики
Дидактичні категорії діагностики
Об’єкт – забезпечення якості вищої
освіти бакалаврів гірництва
Предмет – педагогічні засади діагностики

результатів загальноінженерної
підготовки бакалаврів гірництва
Мета – забезпечення якості
загальноінженерної підготовки
бакалаврів гірництва шляхом
формулювання та оцінювання рівня
сформованості похідних
компетентностей теоретично
обґрунтованими засобами діагностики

Принципи: відповідності, послідовності,
вимірюваності, відкритості та прозорості,
об’єктивності, систематичності, градації та
системності. Підходи: компетентнісний та
студентоцентрований
Функції – контроль, мотивація, самооцінка
Завдання: сформулювати похідні
компетентності згідно з визначеними
критеріями та встановити рівні їх
складності; розробити засоби діагностики
відповідно до рівня складності похідних
компетентностей; визначити рівні освітніх
досягнень – сформованості похідних
компетентностей; забезпечити виявлення
ефективності застосування засобів
діагностики

Складова реалізації діагностики
Дидактичні категорії діагностики
Метод діагностики –
тестування

Методика діагностики рівня
сформованості похідних
компетентностей

Засоби діагностики –
електронний
тестовий комплекс

Складова забезпечення діагностики
Дидактичні категорії діагностики
Умови забезпечення діагностики через ІКТ:
завчасне надання доступу студентам до засобів
діагностики;
визначені критерії оцінювання, їх оприлюднення;
оперативне удосконалення тестів на основі
зворотного зв’язку та аналізу результатів
тестування;
постійний контроль якості та валідності тестів,
критеріїв оцінювання, ступенів складності;
автоматизована система тестування та оцінювання,
що регламентує час для тестування;
безперервність самодіагностування протягом періоду
навчання

Мотивація
викладачів до діагностики
(об’єктивність вимірювання й
оцінювання результатів);
студентів до самодіагностики
(покращення результатів
навчання та, відповідно, якості
вищої освіти)

Результати діагностування – рівень сформованості похідних компетентностей бакалаврів гірництва

Рис. 2.2. Педагогічні засади діагностики загальноінженерної підготовки
бакалаврів гірництва
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Компетентнісний підхід, застосований до розроблення засобів діагностики,
полягає у відповідності результатів навчання освітнім стандартам, інтегральній
компетентності кваліфікаційного рівня НРК і кваліфікаційним вимогам
застосовується при визначенні похідних компетентностей і застосуванні
похідних компетентностей виражених в результатах навчання як критерію
відбору змісту навчання та інформаційної бази для розроблення засобів
діагностики.
Функціями

діагностики

результатів

загальноінженерної

підготовки

бакалаврів гірництва визначені – контроль, мотивація і самооцінка.
Контролююча

функція

передбачає

визначення

рівня

досягнень

загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва.
Мотиваційна функція визначає організацію оцінювання навчальних
досягнень здобувачів, при якій діагностування стимулює бажання покращити
свої результати, формує мотиви навчання.
Самооцінка зумовлює організацію оцінювання навчальних досягнень
студентів таким чином, що його проведення сприяє повторенню, уточненню і
систематизації навчального матеріалу, вдосконаленню підготовки здобувачів.
Самооцінка передбачає формування вміння відповідально і зосереджено
працювати.
Невід’ємною складовою педагогічних засад дидактичної діагностики є
методи, методики, засоби діагностування. Ці дидактичні категорії відносяться
до другої складової педагогічних засад – етапу реалізації діагностики.
Методологія

діагностування

результатів

навчання

базується

на

застосуванні тестування рівня сформованості компетентностей як метода
діагностики. Методика оцінювання результатів навчання бакалаврів гірництва,
зокрема, враховує рівень складності завдання та час, витрачений на
діагностування. На підставі обґрунтованої методики оцінювання розроблено
засоби діагностики у вигляді електронного тестового комплексу.
Тестовий комплекс є сукупністю електронних документів: тести, бланк
результату тестування, файл електронної відомості студентів відповідної групи,
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файл з кращим результатом тестування і файл останньої спроби тестування,
файл довідкової інформації та файл самоконтролю.
На етапі забезпечення діагностики визначено умови ефективної організації
та реалізації діагностики:
- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оцінок

оприлюднюються заздалегідь;
- оцінювання є послідовним і чесно застосовується до всіх студентів та

проводиться відповідно до встановлених процедур;
- засоби

діагностики

надаються

на

початку

вивчення

дисципліни

загальноінженерного циклу;
- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оцінок

оприлюднюються заздалегідь;
- безперервність

діагностування (самоконтролю) рівня сформованості

похідних компетентностей протягом всього періоду навчання;
- автоматизована система тестування та оцінювання.

До забезпечення діагностики віднесено мотиваційні чинники до:
- діагностики у викладачів, яка полягає у можливості об’єктивно визначати

результати досягнень студентів;
- самодіагностики у студентів, що дозволяє заздалегідь (протягом періоду

вивчення навчальної дисципліни) підготуватися до контрольних заходів і, тим
самим, покращити результати навчання.
На етапі організації діагностики важливою складовою є визначення
змістовного наповнення засобів діагностики, що детально представлено в
наступному підрозділі.
2.2.1 Формування компетентностей і визначення результатів навчання
та ступеня їх складності у межах загальноінженерної підготовки
Плануючі документи нового покоління формуються з використанням
компетентнісного підходу. Системоутворюючим елементом компетентнісного
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підходу до планування освітнього процесу є цілі підготовки, діагностично
сформульовані у функціональному аспекті, що створює визначеність при
комплектуванні змісту навчальних дисциплін, їх номенклатури і завдань для
контролю якості підготовки.
Контроль та оцінка якості досягнення цілей (досягнення обґрунтованого і
запланованого

рівня

сформованості

компетентностей

через

досягенння

результатів навчання) – функція засобів діагностики. Діагностика дозволяє
здійснювати управління якістю освіти на всіх етапах підготовки фахівців на
основі формування об'єктивної оцінки якості освіти.
Традиційна

методика

оцінювання

досягнень

загальноінженерної

підготовки бакалаврів гірництва полягала у використанні на контрольних
заходах, в якості інструментарію для вимірювання досягнень здобувачів,
екзаменаційних
теоретичного

та

білетів.

Білет

практичного

містив

три

характеру.

завдання

відкритого

Білети надавалися

типу

студентам

безпосередньо на контрольних заходах і перевіряли теоретичні знання з
навчальної дисципліни та уміння вирішувати академічні задачі. Перевіряв
відповіді студентів викладач, який читав відповідну дисципліну.
Принципова відмінність запропонованої у межах даного дослідження
удосконаленої методики оцінювання результатів навчання бакалаврів гірництва
від традиційної методики оцінювання результатів досягнень здобувачів полягає
в зміні змісту завдання, його компонентів та організаційної складової
діагностики.
Удосконалення методики оцінювання результатів навчання бакалаврів
гірництва полягає у запровадженні додаткових етапів та особливостей їх
впровадження.
На першому етапі визначаються результати навчання та рівень їх
складності.

На

другому

–

складаються

тести:

формуються

завдання,

визначається їх тип, ступінь складності, пропорційний рівню складності
результату навчання, що контролюється, та максимальний час на вирішення
завдання, який залежить від трудомісткості завдання і ступеня його складності
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та визначається шляхом експертної оцінки кваліфікованими фахівцями з
гірництва.

На

третьому

етапі

формулюються

критерії

оцінювання:

розробляються еталони рішень завдань та вибирається шкала оцінювання.
Четвертий етап передбачає роботу з тестовим комплексом: вводяться завдання
до тестового комплексу, створюється файл «Самотест». На п’ятому етапі
завдання в узагальненому вигляді та файл «Самотест» надаються здобувачам
для опрацювання. Шостий етап, завершальний – проводиться тестування та
оцінювання результатів досягнень здобувачів.
Запропонований та реалізований в програмах вищої освіти з гірництва
алгоритм

формування

засобів

діагностики

рівня

сформованості

компетентностей фахівця побудовано саме на компетентісному підході.
Принципи компетентісного підходу реалізуються при розробленні програм
вищої освіти з гірництва і полягають у використанні запланованих результатів
навчання та компетентностей випускника як критерію відбору змісту
підготовки та одночасно як об’єкт діагностики рівня їх сформованості.
Запропоновано блок-схему (рис. 2.3), що ілюструє формування освітніх
програм гірничих спеціальностей вищого навчального закладу і засоби
діагностики рівня досягнень студентів. У схемі враховані вимоги Національної
рамки кваліфікацій та вимоги ринку праці до фахівців з вищою освітою.
Особливість структурно-логічної схеми проектування освітніх програм з
гірництва і їх засобів діагностики – зв'язок компетентностей фахівця з
результатами

навчання

та

орієнтація

сформованості компетентностей.

засобів

діагностики

на

рівень
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НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ
Рівні освіти.
Типові компетентності за рівнями освіти

ЛІЦЕНЗІЙНІ
УМОВИ
впровадження
освітньої діяльності
(вимоги до кадрового,
навчальнометодичного,
матеріальнотехнічного та
інформаційного
забезпечення)

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
за спеціалізаціями в межах
спеціальності
Вимоги до засобів
діагностики
програмних
результатів навчання
та атестації

ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ТА
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
за спеціальністю
(перелік компетентностей та результатів навчання; вимоги до
системи внутрішнього забезпечення якості)

Система внутрішнього забезпечення якості

Програми навчальних
дисциплін, практик
Вимоги до засобів
діагностики похідних
компетентностей
(результатів навчання)

ЗАСОБИ
ДІАГНОСТИКИ
похідних
компетентностей
(результатів
навчання)

Програмні
компетентності та
результати
навчання за
освітньою
програмою

ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ (Паспорти професій), кваліфікаційні характеристики
Компетенції (коло повноважень): функції та задачі діяльності за професійними кваліфікаціями

Рис. 2.3 Структурно-логічна схема проектування освітніх програм і
формування засобів діагностики
Як видно із схеми, зміст програм і відповідно засобів діагностики має бути
підпорядкований вимогам професійних стандартів, представлених у вигляді
компетенцій фахівців у відповідності з рівнем вищої освіти. Ці компетенції в
сенсі кола повноважень (найменування професійних функцій, завдань)
використовуються для відбору змісту навчання як соціально задані вимоги до
підготовки фахівця певної сфери.
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Якість освіти закладається на стадії проектування. Важливим питанням
проектування вищої освіти залишається відбір змісту освітніх програм, зокрема
у термінах результатів навчання. Зміст програм має відповідати цілям програм,
що відповідають вимогам ринку праці.
Фахівець

певного

кваліфікаційного

рівня

повинен

володіти

компетентностями, необхідними і достатніми для впевненого використання їх в
майбутній професійній діяльності. Для опису вимог до кваліфікаційних рівнів
доцільно виявлення фактичного рівня професійних завдань на основі
дослідження структури праці фахівця.
Професійні компетентності встановлюються шляхом дослідженням змісту
професійної діяльності за спеціальністю.
До необхідних фундаментальних компетентностей відносять ті, які
визначені для освоєння професі – відповіні знання та розуміння, уміння.
Соціальні компетентності (комунікація, автономність і відповідальність),
які є критерієм відбору змісту, зокрема, гуманітарної компоненти програми
підготовки, встановлюють відповідно до дескрипторів Національної рамки
кваліфікацій.
Компетентнісний підхід до формування освітніх програм дозволяє серед
величезного масиву інформації виділити ту її частину, яка необхідна і достатня
для підготовки сучасного фахівця певної кваліфікації (табл. 2.8). Такий підхід
до формування змісту програм вищої освіти передбачає створення умов, що
забезпечують формування у майбутніх фахівців з гірництва здатностей
вирішувати професійні завдання на основі відповідних знань.
Невід'ємною

умовою

стабільного

функціонування

й

розвитку

промислових підприємств, поряд із впровадженням сучасних технологій,
високопродуктивного устаткування принципово нового технічного рівня,
використанням прогресивних форм організації виробництва, є наявність
високопрофесійного кадрового супроводження.
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Таблиця 2.8
Формування результатів навчання бакалавра з гірництва
Компетентності
за професійною
кваліфікацією.
Цілі вищої освіти
1. Організаційна функція
1.1. Підготовка системи
Визначення способів
будівництва наземних
об’єктів та проведення
гірничих виробок
2. Технологічна функція
2.1. Проектування
Визначення технології
гірничого виробництва в
залежності від
агрегативного стану
корисних копалин
3. Управлінська функція
3.3. Регулювання
Забезпечення режиму
економії

Результати навчання (компетентності)
Зміст умінь і цінностей

Знання

Загально-професійні уміння
Вибирати спосіб
Фізико-механічні і
будівництва наземних
технологічні властивості
об’єктів та проведення
ґрунтів та гірських порід;
гірничих виробок
….

Уміння природничо-наукові
Визначати ефективність
Способи видобутку корисних
застосування того чи
копалин
іншого способу
видобутку корисних
копалин

Загально-професійні
Виконувати поточні
розрахунки зарплати,
здійснювати організацію
зарплати

Норми виконання робіт,
вартісні показники, галузеві
нормативні документи,
законодавчі акти та методики
організації зарплати
…
Автономність та відповідальність
Визначення цілей i завдань Формулювати принципи
Принципи суб'єктновласної діяльності та
власної діяльності з
діяльнісного підходу
забезпечення їх
урахуванням суспільних,
ефективного та безпечного державних i виробничих
виконання
інтересів

Вимоги до кваліфікації фахівців, які беруть участь у проектуванні,
розробленні, виготовленні й експлуатації високопродуктивного сучасного
устаткування, що використовується на підприємствах гірничо-металургійного
комплексу, постійно зростає у зв'язку з його вдосконалюванням і ускладненням
–

комплексною

механізацією,

інтенсифікацією,

автоматизацією,
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комп'ютеризацією тощо. Загальноінженерні дисципліни є ланкою, що пов'язує
дисципліни загальнотеоретичної й спеціальної фахової підготовки.
Загальноінженерна підготовка фахівців повинна забезпечувати набуття
компетентностей, що забезпечують фундаментальну, базову професійну
підготовку фахівців – системотворчі знання, уміння практично застосовувати
отримані знання, вирішувати комплексні завдання тощо.
Навчальні дисципліни загальноінженерного циклу в гірництві складають
більше 50 % від загального обсягу нормативної частини підготовки бакалавра:
Геотехнологія,

Збагачення

Маркшейдерія,

Основи

корисних

теорії

копалин,

транспорту,

Буріння

Енергомеханічні

свердловин,
комплекси

гірничого виробництва, Технологія та безпека виконання вибухових робіт,
Основи електропостачання гірничих підприємств. За обсягом, складністю
змісту і рівнем впливу на формування професійних компетентностей ці
навчальні дисципліни найбільш характерні для обґрунтування та визначення
педагогічних засад діагностики результатів навчання, що забезпечують якість
освіти бакалаврів гірництва.
Студенти насамперед повинні знаходити, встановлювати та розуміти
зв'язок дисциплін загальноінженерної підготовки з виконанням завдань
професійної діяльності.
Дисципліна «Основи теорії транспорту» (обсяг – 4,5 кредити ЄКТС), що в
освітніх програмах бакалавра віднесена до дисциплін загальноінженерної
підготовки,

охоплює

питання

параметрів,

методів

оцінки

устрою,

галузі застосування

працездатності

та

безпеки

та

вибору

експлуатації

транспортних засобів гірничих підприємств. Фахівець з гірництва, як зазначено
в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, повинен володіти наступними
компетентностями при виконанні професійних завдань на виробництві,
повязаних з експлуатацією транспортних засобів:
- забезпечувати

розрахунковий вантажообіг транспорту технологічної

ланки;
- визначати доцільні режими роботи транспортних засобів та обладнання за
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допомогою

відповідних

вимірювань,

спираючись

на

результати

експлуатаційних розрахунків;
- забезпечувати

продуктивність

навантажувально-розвантажувальних

робіт;
- забезпечувати безпеку експлуатації транспортних засобів та обладнання,

спираючись на чинні правила та нормативи охорони праці.
Професійна діяльність за будь-яким фахом характеризується її ступенем
складності проблемних ситуацій. Під час розв’язання проблемної ситуації
використовують відповідні методи діяльності, які розрізняються складом і
характеристиками їх елементів: алгоритмів (набір умінь, що реалізуються в
певній послідовності), понять, явищ, відносин.
Алгоритми діяльності фахівця можна розподілити за чотирма послідовним
рівнями [283], залежно від характеристик її компонентів – цілей, вихідних
даних, методів діяльності та результатів. Цілі можуть бути типовими або
новими, в залежності від характеру діяльності. Вихідні дані можуть бути
стандартними, нестандартними або варіантами готових рішень. Адекватно
типам і рівням завдань класифікують методи діяльності. Рівні відображають
готовність до реалізації компетентностей і кваліфікаційний рівень підготовки
фахівця:
1-ий рівень – репродуктивна діяльність, спрямована на ідентифікацію
інформації при повторному її поданні у вигляді готової відповіді (вибір
потрібного серед відомого (оцінка сумісності рішення і проблемної ситуації);
2-ий рівень – алгоритмічна діяльність по пам'яті, спрямована на
використання відомих методів вирішення завдань (пряме використання типових
методів);
3-ий рівень – евристична діяльність, спрямована на вирішення завдань, які
вимагають перетворення відомих методів і створення необхідних алгоритмів в
ході самого рішення (перетворення типових методів для нових умов);
4-ий рівень – творча діяльність, спрямована на отримання об'єктивно нової
інформації (розробка нових методів).
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Результати

діяльності

можуть

бути

новими

(результат

рішення

передбачуваний у загальному вигляді) або абсолютно новими (об'єктивно нове
рішення, результат якого непередбачуваний).
Рівні і типи діяльності, що визначаються наведеними характеристиками
компонентів, відображені в табл. 2.9.
Таблица 2.9
Структура и характеристика компонентів професійної діяльності
Рівень і тип
діяльності
І-й,
репродуктивний

Цілі

Вихідні дані

Типові

Готові рішення

ІІ-й,
репродуктивний
самостійний
ІІІ-й,
продуктивний
евристичний

Типові

Стандартні

Типові

Нестандартні

ІV-й,
продуктивний
творчий

Нові
нереалізовані

Нестандартні

Методи
діяльності
Оцінка
відповідності
готового рішення
проблемній
ситуації
Вибір і пряме
використання
типових методів
Вибір і
перетворення
типових методів
для використання
в нових умовах
Розробка нових
методів

Новизна
результатів
Немає

Немає
Нова

Абсолютна

Слід брати до уваги формування особистості не завершується у вищій
школі, а продовжується в ході практичної діяльності впродовж всього життя.
Конкретне уміння фахівця – це одна із цілей професійної підготовки.
Характеристика рівня умінь подані в табл. 2.10.
Таблиця 2.10
Характеристика рівня умінь
Рівень
І
ІІ

Зміст критерію
Уміння ідентифікувати інформацію про поняття, явища,
відносини, алгоритми дій
Уміння вирішувати професійні завдання шляхом самостійного
вибору та використання типових методів діяльності в
стандартних умовах
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Продовження табл. 2.10
Рівень
ІІІ

IV

Зміст критерію
Уміння вирішувати професійні завдання шляхом самостійного
перетворення та використання типових методів діяльності в
нестандартних умовах для отримання результатів локальної
новизни
Уміння вирішувати професійні завдання шляхом розробки та
використання нових методів діяльності для отримання
результатів абсолютної новизни

Система умінь формується на основі аналізу змісту кожної з типових задач
професійної діяльності фахівця з урахуванням класу, до якого певна задача
відноситься.
При визначенні виду уміння використовується загальна класифікація,
згідно з якою вони поділяються за:
- характером предмета чи знаряддя праці (природні або штучні об’єкти,
знаки та знакові системи, що заміщують ці об’єкти);
- способом виконання дії (практичне або розумове виконання операцій з
об'єктом чи знаком, що його заміщує).
Інтелектуальні уміння використовуються при розв’язанні задач, які
орієнтовані на здатність незалежно мислити, вміння робити висновки та
приймати своєчасні обгрунтовані рішення.
Практичні уміння використовуються при вирішенні задач, які орієнтовані
на психомоторику та регламентовані алгоритми діяльності.
Уміння можуть бути зведені до умінь по виконанню відповідних дій:
предметно-практичних, предметно-розумових, знаково-практичних, знаковорозумових.
Предметно-практичні – уміння виконувати дії щодо переміщення об'єктів у
просторі, зміну його форми тощо.
Предметно-розумові – уміння щодо виконання операцій з розумовими
образами предметів. Ці дії вимагають наявність розвиненої системи уявлень
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і здатність до розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, узагальнення,
порівняння тощо).
Знаково-практичні – уміння щодо виконання операцій зі знаками та
знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по
карті, одержання інформації від пристроїв тощо.
Знаково-розумові – уміння щодо розумового виконання операцій зі
знаками та

знаковими системами. Наприклад дії,

що є необхідні для

виконання логічних та розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати
широке коло задач в узагальненому вигляді.
Доцільно при визначенні змісту кожного уміння віддзеркалювати всі
компоненти структури діяльності – процедуру, продукт, предмет, засоби і
умови праці.
Рекомендується така «формула» уміння:
процедура + продукт + використовуючи (згідно) предмет + (за допомогою)
засоби + в умовах (під час, в процесі) умови праці [309].
Для досягнення максимального рівня умінь потрібно послідовне засвоєння
всіх попередніх рівнів. Об'єктивно необхідний максимальний рівень має
відповідати фактично необхідному рівню професійних завдань, що характерні
для виробничої діяльності фахівців.
Знання – навчальні елементи, безпосереднім вивченням яких реалізується
підготовка до реалізації конкретного уміння.
Характеристика рівня знань подана в табл. 2.11.
Наведена градація рівнів знань залежно від глибини проникнення в
сутність інформації визначає науковий рівень інформації.
Таблица 2.11
Характеристика рівня знань
Рівень
І
ІІ

Зміст кваліфікаційного критерію сформованості знань
Знання інформації про об’єкти діяльності понятійного, описового,
констатуючого характеру
Знання законів функціонування конкретних об’єктів діяльності,
достатнє для вибору і обґрунтування самостійного рішення в типових
умовах
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Продовження табл. 2.11
Рівень
ІІІ

IV

Зміст кваліфікаційного критерію сформованості знань
Знання законів функціонування об’єктів діяльності відповідного виду зі
ступенем узагальнення і глибино, достатніми для обґрунтування
ефективних рішень в нестандартних умовах
Знання загальних законів функціонування об’єктів будь-якої природи,
що дозволяє формувати і впроваджувати власну модель професійної
підготовки

Задача діяльності – мета діяльності, що задана в певних умовах і може
бути досягнута в результаті визначеної структури діяльності, до якої віднесено:
- предмет діяльності (праці) – те, що суб’єкт має до початку своєї
діяльності і що підлягає трансформації у продукт;
- засіб діяльності (праці) – об’єкт, що опосередковує вплив суб’єкта на
предмет діяльності, або те, що звичайно називають “знаряддям праці”, і
стимули, що використовуються, наприклад, у діяльності управління;
- процедура діяльності (праці) – це технологія (спосіб, метод) одержання
бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності фіксується у вигляді
програми або алгоритму на деяких матеріальних носіях;
- умови діяльності (праці) – характеристика оточення суб’єкта в процесі
діяльності;
- продукт діяльності (праці) – те, що одержано в результаті трансформації
предмета в процесі діяльності.
Назва типової задачі діяльності повинна містить процедуру та продукт
діяльності фахівця.
За видами задачі діяльності розділяють на:
- професійні – задачі діяльності, що безпосередньо спрямовані на
виконання завдання (завдань), яке (які) поставлено(і) перед фахівцем як
професіоналом;
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- соціально-виробничі – задачі діяльності, що пов`язані з
фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі

діяльністю
(наприклад,

інтерактивне та комунікативне спілкування, тощо);
- соціально-побутові – задачі діяльності, що виникають у повсякденному
житті і пов’язані з домашнім господарством, відпочинком, родинним
спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть впливати на
якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих задач .
Клас задачі діяльності – ознака рівня складності задач діяльності, які
вирішуються фахівцем. Задачі діяльності розподіляються на три класи:
- стереотипні задачі, які передбачають діяльність відповідно до заданого
алгоритму, що характеризується однозначним набором добре відомих, раніше
відібраних складних операцій;
- діагностичні, які передбачають діяльність відповідно до заданого
алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання рішення по
застосуванню відповідних операцій;
- евристичні, які передбачають діяльність за складним алгоритмом, що
містить процедуру конструювання рішень [54; 55].
На підставі аналізу змісту типових задач діяльності формується система
умінь, які необхідні фахівцю для рішення типових задач, з визначенням рівня
сформованості кожного з них і що формалізує прийоми та засоби діяльності, за
допомогою яких безпосередньо вирішується проблемна ситуація [307].
Фактичний рівень компетентностей визначається шляхом використання
дескрипторів Національної рамки кваліфікацій (НРК) та Закону України «Про
вищу освіти».
У НРК під описом (дескриптором) кваліфікації вищої освіти розуміють
характеристику результатів навчання, які має продемонструвати особа для
присвоєння їй відповідної кваліфікації. Дескриптори НРК визначають в
узагальненому вигляді результати навчання, які має набути та/або здатна
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продемонструвати особа після завершення програми вищої освіти, за такими
категоріями – знання та розуміння, уміння, комунікація, автономія та
відповідальність.
Нормативні документи [230], які визначали методику та порядок
розроблення стандартів вищої освіти попереднього покоління, визначають такі
види професійної діяльності кадрів з вищою освітою:


експлуатаційний вид – уміння під час виконання певних задач

діяльності тестувати та аналізувати роботу системи з метою виявлення та
усунення пошкоджень і знання методів аналізу функціонування системи та
методів аналізу, пошуку та усунення пошкоджень;

діяльності

технологічний вид – уміння під час виконання певних задач
здійснювати

розробку

систем,

що

відповідають

заданим

характеристикам (властивостям), і знання методів синтезу та технологій
розробки систем та способів їх моделювання;


інноваційний (дослідницький) вид – уміння проводити дослідження

систем із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям, уміння
вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефективно вирішувати
задачі діяльності, знання методики дослідження систем та методів оцінки
ефективності їх застосування під час вирішення конкретних задач.
Відповідність рівнів НРК академічним кваліфікаціям в гірництві доцільно
встановлювати за критерієм, що включає рівень професійної діяльності, методи
діяльності, рівень та зміст умінь і знань (табл. 2.12).
Виявлення фактичного рівня сформованості компетентностей необхідно
для діагностичного опису цілей підготовки фахівців. Навчальний матеріал у
цьому випадку викладається і засвоюється з необхідною і достатньою
глибиною для впевненого використання в майбутній професійній діяльності.
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Таблиця 2.12
Відповідність рівнів НРК академічним кваліфікаціям
Рівень
Методи
професійної
діяльності
діяльності
Експлуатаці Оцінка
йний
відповідності
готового
рішення
проблемній
ситуації

Обов’язковий
рівень та зміст
умінь
Уміння
ідентифікувати
інформацію про
поняття, явища,
відносини,
алгоритми дій

6

Технологічн Вибір і
ий
перетворення
типових
методів для
використання
в нестандартних умовах

Уміння вирішувати
професійні
завдання шляхом
самостійного
перетворення та
використання
типових методів
діяльності в
нестандартних
умовах для
отримання нових
результатів

7

Інноваційний Розробка

Рівень
НРК
5

Обов’язковий
рівень та зміст
знань
Знання
інформації про
об’єкти
діяльності
понятійного,
описового,
констатуючого
характеру
Вибір і пряме Уміння вирішувати Знання законів
використання професійні
функціонування
типових
завдання шляхом
конкретних
методів
самостійного
об’єктів
діяльності
вибору та
діяльності,
використання
достатнє для
типових методів
вибору й
діяльності в
обґрунтування
типових умовах
самостійного
рішення в
типових умовах

(дослідницький)

нових
методів
діяльності

Академічна
кваліфікація
Молодший
спеціаліст

Знання законів
Бакалавр
функціонування
об’єктів
діяльності
відповідного
виду зі ступенем
узагальнення і
глибино,
достатніми для
обґрунтування
ефективних
рішень в
нестандартних
умовах
Уміння вирішувати Знання загальних Спеціаліст
професійні
законів
Магістр
завдання шляхом
функціонування
розробки та
об’єктів будьвикористання
якої природи, що
нових методів
дозволяє
діяльності для
формувати та
отримання
впроваджувати
результатів
особисту модель
абсолютної
професійної
новизни
підготовки
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Чітке формулювання цілей навчання на основі досліджень структури праці
фахівців – єдиний шлях розвитку перспективної освіти, підготовки фахівців до
творчої діяльності.
Компетентнісний підхід до формування цілей програм вищої освіти
дозволяє серед величезного масиву інформації визначити ту її частину, що
необхідна й достатня для підготовки сучасного фахівця певної кваліфікації.
Компетентнісний підхід до формування змісту програм вищої освіти
(результатів

навчання)

передбачає

створення

умов,

що

забезпечують

формування уміння вирішувати професійні завдання на основі відповідних
знань, розумінь, цінностей, інших особистих якостей особи.
Заплановані професійні завдання разом з відповідними уміннями,
знаннями, цінностями, іншими особистісними якостями визначаються в
програмах вищої освіти як результати навчання (компетентності – за
Національною рамкою кваліфікацій).
Ураховуючі вищезазначені вимоги необхідно сформувати програми вищої
освіти. При цьому, в програмі вищої освіти результати навчання повинні бути
розподілені за функціями виробничої діяльності та за видами умінь, які
необхідно використовувати при рішенні професійної задачі, і подано в
послідовності дескрипторів Національної рамки кваліфікацій (НРК): знання,
уміння, комунікація, автономність і відповідальність.
Програма підготовки включає перелік навчальних дисциплін та типові
програми цих навчальних дисциплін. Перелік навчальних дисциплін може
формуватися відповідно до основних компетентностей фахівця у форматі
«основна компетеність – навчальна дисципліна». Алгоритм формування
номенклатури та змісту навчальних дисциплін, адекватних компетентностям
фахівця, розрахований на дисципліни циклу професійної та практичної
підготовки бакалавра.
Дисципліни

природничо-наукового

циклу,

передусім,

формують

загальнонаукові компетентності бакалавра, що визначені в освітній програмі.
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Системоутворюючим елементом кометентністного підходу до планування
освітнього процесу є цілі підготовки, діагностично сформульовані у вигляді
компетентностей.

Кожна

конкретна

компетентність є

однією з

цілей

професійної підготовки.
Визначення шляхів досягнення цілей підготовки – функція освітньої
програми. Формування програм (змісту освіти) полягає у відборі необхідних
методів діяльності і формуючих ці методи навчальних елементів.
Під навчальними елементами розуміється інформація про поняття
(категорії, терміни, визначення), явища (властивості, факти, спостереження,
опис об'єктів), відносини (співвідношення, теореми, закони, правила, гіпотези,
теорії, моделі, залежності), алгоритми (послідовність дій, процедури, правила
прийняття рішень, правила поведінки), що дозволяють формувати методи
діяльності. Інформація про поняття, явища, відносини, алгоритми і методи
діяльності є навчальними елементами, за допомогою яких реалізується
освоєння компетентностей.
З

навчальних

елементів

формують

змістовні

модулі,

які

потім

розподіляють з навчальними дисциплінами професійного, фундаментального і
гуманітарного циклів навчання.
Компетентності, що наведені в професійному стандарті (освітньокваліфікаційній характеристиці), є інформаційною базою для формування
змісту підготовки. Ці компетентності визначаємо як основні.
В якості цілей навчальної дисципліни визначаються результати навчання
як похідні компетентності від програмних компетентностей.
Похідна

компетентність

є

деталізацією

основної

програмної

компетентності фахівця, що, як правило, відображається в стандарті вищої
освіти, та визначається як запланований результат навчання, похідний від
програмних

компетентностей

та

виражений

у

термінах

вимірюваних

компетентностей – знань, розумінь, умінь, навичок тощо, який здобувач вищої
освіти повинен досягти та продемонструвати при вирішенні завдань за
навчальними

дисциплінами

загальноінженерної

підготовки

бакалаврів
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гірництва.
Обов’язковим розділом програми навчальної дисципліни рекомендується –
«Результати навчання, що заплановані, та зміст навчальної дисципліни» (табл.
2.13),

що

формується

у

вигляді

переліку

похідних

від

основних

компетентностей, результатів навчання фахівця за освітньою програмою та
стандартом вищої освіти, та відповідних тематичних модулів, що забезпечують
набуття цих компетентностей.
Таблиця 2.13
Результати навчання, що заплановані, та зміст навчальної дисципліни
Шифр та зміст результатів навчання за
освітньо-професійною програмою
РН24. Визначати ефективність використання
систем і технологій гірництва за
функціональними, технологічними,
економічними, антропологічними критеріями

РН10. Проектувати елементи гірничих систем
та технологій;
РН19. Знати та застосовувати норми
безпечного ведення гірничих робіт,
використання гірничошахтного та
електротехнічного устаткування, рудникового
та кар'єрного транспорту, вимоги щодо
провітрювання та протиаварійного захисту
гірничих виробок, додержання пилогазового
режиму, виробничої санітарії, охорони праці
та довкілля;
РН15. Аналізувати режими експлуатації
об’єктів та устаткування гірництва та
виконувати оптимізацію їх функціонування;
РН17. Застосовувати сучасні методи
діагностики стану елементів ланок гірничих
систем та технологій у промислових і
лабораторних умовах;
РН23. Застосовувати математичні методи для
визначення технологічних параметрів і
показників гірничих виробництв;

Шифр та зміст похідних компетентностей
(результатів навчання) за дисципліною
РНТГП1. Характеризувати вантажі гірничих
підприємств
РНТГП2. Визначати обсяги вантажопотоків
гірничих підприємств
РНТГП3. Ідентифікувати та класифікувати
транспортні системи та технології
РНТГП 4. Визначати область застосування
транспортних засобів за функціональними,
технологічними, економічними,
антропологічними критеріями
РНТГП 5. Розробляти технологічні системи
переміщення вантажів гірничого
підприємства

РНТГП 6. Розраховувати силу тяги для
переміщення вантажів
РНТГП 7. Розраховувати потужність двигунів
та ефективність гальмових систем
РНТГП8. Оцінювати тягову здатність
самохідних машин
РНТГП9. Оцінювати тягову здатність
приводних блоків стаціонарних установок
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Продовження таблиці 2.13
Шифр та зміст результатів навчання за
освітньо-професійною програмою
РН18. Застосовувати сучасне програмне
забезпечення для проектних та
експлуатаційних розрахунків параметрів
технологічних процесів гірничих виробництв;
РН17. Застосовувати сучасні методи
діагностики стану елементів ланок гірничих
систем та технологій у промислових і
лабораторних умовах;
РН14. Знати правила і норми технічної
експлуатації систем і технологій гірництва;
РН16. Оцінювати стан і технічну готовність
устаткування ланок гірничих підприємств за
критеріям забезпечення заданої
продуктивності та безпеки експлуатації

Конкретизуючи
кваліфікаційній

кожну

Шифр та зміст похідних компетентностей
(результатів навчання) за дисципліною

РНТГП10. Оцінювати стан і технічну
готовність транспортних засобів для
забезпечення певних обсягів перевезень у
різних умовах гірничого виробництва

компетентність,

характеристиці

фахівця

що

наведена

гірництво,

в

виявляємо

освітньопохідні

компетентності – цілі навчання, ті задачі, які фахівець повинен виконувати в
процесі професійної діяльності.
Вищезазначені

похідні

компетентності

бакалаврів

гірництва,

із

зазначенням відповідного ступеня складності, розглядаються як прогнозовані,
очікувані результати навчання, що підлягають оцінюванню. Це цілі підготовки
за дисципліною орієнтовні на формування професійних компетентностей
бакалаврів гірництва.
Цілі підготовки відображені в програмі навчальної дисципліни. Програма
кожної навчальної дисципліни містить також відповідні навчальні модулі, зміст
модулів та обсяг навчальної дисципліни. Навчальні цілі дисципліни є
адекватними похідним компетентностями фахівця. Зміст модулів визначається
як навчальна інформація, що необхідна для реалізації навчальних цілей.
Загальний обсяг дисципліни адекватний трудомісткості засвоєння певних
модулів та науковій значимості матеріалу (глибині засвоєння).
Бакалавр виконує експлуатаційний вид професійної діяльності, що
передбачає, під час виконання певних задач діяльності, наявність умінь
тестувати та аналізувати роботу системи з метою виявлення та усунення
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пошкоджень і знань методів аналізу функціонування системи та методів
аналізу,

пошуку

та

усунення

пошкоджень.

Тому

граничний

рівень

компетентностей який виноситься на засвоєння в програмах підготовки
бакалаврів гірництва – ІІІ ступінь. ІІІ ступінь – евристична діяльність пов’язана
з розв’язанням типових спеціалізованих задач, що передбачає застосування
положень і методів, і характеризується певною невизначеністю умов.
Компетентності фахівця, наведені в програмі навчальної дисципліни, є
інформаційною базою для формування засобів діагностики.
2.2.2. Розроблення

засобів

діагностики

результатів

навчання

загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва
У традиційних способах оцінки домінує «знаннєва», а не діяльнісна
складова. При цьому оцінка, що отримана випускником в результаті тестів,
заліків, іспитів як чисто академічних процедур, не відображає, наскільки
компетентним він є в соціальному житті і професійній діяльності. У більшості
своїй існуючі способи оцінювання не достатньо 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 нестандартного
вирішення проблем в реальних професійних чи інших ситуаціях [187].
Засоби

оцінки

рівня

компетентностей

випускників

принципово

відрізняються від оціночних засобів, призначених для контролю знань, умінь,
навичок, набутих студентом при освоєнні конкретних дисциплін або
навчальних модулів дисциплін циклів освітньої програми.
Головна

відмінність

полягає

в

тому,

що

всі

набуті

студентом

компетентності є інтегральними, комплексними характеристиками рівня його
універсальної і професійної кваліфікації. Автор [49] вважає, що знання, вміння,
навички та особисті якості того, хто навчається, є окремими елементами
системи (результати навчання), а компетентності уподібнює емерджентним
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властивостям цієї системи, що є наслідком її структури. Структура ж системи
визначається зв'язками і відносинами між її елементами. Саме внаслідок цих
емерджентних

властивостей

в

компетентностях

випускника

можуть

проявлятися такі якості, які не властиві жодному з вхідних в систему елементів.
По суті, жодна з форм поточного проміжного та рубіжного контролю, за
винятком звітів з практик і науково-дослідної роботи, не може достатньо повно
оцінити якість якої-небудь компетентності [7].
Загальновизнані методи вимірювання результатів навчання (похідних
компетентностей) в системі освіти на сьогодні відсутні. У світовій і вітчизняній
практиці існують труднощі в розробленні та використанні засобів оцінки
компетентностей. Вирішення цієї задачі передбачає створення інноваційної
технології комплексного оцінювання як набутих студентами знань і умінь, так і
соціально-особистісних і професійно значущих характеристик, що формують
компетентності майбутніх фахівців.
Оцінку рівня знань і сформованості компетентностей можна реалізувати в
двох напрямах [35]:
«- оцінювання знань і умінь в рамках окремих дисциплін (модулів) на
основі розроблених раніше засобів оцінки. Очевидно, без знань і умінь
формування компетентностей неможливо;
- оцінка діяльності студента. Оцінити компетентності можна або в процесі
діяльності студента в присутності викладача, або при організації такої роботи
студента,

за

результатами

якої

можна

визначити

ступінь

володіння

компетентностями» [49, с. 420].
Реалізація процедури оцінювання передбачає вирішення двох основних
задач. Перша задача – створення портфоліо у вигляді IT-сторінок на кожного
студента. У портфоліо заносяться спостереження про його активність і ступінь
сформованості компетентностей, яку може оцінити викладач при проведенні
практичних, лабораторних занять. Сюди ж вноситься інформація про
позанавчальні досягнення студента (участь у конференціях, виставках,
олімпіадах, друк наукових праць тощо).
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Друга

задача

–

впровадження

в

освітній

процес

комплексних

полідисциплінарних контрольних завдань, які здійснюють імітацію елементів
професійної діяльності, в процесі виконання яких проявляється компетентність
студента по володінню базовими методами, теоріями та іншими аспектами
професії. В якості ядра таких компетентнісно-орієнтованих контрольновимірювальних

матеріалів

доцільно

використовувати

об'єкти

і

види

професійної діяльності випускника, що перераховані в освітній програмі.
Автор [49] вважає, проектування засобів оцінювання результатів навчання
відповідно до запропонованої концепції складається з декількох етапів.
1. Вибір об'єкта(ів) та виду професійної діяльності на підставі професійних
стандартів та освітніх програм.
2. Візуалізація об'єкта(ів) (креслення, схеми, описи тощо).
3. Розробка логічно взаємопов'язаних контрольних завдань, що здійснюють
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.
Але така думка дещо порушує логіку планування освітнього процесу.
При компетентнісному підході в освіті слід відмовитися від колишнього
еклектичного підходу до оцінювання якості результатів навчання при атестації
та розробити системний підхід до формування змісту вимірників, вибору їхніх
видів і форм завдань, побудові стандартизованих шкал та інтерпретації
результатів атестації в умовах їх високої надійності, валідності та порівнянності
[49].
Ядро

такого

системного

підходу

повинно

становити

методологія

педагогічних вимірювань, до провідних принципів якої пропонується віднести
[182]:
- поєднання кількісних і якісних рівнів виміру;
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- залучення психодіагностичних методик та спеціальної теорії для
вимірювання змін якості результатів освіти;
- облік

сукупності

факторів,

що

впливають

на

формування

компетентностей;
- забезпечення високої надійності (об'єктивності) результатів вимірювань;
- забезпечення

високої

конструктивної,

змістовної

і

прогностичної

валідності (обгрунтованості) результатів вимірювань;
- застосування вимірювань, що проводяться з урахуванням фактору часу, в
атестаційних процесах, перехід до режиму моніторингу якості результатів
освіти;
- застосування різних засобів діагностики (тести навчальних досягнень,
тести практичних умінь, кейси, портфоліо, психологічні тести);
- використання факторного, дисперсійного та мета-аналізу для вивчення
даних про якість підготовки студентів;
- поєднання зовнішніх і внутрішніх експертиз при атестації.
Методологічний підхід до проектування оціночних засобів контролю
якості компетентностей випускників вищіх навчальних закладів може бути
реалізований на підставі моделі порівняльної оцінки якості підготовки. Ця
модель може включати такі структурні компоненти [7]:
- об'єкти оцінювання;
- бази оцінювання (норми якості – системи вимог);
- критерії

оцінювання

(ознаки

ступеня

відповідності встановленим

вимогам, нормам, стандартам);
- суб'єкти оцінювання (студенти, викладачі, експерти);
- засоби та технології (процедури) оцінювання.
Практична реалізація загальної моделі здійснюється через систему засобів
оцінювання та технологій оцінювання якості підготовки випускника, що
адекватно відображатиме результати засвоєння ним освітньої програми, тобто
компетентності, що набуті ним протягом усього періоду навчання.

103

Крім розроблених ВНЗ засобів оцінювання, повинні бути обгрунтовані і
опубліковані критерії, положення та процедури контролю, що в сукупності
утворює фонд засобів оцінювання результатів навчання [78].
Під фондом засобів оцінювання розуміють комплекти методичних та
оціночних матеріалів, методик і процедур, призначених для визначення
відповідності або невідповідності рівня досягнень студентів запланованим
результатам навчання, які повинні бути повним і адекватним відображенням
вимог

стандартів

забезпечувати

вищої

вирішення

освіти.
задачі

Фонд

засобів

контролю

за

оцінювання

результатами

повинен
освіти

–

встановлення відповідності загальних і професійних компетентностей студентів
і випускників вимогам стандартів.
Процес контролю якості навчання у ВНЗ повинен бути організований на
єдиній методологічній основі відповідно на наступних принципів:
- валідність (об'єкти оцінювання повинні відповідати поставленим цілям
навчальної

дисципліни

та

враховувати

рівень

складності

похідної

компетентності як запланованого результату навчання);
- ступінь складності засобів діагностики має бути адекватною складності
похідної компетентності. Тобто, якщо зростає рівень складності похідної
компетентності як запланованого результату навчання, то зростає ступінь
складності засобів діагностики;
- надійність

(необхідно

використовувати

узгоджені

критерії

або

стандарти);
- справедливість (різні студенти повинні мати рівні можливості домогтися
успіху);
- своєчасність (постійно підтримувати розвиваючий зворотний зв'язок);
- ефективність [49, с. 422].
Засоби діагностики є засобами діагностики атестації та засобами
діагностики навчальної дисципліни. Засоби діагностики якості засвоєння
навчальних

дисциплін

розробляються

як

система

контролю

рівня

сформованості похідних компетентностей (досягнення поставлених цілей).
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Засоби діагностики, що виносяться на атестацію, розробляються як система
контролю рівня сформованості основних компетентностей фахівця (табл. 2.14).
Вимоги до засобів діагностики навчальної дисципліни відображаються в
стандарті вищого навчального закладу – програмі навчальної дисципліни.
Узагальнені завдання формуються в контексті «похідна компетентність
фахівця – узагальнене завдання».
Таблиця 2.14
Формування засобів діагностики
Основні
компетентності
за професійним
стандартом (ОКХ)

Засоби діагностики
дисципліни
(узагальнені
завдання)

Похідні компетентності
(цілі навчальної
дисципліни)

……………………
Уміти вибирати
транспортні засоби
та оцінювати їх
працездатність для
безпечної
експлуатації в
різних умовах
гірничого
виробництва

………………………………
Уміти
визначати
максимальну тягову силу
потягу

……………………

………………………………

………………………………
…
Уміти оцінювати
працездатність і безпеку
експлуатації самоскида

……………………..
Визначити
максимальну
тягову силу потягу
за
умовами
зціплення
……………………..

Засоби
діагностики
державної
атестації
(кваліфікаційні
завдання)
………………….
Вибирати
транспортний засіб
та оцінити його
працездатність в
певних
умовах
гірничого
виробництва

Оцінити
працездатність
самоскида
при
певних умовах
…………………….. ………………….

Узагальнені завдання повинні бути доступні для студентів протягом усього
періоду підготовки за відповідною дисципліною.
Діагностика рівня сформованості похідних компетентностей здійснюється
за

допомогою

конкретизацією

конкретизованих
вихідних

даних,

завдань
що

із

чисельною

створюються

або

іншою

трансформацією

узагальнених завдань наведених в програмі навчальної дисципліни (табл. 2.15).
Світова практика підготовки висококваліфікованих фахівців свідчить про
те, що найбільш ефективною і коректною формою педагогічних вимірювань є
завдання в тестовій формі і сформовані з них за певною методикою педагогічні
тести. У поєднанні з використанням сучасних комп'ютерних засобів тести
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дозволяють істотно скоротити час та фінансові витрати на організацію і
проведення

контрольних

педагогічного

контролю,

заходів.
вони

Завдяки

об'єктивізації

забезпечують

значне

процедури,
підвищення

відповідальності за свою діяльність як здобувачів, так і викладачів.
Таблиця 2.15
Формування засобів діагности навчальної дисципліни
Назва
дисциплін
и
…………..

Похідна
Засоби діагностики навчальної дисципліни
компетентність
Теоретичний
(цілі навчальної
Практичний модуль
модуль
дисципліни)
…………………….
…………………
…………………………….…...
дисципліни природничо-наукового циклу

Основи
……………………… …………………
теорії
Уміти визначати
Скласти рівняння
транспорту умови, при яких
руху поїзда
забезпечується
…………………..
працездатність та
Визначити
безпека експлуатації режими руху
локомотивної
поїзда
відкатки
…………………..
…………………...

…………..

……………………..

…………………..

…………………………..………
Визначити z - кількість вагонеток
у потязі, при якій забезпечується
працездатність та безпека
експлуатації локомотивної
відкатки, якщо:
P=PСЦ=РТ=80кН – повна, зчіпна і
тормозна тягові сили локомотива;
q0=7,2 кН – тара вагонетки;
q=16 кН – вантажопідйомність
вагонетки ;
amin=0,05м/с2 – норматив
мінімального прискорення на
початку руху потягу;
wГ=9 H/кН – питиомий опір руху
завантаженої вагонетки;
wП=11 H/ кн – питиомий опір
руху порожньої вагонетки;
iср= 20% - середній уклін траси;
………………………………...
….……………………………...

Крім технологічності, завданням в тестовій формі притаманні:
- стислість, яка досягається ретельним добором слів, символів і графіків,
винятком повторів, малозрозумілих і рідко вживаних символів і слів,
забезпечуючи максимальну ясність змісту завдання;
- логічна коректність форми, яка дає можливість перетворити відповідь
студента в справжнє безпомилкове висловлювання, виключаючи можливість
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появи помилкових відповідей за формальними 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
визначеність, зовнішню організованість;
- чітка використовувана форма.
Визначаються чотири форми. Решта є або варіантами однієї з чотирьох,
або небажаним змішанням двох і більше форм.
Якщо до завдання даються готові варіанти відповідей на вибір, то його
називають завданням з вибором однієї правильної відповіді. Інші варіанти –
завдання з вибором однієї найбільш правильної відповіді і завдання з вибором
кількох правильних відповідей. Це завдання першої форми.
У другій формі завдання сформульовано так, що готової відповіді немає.
Кожному випробуваному пропонується під час тестування вписати відповідь
самому в відведеному для цього місці. Такі завдання називаються завданнями
відкритої форми. Після доповнення завдання певною відповіддю виходить
істинне або помилкове висловлювання.
Завдання третьої форми формулюються у вигляді вимоги поставити
елементи одного із безлічі у відповідність елементам іншої безлічі. Такі
завдання називаються завданнями на встановлення відповідності.
У тих випадках, коли потрібно встановити правильну послідовність
обчислень, дій, кроків, операцій, термінів у визначенні понять і т. ін.
Використовуються завдання четвертої форми на встановлення правильної
послідовності.
Вибір тієї чи іншої форми повинен визначатися, насамперед, змістом
завдання і видом контрольованих знань.
Традиційний тест є методом діагностики випробовуваних, в якому вони
відповідають на однакові завдання, в однаковий час, в однакових умовах і з
однаковими критеріями оцінки [221].
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Тест складається із завдання та еталону рішення. Завдання містить
постановку задачі, еталон є прикладом повного та правильного вирішення
задачі. Параметрами тесту є: рівень тесту, число істотних операцій, коефіцієнт
засвоєння. Рівень тесту повинен відповідати рівню діяльності, необхідній та
достатній для виконання завдання. Число істотних операцій – число операцій
принципового значення для отримання правильного результату (кроки
алгоритму рішення, розрахункові схеми, визначення, параметри і дії над ними).
Розрахунок числа істотних операцій ведеться по еталону рішення. Для
складання та використання тестів програма дисципліни повинна бути
представлена у вигляді повного переліку необхідних засвоєнню навчальних
елементів з наскрізною нумерацією і вказівкою кінцевого рівня засвоєння
кожного з них.
Тести складаються для кожного навчального елемента. Максимальний
рівень тесту повинен відповідати необхідному кінцевому рівню засвоєння
навчального елемента згідно програмі дисципліни. Рівень складності завдання
залежить від компетентностей (знань, умінь, навичок тощо), які особі необхідно
використати для вирішення поставленого завдання.
Таблиця 2.16
Приклад тесту I-го ступеня складності
Шифр напряму (спеціальності) – 6.0509030
Дисципліна – «Основи теорії транспорту»
Навчальний елемент – Продуктивність
Кінцевий рівень засвоєння (за програмою дисципліни) – II
ЗАВДАННЯ:
Вибрати з числа приведених формул для визначення технічної продуктивності транспортних
установок неприливної дії:
а)
, т/ч;
б)
, т/ч;
в)
, кг/с;
г)
, т/ч;
д)
, кг/с;
де – лінійна щільність вантажу, кг/м;
– швидкість руху вантажу, м/с.
ЕТАЛОН РІШЕННЯ:
а)
Число істотних операцій
.
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Тест віднесено до I-го ступеня складності, тому що потребує ідентифікації
засвоєної інформації при повторному її представленні у вигляді готового
рішення.
У відповідності з [21] кількість істотних операцій тесту p=5 (визначається
як кількість необхідних рішень "так-ні"). В цьому випадку, однак, може бути
отримано високий коефіцієнт засвоєння при невірній відповіді.
Тому для тестів I-го ступеня складності за число істотних елементів
приймається число правильних відповідей в еталоні, тобто для даного тесту p=1. Для зниження вірогідності вгадування в завданнях на ідентифікацію або
класифікацію інформації необхідно представляти не менше чотирьох варіантів
відповідей.
Таблиця 2.17
Приклад тесту II-го ступеня складності
Шифр напряму (спеціальності) – 6.0509030
Дисципліна – «Основи теорії транспорту»
Навчальний елемент – Продуктивність
Кінцевий рівень засвоєння (за програмою дисципліни) – II
ЗАВДАННЯ
Визначити миттєву продуктивність, якщо кількість вантажу, що поступив
часу описується
а)
в)
с)
d)
ЕТАЛОН РІШЕННЯ
Миттєва продуктивність

, число істотних операцій р1=1 (1 дія);
; р2=9 (4 параметри, 5 дій),

де

, р3=0 (формальна операція);
, р4=0 (формальна операція);
, р5=9 (5 параметрів, 4 дії);
, р6=7 (4 параметри, 3 дії).

Тоді,
, р7=0 (формальна операція).
Сумарне число істотних операцій р=26
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Тест віднесено до II-го ступеня складності, тому що потребує прямого
використання по-пам'яті відомих формул.
Розрахунок числа істотних операцій потребує пояснень для можливості
оцінки рішення іншим викладачем.
Таблиця 2.18
Приклад тесту III-го ступеня складності
Шифр напряму (спеціальності) – 6.0509030
Дисципліна – «Основи теорії транспорту»
Навчальний елемент – Потужність приводу
Кінцевий рівень засвоєння (за програмою дисципліни) – III
ЗАВДАННЯ
Визначити в загальному вигляді співвідношення потужностей приводів
встановлених на кінцях горизонтального стрічкового конвеєру, при якому
статичний натяг стрічки мінімальний.
ЕТАЛОН РІШЕННЯ
1) будова діаграми натяжної стрічки конвеєра (діаграма не представлена), р1=1
(1 крок алгоритму рішення, 1 діаграма);
2) виявлення умов мінімуму статичного натягу стрічки горизонтального
конвеєра з рознесеними по кінцях конвеєра приводами: співпадання осей
зчеплення обох приводів, р2=2 (1 шаг алгоритму, 1 формулювання);
3) вивід рівняння діючих на стрічку сил за умови збігу осей зчеплення обох
приводів
,
де – сила тяги для переміщення навантаженої гілки;
– загальне тягове зусилля приводу;
– доля участі хвостового приводу в передачі загального тягового зусилля;
де – коефіцієнт запасу тягової здібності;
а – тяговий фактор приводу;
р3=21 (1 крок, 11 параметрів, 9 дій).
4) Визначення долі участі хвостового приводу в передачі загального тягового
зусилля
,
р3=1 (1 крок, інше – формальні дії);
5) визначення шуканого співвідношення потужності приводів
;
Р4=1 (1 крок, інше – формальні дії).
Число істотних операцій тесту р=27.
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Тест віднесено до III-го ступеня складності, тому що постановка завдання
нестандартна і рішення є суб’єктивно новим.
Розрахунок числа істотних операцій тесту великого об’єму можна вести
узагальнено за кількістю алгоритмів рішення. Для наведеного тесту в такому
випадку р=5.
Таблиця 2.19
Приклад тесту IV -го ступеня складності
Шифр напряму (спеціальності) – 8.0509030
Дисципліна – «Основи теорії транспорту»
Навчальний елемент – Тягове зусилля
Кінцевий рівень засвоєння (за програмою дисципліни) – IV
ЗАВДАННЯ
Запропонувати принцип передачі тягового зусилля на стрічку без використання
приводних барабанів.
ЕТАЛОН РІШЕННЯ
відсутній
Тест віднесено до IV-го ступеня складності, тому що відповідь
непередбачена і рішення завдання потребує виконання винахідницької та
дослідницької діяльності. Тест не має еталону рішення. Якість об’єктивно нової
інформації оцінюють експерти.
Тест використовується під час курсового та дипломного проектування для
спеціальностей в програму підготовки яких входить засвоєння методів пошуку і
реалізації технічних рішень, що виходить з об'єктивних цілей професійно
Слід відмітити, що виконання студентами завдань І-ІІ ступенів складності
свідчить про готовність студентів виконувати репродуктивну та алгоритмічну
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 передбачає
застосування положень і методів, і характеризується певною невизначеністю
умов. Бакалавр виконує експлуатаційний вид професійної діяльності, що
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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 складності завдань
який використовується при складанні тестів для бакалаврів – максимальний
[340].
Рівень досягнення запланованих результатів програми вищої освіти і
визначає компетентність випускника.
Оцінювання результату навчання – єдиний науковий спосіб робити
висновок про компетентність, що варто брати на увагу при формуванні вимог
до засобів діагностики.
2.2.3. Обґрунтування критеріїв оцінювання результатів навчання
В Україні функціонують різні системи оцінювання навчальних досягнень,
які мають суттєві відмінності. У Національному університеті водного
господарства та природокористування застосовується система оцінювання, яка
теж базується на переведенні балів, нарахованих за 100-бальною шкалою у 4бальну шкалу і ЄКТС.
У багатьох українських вищих навчальних закладах застосовуються різні
підходи до встановлення відповідності балів, нарахованих за 100-бальною
шкалою, шкалі ЄКТС (табл. 2.20) [108]. Сума балів, що визначається за 100бальною шкалою оцінювання, є агрегованою величиною, стосовно якої
неможливо сформувати критерії оцінювання навчальних досягнень студентів і
яка об’єктивно не відображає рівень їх набуття, оскільки окремі складові
програми навчальної дисципліни можуть бути взагалі не засвоєні студентом.
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Таблиця 2.20
Порівняльна таблиця систем оцінювання навчальних досягнень студентів
вітчизняних вищих навчальних закладів
Відповідність балів за 100-бальною шкалою 4-бальній і
ЄКТС
4-бальна
ЄКТС
шкала
КНУ ім. Т. Шевченка
НУВГП
КНЕ
НУ “ЛП”
(інститут геології)
Відмінно
A
90-100 85-100
88-100
90-100
B
82-89
80
80-87
85-89
Добре
C
74-81
65-75
71-79
75-84
D
64-73
60
61-70
65-74
Задовільно
E
60-63
50-55
50-60
60-64
FX
35-59
30-45
26-49
35-59
Незадовільно
F
0-34
0-25
0-25
1-34
Застосування 100-бальної системи оцінювання навчальних досягнень дещо
спотворює реальний набутий студентами рівень знань і вмінь. Адже в
результаті додавання балів, які можуть бути нараховані студенту внаслідок
систематичної, але посередньої за якістю роботи протягом семестру, можна
отримати результат, що еквівалентний оцінці «А». Разом з тим, ця оцінка
означає найвищий рівень знань і вмінь, який можуть продемонструвати лише
обдаровані студенти. Тобто об’єктом контролю стає не якість набутих знань і
вмінь, а обсяг виконаної роботи. Тому науково-методична обґрунтованість
застосування

«накопичувальної»

100-бальної

системи

оцінювання

є

дискусивною. Така система зумовлює концентрацію студентом зусиль,
насамперед, на отримання більшої кількості балів (може бути отримана в
результаті посереднього виконання більшої у порівнянні з середнім по групі
кількості завдань), а не на якісне засвоєння навчального матеріалу загалом.
Отримання балів під час занять при застосуванні 100-бальної системи
оцінювання інколи створює умови, коли студент отримує необхідну йому
кількість балів ще до проведення підсумкового контролю – екзамену, який є
обов’язковим елементом, для перевірки ступеня засвоєння знань і вмінь з
навчальної дисципліни, зокрема вміння інтегрувати набуті знання з окремих
розділів та вирішувати конкретні завдання професійної діяльності.
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У результаті застосування методу накопичення балів при обмеженій
загальній їх кількості, виникає потреба розподілу балів між окремими
заняттями та видами навчальної роботи студента. У випадках великої кількості
таких занять бали, що відводяться на одне заняття досить часто є дуже малими.
Внаслідок цього утруднюється організація оцінювання навчальних досягнень
студентів, що відображається у труднощах вироблення критеріїв оцінювання
під відповідну кількість балів. Важко вести міжсесійний контроль успішності,
оскільки з різних навчальних дисциплін з різними кількостями занять і
графіком вивчення кількість набраних студентами балів не є достатньою
інформацією для підведення підсумків. Потрібно аналізувати відсоток
досягнення максимальної кількості балів, внаслідок чого зростає трудомісткість
обліку успішності [108].
Диференціація оцінок є суб’єктивною, оскільки досить важко визначити
оцінку виконаної роботи, присвоюючи їй певну кількість балів.
Застосування 100-бальної системи оцінювання навчальних досягнень
студентів зумовило некоректне розуміння мети оцінювання, внаслідок чого до
критеріїв нарахування балів відносять елементи, що не пов’язані зі ступенем і
якістю

засвоєння

навчального

матеріалу

та

набуття

компетентностей

студентами. Як наслідок, поширеною є практика нарахування балів за
відвідування студентами занять.
Альтернативою 100-бальній системі оцінювання може бути 12-бальна
шкала, що застосовується у загальноосвітніх навчальних закладах, коледжах.
Там використовується загально-дидактичний рівень осмислення показників
навчання учнів, причому показники знань описуються через володіння їх
елементами, що виражаються у виконанні учнями інтелектуальних операцій,
які піддаються об'єктивному вимірюванню.
У всіх навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації навчальна успішність
учнів оцінюється нині на основі «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень
учнів у системі загальної середньої освіти», розроблених на виконання рішення
колегії Міністерства освіти і науки від 17.08.2000 р., спільного наказу
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Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України
«Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів
у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. № 428/48 з метою
методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на
розвиток

особистості

людини,

впровадження

особистісно-орієнтованого

підходу до навчання та підвищення якості й об'єктивності оцінювання.
При визначенні навчальних досягнень учнів аналізу підлягають:
- характеристики відповіді учня: елементарна, фрагментарна, неповна,

повна, логічна, доказова, обґрунтована, творча;
- якість знань, правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість,

дієвість, системність, узагальненість, міцність;
- ступінь сформованості загально навчальних і предметних умінь та

навичок;
- рівень

оволодіння

розумовими

операціями:

вміння

аналізувати,

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити висновки
тощо;
- досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми, формулювати

гіпотези, розв'язувати проблеми);
- самостійність оцінних суджень.

Вказані орієнтири покладено в основу виділених чотирьох рівнів
навчальних досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого,
які визначаються за такими характеристиками:
перший рівень – початковий (відповідь учня при відтворенні навчального
матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями
про предмет вивчення);
другий рівень – середній (учень відтворює основний навчальний матеріал,
здатний розв'язувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями
навчальної діяльності);
третій рівень – достатній (учень знає істотні ознаки понять, явищ,
закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в
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стандартних

ситуаціях,

володіє

розумовими

операціями

(аналізом,

абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти
допущені помилки; відповідь учня повна, правильна, логічна, обґрунтована,
хоча їй і бракує власних суджень; він здатний самостійно здійснювати основні
види навчальної діяльності);
четвертий рівень – високий (знання учня є глибокими, міцними,
узагальненими, системними, учень уміє застосовувати знання творчо, його
навчальна

діяльність має

дослідницький

характер,

позначена

вмінням

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і
відстоювати особисту позицію).
До переваг такої системи можна віднести:
– використання її для оцінювання результатів вступних випробовувань;
– простота адаптації до неї учнів шкіл;
– простота переведення оцінок у шкалу ЄКТС внаслідок існування більшої
кількості оцінок.
Разом з тим 12-бальна шкала оцінювання також має окремі недоліки, які
утруднюють застосування її у вищій школі, зокрема:
-

непристосованість науково-педагогічних працівників до такої системи

оцінювання, що заважатиме об’єктивному оцінюванню навчальних досягнень
студентів;
-

велика диференціація оцінок утруднює розуміння і сприйняття сутності

такої оцінки, її значення (хоча така диференціація принаймні є кращою, ніж
розподіл 100 балів між видами навчальної роботи);
-

невідповідність нормативно-правовій базі, що регулює вищу освіту;

-

труднощі сприйняття незадовільного результату.

Намагання швидко перейняти поширені у Європі шкали та методи
оцінювання навчальних досягнень студенів зумовили відмову від традиційної
для вітчизняної вищої школи 4-бальної системи оцінювання. Така відмова
частково була зумовлена наявними у 4-бальній системі недоліків, зокрема:
недостатня диференціація оцінок для переведення їх у шкалу ЄКТС, що
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потребує застосування проміжних значень;
невідповідність системі оцінювання, що застосовується у навчальних
закладах 1-2 рівнів акредитації;
неврахування

у

результатах

підсумкового

семестрового

контролю

результатів поточного контролю навчальних досягнень студентів; під час
навчальних занять студент набуває певних вмінь, ступінь і якість яких можна
оцінити лише за результатами виконання завдання і не підлягає контролю під
час проведення екзамену (наприклад, вміння використовувати певний прилад,
швидко приймати рішення, працювати в команді тощо), а тому зарахування
змістових модулів лише за результатами екзамену є методично не правильним,
оскільки екзаменаційні завдання не завжди можуть охопити повноту набутих
студентом знань і вмінь, а тим більше диференціювати їх за рівнями (знання –
розуміння – застосування – синтез – аналіз).
У вітчизняній дидактиці до 2000 року була прийнята 4-х бальна система
відміток:
"5" – володіє у повній мірі (відмінно);
"4" – володіє достатньо (добре);
"3" – володіє недостатньо (задовільно);
"2" – не володіє (незадовільно).
Наведена шкала, однак, не може дати об'єктивних результатів оцінки
практичної педагогічної діяльності без достатньо чіткого уявлення педагога про
оцінювані показники володіння знаннями, уміннями та навичками.
Попри недоліки, які притаманні 4-х бальній системі оцінювання, їй
властиві ряд переваг порівняно з іншими, проаналізованими вище методами
оцінювання. Головними такими перевагами є її простота, об’єктивність оцінок
навчальних досягнень студентів, зрозумілість їх значення студентам і
викладачам, чіткість критеріїв диференціації оцінок, притаманність такої
системи оцінювання багатьом іншим сферам суспільної діяльності, зрозумілість
суб’єктам ринку праці (роботодавцям). Наявність оцінки «незадовільно»
означає потребу повторного складання контролю або вивчення навчального
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матеріалу, що забезпечує повне опрацювання всіх тем навчальної дисципліни.
Диференціація оцінок на «відмінно» (завдання виконано повністю), «добре»
(завдання

виконано

повністю,

але

має

незначні

неточності

або

недоопрацювання), «задовільно» (завдання виконано частково, правильно
вибраний метод або підхід до виконання завдання), «не задовільно» (студент не
вирішив поставлене перед ним навчальне завдання) має чіткий зміст, що значно
зменшує фактор суб’єктивізму при оцінюванні. Перевагою такої системи перед
іншими є також повна відповідність її чинному вітчизняному законодавству,
зокрема у питаннях нарахування стипендії, формування документів про освіту
тощо.
Оскільки існуючі системи оцінок не задовольняють вчених і практиків, то
здійснюється пошук інших систем оцінювання. Так, Ш. Амонашвілі вивчав
питання про словесну оцінку знань учнів

і запропонував методичні

рекомендації по словесній характеристиці знань у початковій школі. У країнах
Європи та Америки є численні спроби відійти від цифрової, символьної
системи. У Німеччині проводився експеримент щодо введення діагностичних
листів, у яких давалися словесні оцінки знань учнів, мотивів навчання, розвитку
мислення, показник при вивченні шкільного предмету та окремих його тем.
Вони фіксувалися в спеціальних таблицях. В Англії існують так звані «профілі»
– тест і результати, зведені в таблицю-матрицю. При цьому описання
результатів навчання розраховано не тільки на спеціалістів, але й на розуміння
батьків та

учнів. У Німеччині була

також спроба застосувати для

характеристики шкільних успіхів табель-повідомлення. Табель-повідомлення
орієнтований на виявлення можливостей учня та заохочення його і батьків до
подальших кроків. В такому підході відстежується аналогія з підходом
Ш.Амонашвілі.
Що стосується оцінювання відповідей на завдання які сформульовані в
п.2.2.2, то тут можуть бути різні підходи. Найбільш прийнятним є доцільне
використовувати 100 % систему оцінювання, яка дозволяє на будь якому етапі
підготовки здобувачів вищої освіти визначити оцінку за шкалою ЄКТС і тим
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самим забезпечити мобільність студентів.
Тестування

дозволяє

оцінювати навчальну діяльність студента

за

результатами виконання завданої діяльності в ході самого тестування, а не за
ознаками попередньої роботи, що в поєднанні з можливістю самооцінки за
еталоном рішення характеризує тести як об’єктивний інструмент оцінки якості
засвоєння інформації.
Об’єктивна оцінка результатів вирішення завдань можлива (як і будь-яке
інше вимірювання) лише при їх зіставлені з еталонами – зразками правильних
та повних рішень (відповідей).
Для зручності обробки результатів виконання завдань в еталонах рішень
доцільно

виділити

етапи

виконання

конкретизованого

завдання

через

визначення істотних операцій, що мають принципове значення для правильного
рішення.
Істотні операції – кроки алгоритму рішення, розрахункові схеми,
визначення понять, параметри та дії над ними.
Поопераційне зіставлення рішень (відповідей) з еталоном дозволяє
оцінювати якість виконання завдання коефіцієнтом засвоєння

- відношення

правильно виконаних істотних операцій до загального числа операцій.
Як зазначалось вище, для тестів число істотних операцій приймають
рівним числу правильних відповідей. Для ситуаційних тестів та традиційних
екзаменаційних білетів істотними операціями можуть бути кроки алгоритму
рішення, розрахункові схеми, визначення понять, параметри і дії над ними
тощо. Діагностика суттєво спрощується, якщо за число істотних операцій
прийняти кроки алгоритму рішення завдання.
Зміст

еталонів

повинен

відповідати

вимогам

кваліфікаційних

характеристик та програм дисциплін щодо рівнів засвоєння компетентностей.
Поопераційне зіставлення рішень з еталоном дозволяє оцінити рівень
сформованості компетентностей за допомогою коефіцієнта засвоєння
,

де

– правильно виконані істотні операції рішення (відповіді);
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– загальна кількість визначених істотних операцій еталону рішення
(відповіді).
Рекомендовані у ДВНЗ «НГУ» критерії визначення оцінок за шкалою:
«відмінно» – КЗ > 0,9;
«добре» – КЗ = 0,8…0,89;
«задовільно» – КЗ = 0,7…0,79;
«незадовільно» – КЗ < 0,7
Крім цього, враховуються загальні вимоги до виконання комплексних
кваліфікаційних завдань, що забезпечують максимальну оцінку:
–

здатність до застосування знань, їх диференціювання, інтеграції та

уніфікації аналізу фактів, подій, прогнозу результатів;
–

правильність рішень, інтерпретації схем, графіків, діаграм;

–

повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема,

рішення, оцінка рішення), грамотність, лаконізм і логічна послідовність
викладу;
–

оформлення відповідно до чинних стандартів.

Значення коефіцієнтів засвоєння як критеріїв визначення оцінок можуть
коригуватись методичними комісіями у залежності від специфіки напряму
підготовки.
Встановлено [21], що при коефіцієнті засвоєння

студент в

подальшій діяльності систематично робить помилки і не в змозі їх знаходити та
виправляти. Тому тестування доцільно здійснювати послідовно.
Під час поточного контролю (перевірка одного або кількох навчальних
елементів) тести формують із завдань всіх передбачених навчальною
програмою рівнів складності.
Під час підсумкового контролю, тести формують із завдань лише
максимального рівня складності, який передбачено за відповідним навчальним
елементом.
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Тести 4-го рівня складності доцільно використовувати як завдання на
курсове та дипломне проектування, або на виробничу практику, враховуючи
великі затрати часу на їх виконання.
Під час контролю оцінка виставляється відповідно до загального
коефіцієнта засвоєння.
Небхідно зауважити таке:
1. Творчі вирішення не містять еталонів через абсолютну новизну
(непередбачуваний результат). В цьому випадку оцінка досягнення цілі
завдання - експертна.
2. Еталонами рішень можуть бути фрагменти навчальної, науковотехнічної літератури, інші джерела. У цьому випадку необхідний перелік
точних посилань на відповідні джерела (бібліографічний опис джерела
інформації, координати еталону – сторінка, абзац тощо).
Створення еталонів рішень, тобто реалізація програм на характерних
прикладах, логічно структурує навчальний матеріал, виявляє другорядний,
виключає дублювання, дає можливість кількісної оцінки якості засвоєння.
2.3. Автоматизована тестова технологія оцінювання результатів
навчання загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва
Із зростанням обсягу наукової інформації та переорієнтації вищої освіти на
європейські норми збільшується обсяг роботи викладача. У таких умовах для
інтенсифікації роботи треба застосовувати найбільш сучасні, ефективні та
науково-обгрунтовані методи роботи. Контроль поточних і підсумкових
досягнень студентів необхідно здійснювати через використання мобільної
системи постійного внутрішнього аудиту досягнень студентів на основі
використання незалежних механізмів контрольно-оціночних процедур. Одним з
таких методів є технологія автоматизованого моніторингу якості навчання, яка
дозволяє оперативно оцінити поточну навчальну діяльність студентів і
своєчасно скоригувати навчальний процес для досягнення кінцевого результату
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– набуття студентами компетентностей, необхідних для успішного виконання
професійної діяльності. Така система має ряд переваг перед традиційними
усними та письмовими екзаменами, недоліками яких є висока організаційна
складність, велика трудомісткість робіт, обмежений (регламентований) час
перевірки, присутність суб'єктивного і психологічного чинників.
Розроблений нами програмний комплекс автоматизованої оцінки рівня
досягнень студентів призначений для комп'ютерного тестування студентів, як
на окремому комп'ютері, так і по локальній мережі.
Програмний комплекс побудований на базі програми електронних таблиць
Excel пакета Office операційної системи Microsoft Windows. Управління
здійснюється макросами, що написані на мові програмування Visual Basic for
Applications (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Програмний код файлу «Тест»
У

програмному

комплексі

передбачено

вісім

білетів.

Кожен

із

запропонованих білетів складається не більше, ніж з 13 питань (рис. 2.5). На
базі білетів сформовано до 104 варіантів тестів. Варіанти тестів формуються
шляхом декомпозиції існуючих питань, що наведені у білетах. Кількість
варіантів тестів визначає викладач, який проводить контрольні заходи. Кожен
тест, що пропонується студентам, може містити від одного до 13 питань.
Питання має чотири варіанти відповідей, причому правильною може бути
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тільки одна.
У тесті міститься інформація про навчальний рік, зазначається назва
навчальної дисципліни (або її абревіатурне скорочення) та номер модуля, за
матеріалами якого проводиться контрольний захід, і назва кафедри, де
викладається дисципліна.
У білетах передбачена можливість розміщення графічної інформації
(рисунки і формули) як в питаннях, так і у варіантах відповідей. Графічна
інформація легко заноситься до програмного комплексу через буфер пам’яті
Windows. Внесену до програми графічну інформацію можна легко змінювати в
розмірах та за місцем розташування.
Завдання білетів передбачають визначення рівня складності. Рівень
складності завдання (рівень компетентностей), що виносяться на контрольні
заходи, враховується при оцінюванні ступеню досягнень студентів як
коефіцієнт складності (Кск). Кількість питань і рівень їх складності в кожному
білеті однакові.
В програмному комплексі також враховано вагомість смислових модулів
(див. рис. 2.5), інформаційна складова яких відображена в питаннях.

Рис. 2.5. Приклад оформлення питань білетів тесту
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Коефіцієнт вагомості (Кваг) кожного питання становить від одного до 100 і
залежить від відсотка вагомості смислового модуля в загальному обсязі
матеріалу, що виноситься на контроль. Сума коефіцієнтів вагомості всіх питань
в тесті повинна дорівнювати 100.
Важливий фактор при тестуванні – час, отже, в програмному комплексі є
можливість встановлення його обмеження для контролю та передбачено вплив
витраченого часу на оцінку. Запропонований програмний комплекс дозволяє
встановлювати максимальний час на виконання тесту.
Після завершення максимально дозволеного часу на виконання тесту,
автоматично блокується можливість відповіді на запитання і система
підраховує оцінку. Передбачено також враховувати швидкість відповідей
студентів. У разі включення такого параметра, оцінка знижується до 20 %,
якщо студент витратив на відповідь більше половини відведеного часу.
Викладач, який складає тест, може коригувати час для відповідей, враховуючи
специфіку дисципліни, складність та кількість запропонованих питань.
Після відповіді студента на всі питання тесту або по закінченні відведеного
часу, програма автоматично підраховує та виставляє оцінку за національною
чотирибальною, стобальною, міжнародною шкалами та у відсотках. Оцінка в
балах підраховується за формулою:

n

О

i 1
n
i 1

де

в ( К вагi К скi )

100 t , бал

п ( К вагi К скi )

(2.2)

n

в – сума числових показників, отриманих студентом при рішенні
i 1

завдань білету (кожен числовий показник завдання дорівнює добутку вагового
коефіцієнту ( К ваг i ) і коефіцієнта складності ( К ск i ) відповідного i-го завдання);
n

п – сума числових показників завдань білета;
i 1
n – кількість завдань у білеті;
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t – коефіцієнт часу, витраченого для вирішення завдань білета; дорівнює
одиниці, коли tд t max , і 0,8, коли tд t max ;
tд – час, витрачений студентом для вирішення завдань білета;
tmax – час, відведений викладачем для вирішення завдань білета.
Оцінка за національною та шкалою ЄКТС виставляється у відповідності до
табл. 2.1 (рис. 2.6).
Результати кожної спроби тестування студента автоматично заносяться у
файл електронної відомості студентів відповідної групи (рис. 2.7), де
зберігається інформація про всі спроби тестування кожного студента – дата,
час, оцінка за трьома системами, кращий результат тестування і дата останньої
спроби. Системою також зберігається файл з кращим результатом тестування та
файл останньої спроби.

Рис. 2.6. Скріншот екрана монітора з отриманою оцінкою
При необхідності файли результатів тестування студентів можуть бути
виведені на друк та підписані їх авторами (студентами) для збереження
паперового звіту про виконання тесту.
У разі, коли викладачу з будь-яких причин необхідно студента або групу
студентів не допустити до контрольних заходів, система дозволяє обмежити
доступ цих осіб до контрольних заходів з дисципліни загалом або окремого
модуля.
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Рис. 2.7. Електронна відомість результатів тестування
Існує можливість використовувати вже готові електронні матеріали для
формування завдань. Це позбавляє користувача від великого обсягу рутинної
роботи.
За рахунок зміни позицій питань і послідовності відповідей (правильна
відповідь кожен раз стоїть на іншому місці в кожному конкретному завданні в
різних варіантах тестів) досягається значне зниження ймовірності вгадування
правильної відповіді й підвищується об'єктивність і обґрунтованість атестації
студента.
Методика формування тестових завдань така.
Вихідні файли (файли-заготовки) для підготовки тестування з кожної
дисципліни мають назви «Питання», «Результати», «Тест» і знаходяться в
окремій папці (рис. 2.8), яка може розташовуватися в будь-якому місці
комп'ютера (сервера) і має призначену викладачем назву (за замовчуванням
«Тести»). Викладач наповнює файли вихідною інформацією і настроює їх для
проведення

тестування

конкретних

студентських

груп

за

певними

дисциплінами (і їх складовими – модулям) на кожен новий навчальний рік.
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Рис. 2.8. Файли-заготівки у папці «Тест» на диску комп’ютера
Розглянемо формування файлу «Питання». Цей файл містить вісім аркушів
з варіантами завдань (по 13 завдань на кожному аркуші), що мають імена
відповідно з «1» по «8», а також лист «Інструкції» (Додаток А).
На кожному аркуші з варіантами питань є 13 білих віконець (клітинки з D
по O) на світло-бірюзовому фоні, в яких викладач повинен ввести варіанти
питань і можливих відповідей на них. Чотири верхніх рядки в кожному білому
віконці призначені для питання, а чотири нижніх праворуч від зелених
осередків – для відповідей на нього. Питання записуються жирним шрифтом і
не повинні виходити за межі білих полів, тому їх слід розбивати на рядки, як це
показано на рис. 2.9.
У білих віконцях можуть розміщуватися рисунки і формули, що належать
як до питань, так і до відповідей. Їх легко вставляти на потрібне місце,
переносячи через буфер пам'яті Windows як з файлів Word, так і Excel (а також
більшості графічних редакторів). Об'єкти можна перетягувати і змінювати в
розмірі.
Для визначення програмою правильних варіантів відповідей на поставлені
запитання викладач повинен у кінці правильної відповіді поставити пробіл. При
цьому зліва від зеленої клітинки у відповідній сходинці з'явиться слово
«Вірно», а проти неправильних варіантів відповідей залишиться слово
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«Невірно». Так викладач зможе проконтролювати призначення правильної
відповіді.

Рис. 2.9. Файл-заготівка «Питання»
Для врахування складності поставлених питань викладач повинен на
першому аркуші файлу в білій клітинці праворуч від слова «Складність»
поставити відповідний коефіцієнт складності від одного до трьох. Всі варіанти
одного питання на кожному з восьми аркушів повинні при цьому мати
однакову складність.
Для того щоб врахувати вагомість змістових модулів, з матеріалу яких
поставлені питання, необхідно на першому аркуші файлу в білій клітинці
праворуч від слова «Вагомість» поставити відповідній коефіцієнт вагомості від
одного до 100 (відсоток вагомості змістового модуля в обсязі матеріалу, який
виноситься на контроль). Сума коефіцієнтів вагомості всіх питань повинна
дорівнювати 100.
На першому аркуші (на відміну від решти семи) є жовті клітинки. У них
з’являються випадаючі списки, з яких слід вибрати необхідну інформацію про
модуль, дисципліну, навчальний рік та кафедру, де проводитиметься
тестування. Абревіатурні скорочення дисципліни та кафедри повинні бути
уніфікованими і повторюватися в інших двох файлах, інакше координація
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файлів не відбудеться. Там же слід визначити й інші додаткові налаштування –
чи будуть враховуватися параметри складності питання та/або вагомості
смислового модуля.
На

аркуші

«Інструкції»

(рис. 2.10)

в

зелених

клітинках

вводять

абревіатурні позначення кафедри та дисципліни.
Формування засобів діагностики – файлу «Тест»
Для проведення контрольних заходів необхідно підготувати засоби
діагностики і сформувати файл «Тест».
Файл «Тест» є файлом-заготовкою для створення нового тестового файлу,
який повинні відкривати студенти, проходячи процедуру тестування.

Рис. 2.10. Лист «Інструкції» файлу-заготівки «Питання»
На листі «Тестування» цього файлу в жовтих клітинках із випадаючих
списків слід вибрати необхідну інформацію про модулі, дисципліни,
навчальний рік та кафедру, де проводиться тестування. Там же в жовтих
клітинках можна вибрати опції обліку часу тестування студента, обліку
складності питань, а також вагомості смислового модуля, з матеріалу якого
поставлено питання. Це дозволить враховувати час, витрачений студентом на
вирішення завдань, а також враховувати складність питань і вагомість
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змістових модулів, раніше призначених викладачем у файлі «Питання».
Тривалість тестування встановлюється викладачем шляхом вибору часу зі
списку в жовтій клітинці «J3» від п'яти до 65 хвилин з кроком, кратним п'яти
хвилинам.
Для зберігання результатів тестування студентів необхідно вибрати диск,
на якому будуть зберігатися результати. Для цього вибирають потрібний рядок
у жовтій клітинці «А5».
На аркуші «Інструкції» в зелених клітинках вводять абревіатурні
позначення кафедри, дисципліни і диска.
Останнім етапом підготовки є генерування файлу для тестування студентів
відповідно до конкретного модуля певної дисципліни. Для цього потрібно
зберегти файл. Програма автоматично в тому ж місці, де розміщується
вихідний файл (з ім'ям «Тест»), створить новий файл зі стандартним ім'ям, що
включає абревіатурне позначення дисципліни та модуля. При цьому в файл
завантажуються питання-відповіді з файлу «Питання» і списки студентських
груп з файлу «Результати».
Технологія тестування студентів.
Для тестування студент запускає попередньо створений тестовий файл,
розміщений у недоступному для його редагування та збереження місці на
комп'ютері (сервері). При відкриванні у файлі вже є інформація зі списками
студентських груп і електронними підписами студентів. Студент, вибираючи з
випадаючих списків у світло-жовтих комірках свої групу та прізвище (це видно
на рис. 2.11), активізує наступний етап роботи файлу – отримання номера
чергового варіанта запитань-відповідей з файлу результатів тестування
студентської групи і завантаження їх на екран монітора. Однак, на вимогу
програми, цьому передує введення студентом з клавіатури свого цифрового
підпису у випадаючому вікні. Цифровий підпис кожному студенту видає
викладач. Для введення правильного підпису студент має три спроби, після
чого він повинен знову вибирати в жовтих клітинках свою групу і прізвище
(оскільки попередній запис буде видалений програмою).

130

Рис. 2.11. Вікно заповнення інформації студентом на початку тестування
Застосування електронного підпису потрібно для того, щоб студенти не
могли вільно заходити у систему для тестування під чужими прізвищами та
марно не використовували спроби своїх колег.
Видиме студентом вікно тесту на екрані монітору не містить панелей
управління та інструментів програми Excel. Для введення інформації доступні
тільки зелені клітинки (варіанти відповіді на поставлене питання).
Після виконання вище описаних дій, студенти приступають до тестування.
Для вибору правильних варіантів відповідей є дві можливості.
Перша – включена за замовчуванням. Студент курсором миші або
клавішами на клавіатурі (вгору – вниз, вправо-вліво) вибирає зелену клітинку
ліворуч від правильного варіанта відповіді, а потім з клавіатури вводить знак
«+» і натискає клавішу «Enter». У зазначеній клітинці з'являється «+», а весь
блок зелених клітинок відповідного питання міняє колір на білий і стає
недоступним для вибору інших варіантів відповіді.
Друга можливість полягає в тому, що одного разу натиснувши на
помаранчеву кнопку «Так», студент переходить в автоматичний режим
позначення комірки з правильною відповіддю. Потрібно лише навести на неї
курсор і клацнути лівою кнопкою мишки. В результаті будуть проведені такі
самі дії, як і в попередньому випадку.
У будь-який момент можна переключитися на перший варіант відповіді,
натиснувши кнопку «Ні», або знову перейти до автоматичного режиму
(вибрати «Так»).
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Відповідати на запитання можна в будь-якій послідовності. Після
останньої відповіді файл слід закрити. При достроковому завершенні
тестування, тобто не відповівши на всі поставлені питання, програма все одно
виставить оцінки і занесе їх у файл результатів тестування студентської групи.
Але спочатку з'явиться вікно-попередження, в якому вказана вищевикладена
інформація щодо оцінки з можливістю продовження тестування.
Студент може пройти тестування стільки разів, скільки дозволено
викладачем, але протягом доби лише раз. При налаштуванні файлу «Тест» у
клітинці «Кількість спроб» кожен викладач, залежно від специфіки дисципліни,
складності матеріалу і вимог до організації діагностики, вказує кількість
наданих спроб для тестування кожному студенту. Для цього на заборонений
для тестування час викладач змінює ім'я студента на аркуші «Інструкції» файлу
результатів тестування відповідної групи, додаючи попереду знак «#» або «№»
залежно від обраної за замовчуванням розкладки клавіатури. Відкривши в
цьому випадку тестовий файл і вибравши свої групу та прізвище, студент
побачить вікно-повідомлення про неможливість тестування, а сам файл після
цього автоматично закриється.
Якщо кількість спроб вичерпано, спроба повторного тестування буде
припинена програмою з таким повідомленням «Сьогодні Вам більше не
можна», яке буде написано червоним шрифтом у рядку під групою і прізвищем
студента, а також додатково роз'яснено у випадаючому вікні. У будь-який
момент викладач може змінити (як збільшити, так і зменшити) дозволену
студентам групи кількість спроб тестування. Для цього на аркуші «Результати»
у файлі результатів тестування відповідної групи в зеленій клітинці «С5»
потрібно ввести з клавіатури нове ціле число, що дорівнює кількості спроб. У
разі, коли тестування протягом дня заборонено всім студентам групи, також
з’явиться повідомлення про неможливість проведення тестування (рис. 2.12).
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Рис. 2.12. Повідомлення про неможливість проведення тестування
Викладач може проводити тестування студентів не тільки у своїй
присутності, але й дозволити їм робити це самостійно в зручний для кожного
студента час.
Якщо викладач хоче виключити можливість тестування студентів без його
присутності на заборонений для використання файлу час, викладач змінює його
ім'я, додаючи попереду знак «#» або «№» (залежно від обраної за
умовчуванням розкладки клавіатури). Можна використовувати також знак
мінус «-». Відкривши в цьому випадку тестовий файл, студент побачить вікноповідомлення про неможливість тестування, а сам файл після цього
автоматично закриється.
Викладач може також забороняти проходити самостійне тестування
студентам однієї або декількох груп. Для цього на заборонений для тестування
час викладач змінює ім'я файлу результатів тестування відповідної групи,
додаючи попереду знак «#» або «№» залежно від обраної за умовчуванням
розкладки клавіатури (латиниця або кирилиця). Можна використовувати також
знак «-». Відкривши в цьому випадку тестовий файл і вибравши свої групу та
прізвище, студент побачить вікно-повідомлення про неможливість тестування,
а сам файл після цього автоматично закриється.
Наступним етапом є формування файлу «Результати». Файл «Результати»
є файлом-заготівкою для файлів, у яких зберігаються результати тестування
студентів конкретної групи.
Роботу починають з листа «Інструкції», де в зелені клітинки вводять
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абревіатурні позначення кафедри, дисципліни і місця розташування. Викладачу
слід ввести в зелені клітинки списки (з першого по восьмий) студентських груп,
які будуть проходити тестування, списки студентів цих груп, посади та
прізвища викладачів, які читають лекції з дисципліни, а також призначити
кожному студенту його цифровий електронний підпис (будь-які цифри, букви і
значки, які можна ввести з клавіатури). Рекомендується підписи робити
короткими.
Потім на аркуші «Результати» в жовтих клітинках з випадаючих списків
слід вибрати необхідну інформацію про модуль, дисципліну, навчальний рік,
кафедру, де проводиться тестування. Тут же в зеленій клітинці «С5» можна
зазначити дозволену студенту кількість спроб тестування. За умовчуванням
вона дорівнює 10.
Останнім етапом є генерування файлу з результатами тестування студентів
конкретної студентської групи за призначеним модулю певної дисципліни. Для
цього потрібно зберегти файл. Програма автоматично в потрібному місці
комп'ютера (сервера) створить папку з ім'ям навчального року, дисципліни і
модуля, а також студентської групи, де помістить новий файл результатів
тестування студентської групи зі стандартним ім'ям. Потім зазначену
процедуру потрібно повторити для всіх студентських груп, що виконують
тестові завдання з тієї ж дисципліни і модуля.
І на завершальному етапі роботи є отримання інформації про результати
тестування.
Відкривши файл з результати тестування студентської групи викладач
може отримати потрібну інформацію ( див. рис. 2.13). Там є інформація про всі
спроби тестування кожного студента, дати, час та отримані оцінки, а також
кращий результат в трьох системах оцінювання і дату останнього тестування.
Тут також є файл з найкращим результатом виконання завдань тестів. У
папці з вказаним файлом є також файл з кращою спробою (перед прізвищем
студента буде стояти знак плюс «+»), який можна вивести на друк. Для цього у
відкритому файлі слід натиснути Ctrl + P.
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Рис. 2.13. Файл з результатами тестів
У тій же папці розташований файл останнього тестування, який
зберігається на випадок обговорення зі студентом спірних ситуацій (перед
прізвищем студента буде стояти пробіл «»).
Файл із спробою повторного тестування також зберігається у відповідній
папці студентської групи, а в імені його перед прізвищем студента буде стояти
знак «-». Два останніх файли можна видалити, якщо немає необхідності в їх
зберіганні.
На базі програми тестування створений файл самоконтролю «Самотест»,
який дозволяє студентам будь-якої форми навчання ознайомитися

із

запропонованою формою тестування і підготуватися до контрольних заходів.
Файл самотестування можна використовувати на будь-якому комп'ютері
незалежно від місця розташування інформаційних файлів, що дозволяє
забезпечити дистанційну форму самопідготовки студентів.
Висновки до другого розділу
1. У розділі представлено етапи та методику дослідження, сформульовано
гіпотезу дослідження, за якою забезпечення якості вищої освіти відбувається
завдяки використанню зазначених педагогічних засад діагностики. Засоби

135

діагностики формуються за структурно-логічною схемою, що представлена, де
компетентності використовуються як критерій відбору змісту навчання та є
інформаційною базою для формування об’єктивних засобів діагностики;
визначається необхідний для професійної діяльності рівень компетентностей
випускника певної кваліфікації, який в подальшому використовується при
оцінюванні досягнень студентів. Реалізація обґрунтованих взаємозалежних
складових етапів педагогічних засад діагностики дозволяє вплинути на якість
загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва.
2. Складовими елементами, які формують реальну основу якісної
загальноінженерної

підготовки бакалаврів гірництва, є відповідність змісту

навчання актуальним вимогам майбутньої професійної діяльності; зв’язок
змісту навчання та засобів діагностики результатів досягнень з виробничою
діяльністю; використання автоматизованої об’єктивної системи оцінювання.
3. Визначено

педагогічні

засади

діагностики

загальноінженерної

підготовки бакалаврів гірництва, які представлено трьома взаємозалежними
складовими етапами, а саме – організація, реалізація, забезпечення.
4. Визначено сукупність системно пов’язаних теоретико-методологічних
принципів і підходів до розроблення та використання засобів діагностики як
складової педагогічних засад діагностики результатів загальноінженерної
підготовки бакалаврів гірництва – принципи відповідності, послідовності,
вимірюваності, відкритості та прозорості, об’єктивності, систематичності,
градації та системності в сукупності з компетентнісним і студентоцентрованим
підходами складають методологічну основу внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти.
5. Обґрунтовано критерії і підходи до визначення та формулювання
результатів навчання (похідних компетентностей) та ступеня їх складності за
навчальними

дисциплінами

гірництва,

саме

а

загальноінженерної

вимірюваність,

градація

за

підготовки

бакалаврів

ступенями

складності,

відповідність освітньо-кваліфікаційним (стандарти вищої освіти та дескриптори
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Національної рамки кваліфікацій) та професійним (професійні стандарти,
кваліфікаційні характеристики) вимогам.
6. Розроблено

за

визначеними

принципами

та

підходами

засоби

діагностики результатів навчання бакалаврів гірництва у вигляді тестів
закритого типу, що реалізовані при формуванні засобів діагностики результатів
навчання бакалаврів гірництва за дисципліною загальноінженерного циклу
підготовки «Основи теорії транспорту».
7. Обґрунтовані методичні підходи до розроблення засобів оцінювання та
оцінювання

результатів

навчання

(рівня

сформованості

похідної

компетентності) студентів яке відбувається через використання інтерактивного
автоматизованого комплексу, який враховує рівень складності завдання,
ідентичний ступеню складності похідної компетентності, що контролюється,
ваговий коефіцієнт завдання і час, витрачений студентом на вирішення
завдання.
Основні

результати

дослідження,

викладені

у

розділі,

отримали

висвітлення у публікаціях автора [236; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 246; 250;
253; 255; 256].
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД ДІАГНОСТИКИ
ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ГІРНИЦТВА
3.1. Планування педагогічного експерименту і опрацювання
його результатів
Експериментальне дослідження тривало впродовж 2010-2016 рр. і
проводилось у чотири етапи. Мета проведення експерименту полягала в
перевірці та підтвердженні: гіпотези дисертаційного дослідження та дієвості і
результативності дотримання педагогічних засад діагностики – запропонованих
форм і методів їх використання як інструментарію, що впливає на якість
підготовки фахівців.
При організації і проведенні експерименту було дотримано наступних
принципів:

об’єктивності;

цілісного

вивчення

досліджуваного

явища;

комплексного використання методів дослідження. Зазначені принципи взято за
основу при усвідомленні того, що істинно наукове пізнання є цілеспрямованим
системним дослідженням процесу діагностики рівня досягнень студентів.
Також ці принципи враховані при плануванні та проведенні експерименту.
Для перевірки гіпотези проведено дослідно-експериментальну роботу на
базі Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий
університет». Усього в експерименті на різних його етапах взяли участь 351
студент.
Перший (організаційно-підготовчий) етап дослідження тривав упродовж
2010-2011 рр. На цьому етапі визначено мету й завдання дослідження;
здійснено аналіз наукових, навчально-методичних та нормативно-правових
вітчизняних і зарубіжних джерел із забезпечення якості вищої освіти, а саме
проблем діагностики результатів навчання фахівців у вищій освіті. Вивчалися
форми засобів діагностики, методи, підходи та принципи їх формування,
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методики оцінювання рівня досягнень студентів, що впливають на якість
підготовки фахівців.
Здійснено вибірку та базу учасників експерименту. Комплектування груп
відбулося до початку експерименту, що виключило вплив дослідника на підбір
кадрів для експериментальних груп. Групи перевірено на однорідність шляхом
порівняння однорідності дисперсій сумарних результатів за досягненнями
попередніх контрольних заходів.
На констатуючому етапі експерименту, протягом 2011-2012 рр., визначено
місце

та

роль

загальноінженерної

підготовки

бакалаврів

гірництва.

Проаналізовано засоби діагностики, які використовуються при встановленні
рівня досягнень студентів в рамках загальноінженерної підготовки. Вивчено
методику оцінювання рівня освітніх досягнень студентів з дисциплін
загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва.
Проведено

аналіз

дисциплін

природничо-наукового

та

професійно

практичного циклів в ДВНЗ «НГУ» щодо засобів, форм і методів діагностики
результатів досягнень студентів (Додаток Б).
Проведене дослідження виявило низку недоліків в практиці організації
контролю, а саме консервативне сприйняття контролю як засобу виставляння
оцінки студентам. Виявлено, що лише незначна кількість викладачів
використовують результати контролю для внесення коректив в процес
навчання. А маючи низькі показники рівня підготовки студентів не коригують
засоби діагностики. Результати дослідження виявили одноманітність вживаних
методів і способів контролю (рис. 3.1).
Аналізу підлягали дисципліни загальноінженерної підготовки здобувачів
технічних

спеціальностей.

Однакові

дисципліни

викладаються

різними

викладачами, кожен викладач має свої підходи до оцінювання, тому до уваги
приймали усі дисципліни. Усього проаналізовано 624 навчальних дисципліни.
У 82 % дисциплін використовуються тести відкритої форми, при цьому не
завжди існують еталони правильних відповідей, що слугують критерієм
оцінювання досягнень студентів. 13 %, які підлягли аналізу, використовують
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тестування: 16 % тестування на паперових носіях і лише 3 % автоматизованих
тестів, хоча актуальність застосування тестового способу контролю знань
визнає більшість викладачів.
Проте тести, як показали спостереження, проектуються на основі
індивідуального досвіду викладача і не стандартизуються (не піддаються
процедурі валідизації і перевірці на надійність). Звідси суб’єктивність в
оцінюванні. Така ситуація значно знижує якість тесту.
82%

13%

тести відкритої
форми,
паперовий бланк

тести закритої
форми,
паперовий бланк

3%

2%

автоматизовані
тести закритої
форми

усне опитування

Рис. 3.1. Форма проведення контрольних заходів
І студенти, і викладачі відзначають необхідність вдосконалення контролю
як компоненту цілісного педагогічного процесу у ВНЗ. При цьому значна
частина викладачів відзначила залежність якості навчання від якості контролю
студентів. Таким чином, зроблені висновки про необхідність вдосконалення
контролю в режимі підвищення якості навчання.
Ефективність якості підготовки бакалаврів гірництва значною мірою
залежить від визначених педагогічних засад діагностики результатів їх
підготовки – сукупності чинників, що можуть як сприяти, так і перешкоджати
успішному досягненню цілей підготовки.
На підставі аналізу результатів констатуючого етапу педагогічного
експерименту зроблено висновок про необхідність визначення педагогічних
засад діагностики, що базуються на принципах компетентнісного підходу до
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розробки

засобів

діагностики,

відповідності

компетентностей

освітніх

стандартів з гірництва інтегральній компетентності кваліфікаційного рівня
Національної
послідовності

рамки

кваліфікацій

використання

і

вимогам

засобів

професійних

діагностики,

стандартів,

вимірюваності

компетентностей сформульованих в термінах результатів навчання, відкритості
та прозорості оцінювання.
3.1.1 Встановлення рівня складності завдань і відбору завдань для
включення в тести
Подальше дослідження на формувальному етапі експерименту відбувалось
протягом 2013-2014 навчального року на базі ДВНЗ «НГУ».
На формувальному етапі експерименту було визначено зміст підготовки
бакалаврів гірництва в рамках дисциплін загальноінженерної підготовки,
виявлено компетентності, що відносяться до транспортного спрямування та
забезпечуються

дисципліною

«Основи

теорії

транспорту»,

встановлено

необхідний ступінь компетентностей достатній для професійної діяльності
бакалаврів гірництва, використовуючи принципи компетентісного підходу
розроблено програму дисципліни «Основи теорії транспорту» із зазначенням
необхідного для засвоєння рівня і обсягу навчального матеріалу, запропоновано
методику та розроблено засоби діагностики рівня досягнень студентів з
дисципліни «Основи теорії транспорту» відповідного ступеня складності.
Перед формуванням тестів, питання, які передбачалося використовувати
на контрольних заходах, було перевірено на предмет можливості віднесення до
тестових за методикою запропонованою в публікації[225].
Перш ніж розробляти завдання у тестовій формі, слід визначитися – що
передбачається

вимірювати?

Яка

мета

тестування?

Рівень

яких

компетентностей передбачається виміряти з його допомогою? Яким повинен
бути тест і умови його застосування для отримання максимально достовірних
результатів?
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Із запропонованих в [225] різновидів тестів обрано – гомогенний. Цей
різновид тестів за своїм призначенням використовується для перевірки рівня
досягнень з однієї дисципліни. Сфера використання тестів – поточний та
підсумковий контроль; орієнтована тривалість тестування випробуваних – 30
хвилин, що дозволяє використовувати тести в рамках проведення занять.
Завдання в
тестовій
формі

Апробація завдань в
паралельних групах

Обробка
результатів

Тестові
завдання

ТАК
Завдання
відповідає
критеріям?

НІ

Переробка завдань
або створення нових

Рис. 3.2. Порядок відбору тестових завдань для тестів за результатами пробного
тестування
Важливою умовою проведення пробного тестування є отримання
статистично достовірних результатів, що забезпечується дотриманням ряду
умов:
- пробне тестування повинне проводитися в декількох паралельних групах;
- всі паралельні групи повинні перебувати в однакових умовах (час, який
відводиться на тестування, місце проведення та ін.);
- всі випробовувані в межах однієї групи також повинні знаходитися в
ідентичних умовах, без будь-яких «знижок» і «пільги» для окремих учасників
тестування. Всі випробовувані повинні отримати приблизно однакові за
складністю (паралельні) завдання;
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- час, що відводиться на пробне тестування, має бути таким, щоб найбільш
підготовлені встигли відповісти на всі питання тесту;
- для отримання достовірних результатів слід звести до мінімуму
можливість підказок серед випробуваних.
Основне призначення пробного тестування полягає в тому, щоб
спробувати

підготовлені

завдання

у

тестовій

формі

на

практиці,

і

проаналізувати статистичні властивості всіх завдань. Завдання в тестовій
формі успішно пройшли таку перевірку, можуть вважатися тестовими
завданнями і надалі використовуватися в тестах (рис. 3.2).
Тестове завдання, з яким успішно справляються всі досліджувані,
повинно бути виключено з тесту, так само як і завдання, яке не може виконати
ніхто, оскільки такі завдання не дозволяють ранжувати членів групи. Але, в
нашому випадку, мова йде про поточну перевірку досягнень студентів, а
зазначеними завданнями контролюється засвоєння певного навчального
матеріалу,

виключати

їх

немає

ніякої

необхідності.

При

якісно

сформульованих завданнях той факт, що деякі з них виконуються всіма, а
окремі не виконуються ніким із студентів, говорить лише про переваги чи
недоліки викладання відповідних розділів дисципліни.
Немає необхідності в послідовному ускладненні від завдання до завдання.
Можна припустити наявність у тесті декількох груп завдань зростаючої
складності, при тому, що всередині цих груп складність завдань є однаковою.
Перш за все, необхідно забезпечити репрезентативність змісту навчальної
дисципліни в тесті. При комплектуванні слід звернути увагу на повноту і
достатність числа завдань для аргументованого висновку про досягнення.
Перевірити досягнення учасників тестування можна за кількістю існуючих в
дисципліні тематичних модулів, кожен тематичний модуль перевіряється
завданням. Репрезентативність не відзначає обов'язкового включення в
комплект всіх значущих елементів змісту або строго пропорційного
включення в тест завдань з різних тем. Адже багато з них пов'язані між собою
в загальній структурі знань, включені один в інший, повністю або частково.
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Крім того, багато елементів у структурі знань ієрархічно супідрядні, а тому з
міркувань економії, немає сенсу включати в тести завдання з усіх вивчених
тем [225].
При створенні комплекту завдань у тестовій формі зазвичай ставиться
завдання відобразити в ньому те основне, що відображає ідею вимірювання
рівня і структури підготовленості студентів, як результат освітньої діяльності.
Можна зазначити: зміст навчальної дисципліни, як правило, завжди буде
ширше змісту комплекту завдань у тестовій формі.
Репрезентативність комплекту завдань пов'язана з числом завдань і в
загальному випадку, чим більше завдань, тим репрезентативнішими можуть
виявитися результати. Точність педагогічних вимірювань також залежить від
числа завдань і зростає в міру їх збільшення. У той же час, число завдань, що
включаються в комплект, обмежується часом, який відводиться для
проведення контрольного заходу.
Для отримання достатньої кількості варіантів рекомендується [225, с.47]
формувати базу завдань у тестовій формі, що включає не менше 30 завдань
різного рівня. Мінімальна кількість завдань має становити: 15 завдань першого,
10 завдань другого і 5 завдань третього рівня. База такого об'єму дозволяє
скомпонувати значну кількість комплектів завдань. Поряд з цим залишається
дуже бажано використання завдань, паралельних за складністю.
Комплект завдань формується шляхом випадкового вибору завдань кожної
з бази. Переваги використання при цьому ПЕОМ та спеціалізованого
програмного забезпечення очевидні.
За правильне рішення кожного із завдань комплекту випробуваному
присвоюється 1 бал, за невірне рішення - 0 балів. Загальна оцінка за виконання
комплекту завдань визначається як проста сума балів, отриманих за виконання
окремих завдань.
Таким чином, для отримання високої оцінки необхідно правильно
вирішувати як завдання високого рівня, так і завдання більш низького рівня.
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Іншими словами, той, хто справляється з важкими завданнями, але не може
вирішити простих, не заслуговує високої оцінки.
Тривалість тестування, однакова для всіх без винятку досліджуваних,
встановлюється (і коригується) на практиці, в залежності від мети тестування,
обсягу і складності тестів, рівня підготовленості випробуваних. У загальному
випадку тривалість тестування повинна бути такою, щоб найбільш підготовлені
встигли виконати не менше 90 % завдань тесту. Орієнтовний час на виконання
завдань різної складності наведено в табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Орієнтовний час на виконання завдань в тесті
Час відведений для

Рівень складності завдань

вирішення завдань

Завдання 1-го рівня

5 хв.

Завдання 2-го рівня

10 хв.

Завдання 3-го рівня

15 хв.
Всього на тест – 30 хвилин

Завдання відповідного ступеня складності, які ми використовували при
тестуванні, розроблено в узагальненому та конкретизованому вигляді за
методикою описаною в 2.2.2. Конкретизовані завдання розроблялися у вигляді
тестових

завдань.

Ступінь

складності

завдання

визначався

особисто

розробником у відповідності з методикою, що запропонована у розділі 2.3.1.
Використовуючи конкретизовані завдання, проведено пробне тестування з
метою перевірки визначеного рівня складності завдань і виключення завдань,
що не можуть відноситися до тестових.
У формувальному експерименті взяли участь студенти 3 курсу гірничого
факультету Державного ВНЗ «НГУ» напряму підготовки 6.050301 «Гірництво»
– 165 осіб.
В рамках формувального експерименту кожному студенту на рубіжних
контрольних заходах було запропоновано вирішити тести, які складалися з
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трьох тестових завдань – І, ІІ і ІІІ ступеня складності. Завдання відносились
до різних тематичних модулів дисципліни.
Тест №
з дисципліни «Основи теорії транспорту»
1. Встановіть графічну механічну характеристики якщо тип двигуна
асинхронний
(1 рівень)
n
C
B
E
D
A
M
2. Визначити миттєву продуктивність, якщо кількість грузу що поступив m
часу t описується m

a t b e(c

а. Q

c tb tb 1

в. Q

a e( c t )

c tb tb 1

с. Q

a e( c t )

c

d. Q

a e (c t )

t)

,т (2 рівень)

c tb

3. Знайти співвідношення максимальних сил тяги на зчіпці при сталому русі
двоосної передньопривідної і заднєпривідної машин однакової ваги, рівномірно
розподіленого між осями, якщо задані коефіцієнт зчеплення Y , жорстка база

S і висота розташування зчіпки H (3 рівень)
а. – F1 / F 2

(S

H * Y ) /( P H * Y )

в. – F1 / F 2

(S

H * Y ) /( P H * Y )

с. – F1 / F 2

(S

H * Y ) /( S

H *Y )

d. – F1 / F 2

(S

H * Y ) /( S

H *Y )

Рис. 3.3. Тест, який надавався студентам на формувальному етапі
експерименту
Після

пробного

випробовуваних

і

тестування

оброблено

проведено

результати

перевірку

тестування.

За

відповідей
результатами

тестування створена матриця тестових результатів (Додаток В). У стовпцях
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таблиці, що містять бали випробовуваних по кожному з завдань тесту, завдання
розташовані в порядку зростання їх складності.
У

матриці

тестових

результатів

у

рядках

наведено

результати

випробовуваних набраних при тестуванні. В стовбцях таблиці, що містять бали
випробовуваних по кожному з завдань. Для зручності оцінювання, за правильну
відповідь на запитання студент отримував один бал, за неправильну відповідь –
нуль балів.
Нижній

рядок

таблиці

містить

суму

балів,

набраних

усіма

випробовуваними які вирішували відповідні завдання. Саме ця сума (точніше –
зворотна їй величина) слугує мірою складності завдання і критерієм, за яким
завдання відносять до того чи іншого ступеню складності. За номером
тестового

завдання

можна

визначити,

які

саме

завдання

виконував

випробовуваний.
Подана в Додатку В матриця не є «ідеальною». Зустрічаються ситуації, коли
випробувані вирішують більш складні завдання і не відповідають на завдання
нижчого рівня складності (39 випадків).
Першочергово
складності

завдань

викладач-розробник

самостійно

у

ступенем

відповідності

зі

визначає

ступінь

компетентності,

яка

контролюється [225].
Нижній рядок матриці тестових результатів вказує на оцінку складності
завдань, яка в деяких випадках може не співпадати з первинною. У такій
ситуації завдання, складність яких суттєво відрізнялася від попередньої,
оброблялися, переформульовувалися та доводилися до необхідного ступеня
складності (відповідно компетентності,

що перевіряється).

При цьому

враховувались відповіді на ті ж самі завдання всіх учасників у всіх групах які
брали участь в експерименті.
Перевірці підлягало всього 54 завдання: 20 завдань першого рівня
складності, 20 завдань другого рівня складності і 14 завдань третього рівня
складності (Додаток Г). Обробка результатів тестування студентів показала, що
загальна кількість незадовільних відповідей склала 115 (табл. 3.2).
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Таблиця 3.2
Кількість студентів, які не розв’язали завдання
Завдання
кількість студентів

1 ступінь
28

2 ступінь
37

3 ступінь
50

Така обробка результатів пробного тестування дає можливість оцінити
складність завдань засобів діагностики та визнати ефективність застосування
компетентісного підходу при проектуванні.
В таблиці Додатку Д подано деякі показники, розраховані за результатами
пробного тестування з використанням завдань створених за принципами
компетентісного підходу.
Найбільш важливими показниками, що наведені в Додатку Д, є: потенціал
складності; дисперсія балів; коефіцієнт кореляції балів по завданню з
сумарними балами по всьому тесту.
Саме ці показники є критеріями, за якими можна говорити про те, на
скільки правильно визначена складність завдання за компетентісним підходом,
і чи може завдання в тестовій формі використовуватися в тестах, тобто
називатися тестовим завданням.
Прийомом, який можна використовувати при обробці результатів
тестування, є об'єднання результатів тестування паралельних груп [225]. Цей
прийом ми використовували так, як не було необхідності порівнювати
результати груп, нас цікавили виключно характеристика тестових завдань.
Перший показник відповідає вимозі відомої складності завдання. Як видно
в Додатку Д, цій вимозі не відповідають дев’ять завдань, що передбачає
необхідність їх «ревізії» з метою виявлення причин (завдання занадто легке або
занадто складне, невірно сформульовано, містить «підказку» у варіантах
відповідей, невірно сприймається випробуваними і т.ін .). Після «ревізії»
завдання переробилися.
Не менш важлива і дисперсія балів, яка може служити показником
дифференційованої здатності завдання, тобто його здатності розділити групу
учасників тестування на сильних і слабких. Чим більше дисперсія балів, тим

148

краще дифференційована здатність завдання. Однак завдання з невисоким
значенням дисперсії (наприклад, завдання № 6, 9, 11 та ін.) також можуть
використовуватися в тестах (з урахуванням значення коефіцієнта кореляції з
сумарними балами по всьому тесту). Такі завдання дозволяють більш чітко
відокремити зовсім непідготовлених від тих, хто знає на «задовільно» і,
відповідно тих, хто знає на «відмінно», від тих хто «не дотягує» до
максимальної оцінки.
Третій показник – коефіцієнт кореляції балів за завданням із сумарними
балами то всьому тесту, є найбільш важливим. Коли його значення невелике, то
без відповідного завдання в тесті, мабуть, можна обійтися. Навпаки, завдання з
великим значенням зазначеного коефіцієнта (вище 0,7) можуть вважатися
«провідними» або «тестоутвірними» завданнями, «ключовими» для даної
дисципліни або її розділу. Завдання включаються в тест за тієї умови, що
коефіцієнт кореляції становить величину не нижче 0,25-0,3.
Для обчислення коефіцієнта кореляції в нашому випадку найбільш
зручною представляється формула

n

r
x2

n

(

xy
x) 2 n

x

y
y2

(

y) 2

(3.1.)

де x- бал за завдання;
у- сумарний бал по тесту;
n- кількість.
Під час аналізу тестових результатів використовувалась комп'ютерна
техніка. Розрахунки проводились за функціями табличного процесора Excel
додатку Microsoft Office.
Підрахунки

показника

коефіцієнту

кореляції

(Додаток

Д.

Аналіз

результатів тестування за кожним завданням) показали необхідність перегляду
ряду запитань (46, 44, 33, 25, 14, 12, 4, 7, 9, 10).
Потенціал складності відповідає вимогам складності завдання. Якщо
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потенціал складності дорівнює нулю завдання або переробляється, або
виключається і в тестах не використовується.
У цьому випадку вісім завдань мали низький потенціал складності і
підлягали переробці.
На основі цього показника нами перевірено правильність встановлених
ступенів складності завдання. Результати засвідчили, що в ряді завдань (4, 7, 9,
10, 12, 33, 46), що склало 13 %, ступінь складності завдань розроблених з
використанням компетентісного підходу було визначено невірно. Такі завдання
переформульовувалися з урахуванням рівня компетентності, яка контролюється
відповідними запитаннями. Завдання, в яких потенціал складності наближався
до низьких показників при необхідності коригувалися.
Наступним етапом розроблення засобів діагностики стало формування
тестів засобами автоматизованої системи. Шляхом структурної композиції, за
кожним

навчальним

елементом

програми

дисципліни

«Основи

теорії

транспорту» створено засоби діагностики рівня досягнень студентів у вигляді
тестового

комплексу,

що

використовувались

на

контрольному

етапі

експерименту.
3.1.2. Організація педагогічного експерименту з визначення рівня
досягнень бакалаврів гірництва з нормативної навчальної дисциплін
«Основи теорії транспорту»
Для

виконання

педагогічного

дослідження

формується

генеральна

сукупність результатів дослідження [342].
В нашому дослідженні, розрахунок необхідного розміру вибірки склав 260
осіб, з урахуванням розміру загальної вибірки 750 осіб. Однак, згідно з
дослідженнями Е.А. Штульмана та С.У. Гончаренка, при дослідженні проблем
дидактики мінімальна кількість осіб у контрольних і експериментальних групах
повинна бути не меншою за 60 осіб [342]. Тобто кількості 187 осіб достатньо
для одержання об'єктивних даних у методичному дослідженні.
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Перед початком експерименту необхідно встановити однорідність груп,
які вибрані для дослідження. Таке зіставлення проводиться шляхом порівняння
однорідності дисперсій сумарних результатів за попередніми результатами
контрольних заходів, використовуючи відповідні статистичні критерії. Істотні
відмінності

зазначених

показників

можуть

свідчити

про

різні

рівні

підготовленості випробуваних в групах.
Визначення вірогідності подібностей та відмінностей у своїх дослідженнях
ми

встановлювали

тотожністю

або

відмінністю

характеристик

експериментальної та контрольної групи. Для цього формулювали статистичні
гіпотези:
Н0 – гіпотеза про відсутність відмінностей (нульова гіпотеза);
Н1 – гіпотеза про істотність відмінностей (альтернативна гіпотеза).
Для прийняття рішень, яку з гіпотез (нульову або альтернативну) слід
прийняти, ми використовували – статистичні критерії. На основі відомостей
про результати спостережень розраховували емпіричне значення критерію. Це
число порівнювали з критичним значенням критерію.
Для оцінювання однорідності контрольної та експериментальної групи ми
враховували сумарні результати сесії, яка передувала вивченню дисципліни
«Основи

теорії

транспорту».

При

оцінюванні

досягнень

студентів

використовувалась шкала порядку (рангова), а саме чотирибальна шкала
оцінювання переведена у порядкову шкалу з L = 4 – «низький», «достатній»,
«середній», «високий» рівень досягнень.
Для даних, виміряних порядковою шкалою, доцільно використовувати
критерій однорідності

2
емп

[342], емпіричне значення якого обчислюється за

формулою
L
2
емп

N M
i 1

ni mi
N M
ni mi

2

,

де N – кількість осіб в експериментальній групі;
M – кількість осіб в контрольній групі;

(3.2)
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ni – кількість осіб експериментальної групи, які отримали i-ий бал, n = (n1,
n2, …, nL);
mi – кількість осіб контрольної групи, які отримали i-ий бал, m = (m1, m2,
…, mL);
i = 1, 2, …, L;
L – рівень порядкової шкали.
Для обробки отриманих результатів із використанням

2
емп

– критерію

сформулюємо статистичні гіпотези:
нульова гіпотеза Н0: розподіли частот за кількістю визначених рівнів
сформованості досягнень бакалаврів гірництва в експериментальній та
контрольній групах суттєво не відрізняються;
гіпотеза

Н1:

розподіли

частот

за

кількістю

визначених

рівнів

сформованості досягнень бакалаврів гірництва в експериментальній та
контрольній групах суттєво відрізняються.
Для перевірки статистичних гіпотез здійснювали обчислення за критерієм
2
емп

для порівняння двох незалежних вибірок.
У нашому педагогічному експерименті брало участь 187 студентів, із них

91 у експериментальній групі і 96 у контрольній групі. Використовуючи
критерій

2
емп

, визначимо достовірності експериментальних даних (виміряних у

порядковій шкалі з L = 4 – «низький», «достатній», «середній», «високий»
рівень досягнень).
Обчислюємо емпіричне значення

2
емп

в контрольній та експериментальній

групах, для цього користуємося функціями табличного процесора Excel додатку
Microsoft Office.
В експериментальній групі n1 = 50, n2 = 29, n3 = 12, у контрольній - m1 = 50,
m2 = 34, m3 = 12. Підставляючи у формулу й отримуємо

2
емп

=0,26.

Результати експерименту контрольної та експериментальної групи подані
в табл. 3.3
Таблиця 3.3
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Порівняння результатів констатувального етапу експерименту за критерієм χ2
Експериментальна
група
кількість
%
студентів
50
55

Рівні (оцінка)
високий (5)

Контрольна група
кількість
студентів
50

52

%

середній (4)

29

32

34

35

достатній (3)

12

13

12

13

низький (2)

0

0

0

0

91

100

96

100

всього

Ступінь свободи знаходили за формулою:
U= L - 1,
Здійснимо обчислення ступеня свободи: U = 4-1= 3. Отже, ступінь свободи
становить 3.
Щоб знайти критичне значення на довільному рівні значущості а потрібно
звернутися до таблиці «Процентні точки розподілу

2

» (табл. 3.4) [342].
Таблиця 3.4

Процентні точки розподілу
fd

2

(для а=0,05)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,842 5,992 7,815 9,488 11,07 12,59 14,06 15,50 16,92 18,30

2
кр

Експериментальне значення

2

становить 0,26, а критичне значення для

для рівня значущості 0,05 і U = 3 становить за табличними даними
Отже

2
емп

<

2
0 , 05

2
0 , 05

2

=7,81.

.

Робимо висновок, що характеристики порівнюваних вибірок до початку
експерименту співпадають між собою з рівнем значущості 0,05. Тобто на
початку експерименту групи є однорідними.
Визначення

рівня

досягнень

бакалаврів

гірництва

з

нормативної

навчальної дисципліни «Основи теорії транспорту» проводилось в рамках
контрольно-узагальнюючого

етапу

навчального року на базі ДВНЗ «НГУ».

експерименту

протягом

2014/2015
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На контрольно-узагальнюючому етапі експерименту були використані такі
методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, методи математичної
статистики.
Особливістю цього етапу експерименту було виявлення та зіставлення
рівнів досягнень студентів гірничого факультету ДВНЗ «НГУ», які навчаються
за програмою підготовки бакалавра 6.050301 гірництво на третьому курсі на
базі загальної середньої освіти в експериментальній та контрольній групі. На
цьому етапі було проаналізовано результати поточних контрольних заходів та
визначено підсумковий результат з дисципліни «Основи теорії транспорту».
На початку вивчення дисципліни «Основи теорії транспорту» студентам
експериментальних груп видали перелік питань в узагальненому вигляді
(Додаток Е), які були в подальшому винесені на контрольні заходи в
конкретизованій

формі,

і

критерії

оцінювання

рівня

сформованості

компетентностей.
Оцінювання студентів в експериментальних групах відбувалось через
використання засобів діагностики створених за методикою, наведеною в розділі
2.2. Контрольні заходи проводились протягом першого семестру 2014-2015
навчального року. Було проведено два рубіжних контрольних заходи та зведено
результати в підсумкову оцінку.
Рубіжні контрольні заходи відбувалися за тематичними модулями
«Критерії оцінки транспортних засобів. Сила тяги для переміщення вантажів та
потужність двигунів» і «Тягова та гальмова здатність транспортних машин та
розрахунки засобів переміщення вантажів» дисципліни згідно програми
навчальної дисципліни (Додаток Ж). На поточні контрольні заходи виносились
тести з конкретизованими запитаннями, які містили по три запитання, кожне
запитання різного ступеню складності.
Підсумкова оцінка розраховувалась через визначення середньозваженого
за результатами двох рубіжних контрольних заходів.
Оцінювання в контрольних групах, як і в експериментальних, відбувалося
за розкладом згідно навчального плану та графіку навчального процесу. На

154

контрольні заходи в контрольних групах виносились білети складені за
традиційною формою.
Завдання

різних

ступенів

складності,

які

використовувались

в

експериментальних групах, надають можливість визначити, на скільки
забезпечуються компетентності наведені в кваліфікаційній характеристиці
фахівця. Що і відображає якість вищої освіти. Завдання що виносились на
контрольні заходи, містять як теоретичний, так і практичний навчальний
матеріал. Завдання більш високого ступеня складності, як правило містять в
собі елементи теоретичних знань та практичних умінь.
Для

об'єктивізації

загальноінженерної
групах

контролю

під

час

виявлення

рівня

досягнень

підготовки бакалаврів гірництва в експериментальних

використовували

електронний

тестовий

комплекс

–

система

оцінювання, яка включає інтегральну оцінку результатів усіх видів навчальної
діяльності студента за допомогою середньозваженого бала.
Спостереження виявили, що під час проведення контрольних заходів в
експериментальних групах у студентів виникли труднощі в опануванні
автоматизованої програми тестування. Для усунення цих недоліків на базі
автоматизованої системи був розроблений файл «Самотест», який був наданий
студентам для того щоб вони могли попрактикуватися самостійно у
використанні автоматизованої системи. Файл «Самотест» містить типові
запитання з дисципліни «Основи теорії транспорту», що допомагає студентам
адаптуватися до форми проведення та підготуватися до контрольних заходів.
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Рис. 3.4 Результати контрольних заходів (Модуль 1) в експериментальній групі
отримані до та після використання файлу «Самотест».
Результати контрольних заходів в експериментальній групі отримані до
використання файлу «Самотест» дещо відрізняються від результатів після
використання файлу «Самотест» (рис. 3.4).
До використання файлу «Самотест» низький рівень досягнень студентів
сягав 50 %. Проаналізував результати, виявлено нерозуміння студентами
принципу роботи автоматизованої системи. Після створення та застосування
файлу «Самотест», результати досягнень студентів значно покращились:
низький рівень студентів став складати один відсоток. Тому під час
узагальнення результатів експерименту використовували дані отримані після
використання файлу «Самотест», вважаючи, що студенти отримали навички
роботи в автоматизованій системі.
Рівень досягнень студентів в експериментальних групах за дисципліною
«Основи теорії транспорту» підраховувався автоматично в автоматизованій
системі, за формулою (2.1) Під час оцінювання враховувався коефіцієнт
пріоритетності та час, що виділявся для розв’язування завдань.
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Критеріями оцінювання виступали: еталони рішень завдань, коефіцієнт
пріоритетності завдання і час, витрачений студентом на вирішення завдання.
3.2. Проведення педагогічного експерименту та його результати
Отримані в ході контрольно-узагальнюючого етапу експерименту кількісні
дані створюють невпорядкований ряд, бо записані у випадковій послідовності.
Цей ряд ми ранжували за величиною даних, надали йому рангового порядку і в
такий спосіб одержали упорядкований ряд, а також підрахували кількість
отриманих в цьому ряді результатів (Додаток З).
Таким чином ми перетворили впорядкований ряд у статистичний. Отже, із
91-го студента, учасників педагогічного експерименту 6 студентів набрали 60
балів 1-61; 2-62; 8-65; 1-67; 1-68; 3-70; 6-72; 1-74; 17-75; 2-76; 11-80; 1-82; 4-83;
2-84; 11-85; 1-87; 2- 88; 5-90; 1-92; 1-93; 1-94; 3-95 балів. У подальшому
отримані бали згруповано, використавши європейську шкалу оцінювання
навчальних досягнень студентів. Нами виділено шість груп даних (табл. 3.5).
У згрупованому ряді усереднюємо їх показники частот і записуємо у
статистичний ряд (табл. 3.5)
Таблиця 3.5
Згрупований ряд (експериментальна група) Модуль 1
Бали
Оцінка ЄКТС
середній бал
групи
(варіанти хі)
частоти (рі)

1 – 59
F

60 – 63
E

64 – 73
D

74 – 81
С

82 – 89
В

90 – 100
А

0

61

68

77

85

92

0

9

19

31

21

11

Рівень досягнень студентів в контрольних групах за дисципліною «Основи
теорії транспорту» визначався за традиційною системою. Під час оцінювання
не враховувався коефіцієнт пріоритетності та час, що виділявся для рішення
завдань. Критеріями оцінювання вважали досвід викладача.
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Отримані кількісні дані створюють невпорядкований ряд, бо записані у
випадковій послідовності. Цей ряд ми ранжували за величиною даних, надали
йому рангового порядку і в такий спосіб одержали упорядкований ряд, а також
підрахували кількість отриманих в цьому ряді результатів (Додаток И).
Із 96-ти студентів, учасників педагогічного експерименту 1 студент набрав
0 балів, 17- 60; 2-62; 8-65; 3-66; 1-67; 1-68; 10-70; 2-72; 4-73; 2-74; 15-75; 1-76; 178; 5-80; 1-81; 1-82; 2-83; 7-85; 1-86; 1- 88; 1-89; 6-90; 1-94; 2-95 балів. У
подальшому групуємо отримані бали, використавши європейську шкалу
оцінювання навчальних досягнень студентів. Нами виділено шість груп даних
(табл. 3.6).
У згрупованому ряді усереднюємо їх показники частот і записуємо у
статистичний ряд (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
Згрупований ряд (контрольна група) Модуль 1
Бали
Оцінка ЄКТС
середній бал
групи (варіанти
хі)
частоти (рі)

1 – 59
F

60 – 63
E

64 – 73
D

74 – 81
С

82 – 89
В

90 – 100
А

0

60

69

76

85

92

1

19

29

25

13

9

Наочне відображення отриманих даних стосовно рівня досягнень
бакалаврів гірництва (рис.3.5) показує що за результатами діагностики за
тематичний модуль 1 показники в експериментальній групі вищі, ніж в
контрольній групі.
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Рис. 3.5. Показники рівня досягнень студентів за результатами тематичного
Модуля 1
Статистичні дані отримані в результаті аналізу досягнень бакалаврів
гірництва в експериментальній та контрольній групі в другому семестрі
(модуль 2) свідчать на користь експериментальної групи. Середній рівень
досягнень студентів в експериментальній групі вище на 10 %, ніж в
контрольній. Результати оцінювання тематичного модуля 2 в контрольній та
експериментальній групах показано на графіку (рис. 3.6)

Рис. 3.6. Показники рівня досягнень студентів за результатами тематичного
Модуля 2
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Наочне відображення отриманих даних рівня досягнень бакалаврів
гірництва (рис.3.6) свідчить, що за тематичний модуль 2 показники високого та
середнього

рівнів

сформованості

похідних

компетентностей

в

експериментальній групі вищі, ніж в контрольній.
Подальші дії були спрямовані на визначення рівня сформованості
компетентностей у бакалаврів гірництва з дисципліни «Основи теорії
транспорту» - підсумкове оцінювання. Рівень сформованості компетентностей
визначали через встановлення середньозваженого балу за результатами всіх
контрольних заходів:

n

СБ

і 1

( К зі TM і )
TM i

100, %

(3.2)

де n - число тематичних модулів за якими проводились контрольні заходи;
K з - коефіцієнт засвоєння за і-тим модулем;

Т M i - час на засвоєння і-того модуля.

Загальний час на засвоєння дисципліни «Основи теорії транспорту»
складає – 3 кредити. В першому семестрі (Модуль 1), передбачено на засвоєння
матеріалу 1 кредит, в другому семестрі (Модуль 2) – 2 кредити.
Із 91-го студента, учасників педагогічного експерименту за підсумковими
результатами в експериментальній групі 5 студентів набрали 60 балів, 2-63; 364; 6-65; 2-69; 4-70; 2-71; 2-72; 4-73; 2-74; 7-75; 2-76; 5-77; 1-79; 5-80; 1-81; 2-85;
6-87; 2-88; 4-89; 3-90; 2-94; 1-95 балів. У подальшому групуємо отримані бали,
використавши європейську шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів.
Нами виділено шість груп даних (табл. 3.8).
У згрупованому ряді усереднюємо їх показники частот і записуємо у
статистичний ряд (табл. 3.7)

160

Таблиця 3.7
Згрупований ряд (експериментальна група) підсумковий контроль
Бали
Оцінка ЄКТС
середній бал
групи
(варіанти хі)
частоти (рі)

1 – 59
F

60 – 63
E

64 – 73
D

74 – 81
С

82 – 89
В

90 – 100
А

0

61

67

77

86

92

0

7

17

28

27

12

Таблиця 3.8
Результати оцінювання в експериментальній групі
Контрольні заходи, кількість студентів
Модуль 1

Модуль 2

Підсумковий
контроль

Підсумковий
контроль,
%

A

11

37

12

13

B

21

12

27

30

C

31

25

28

30

D

19

16

17

19

E

9

7

7

8

F

0

2

0

0

Оцінка

Межі

коливання

рівнів

сформованості

похідних

компетентностей

(підсумковий контроль) в експериментальних групах: A – 13%; B – 30%; C–
30%; D – 19%; E – 8%; F – 0%.
Із 96-ти студентів, учасників педагогічного експерименту контрольної
групи 1 студент набрав 0 балів, 9-60; 3-62; 4-63;1-64; 5-65; 4-69; 13-70; 2-71; 273; 1- 74; 6-75; 2-76; 4-77; 3-78; 3-79; 6-80; 1-81; 6-82; 2-83; 4-84; 1-85; 3- 86; 887; 1-88; 1-89; 1-90; 1-92; 3-93; 2-94; 1-95 балів. У подальшому групуємо
отримані бали використавши європейську шкалу оцінювання навчальних
досягнень студентів. Нами виділено шість груп даних (табл. 3.9).
У згрупованому ряді усереднюємо їх показники частот і записуємо у
статистичний ряд (табл. 3.9)
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Таблиця 3.9
Згрупований ряд (контрольна група) підсумковий контроль
Бали
Оцінка ЄКТС
середній бал групи
(варіанти хі)
частоти (рі)

1 – 59
F

60 – 63
E

64 – 73
D

74 – 81
С

82 – 89
В

90 – 100
А

0

61

69

77

86

92

1

16

31

23

27

19

Результати поточного та підсумкового оцінювання в експериментальних
групах наведені в табл. 3.10, в контрольних – в табл. 3.11.
Таблиця 3.10
Результати оцінювання в контрольній групі
Контрольні заходи, кількість студентів
Модуль 1

Модуль 2

Підсумковий
контроль

Підсумковий
контроль,
%

A

9

16

6

6

B

13

14

19

20

C

25

33

23

24

D

29

23

32

33

E

19

9

16

16

F

1

1

1

1

Оцінка

Межі коливання рівнів досягнень результатів навчання (підсумковий
контроль) в експериментальних групах: A – 6%; B – 20%; C– 24%; D – 33%; E –
16%; F – 1%.
Результати контрольно-узагальнюючого експерименту відображені в
таблиці 3.11
Таблиця 3.11
Результати контрольно-узагальнюючого експерименту
Рівні
досягнень
1
високий
середній

Оцінка
2
A

експериментальна група
Підсумковий
Підсумковий
контроль,
контроль
%
4
3
12
13

контрольна група
Підсумковий
Підсумковий
контроль,
контроль
%
6
5
6

6

B

27

30

19

20

C

28

30

23

24
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Продовження таблиці 3.11
1

2

достатній
низький

3

4

5

6

D

17

19

32

33

E
F

7
0

8
0

16
1

16
1

Наочне відображення отриманих даних щодо рівня досягнень бакалаврів
гірництва (рис. 3.7) по результатам підсумкового контролю демонструє, що
показники рівня досягнень в експериментальній групі дещо вищі, ніж в
контрольній.

%
%

Рис. 3.7 Результати контрольно-узагальнюючого етапу експерименту
Як

свідчить

порівняння

підсумкових

результатів

контрольної

та

експериментальної групи, в експериментальній групі відсутні особи, рівень
досягнень яких відповідає низькому рівню. Високий рівень досягнень в
експериментальній групі складає 13% в той час як в контрольній групі – 6%.
Аналіз результатів дозволяє зробити висновок про позитивні зрушення у
діагностиці рівня досягнень загальноінженерної

підготовки бакалаврів

гірництва.
Результати дослідження були перевірені на міру їх випадковості. З цією
метою застосували критерій однорідності
обчислюється за формулою 3.1.

2
емп

[225], емпіричне значення якого
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Для обробки отриманих результатів із використанням

2
емп

– критерію

сформулюємо статистичні гіпотези:
нульова гіпотеза Н0: розподіли частот за кількістю визначених рівнів
сформованості досягнень бакалаврів гірництва в експериментальній та
контрольній групах суттєво не відрізняються;
гіпотеза

Н1:

розподіли

частот

за

кількістю

визначених

рівнів

сформованості досягнень бакалаврів гірництва в експериментальній та
контрольній групах суттєво відрізняються.
Для перевірки статистичних гіпотез здійснили обчислення за критерієм
2
емп

для порівняння двох незалежних вибірок щодо рівня досягнень

загальноінженерної

підготовки бакалаврів гірництва в рамках дисципліни

«Основи теорії транспорту».
У педагогічному експерименті брало участь 187 студентів, із них 91 у
експериментальній групі і 96 у контрольній групі. Використовуючи критерій
2
емп

визначимо

достовірності

експериментальних

даних

(виміряних

у

порядковій шкалі з L = 4 – «низький», «достатній», «середній», «високий»
рівень досягнень).
Обчислюємо емпіричне значення

2
емп

в контрольній та експериментальній

групах, для цього скористуємося функціями табличного процесора Excel
додатку Microsoft Office.
Скориставшись даними таблиці 3.13 встановлюємо параметри вибірок: в
експериментальній групі n1 = 12, n2 = 55, n3 = 24, n4=0 у контрольній - m1 = 6,
m2 = 42, m3 = 48, m4 =1.
Підставивши значення у формулу (3.1) одержали:

У нашому дослідженні L = 4 (виділено чотири рівні досягнень). Отже,
критичні значення критерію однорідності порівнювали зі значенням L – 1 = 3:
χ20,05 =7,815.
7,815< 12,564
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Оскільки χ20,05 < χ2емп м – емпіричне значення критерію однорідності більше
за критичне значення, зробили висновок, що достовірність розбіжностей
характеристик

вибірок

становить

95 %,

результати

дослідження

є

закономірними.
Спираючись

на

розрахунки,

зробили

висновок,

що

достовірність

розбіжностей характеристик вибірок на контрольно-узагальнюючому етапі
експерименту становить 95 %. Таким чином, результати дослідження є
закономірними і доводять, що ефект змін обумовлений використанням
експериментальних педагогічних засад діагностики.
Результати контрольних заходів, а також статистичні дані переконують нас
у тому, що використання в сукупності запропонованих педагогічних засад
діагностики в процесі навчання бакалаврів гірництва сприяє підвищенню якості
підготовки

здобувачів

гірничої

галузі.

Використання

запропонованих

педагогічних засад діагностики об'єктивізує оцінку результатів досягнень
студентів, спонукає студентів до засвоєння навчального матеріалу і ретельної
підготовки до контрольних заходів, тим самим підвищуючи якість підготовки
майбутніх фахівців. Можна стверджувати, що запропоновані педагогічні засади
діагностики можуть успішно функціонувати в реальних педагогічних умовах.
Результати контрольно-узагальнюючого етапу експерименту доводять
доцільність впровадження запропонованих педагогічних засад діагностики у
навчальний процес вищих навчальних закладів, як елементу внутрішньої
системи забезпечення якості.
Висновки до третього розділу
1. Результати експерименту свідчать про те, що 50 % бакалаврів гірництва
експериментальної групи під час проведення першого етапу діагностики
(Модуль

1)

показали

низькі результати досягнень

загальноінженерної

підготовки. Що дозволило зробити висновок про необхідність створення файлу
«Самотест», який дозволив студентам ознайомитись з автоматизованою
системою тестування. Після використання файлу «Самотест» спостерігається
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покращення результатів досягнень студентів: низький рівень досягнень
відсутній, а високий рівень досягнень складає 12 %.
2. Застосування педагогічних засад призвело до якісних змін у структурі
рівнів досягнень загальноінженерної

підготовки бакалаврів гірництва в

експериментальній групі. Кількість студентів з високим рівнем досягнень в
експериментальних групах вище ніж, в контрольних на 7%.
3. Із метою встановлення різниці в експериментальних даних використано
критерій χ2. Оскільки критичне значення критерію χ2 при L=3 і α=0,05
становить 7,815, тобто є меншим за фактичне (7,815< 12,564), то з імовірністю
95 % можна стверджувати, що використання запропонованих педагогічних
засад діагностики загальноінженерної підготовки фахівців гірництва сприяє
підвищенню рівня якісної підготовки фахівців.
Результати контрольно-узагальнюючого етапу експерименту підтвердили
ефективність обґрунтованих у дослідженні педагогічних засад діагностики
результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва.
Основні

результати

дослідження,

викладені

висвітлення у публікаціях автора [247; 251; 252; 253].

у

розділі,

отримали
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ВИСНОВКИ
У дисертаційному дослідженні розв’язано актуальне наукове завдання, яке
полягає у визначенні ефективних педагогічних засад діагностики результатів
загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва. Результати дослідження
підтвердили гіпотезу, а реалізовані мета й завдання дають підстави
сформулювати такі висновки й рекомендації:
1. Аналіз навчально-методичної та наукової літератури, нормативноправових актів на тему дослідження засвідчив, що актуальною проблемою
системи вищої освіти є забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих
конкурентоздатних фахівців. Хоча велика кількість дослідників займається
питаннями якості освіти в різних аспектах, проте проблему визначення
педагогічних засад діагностики та їх впливу на якість підготовки бакалаврів
гірництва в рамках загальноінженерної підготовки не вирішено.
2. У процесі дослідження, спираючись на наукові напрацювання сучасних
вітчизняних і зарубіжних вчених, уточнено поняттєво-термінологічний апарат
досліджуваної проблеми. Зокрема уточнено зміст поняття «педагогічні засади
діагностики»,

«загальноінженерна

підготовка

бакалаврів

гірництва»

та

визначено поняття «похідна компетентність».
Доведено що «педагогічні засади діагностики» результатів підготовки
бакалаврів гірництва є сукупністю системно пов’язаних дидактичних складових
як необхідною основою для організації, реалізації, забезпечення процесів
діагностування.
Поняття «загальноінженерна підготовка бакалаврів гірництва» визначено
як сукупність результатів навчання, які формують інженерну компетентність
майбутніх бакалаврів гірництва та забезпечуються певними дисциплінами.
Запропоновано

розширити

освітній

глосарій

поняттям:

«похідна

компетентність» – запланований результат навчання, похідний від програмних
компетентностей та виражений у термінах вимірюваних компетентностей –
знань, розумінь, умінь, навичок, який здобувач вищої освіти має досягти та
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продемонструвати при вирішенні задач за навчальними дисциплінами
загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва. Визначаються похідні
компетентності як деталізація програмних компетентностей і результатів
навчання за освітньою програмою на рівні навчальних дисциплін.
3. На основі компетентісного підходу обґрунтовано критерії визначення
результатів

навчання

(похідних

компетентностей)

за

навчальними

дисциплінами загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва та рівня їх
складності, а саме вимірюваність – кількісне та якісне визначення результатів
загальноінженерної підготовки, градація за рівнями – встановлення граничного
рівня похідних компетентностей у підготовці бакалаврів гірництва відповідно
до програмних результатів навчання; відповідність кваліфікаційним та
професійним вимогам при визначенні похідних компетентностей шляхом
структурної декомпозиції програмних результатів навчання.
За розробленою схемою встановлено структурно-логічний зв’язок між
змістом освіти та компетентностями випускника. Результати навчання за
загальноінженерними дисциплінами підпорядковані компетентностям фахівця і
є інформаційною базою для формування змісту навчання та засобів
діагностики.
4. Обґрунтовано педагогічні засади діагностики рівня досягнень бакалаврів
гірництва

у межах загальноінженерної підготовки,

що

базуються

на

послідовному впровадженні пов’язаних складових діагностики (організації,
реалізації,

забезпечення):

забезпечення

відповідності

похідних

компетентностей змісту освітньої програми підготовки бакалаврів з гірництва,
інтегральній

компетентності

кваліфікаційних

кваліфікаційного

характеристик,

професійних

рівня

НРК

стандартів;

і

вимогам

застосування

компетентісного підходу до формування засобів діагностики – використання
похідних

компетентностей

як

критерію

відбору

змісту

навчання

та

інформаційної бази для розроблення засобів діагностики; формування завдань
за принципом вимірюваності; оприлюднення засобів діагностики, критеріїв
оцінювання; градація завдань за ступенями складності; урахування ступеня
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складності завдань і фактору часу на вирішення завдання при діагностиці рівня
досягнень результатів підготовки бакалаврів гірництва; самодіагностування
протягом періоду навчання; використання електронного тестового комплексу.
Виявлено та обґрунтовано закономірність – якщо зростає рівень складності
похідної компетентності як запланованого результату навчання, то зростає
ступінь складності засобів діагностики, якими контролюється досягнення
визначеної похідної компетентності.
5. Розроблено на основі визначеної системи принципів і підходів засоби
діагностики результатів навчання бакалаврів гірництва у вигляді електронних
тестів та організаційні механізми їх застосування. Оцінювання результатів
навчання бакалаврів гірництва передбачено за методикою, де запроваджено
етап визначення результатів навчання та рівня їх складності; етап використання
електронного тестового комплексу, включно з самотестуванням; особливістю
методики є врахування ступеня складності завдань і витраченого часу на їх
вирішення при оцінюванні результатів навчання.
Обґрунтовані методичні підходи до розроблення засобів діагностики
реалізовано при формуванні засобів діагностики результатів навчання
бакалаврів гірництва за дисципліною загальноінженерного циклу підготовки
«Основи теорії транспорту».
6. Експериментальними дослідженнями підтверджено позитивний ефект
від реалізації запропонованих педагогічних засад діагностики результатів
навчання. У процесі аналізу результатів контрольних заходів з дисципліни
«Основи теорії транспорту» встановлено, що в експериментальній групі
відсутні особи з низьким рівнем досягнень, а високий рівень досягнень
показали 13 % студентів, у той час як в контрольній групі – 6 %.
Розраховане фактичне значення критерію χ2 що характеризує досліджувані
групи студентів, перевищує граничне (7,8 < 12,6). Отже, з імовірністю 0,95
можна стверджувати, що запропоновані педагогічні засади діагностики
результатів загальноінженерної підготовки бакалаврів гірництва ефективні.

169

7. Наукові результати

дисертаційного

дослідження

дають

підстави

запропонувати рекомендації щодо вдосконалення системи забезпечення якості
вищої освіти, на таких рівнях:
організаційно-адміністративному:

запровадження

механізмів

використання електронного тестового комплексу щодо діагностування якості
вищої освіти за спеціальністю «Гірництво»;
організаційно-методичному: розроблення та модернізація освітніх програм
за спеціальністю «Гірництво» з урахуванням методичних рекомендацій щодо
формування

засобів

діагностики

рівня

сформованості

компетентностей

студентів;
практичному: визначення профілю фахівців з гірництва у співпраці з
роботодавцями та

удосконалення на цій основі освітніх програм за

спеціальністю «Гірництво», формування переліку програмних і похідних
компетентностей.
Перспективні напрями подальших досліджень – розвиток підходів до
розроблення засобів діагностики для незалежного експертного оцінювання;
адаптація освітніх програм до сучасних ринкових потреб, професійних стандартів
в умовах глобалізації.
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Додаток А
Інструкція
з підготовки та проведенню комп'ютерного тестування знань студентів в
програмному комплексі
1 Загальні положення
Програмний комплекс побудований на базі програми електронних таблиць
Excel пакету Office операційної системи Microsoft WindowsУправління
комплексом здійснюється написаними на мові програмування Visual Basic for
Applications макросами. Комплекс призначений для комп'ютерного тестування
досягнень студентів як на окремо взятому комп'ютері, так і по мережі в
комп'ютерному класі. Його робота будується на наступних основних
принципах.
Студент відповідає на тести, в яких може бути від одного до 13 питань, і в
кожному він або вибирає тільки один з чотирьох запропонованих варіантів
відповіді (вірною може бути тільки одна відповідь), або вписує правильну
відповідь з клавіатури (слово або фразу).
Для тестування комбінуються 104 варіанти тестів. При цьому кожне з 13
можливих завдань у свою чергу, має вісім варіантів і, переважно, відповідає
новому тематичному модулю.
Після відповіді студента на усі питання тесту або після закінчення
відведеного для цього часу, програма автоматично виставляє оцінку у
відсотках, 100-бальною, національною і міжнародною системах, а потім
зберігає останній файл тестування студента в спеціально створену для цього
папку комп'ютера (сервера). Результати кожного тестування заносяться у файл
електронної відомості, де міститься інформація про усі спроби студента пройти
тестування, і, у тому числі, - про кращий результат. Файл з найвищою оцінкою
також зберігається у вказаній папці.
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2 Підготовка файлів
Початкові файли (файли-заготівки) для підготовки тестування по кожній
дисципліні мають назви «Питання», « Результати», « Тест» і знаходяться в
окремій папці, яка може розташовуватися у будь-якому місці комп'ютера
(сервера) і мати довільну назву (за умовчанням «Тести»), що призначається
викладачем. Ці файли наповнюються початковою інформацією і настроюються
для проведення тестування конкретних студентських груп з визначених
викладачем дисциплін (і їх складовим - модулям) на кожен новий навчальний
рік.
Питання-відповіді, пропоновані студентам для тестування, можуть, як
залишатися незмінними упродовж багатьох років використання, так і
періодично

оновлюватися

(уточнюватися,

доповнюватися,

видалятися,

коригуватися) за бажанням викладача.
2.1 Підготовка файлу «Питання»
Файл « Питання» містить вісім листів з варіантами питань (по 13 питань на
кожному листі), що мають імена відповідно з «1» по «8», а також лист
«Інструкція».
На кожному листі з варіантами питань є 13 білих віконець (клітинки з D по
O) на бірюзовому фоні, в яких викладач повинен ввести варіанти завдань і
можливих відповідей на них. Чотири верхні рядки в кожному білому віконці
призначені для завдання, а чотири нижніх праворуч від зелених клітинок - для
відповідей на нього. Питання записуються жирним шрифтом і не повинні
виходити за межі білих полів, тому їх слід вручну розбивати на рядки. У
програмі Excel (у якій підготовлені файли) це робиться вирізуванням
завершального текстового фрагмента (що не поміщається в рядок) з першої

218

Продовження додатку А
клітинки рядка з подальшою вставкою його в першу клітинку наступного
рядка.
У білих віконцях можуть розміщуватися рисунки і формули, що
відносяться як до питань, так і до відповідей. Їх легко вставляти на потрібне
місце, переносячи через буфер пам'яті Windows як з файлів Word, так і Excel (а
також більшість графічних редакторів). На місці об'єкти можна перетягувати і
змінювати в розмірі, щоб вони не виходили за межі білих віконець.
Для визначення програмою правильних варіантів відповідей на завдання,
існує два способи їх вказівки.
Перший - для завдань, де заздалегідь надано чотири можливі варіанти
відповіді. Викладач повинен у кінці правильної відповіді поставити пропуск.
У другому випадку верхній рядок а) для відповідей залишається порожнім,
в рядки б), в) і г) викладач вписує до трьох можливих варіантів відповідей,
кожен з яких програма визнає вірним. Річ у тому, що студенти не завжди
грамотно пишуть, тому є потреба кілька разів викласти правильну відповідь
зможливими граматичними помилками (чи дати фразу правильної відповіді з
різною послідовністю слів).
При цьому зліва від зеленої клітинки у відповідному рядку з'явиться слово
«Вірно», а проти неправильних варіантів відповідей залишиться слово
«Невірно». Так викладач зможе проконтролювати призначення вірної відповіді.
Програма

передбачає

облік

складності

поставлених

питань

(при

необхідності). Для цього викладач повинен на першому листі файлу у білоій
клітинці праворуч від слова «Складність» поставити відповідний коефіцієнт
складності від одного до трьох. Усі варіанти одного завдання на кожному з
восьми листів повинні при цьому мати однакову складність.
При необхідності, передбачений також облік вагомості смислових модулів,
з матеріалу яких поставлені завдання. Для цього викладач повинен на першому
листі файлу у білій клітинці праворуч від слова «Вагомість» (у кожному
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завданні) поставити відповідний коефіцієнт вагомості від одного до 100
(відсоток вагомості смислового модуля в усьому об'ємі матеріалу дисципліни).
Сума коефіцієнтів вагомості усіх завдань повинна дорівнювати 100 (у
файлі вони вважаються наростаючим підсумковим в клітинках праворуч від
коефіцієнта вагомості кожного питання, починаючи з другого).
На першому листі (на відміну від інших семи) є жовті клітинки, в яких з
випадних списків слід вибрати необхідну інформацію про тестовий модуль,
дисципліну, навчальний рік і кафедру, де проводиться тестування. Абревіатурні
скорочення дисципліни і кафедри мають бути уніфікованими і повторюватися в
інших двох файлах (дивися нижче), інакше координація файлів не відбудеться.
Там же слід визначити і інші додаткові налаштування, - чи враховуватимуться
параметри складності завдання і/або ваговитості смислового модуля.
На листі «Інструкції» в зелених клітинах вводять абревіатурні позначення
кафедри і дисципліни, але зробити це повинен кваліфікований користувач,
наприклад, адміністратор комп'ютерної мережі кафедри.
Працювати з файлом можна тривалий час, періодично зберігаючи його
вміст. Закривання також збереже зміни, зроблені в ньому впродовж останньої
сесії роботи з файлом.
2.2 Підготовка файлу «Результати»
Файл «Результати» є файлом-заготівкою для файлів, в яких зберігаються
результати тестування студентів конкретної групи.
Роботу розпочинають з листа «Інструкції», де в зелені осередки вводять
абревіатурні позначення кафедри, дисципліни і диска, але зробити це повинен
кваліфікований користувач, наприклад, адміністратор комп'ютерної мережі.
Викладачу (чи адміністратору) слід ввести в зелені клітинки списки (з першого
по восьмий) позначення студентських груп, які будуть тестуватися, посаду і
прізвище викладача, списки студентів, а також призначити кожному студенту
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його цифровий електронний підпис (будь-які цифри, букви і значки, які можна
ввести з клавіатури). Рекомендується підписи робити короткими, наприклад,
5qw.
Потім на листі «Результати» в жовтих клітинках з випадних списків слід
вибрати необхідну інформацію про тестовий модуль, дисципліну, навчальний
рік, кафедру, де проводиться тестування, і позначення студентської групи яка
проходитиме тестування. Тут же, в зеленій клітинці С5 можна призначити
дозволену студенту кількість спроб тестування. За умовчанням воно дорівнює
10.
Працювати з файлом можна тривалий час, періодично зберігаючи його
вміст, але робити це можна лише із закриванням. При цьому файл закриється, а
для нового сеансу роботи треба його відкрити знову. Збереження файлу
засобами Windows (наприклад, натисненням на іконку з дискеткой) запустить
процедуру генерування нового файлу із стандартним ім'ям і подальша робота з
файлом вже буде неможлива без адміністратора. Тому слід стежити за
повідомленнями і підказками програми тестування.
Останнім етапом є генерування файлу з результатами тестування студентів
конкретної студентської групи по призначеному модулю певної дисципліни.
Для цього треба зберегти файл засобами Windows, наприклад, натиснути на
іконку з дискеткой. Програма автоматично в потрібному місці комп'ютера
(сервера) створить папкуз ім'ям навчального року, дисципліни і модуля, а також
студентської групи, де помістить новий файл результатів тестування
студентської групи із стандартним ім'ям. Потім вказану процедуру треба
повторити для усіх студентських груп, що піддаються тестуванню по тій же
дисципліні і модулю.
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2.3 Підготовка файлу «Тест»
Файл «Тест» є файлом-заготівкою для створення нового тестового файлу,
який повинні відкривати студенти, проходячи процедуру тестування власних
знань.
На листі «Тестування» цього файлу в жовтих клітинках з випадних списків
слід вибрати необхідну інформацію про тестовий модуль, дисципліну,
навчальний рік і кафедру, де проводиться тестування. Там же в жовтих
клітинках можна вибрати опції (можливість) обліку часу тестування студента,
обліку складності питань, а також ваговитості смислового модуля, з матеріалу
якого сформовано завдання. Це дозволить знизити оцінку студенту за відповіді,
якщо він згає на них більше половини відведеного часу (максимальне зниження
складе 20 %), а також враховувати складність питань і ваговитість смислових
модулів, раніше призначених викладачем у файлі «Питання». Тривалість
тестування настроюється викладачем шляхом вибору часу з випадаючого
списку в жовтій клітинці «J3» від п'яти до 65 хвилин з кроком, кратним п'яти
хвилинам.
Дуже важливо встановити диск (місце в комп'ютерній мережі), куди
зберігатимуться результати тестування. Це роблять вибором потрібного рядка в
жовтій клітинці «А5».
На листі «Інструкція» в зелених клітинках вводять абревіатурні
позначення

кафедри,

дисципліни

і

диска,

але

зробити

це

повинен

кваліфікований користувач, наприклад, адміністратор комп'ютерної мережі.
Працювати з файлом можна тривалий час, періодично зберігаючи його
вміст, але робити це треба лише закриванням файлу і, бажано, залишаючи
порожній одну з жовтих клітинок (наприклад, Q1 - номер модуля). У будьякому випадку, треба стежити за повідомленнями і підказками програми
тестування.
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Останнім етапом підготовки є генерування файлу для тестування студентів
по конкретному модулю певної дисципліни. Для цього треба зберегти файл
засобами Windows, наприклад, натиснути на іконку з дискеткой, заздалегідь
заповнивши останню жовту клітинку (наприклад, Q1 - номер модуля).
Програма автоматично в тому ж місці комп'ютера (сервера), де розміщується
файл (з ім'ям « Тест»), створить новий файл із стандартним ім'ям, що включає
абревіатурне

позначення

дисципліни

і

модуля.

При

цьому

у

файл

завантажуються завдання-відповіді з файлу «Питання» і списки студентських
груп з файлу «Результати».
3 Тестування студентів
Для тестування студент запускає заздалегідь створений тестовий файл
(див. п. 2.3), розміщений в недоступному для його редагування і збереження
місці на комп'ютері (сервері), наприклад, в теці «Тренінг Автокад». При
відкриванні, у файлі вже є інформація зі списками студентських груп і
електронними підписами студентів. Студент, вибираючи з випадних списків в
ясно-жовтих осередках свої групу і прізвище, активізує наступний етап роботи
файлу - отримання номера чергового варіанту питань-відповідей з файлу
результатів тестування студентської групи і завантаження їх на екран монітора.
Проте, на вимогу програми, цьому передує введення студентом з клавіатури
свого цифрового підпису у випадному вікні. Її викладач повинен завчасно
видати кожному студентові. Для введення правильного підпису студент має три
спроби, після чого про повинен знову вибирати в жовтих осередках свою групу
і прізвище (оскільки вони будуть видалені програмою).
Видиме студентом на крані монітора вікно комп'ютерного тіста не утримує
панелей управління і інструментів програми Excel, сітка відсутня. Є лише
горизонтальний скрол (повзунок переміщення зображення на екрані управо і
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вліво). Для введення інформації доступні тільки зелені осередки (варіанти
відповіді на поставлене питання).
Після цього приступають до тестування. Для вибору вірних варіантів
відповідей є (дві) наступні можливості.
Перша, - включена за умовчанням. Студент курсором мишки або
клавішами клавіатури (вгору-вниз, вправо-вліво) вибирає зелену клітинку зліва
від правильного варіанту відповіді, а потім з клавіатури вводить знак плюс «+»
і натискає клавішу « Введення» (Enter). У потрібній клітинці з'являється «+», а
увесь блок зелених клітинок відповідного питання міняє колір на білий і стає
недоступним для вибору інших варіантів відповіді (введення нових символів).
Друга можливість полягає в тому, що одного разу натиснувши на
помаранчеву кнопку «Так», студент переходить в автоматичний режим
позначення клітинки з вірною відповіддю. Треба лише навести на неї курсор, і
клацнути лівою кнопкою миші. Результат буде таким же, як і в першому
випадку.
У будь-який момент можна перемкнутися на першу можливість,
натиснувши на кнопку «Ні», або знову перейти до автоматичного режиму
(вибрати «Так»).
Якщо завдання передбачає вписування студентом правильної відповіді
(слово або фраза), то буде відображено лише рядок для відповідей) і вона стане
зеленою. Саме у ліву клітинку слід вписувати (набирати з клавіатури мовою,
якою було поставлено питання) правильну відповідь.
Вирішувати завдання можна у будь-якій послідовності. Після останньої
відповіді файл слід закрити. При достроковому завершенні тестування (якщо
студент закриє файл, наприклад, натисненням на хрестик в правому верхньому
кутку монітора) без відповіді на усі поставлені питання, програма виставить
йому оцінки і занесе їх у файл результатів тестування студентської групи. Але
заздалегідь з'явиться вікно-попередження про це з можливістю продовження
тестування.
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Студент може пройти тестування тільки один раз за добу. Спроба
повторного тестування буде перервана програмою з видачею повідомлення
«Сьогодні Вам більше не можна», яке буде написано червоним шрифтом в
рядку під групою і прізвищем студента, а також додатковим роз'ясненням у
випадаючому вікні.
4 Збір інформації про результати тестування
Викладач

може

отримати

інформацію

про

результати

тестування

студентської групи, відкривши файл з її результатами. Там є інформація про усі
спроби тестування кожного студента, - датах, часі і отриманих оцінках в трьох
системах, а також кращий результат і дата останнього тестування.
У папці з вказаним файлом є також файл з кращою спробою (перед
прізвищем студента стоятиме знак плюс «+»), який можна вивести на друк. Для
цього слід у відкритому файлі натиснути Ctrl+P.
Там же розташований файл останнього тестування, який зберігається на
випадок обговорення із студентом спірних ситуацій (перед прізвищем студента
стоятиме пропуск « »).
Файл із спробою повторного тестування також зберігається у відповідній
папці студентської групи, а в імені його перед прізвищем студента стоятиме
знак мінус «-».
Два останні файли можна легко видалити (зробити це можна одночасно
для файлів усіх студентів групи), зберігши файл результатів тестування
студентської групи засобами Windows.
Викладач може проводити тестування студентів не лише у своїй
присутності, але і дозволити їм робити це самостійно в слушний для кожного
студента час (природно, якщо для цього є можливість в комп'ютерному класі).
У першому випадку тестовий файл, знаходячись у відомому місці, завжди
доступний для студентів. У другому - на заборонений для використання файлу
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час викладач змінює його ім'я, додаючи попереду знак «#» або «№» залежно від
вибраної за умовчанням розкладки клавіатури (латиниця або кирилиця). Можна
використати також знак мінус «-». Відкривши в цьому випадку тестовий файл,
студент побачить вікно-повідомлення про неможливість тестування, а сам файл
після цього автоматично закриється.
Викладач може також забороняти проходити самостійне тестування
студентам однієї або декількох груп. Для цього на заборонений для тестування
час викладач змінює ім'я файлу результатів тестування відповідної групи,
додаючи попереду знак «#» або «№» залежно від вибраної за умовчанням
розкладки клавіатури (латиниця або кирилиця). Можна використати також знак
мінус «-». Відкривши в цьому випадку тестовий файл і вибравши свої групу і
прізвище, студент побачить вікно-повідомлення про неможливість тестування,
а сам файл після цього автоматично закриється.
Викладач може також забороняти проходити самостійне тестування
окремим студентам групи. Для цього на заборонений для тестування час
викладач змінює ім'я студента на листі «Інструкції» файлу результатів
тестування відповідної групи, додаючи попереду знак «#» або «№» залежно від
вибраної за умовчанням розкладки клавіатури (латиниця або кирилиця).
Використання

знаку

мінус

«-»

перед

прізвищем

викликає

помилку

програмування формули в клітинку, що не бажано. Відкривши в цьому випадку
тестовий файл і вибравши свої групу і прізвище, студент побачить вікноповідомлення про неможливість тестування, а сам файл після цього
автоматично закриється.
У будь-який момент викладач може змінити (як збільшити, так і
зменшити) дозволене студентам групи кількість спроб тестування. Для цього на
листі «Результати» у файлі результатів тестування конкретної групи в зелену
клітинку С5 треба ввести з клавіатури нове ціле число, рівне кількості спроб.
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5 Зауваження і рекомендації по використанню комплексу
Використанню програмного комплексу повинна передувати попередня
підготовка задіяних для тестування комп'ютерів, що полягає в завчасному
включенні налаштувань програми Excel на роботу з макросами. При її
відсутності, студент практично на кожній спробі тестування витрачатиме час
для додаткового налаштування програми.
Слід також враховувати швидкодію комп'ютерної мережі і, по можливості,
розтягнути початок тестування в часі (запускаючи студентів в клас на
тестування невеликими групами по три - чотири особи). Інакше, одночасне
звернення безлічі комп'ютерів до одних і тих же файлів для отримання
початкової інформації (номерів варіантів для тестування) і збереження
результатів, розташованим на сервері, може істотно загальмувати роботу
комп'ютерної мережі. Файл тестування при зайнятому файлі результатів
тестування здатний чекати дозволу доступу 180 секунд. Після закінчення цього
часу, для відвертання колапсу мережі він видасть користувачеві повідомлення
про те, що спроба не вдалася і проінформує студента про можливі наслідки
такого розвитку подій. У зв'язку з цим, оцінки деяких спроб можуть не
записатися у файл результатів тестування, але відповідні файли (останній і
кращий) все ж будуть збережені, звідки викладач зможе їх завантажити.

227

Додаток Б
Опитувальник щодо використання засобів, форм і методів діагностики
результатів досягнень студентів
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Додаток В
Матриця результатів пробного тестування

230

Продовження додатку В

231

Продовження додатку В

232

Додаток Г
Засоби діагностики рівня з дисципліни «Основи теорії транспорту»
Завдання І ступеня складності
1. Джерело сили тяги на транспортних машинах – це: (1 ступінь)
а) двигуни: електричні, внутрішнього згорання, пневматичні, інерційні та
ін.;
б) швидкість вантажу;
в) прискорення вантажу;
г) маса вантажу.
2. Вказати формулу для визначення тягового фактора однобарабанного приводу
стрічковго конвеєра, де f – коефіцієнт тертя стрічки об барабан; j – кут обхвата, град.; r – кут
обхвата, рад (1 рівень)
а. – a e f * j ;
в. – a e f *r ;
с. – a e ( f / j ) ;
д. – a e ( f / r )

3. Сила тяги при переміщенні вантажів долає: (1 ступінь)
а) повздовжню складову сили тяжіння вантажу, силу інерції і силу опору
руху від тертя*;
б) нормальну складову сили тяжіння вантажу;
в) силу тяжіння;
г) силу реакції шляху.
4. Вказати параметри від яких залежить показник максимальної сили тяги локомотива
на зчепленні (1 рівень)
а. – колія рейкового шляху;
в. – потужність приводу;
с. – вага составу;
д. – жорстка база
5. Вибрати тип ланцюгового конвеєра на
використовуються круглозвенні ланцюги (1 рівень)
a. – СК 38;
в. – СП 202;
с. – КСГС 6;
д. – КСГС 10;

яких в

якості тягового

органа

6. Вказати параметри від яких залежить показник максимальноої сили тяги локомотива
на зчепленні (1 рівень)
а. – вага составу;
в. – колія рейкового шляху;
с. – уклін шляху;
д. – жорстка база

7. Від якої точки на діаграмі статичного натягу стрічкового конвеєра
відкладається значення мінімального натягу стрічки за умовою провисання (1
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ступінь):
а) від точки набігання стрічки на приводний барабан;
б) від точки збігання стрічки з приводного барабану;
в) від точки з найменшим натягом;
г) від точки з найбільшим натягом.

8. Визначити види транспортних
розрахункова схема: (1 ступінь)

засобів

для

яких

справедлива

а) стрічковий конвеєр;
б) скребковий конвеєр;
в) пластичний конвеєр;
г) стрічковий, скребковий та
пластичний конвеєр*.
9. Відкаткою прийнято рахувати переміщення гірничої маси (1 ступінь):
а) будь-яким способом уздовж забоїв;
б) у вагонетках по рейковим шляхам з кутом нахилу α = 0…30°*;
в) конвеєрами по похилим виробкам шахти;
г) у скіпах по рейковим шляхам з кутом нахилу α > 30°.

10. Силою тяги при розгляді засобів транспорту називають: (1 ступінь)
а) внутрішню силу, яка залежить від маси вантажу, що транспортується;
б) зовнішню силу, яку необхідно реалізувати машиною для переміщення
(транспортування) вантажу;
в) зовнішню силу, що залежить від маси вантажу, що транспортується;
г) внутрішню силу, що не залежить від маси вантажу.

11. У якій виробці встановлюється конвеєр, який необхідно розрахувати як
для робочого ходу, так і для холостого (1 ступінь):
а) штрек;
б) бремсберг;
в) квершлаг;
г) уклон.
12. Якій умові повинен відповідати фактичний запас міцності каната nф
відносно нормативного [n] (1 ступінь):
а) nф < [n];
б) nф = [n];
в) nф ≥ [n]*;
г) nф > [n]
13. Визначити режим роботи приводу з діаграми навантажування двигунів
для транспортних засобів, де Fд1, Fд2, Fд3 – тягові зусилля двигуна; t1, t2, t3 – час
дії цих зусиль за цикл навантаження; θ – сумарна тривалість зупинок двигуна за
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цикл: (1 ступінь)
а)
для
стаціонарних
транспортних засобів;
б) для самохідних транспортних
засобів;
в)
тривалий
с
постійним
навантаженням;
г) тривалий циклічний.
14. Від яких параметрів залежить необхідна потужність приводу стрічкового конвеєра
(1 рівень)
а. – кпд привода;
в. – місце установки привода;
с. – максимальне статистичний натяг стрічки;
д. – діаметр барабана
15. Від яких параметрів залежить необхідна потужність приводу стрічкового конвеєра
(1 рівень)
а. – тягове зусилля приводу;
в. – місце установки привода;
с. – діаметр барабану;
д. – зусилля натяжної станції
16. Вкажіть серед перерахованих транспортні засоби неперервної дії: (1 рівень)
а. конвеєр;
с. кінцева канатна відкатка;
д. локомотивна відкатка;
е. автомобільний транспорт
17. Як зміниться продуктивність електровозної відкатки при збільшенні довжини траси: (1
рівень)
а. не зміниться;
в. зменшиться;
с. збільшиться
18. Вкажіть серед перерахованих транспортні засоби, експлуатація яких допускається
при кутах нахилу траси до горизонту в діапазоні 0-20 град. (1 рівень)
a. елеватор;
в. стрічковий конвеєр;
с. пластинчастий конвеєр;
д. канатна відкатка
19. За кускуватістю насипні вантажі гірничих підприємств діляться на (1 ступінь):
а) сортовані та рядові;
б) вибухо- та пожежонебезпечні;
в) сухі та вологі;
г) одиничні та масові

235

Продовження додатку Г
20. Наведіть основні параметри тросових стрічок (1 рівень)
а. матеріал тросів;
в. довжина стрічки в рулоні;
с. тип тканини;
д. модуль пружності
21. За кускуватістю насипні вантажі гірничих підприємств діляться на (1 ступінь):
а) сортовані та рядові;
б) вибухо- та пожежонебезпечні;
в) сухі та вологі;
г) одиничні та масові
22. Наведіть основні параметри тросових стрічок (1 рівень)
а. межа міцності;
в. матеріал тросів;
с. матеріал стрічки;
д. тип тканини
23. Вкажіть серед перерахованих транспортні засоби, експлуатація яких допускається
при кутах нахилу траси до горизонту в діапазоні 55-90 град. (1 рівень)
а. самопливна установка для руди;
б. стрічковий конвеєр;
с. скребковий конвеєр;
д. пластинчастий конвеєр;
24. Наведіть основні параметри тросових стрічок (1 рівень)
а. матеріал стрічки;
в. лінійна щільність;
с. матеріал тросів;
д. тип тканини;
Завдання ІІ ступеня складності
1. Визначити в загальному вигляді тягову спроможність тандемприводу стрічкового
конвеєра, якщо тяговий фактор 2-го барабана а0, потужність двигунів однакова, натяг
стрічки в точці збігу з барабаном Fc (2 ступінь)
(a 0 1)
а. – Fo Fc
;
S
Fc
в. – Fo
;
S * (a0 1)
Fc * a 0
с. – Fo
;
S
д. – Fo Fc * a0 * S
2. Дописати формулу для визначення максимальної сили тяги на зчіпці локомотиву (2
рівень)
F

де Fk – дотична сила тяги;
x, y, z – шукані параметри;

Fk

x( y

z)
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P – зчіпна вага локомотиву;
w – коефіцієнт опіру руху;
i – уклін рельсового шляху
а. – F Fk P( w i ) ;
в. – F Fk w( P i) ;
с. – F Fk i( w P) ;

с. – F

Fk

i( w

P) ;

3. Привести формулу розрахунку максимального прискорення ланцюга скребкового
конвеєра, якщо радіус зірочки R, м; число граней z; частота обертання w, 1/с (1 рівень)
R sin(180 / z )
а. – a
;
w2
в. – a w2 R sin(180 / z) ;
R sin(180 / z )
с. – a w2
;
w2
w2
д. – a
R sin(180 / z )
4. Вказати формулу для визначення тягового фактора однобарабанного приводу
стрічкового конвеєра, де f – коефіцієнт тертя стрічки об барабан; j – кут обхвату, град.; r –
кут обхвату, рад (2 рівень)
а. – a e f * j ;
в. – a e f *r ;
с. – a e ( f / j ) ;
д. – a e ( f / r )
5. Обчислити максимальне прискорення ланцюга скребкового конвеєра, якщо радіус
зірочки R ,м; число граней z; частота обертання w,1/с (2 рівень)
R sin(180 / z )
а. – a
;
w2
w2
в. – a
;
R sin(180 / z )
R sin(180 / z )
с. – a w2
;
w2
д. – a w2 R sin(180 / z)

6. Визначити тягову характеристику рухомого складу транспорту з
механічною і автоматичною трансмісією, і з електричним приводом, де F – сила
тяги ходової частини; V – швидкість руху (2 ступінь).
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F

а) механічна – 6;
б) автоматична – 1;
в) електропровід – 2;
г)
механічна
–
1,2,3,4,
автоматична і електроприводу – 5.

6
1
2
3
4
5

V

7. Виділити зі складу електромеханічних характеристик тягового двигуна
постійного струму послідовного збудження шахтних електропроводів
швидкісну V(I), тягову F(I), ККД η(I), де I – струм навантаження двигуна: (2
ступінь)
η

F

V
4
3

а) V(I) – 1, F(I) – 2, η(I) – 3;
б) V(I) – 3, F(I) – 4, η(I) – 2;
в) V(I) – 4, F(I) – 1, η(I) – 2;
г) V(I) – 2, F(I) – 3, η(I) – 4.

2

1

I

8. Визначити тягову характеристику рухомого складу транспорту з
механічною і автоматичною трансмісією, і з електричним приводом, де F – сила
тяги ходової частини; V – швидкість руху (2 ступінь).
F

а) механічна – 6;
б) автоматична – 1;
в) електропровід – 2;
г) механічна–1,2,3,4, автоматична
і електроприводу – 5.

6
1
2
3
4
5

V

9. Дописати формулу для визначення максимальної сили тяги на зчіпці локомотиву (2
рівень)
F

де Fk – дотична сила тяги;
x, y, z – шукані параметри;
P – зчіпна вага локомотиву;
w – коефіцієнт опіру руху;
i – уклін рельсового шляху
а. – F Fk P( w i ) ;
в. – F Fk w( P i) ;
с. – F Fk i( w P)

Fk

x( y

z)
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10. Розрахувати потужність приводу стрічкового конвеєра, як що сили тяги для
переміщення завантаженої гілки Fг=100 кН , порожньої гілки Fп=40 кН номінальна швидкість
руху стрічки v=2.0 м/с коефіцієнт режиму Кр=1.1, к.п.д. приводу j=0,9. (2 рівень)
а. – N=69,3 кН;
в. – N=244,4 кН;
с. – N=342,2 кН;
д. – N=97,78 кН
11. Виберіть формулу, що дозволяє розрахувати технічну продуктивність транспортних
установок безперервної дії (2 рівень)
а. Q 3,6qv
в. Q 3,6q / v
с. Q 3,6v / q
12. Визначити миттєву продуктивність, якщо кількість вантажу що поступив m часу t
описується m a t b e( c t ) ,т (2 рівень)
а. Q c t b t b 1
в. Q a e(c t ) c t b t b 1
с. Q a e(c t ) c
д. Q a e(c t ) c t b t b 1
13. Вкажіть формулу для розрахунку потужності привода конвеєра, що працює в
тяговому режимі діаграма навантаження якого відображена малюнку; номінальна швидкість
руху – v; (2 рівень)

а. N
в. N
с. N
д. N

Fэv
, кВт
t
Fd
, кВт
v
Fэv
, кВт
1000
Fэv
, кВт
Fd 1000

14. Встановіть послідовність розрахунку потужності крутонахильного скребкового
конвеєра, якщо дано руйнівне зусилля допустимі мінімальне натяг і запас міцності ланцюга,
сила тяги для переміщення завантаженої гілки конвеєра (2 рівень)
1. оцінити міцність ланцюга зіставленням дійсного і допускаємого запасів міцності;
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2. визначити дійсний запас міцності як співвідношення руйнуючого зусилля до
максимального натягу;
3. визначити максимальний статистичний натяг і сили тяги для переміщення
навантаженої гілки
а. - 1,2,3
в. - 3,1,2
с. – 3,2,1
д. – 2,1,3
15. Виберіть формулу, що дозволяє розрахувати технічну продуктивність транспортних
установок безперервної дії (2 рівень)
а. Q 3,6qv
в. Q 3,6q / v
с. Q 3,6v / q
16. Визначити миттєву продуктивність, якщо кількість грузу що поступив m часу t
описується m a t b e( c t ) ,т (2 рівень)
а. Q c t b t b 1
в. Q a e(c t ) c t b t b 1
с. Q a e(c t ) c
17. Дописати формулу для визначення максимальної сили тяги на зчіпці локомотиву (2
рівень)
F

Fk

x( y

z)

де Fk – дотична сила тяги;
x, y, z – шукані параметри;
P – зчіпна вага локомотиву;
w – коефіцієнт опіру руху;
i – уклін рельсового шляху
а. – F Fk P( w i ) ;
в. – F Fk w( P i) ;
с. – F Fk i( w P) ;
с. – F Fk i(w P) ;
18. Привести формулу розрахунку максимального прискорення ланцюга скребкового
конвеєра, якщо радіус зірочки R, м; число граней z; частота обертання w, 1/с (1 рівень)
R sin(180 / z )
а. – a
;
w2
в. – a w2 R sin(180 / z) ;
R sin(180 / z )
с. – a w2
;
w2
w2
д. – a
R sin(180 / z )
19. Вказати формулу для визначення тягового фактора однобарабанного приводу
стрічкового конвеєра, де f – коефіцієнт тертя стрічки об барабан; j – кут обхвату, град.; r –
кут обхвату, рад (2 рівень)
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а. –
в. –
с. –
д. –

a
a
a
a

f *j

e ;
e f *r ;
e( f / j ) ;
e( f / r )

20. Обчислити максимальне прискорення ланцюга скребкового конвеєра, якщо радіус
зірочки R ,м; число граней z; частота обертання w,1/с (2 рівень)
R sin(180 / z )
а. – a
;
w2
w2
в. – a
;
R sin(180 / z )
R sin(180 / z )
с. – a w2
;
w2
д. – a w2 R sin(180 / z)

Завдання ІІІ ступеня складності
1. Знайти співвідношення максимальних сил тяги на зчіпці при сталому русі двуосної
передньопривідної і задньопривідної машин однакової ваги, рівномірно розподіленого між
осями, якщо задані коефіцієнт зчеплення Y , жорстка база S і висота розташування зчіпки H
(3 ступінь)
а. – F1 / F 2 ( S H * Y ) /( P H * Y )
в. – F1 / F 2 ( S H * Y ) /( P H * Y )
с. – F1 / F 2 ( S H * Y ) /( S H * Y )
д. – F1 / F 2 ( S H * Y ) /( S H * Y )
2. Знайти кількість вагонеток в составі, при якому забезпечується працездатність і
безпека експлуатації локомотивної відкатки, коли
P Pcц PT 80кН - повна, зчіпна і тормозна сили тяжіння локомотива;

7,2кН - тара вагонетки;
q 16 кН - вантажопідйомність вагонетки;
amin 0,05 м / с2 - норматив мінімального прискорення при початку руху (рушення)
поїзду;
wГ 9 Н / кН - питомий опір руху вантаженої вагонетки;
wП 11Н / кН - питомий опір руху порожньої вагонетки;
iср 20% - середній уклін траси;
q0

imax 40% - максимальний уклін траси;
LT 40 м - норматив тормозного шляху;
Т П 3,5с - тривалість підготовки гальм до дії;
напрямок руху вантаженого составу – під уклін;
v0 3м / с - обмеження швидкості руху на трасі (3 ступінь)
а. – 5
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в. – 10
с. – 6
д. – 4
3. Оцінити працездатність і безпечність експлуатації
завантаженості в заданих умовах
Р 500кН - сила тяжіння самоскида;
Р0 200кН - тара самохвала;
РСЦ 350кН - зчіпна сила тяжіння вантаженого самоскида;

самоскида

при

повній

РТ 600 кН - тормозна сила тяжіння;
N 320кВт - потужність двигуна самоскида;
Т П 2с - тривалість підготовки гальм до дії;
LТ 30 м - норматив гальмового шляху;
Тип дороги – щебенева;
Напрям руху у вантажному напрямі – на підйом;
іср 50% - середній уклін траси;

іmax

70% - максимальний уклін траси;

amin 1м / c2 - норматив мінімального прискорення;
v0 15км / год - обмеження швидкості руху на трасі.
а. - при повній завантаженості в заданих умовах самоскид не працездатний, а тормозна
система забезпечує умови експлуатації;
в. – при повній завантаженості в заданих умовах самоскид працездатний, а тормозна
система не забезпечує умови експлуатації;
с. – при повній завантаженості в заданих умовах самоскид працездатний, а тормозна
система забезпечує умови експлуатації;
д. – при повній завантаженості в заданих умовах самоскид не працездатний, а тормозна
система не забезпечує умови експлуатації
4. Гальмовий шлях при гальмуванні на спуску при повній завантаженості самоскиду в
заданих умовах
Р 500кН - сила тяжіння самоскида;
Р0 200кН - тара самохвала;
РСЦ 350кН - зчіпна сила тяжіння вантаженого самоскида;
РТ 600 кН - тормозна сила тяжіння;
N 320кВт - потужність двигуна самоскида;
Т П 2с - тривалість підготовки гальм до дії;
LТ 30 м - норматив гальмового шляху;
Тип дороги – щебенева;
Напрям руху у вантажному напрямі – на підйом;
іср 50% - середній уклін траси;

іmax

70% - максимальний уклін траси;

amin 1м / c2 - норматив мінімального прискорення;
v0 15км / год - обмеження швидкості руху на трасі.
а. – 2,18 м;
в. – 16,31 м;
с. – 4,17 м;
д. – 18,7 м
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5. Визначити в загальному вигляді тягову можливість однобарабанного приводу
стрічкового конвеєра з притискною стрічкою, що взаємодіє з середньою частино. Дуги
обхвату, якщо Fc – натяг в точці збігу стрічки з привода; Т – натяг притискної стрічки; а0 –
тяговий фактор привода; а1 – тяговий фактор перший від точки збігання дуги обхвату, а2 –
тяговий фактор дуги, що взаємодіє з притискної стрічкою, а3 – тяговий фактор третьої дуги
обхвату (3 рівень)
а. – Fo Fc (a0 1) T * a3(a2 1) ;
Fc
a3
в. – Fo
;
T
(a0 1)
a2 1
с. – Fo Fc (a0 1) T * a3(a2 1) ;
T
д. – Fo Fc (a0 1)
a3(a2 1)
F0 FC (a0 1) T a3 (a2 1)
6. Для заданої діаграми статичного натягу тягового органа стрічкового конвеєра
визначити тягове зусилля приводного блока, максимальний натяг стрічки та зусилля
натяжної станції (3 ступінь).

а. – Fн-з= 55 кН; Fmax = 74 кН; P = 8 кН
в. – Fн-з= 74 кН; Fmax = -55 кН; P = 8 кН
с. – Fн-з= 74 кН; Fmax = 55кН; P = -8 кН
д. – Fн-з= -55 кН; Fmax = -8 кН; P = 74кН
7. Визначити необхідне розривне зусилля ланцюга для забезпечення працездатності
конвеєра при наступних умовах експлуатації та значення параметрів:
скребковий конвеєр з верхньою робочою гілкою з двома кінцевими приводами;
F01 F02 100кН - тягове зусилля кожного приводу;
FH 80 кН - сила тяги нижньої гілки;
S min 5кН - мімнімальний натяг за умови повсюдного розтягування;
v 1,2 м / с - швидкість руху скребкового ланцюга;
N 100кВт - встановлена потужність двигуна кожного приводу;
FР 1000 кН - руйнівне навантаження ланцюга;
n 10 - запас міцності ланцюга.
а. –>1250 кВт;
в. –<100 кВт;
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с. –>1250 кВт;
д. – <100 кВт
8. Визначити допутимий натяг стрічки по міцності та необхідну потужність двигуна, і
зробити висновок чи є працездатним ланцюговий конвеєр при наступних умовах
експлуатації і параметрах (3 ступінь):
місце установки приводу – в хвості конвеєра;
FH 50 кН
FВ
100 кН
S min 5кН
v
f
a

3,2 м / с
0,3
1,2

N 200 Вт
FР 1500 кН
n 10
P 50кН
а. Smax 250кН , N 134,3кВт конвеєр працездатний;
в. Smax 150кН , N 177,8кВт конвеєр непрацездатний;
с. Smax 150кН , N 177,8кВт конвеєр працездатний
д. Smax

250кН , N 134,3кВт конвеєр непрацездатний

9. Для заданої діаграми статичного натягу тягового органа стрічкового конвеєра
визначити тягове зусилля приводного блока, максимальний натяг стрічки та зусилля
натяжної станції. (3 ступінь)

а. – Fн-з=-100 кН; Fmax = 190 кН; P = 380 кН
в. – Fн-з=100 кН; Fmax = -190 кН; P = 190 кН
с. – Fн-з= 1 кН; Fmax = 380 кН; P = 380 кН
д. – Fн-з=-1 кН; Fmax = 380кН; P = 190 кН
10. Привести в загальному вигляді співвідношення потужності приводів, встановлених
на кінцях горизонтального стрічкового конвеєра, при якому статистичний натяг стрічки
мінімальний (3 рівень)
а. – N1/N2=(1-b)/b;
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в. – N1/N2=b/(b-1);
с. – N1/N2=(1+b)/b;
д. – N1/N2=1/b
11. Коефіцієнт готовності послідовного транспортного ланцюга kг kг1kг 2 ...kгп , а
відм
1 , відм/г.
частота (інтенсивність) відмов
, де
1
2 ...
n,
г
tвідм
Визначити середній час напрацювання на відмову ланцюга, інтенсивність відмов і коефіцієнт
його готовності, якщо число елементів послідовного транспортного ланцюга рівне 6,
коефіцієнт готовності кожного елементу відповідно: 0,81; 0,78; 0,91; 0,93; 0,79; 0,86, а
частота відмов: 1/10; 1/20; 1/40; 1/10; 1/40; 1/50. Як зміняться параметри надійності ланцюга,
якщо машини переставити місцями? (3 ступінь)
12. Привести в загальному вигляді співвідношення потужності приводів, встановлених
на кінцях горизонтального стрічкового конвеєра, при якому статистичний натяг стрічки
мінімальний (3 рівень)
а. – N1/N2=(1-b)/b;
в. – N1/N2=b/(b-1);
с. – N1/N2=(1+b)/b;
д. – N1/N2=1/b
13. Визначити теоретичну продуктивність транспортної установки безперервної дії,
якщо швидкість руху вантажу v=1 м/с, довжина транспортування l=100 м, маса вантажу на
всій довжині установки m=1 т. (3 ступінь)
а. Qт = 36 т/г
в. Qт = 36 т/г
с. Qт = 36 т/г
д. Qт = 36 т/г
14. Визначити в загальному вигляді тягову можливість однобарабанного приводу
стрічкового конвеєра з притискною стрічкою, що взаємодіє з середньою частино. Дуги
обхвату, якщо Fc – натяг в точці збігу стрічки з привода; Т – натяг притискної стрічки; а0 –
тяговий фактор привода; а1 – тяговий фактор перший від точки збігання дуги обхвату, а2 –
тяговий фактор дуги, що взаємодіє з притискної стрічкою, а3 – тяговий фактор третьої дуги
обхвату (3 рівень)
а. – Fo Fc (a0 1) T * a3(a2 1) ;
Fc
a3
в. – Fo
;
T
(a0 1)
a2 1
с. – Fo Fc (a0 1) T * a3(a2 1) ;
T
д. – Fo Fc (a0 1)
a3(a2 1)
F0 FC (a0 1) T a3 (a2 1)
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Аналіз результатів тестування за кожним завданням

Студент
1
21
41
61
81
101
121
141
161

9

Студент
2
22.
42.
62.
82.
102.
122.
142.
162.

Бал за
завдання
№1

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
0
1
1
1
0
1

y
3
3
1
3
2
3
3
1
2

7

21

Бал за
завдання
№2

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
0
1
1
0
1

y
3
2
2
2
1
3
2
2
3

7

20

x2
1
1
1
0
1
1
1
0
1
7

y2
9
9
1
9
4
9
9
1
4
55

xy
3
3
1
0
2
3
3
0
2
17

x2
1
1
1
1
0
1
1
0
1
7

y2
9
4
4
4
1
9
4
4
9
48

xy
3
2
2
2
0
3
2
0
3
17
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Студент
3.
23.
43.
63.
83.
103.
123.
143.
163.

Студент
4.
24.
44.
64.
84.
104.
124.
144.
164.

Бал за
завдання
№3

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
0
1
1
0
1
1

y
1
3
2
2
3
2
0
2
2

x2
1
1
1
0
1
1
0
1
1

y2
1
9
4
4
9
4
0
4
4

xy
1
3
2
0
3
2
0
2
2

7

17

7

39

15

Бал за
завдання
№4

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
1
1
1
1

y
3
3
3
3
3
1
3
2
2

x2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

y2
9
9
9
9
9
1
9
4
4

xy
3
3
3
3
3
1
3
2
2

9

23

9

63

23
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Студент
5.
25.
45.
65.
85.
105.
125.
145.
165.

Студент
6.
26.
46.
66.
86.
106.
126.
146.

Бал за
завдання
№5

Сумарний
бал по тесту

х
0
1
1
1
0
1
0
1
0

y
2
3
3
3
1
3
2
2
2

x2
0
1
1
1
0
1
0
1
0

y2
4
9
9
9
1
9
4
4
4

xy
0
3
3
3
0
3
0
2
0

5

21

5

53

14

Бал за
завдання
№6

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
0
1
1

y
2
3
3
2
2
2
2
2

x2
1
1
1
1
1
0
1
1

y2
4
9
9
4
4
4
4
4

xy
2
3
3
2
2
0
2
2

7

18

7

42

16
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Студент
7.
27.
47.
67.
87.
107.
127.
147.

Студент
8.
28.
48.
68.
88.
108.
128.
148.

Бал за
завдання
№7

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
1
1
1

y
2
3
2
3
1
1
3
3

x2
1
1
1
1
1
1
1
1

y2
4
9
4
9
1
1
9
9

xy
2
3
2
3
1
1
3
3

8

18

8

46

18

Бал за
завдання
№8

Сумарний
бал по тесту

х
1
0
0
1
1
1
1
0

y
3
1
0
3
3
3
2
2

x2
1
0
0
1
1
1
1
0

y2
9
1
0
9
9
9
4
4

xy
3
0
0
3
3
3
2
0

5

17

5

45

14

249

Продовження додатку Д

Студент
9.
29.
49.
69.
89.
109.
129.
149.

Студент
10.
30.
50.
70.
90.
110.
130.
150.

Бал за
завдання
№9

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
1
1
1

y
3
2
3
3
3
2
3
3

x2
1
1
1
1
1
1
1
1

y2
9
4
9
9
9
4
9
9

xy
3
2
3
3
3
2
3
3

8

22

8

62

22

Бал за
завдання
№10

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
1
1
1

y
3
2
2
2
2
2
3
3

x2
1
1
1
1
1
1
1
1

y2
9
4
4
4
4
4
9
9

xy
3
2
2
2
2
2
3
3

8

19

8

47

19
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Продовження додатку Д

Студент
11.
31.
51.
71.
91.
111.
131.
151.

Студент
12.
32.
52.
72.
92.
112.
132.
152.

Бал за
завдання
№11

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
0
1
1

y
2
3
3
3
3
2
3
1

x2
1
1
1
1
1
0
1
1

y2
4
9
9
9
9
4
9
1

xy
2
3
3
3
3
0
3
1

7

20

7

54

18

Бал за
завдання
№12

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
1
1
1

y
1
1
1
1
1
1
1
1

x2
1
1
1
1
1
1
1
1

y2
1
1
1
1
1
1
1
1

xy
1
1
1
1
1
1
1
1
0

8

8

8

8

8

251

Продовження додатку Д

Студент
13.
33.
53.
73.
93.
113.
133.
153.

Студент
14.
34.
54.
74.
94.
114.
134.
154.

Бал за
завдання
№13

Сумарний
бал по тесту

х
1
0
1
0
1
1
0
0

y
3
2
3
1
3
3
1
2

x2
1
0
1
0
1
1
0
0

y2
9
4
9
1
9
9
1
4

xy
3
0
3
0
3
3
0
0

4

18

4

46

12

Бал за
завдання
№14

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
0
1
1
1
1
1

y
2
2
2
1
1
1
1
1

x2
1
1
0
1
1
1
1
1

y2
4
4
4
1
1
1
1
1

xy
2
2
0
1
1
1
1
1

7

11

7

17

9

252

Продовження додатку Д

Студент
15.
35.
55.
75.
95.
115.
135.
155.

Студент
16.
36.
56.
76.
96.
116.
136.
156.

Бал за
завдання
№15

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
0
1
1
1
1
0

y
2
3
2
3
2
1
3
2

x2
1
1
0
1
1
1
1
0

y2
4
9
4
9
4
1
9
4

xy
2
3
0
3
2
1
3
0

6

18

6

44

14

Бал за
завдання
№16

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
0
1
1
1

y
2
3
3
2
1
2
3
3

x2
1
1
1
1
0
1
1
1

y2
4
9
9
4
1
4
9
9

xy
2
3
3
2
0
2
3
3

7

19

7

49

18

253

Продовження додатку Д

Студент
17.
37.
57.
77.
97.
117.
137.
157.

Студент
18.
38.
58.
78.
98.
118.
138.
158.

Бал за
завдання
№17

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
1
0
1

y
3
3
3
3
2
3
2
2

x2
1
1
1
1
1
1
0
1

y2
9
9
9
9
4
9
4
4

xy
3
3
3
3
2
3
0
2

7

21

7

57

19

Бал за
завдання
№18

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
0
1
1
0

y
2
2
2
3
2
2
3
1

x2
1
1
1
1
0
1
1
0

y2
4
4
4
9
4
4
9
1

xy
2
2
2
3
0
2
3
0

6

17

6

39

14

254

Продовження додатку Д

Студент
19.
39.
59.
79.
99.
119.
139.
159.

Студент
20.
40.
60.
80.
100.
120.
140.
160.

Бал за
завдання
№19

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
0
1
1

y
1
3
2
2
3
1
2
3

x2
1
1
1
1
1
0
1
1

y2
1
9
4
4
9
1
4
9

xy
1
3
2
2
3
0
2
3

7

17

7

41

16

Бал за
завдання
№20

Сумарний
бал по тесту

х
1
0
1
1
1
1
1
1

y
2
1
2
3
3
3
3
2

x2
1
0
1
1
1
1
1
1

y2
4
1
4
9
9
9
9
4

xy
2
0
2
3
3
3
3
2

7

19

7

49

18

255

Продовження додатку Д

Студент
21.
41.
61.
81.
101.
121.
141.
161.
1.

Студент
2.
22.
42.
62.
82.
102.
122.
142.
162.

Бал за
завдання
№21

Сумарний
бал по тесту

х
1
0
1
1
1
1
1
0
1

y
3
1
3
2
3
3
1
2
1

x2
1
0
1
1
1
1
1
0

y2
9
1
9
4
9
9
1
4

xy
3
0
3
2
3
3
1
0

7

19

6

46

15

Бал за
завдання
№22

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
0
1
1
1
0
1
1

y
3
2
2
2
1
3
2
2
3

x2
1
1
0
1
1
1
0
1
1

y2
9
4
4
4
1
9
4
4
9

xy
3
2
0
2
1
3
0
2
3

7

20

7

48

16

256

Продовження додатку Д

Студент
3.
23.
43.
63.
83.
103.
123.
143.
163.

Студент
4.
24.
44.
64.
84.
104.
124.
144.
164.

Бал за
завдання
№23

Сумарний
бал по тесту

х
0
1
1
1
1
0
0
1
1

y
1
3
2
2
3
2
0
2
2

x2
0
1
1
1
1
0
0
1
1

y2
1
9
4
4
9
4
0
4
4

xy
0
3
2
2
3
0
0
2
2

6

17

6

39

14

Бал за
завдання
№24

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
0
1
1
0

y
3
3
3
3
3
1
3
2
2

x2
1
1
1
1
1
0
1
1
0

y2
9
9
9
9
9
1
9
4
4

xy
3
3
3
3
3
0
3
2
0

7

23

7

63

20

257

Продовження додатку Д

Студент
5.
25.
45.
65.
85.
105.
125.
145.
165.

Студент
6.
26.
46.
66.
86.
106.
126.
146.

Бал за
завдання
№25

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
1
1
0
1

y
2
3
3
3
1
3
2
2
2

x2
1
1
1
1
1
1
1
0
1

y2
4
9
9
9
1
9
4
4
4

xy
2
3
3
3
1
3
2
0
2

8

21

8

53

19

Бал за
завдання
№26

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
1
0
1

y
2
3
3
2
2
2
2
2

x2
1
1
1
1
1
1
0
1

y2
4
9
9
4
4
4
4
4

xy
2
3
3
2
2
2
0
2

7

18

7

42

16
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Продовження додатку Д

Студент
7.
27.
47.
67.
87.
107.
127.
147.

Студент
8.
28.
48.
68.
88.
108.
128.
148.

Бал за
завдання
№27

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
0
0
1
1

y
2
3
2
3
1
1
3
3

x2
1
1
1
1
0
0
1
1

y2
4
9
4
9
1
1
9
9

xy
2
3
2
3
0
0
3
3

6

18

6

46

16

Бал за
завдання
№28

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
0
1
1
1
0
1

y
3
1
0
3
3
3
2
2

x2
1
1
0
1
1
1
0
1

y2
9
1
0
9
9
9
4
4

xy
3
1
0
3
3
3
0
2

6

17

6

45

15
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Продовження додатку Д

Студент
9.
29.
49.
69.
89.
109.
129.
149.

Студент
10.
30.
50.
70.
90.
110.
130.
150.

Бал за
завдання
№29

Сумарний
бал по тесту

х
1
0
1
1
1
0
1
1

y
3
2
3
3
3
2
3
3

x2
1
0
1
1
1
0
1
1

y2
9
4
9
9
9
4
9
9

xy
3
0
3
3
3
0
3
3

6

22

6

62

18

Бал за
завдання
№30

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
0
1
0
1
1

y
3
2
2
2
2
2
3
3

x2
1
1
1
0
1
0
1
1

y2
9
4
4
4
4
4
9
9

xy
3
2
2
0
2
0
3
3

6

19

6

47

15
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Продовження додатку Д

Студент
11.
31.
51.
71.
91.
111.
131.
151.

Студент
12.
32.
52.
72.
92.
112.
132.
152.

Бал за
завдання
№31

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
1
1
0

y
2
3
3
3
3
2
3
1

x2
1
1
1
1
1
1
1
0

y2
4
9
9
9
9
4
9
1

xy
2
3
3
3
3
2
3
0

7

20

7

54

19

Бал за
завдання
№32

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
0
1
0
1
1
1

y
3
3
2
3
2
2
2
2

x2
1
1
0
1
0
1
1
1

y2
9
9
4
9
4
4
4
4

xy
3
3
0
3
0
2
2
2

6

19

6

47

15
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Продовження додатку Д

Студент
13.
33.
53.
73.
93.
113.
133.
153.

Студент
14.
34.
54.
74.
94.
114.
134.
154.

Бал за
завдання
№33

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
1
1
1

y
3
2
3
1
3
3
1
2

x2
1
1
1
1
1
1
1
1

y2
9
4
9
1
9
9
1
4

xy
3
2
3
1
3
3
1
2

8

18

8

46

18

Бал за
завдання
№34

Сумарний
бал по тесту

х
0
1
1
0
1
0
1
0

y
2
2
1
0
1
0
1
0

x2
0
1
1
0
1
0
1
0

y2
4
4
1
0
1
0
1
0

xy
0
2
1
0
1
0
1
0

4

7

4

11

5

262

Продовження додатку Д

Студент
15.
35.
55.
75.
95.
115.
135.
155.

Студент
16.
36.
56.
76.
96.
116.
136.
156.

Бал за
завдання
№35

Сумарний
бал по тесту

х
0
1
1
1
0
0
1
1

y
2
3
2
3
2
1
3
2

x2
0
1
1
1
0
0
1
1

y2
4
9
4
9
4
1
9
4

xy
0
3
2
3
0
0
3
2

5

18

5

44

13

Бал за
завдання
№36

Сумарний
бал по тесту

х
1
1
1
1
1
0
1
1

y
2
3
3
2
1
2
3
3

x2
1
1
1
1
1
0
1
1

y2
4
9
9
4
1
4
9
9

xy
2
3
3
2
1
0
3
3

7

19

7

49

17
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Продовження додатку Д

Студент
17.
37.
57.
77.
97.
117.
137.
157.

Студент
18.
38.
58.
78.
98.
118.
138.
158.

Бал за
завдання
№37

Сумарний
бал по
тесту

х
1
1
1
1
0
1
1
1

y
3
3
3
3
2
3
2
2

x2
1
1
1
1
0
1
1
1

y2
9
9
9
9
4
9
4
4

xy
3
3
3
3
0
3
2
2

7

21

7

57

19

Бал за
завдання
№38

Сумарний
бал по
тесту

х
0
1
0
1
1
1
1
0

y
2
2
2
3
2
2
3
1

x2
0
1
0
1
1
1
1
0

y2
4
4
4
9
4
4
9
1

xy
0
2
0
3
2
2
3
0

5

17

5

39

12

264

Продовження додатку Д
Бал за
Сумарний
завдання
бал по
№39
тесту
Студент
19.
39.
59.
79.
99.
119.
139.
159.

х
0
1
1
0
1
1
1
1

y
1
3
2
2
3
1
2
3

x2
0
1
1
0
1
1
1
1

y2
1
9
4
4
9
1
4
9

xy
0
3
2
0
3
1
2
3

6

17

6

41

14

Бал за Сумарний
завдання
бал по
№40
тесту
Студент
20.
40.
60.
80.
100.
120.
140.
160.

х
1
0
1
1
1
1
1
1

y
2
1
2
3
3
3
3
2

x2
1
0
1
1
1
1
1
1

y2
4
1
4
9
9
9
9
4

xy
2
0
2
3
3
3
3
2

7

19

7

49

18
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Продовження додатку Д
Бал за
Сумарний
завдання
бал по
№41
тесту
Студент
1.
29.
43.
57.
71.
85.
99.
113.
127.
141.
155.
15.

х
1
1
0
1
1
0
1
1
1

y
3
2
2
3
3
1
3
3
3

0
1
1
8

1
2
2
25

x2
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
8

y2
9
4
4
9
9
1
9
9
9
1
4
4
63

xy
3
2
0
3
3
0
3
3
3
0
2
2
21

x2
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
8

y2
9
4
4
9
4
9
4
9
4
4
4
9
64

xy
3
0
0
3
2
3
0
3
2
2
2
3
20

Бал за
Сумарний
завдання
бал по
№42
тесту
Студент
2.
16.
30.
44.
58.
72.
86.
100.
114.
128.
142.
156.

х
1
0
0
1
1
1
0
1
1

y
3
2
2
3
2
3
2
3
2

1
1
1
8

2
2
3
26

266

Продовження додатку Д
Студент

Бал за
завдання
№43

Сумарний
бал по
тесту

3.
17.
31.
45.
58.
72.
87.
101.
115.
129.
143.
157.

х
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
7

y
1
3
3
3
2
3
1
3
1
3
2
2
26

Студент
4.
18.
32.
46.
60.
74.
88.
102.
116.
130.
144.
158.

Бал за
завдання
№44

Сумарний
бал по
тесту

х
1
1
1
1
0
1
1
1
1

y
3
2
3
2
3
2
3
3
2

1
0
1
9

3
2
1
26

x2

y2

xy

0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
7

1
9
9
9
4
9
1
9
1
9
4
4
68

0
3
3
3
2
3
0
3
0
3
0
0
20

x2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
9

y2
9
4
9
4
9
4
9
9
4
9
4
1
66

xy
3
2
3
2
0
2
3
3
2
3
0
1
21

267

Продовження додатку Д
Бал за
Сумарний
завдання
бал по
№45
тесту
Студент
5.
19.
33.
47.
61.
75.
89.
103.
117.
131.
145.
159.

Студент
6.
20.
34.
48.
62.
76.
90.
104.
118.
132.
146.
160.

х
1
0
1
0
1
1
1
1
1

y
2
1
2
2
3
3
3
2
3

1
1
1
9

3
2
3
27

Бал за
завдання
№46

Сумарний
бал по
тесту

х
0
0
0
0
0
0
0
0
0

y
2
2
2
0
2
2
2
1
2

0
0
0
0

2
2
2
19

x2
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
9

y2
4
1
4
4
9
9
9
4
9
9
4
9
71

xy
2
0
2
0
3
3
3
2
3
3
2
3
24

x2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

y2
4
4
4
0
4
4
4
1
4
4
4
4
37

xy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

268

Продовження додатку Д

Студент
7.
21.
35.
49.
63.
77.
91.
105.
119.
133.
147.
161.

Студент
8.
22.
36.
50.
64.
78.
92.
106.
120.
134.
148.
162.

Бал за
завдання
№47

Сумарний
бал по
тесту

х
0
1
1
1
1
1
1
1
0

y
2
3
3
3
2
3
3
3
1

0
1
1
9

1
3
2
27

Бал за
завдання
№48

Сумарний
бал по
тесту

х
1
0
1
0
1
1
1
1
1

y
3
2
3
2
3
3
2
2
3

1
1
1
9

3
2
3
28

x2
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
9

x2
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
9

y2
4
9
9
9
4
9
9
9
1
1
9
4
73

y2
9
4
9
4
9
9
4
4
9
9
4
9
74

xy
0
3
3
3
2
3
3
3
0
0
3
2
25

xy
3
0
3
0
3
3
2
2
3
3
2
3
24

269

Продовження додатку Д
Бал за Сумарний
завдання
бал по
№49
тесту
Студент
9.
23.
37.
51.
65.
79.
93.
107.
121.
135.
149.
163.

Студент
10.
24.
38.
52.
66.
80.
94.
108.
122.
136.
150.
164.

х
1
1
1
1
1
1
1
0
1

y
3
3
3
3
3
2
3
1
3

1
1
0
9

3
3
2
29

x2
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
9

Бал за
завдання
№50

Сумарний
бал по
тесту

х
1
1
0
1
0
1
0
1
1

y
3
3
2
2
2
3
2
3
2

1
1
1
8

3
3
2
27

y2
9
9
9
9
9
4
9
1
9
9
9
4
81

x2
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
8

xy
3
3
3
3
3
2
3
0
3
3
3
0
26

y2
9
9
4
4
4
9
4
9
4
9
9
4
69

xy
3
3
0
2
0
3
0
3
2
3
3
2
21
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Продовження додатку Д
Бал за
Сумарний
завдання
бал по
№51
тесту
Студент
11.
25.
41.
53.
67.
81.
95.
109.
123.
137.
151.
165.

х
0
1
1
1
1
0
1
1
0

y
2
3
3
3
3
2
2
2
0

1
0
1
8

2
1
2
23

x2
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
8

y2
4
9
9
9
9
4
4
4
0
4
1
4
57

xy
0
3
3
3
3
0
2
2
0
2
0
2
20

Бал за Сумарний
завдання
бал по
№52
тесту
Студент
12.
26.
42.
54.
68.
82.
96.
110.
124.
138.
152.

х
1
1
1
1
1
0
0
1
1

y
3
3
1
2
3
1
1
2
3

1
0
7

3
2

x2
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0

y2
9
9
1
4
9
1
1
4
9
9
4

xy
3
3
1
2
3
0
0
2
3
3
0

21

7

51

17
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Продовження додатку Д

Студент
13.
27.
43.
55.
69.
83.
97.
111.
125.
139.
153.

Бал за
завдання
№53

Сумарний
бал по
тесту

х
1
1
0
1
1
1
1
1
1

y
3
3
1
2
3
3
2
2
2

0
1
8

2
2

x2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1

y2
9
9
1
4
9
9
4
4
4
4
4

xy
3
3
0
2
3
3
2
2
2
0
2

22

8

52

19

Бал за Сумарний
завдання
бал по
№54
тесту
Студент
14.
28.
42.
56.
70.
84.
98.
112.
126.
140.
154.

х
1
0
1
1
1
1
1
0
1

y
2
1
2
3
2
3
2
2
2

1
1
9

3
2
24

x2
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
9

y2
4
1
4
9
4
9
4
4
4
9
4
56

xy
2
0
2
3
2
3
2
0
2
3
2
21
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Продовження додатку Д
Розрахункові статистичні данні
Кількість правильних відповідей
Кількість неправильних відповідей
Доля правильних відповідей р j

1,00
7,00
2,00

2
7
2

3
7
2

4
9
0

5
5
4

6
7
1

7
8
0

8

9
5
3

10
8
0

11
8
0

7
1

12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27
8
4
7
6
7
7
6
7
7
7
7
6
7
8
7
6
0
4
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
2
1
1
2

0,78 0,8 0,78 1,00 0,56 0,88 1,00 0,63 1,00 1,00 0,88 1,00 0,50 0,88 0,75 0,88 0,88 0,75 0,88 0,88 0,78 0,78 0,67 0,78 0,89 0,88 0,75

Доля неправильних відповідей, q j

0,22 0,2 0,22

0

0,44 0,13

0

0,38 0,00 0,00 0,13 0,00 0,50 0,13 0,25 0,13 0,13 0,25 0,13 0,13 0,22 0,22 0,33 0,22 0,11 0,13 0,25

Потенціал складності, q j /p j

0,29 0,3 0,29

0

0,80 0,14

0

0,60 0,00 0,00 0,14 0,00 1,00 0,14 0,33 0,14 0,14 0,33 0,14 0,14 0,29 0,29 0,50 0,29 0,13 0,14 0,33

Дисперсія балів, p j q j

0,17 0,2 0,17

0

0,25 0,11

0

0,23 0,00 0,00 0,11 0,00 0,25 0,11 0,19 0,11 0,11 0,19 0,11 0,11 0,17 0,17 0,22 0,17 0,10 0,11 0,19

Коефіцієнт кореляції балів

0,22 0,6 0,54

0,78 0,22

0,83

0,27

0,90 -0,49 0,22 0,75 0,49 0,60 0,54 0,75 0,37 0,19 0,72 0,82 0,18 0,22 0,87

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
6
6
6
7
6
8
4
5
7
7
5
6
7
8
8
7
2
2
2
1
2
0
4
3
1
1
3
2
1
3
3
5

44

45
9
2

46

47

48 49 50 51 52 53 54
9
9
8
8
7
8
9
2
2
3
4
3
2
2

Кількість правильних відповідей
Кількість неправильних відповідей
Доля правильних відповідей р j

0,75 0,75 0,75 0,88 0,75 1,00 0,50 0,63 0,88 0,88 0,63 0,75 0,88 0,73 0,73 0,58 0,82 0,82 0,00 0,75 0,82 0,82 0,73 0,67 0,70 0,80 0,82

Доля неправильних відповідей, q j

0,25 0,25 0,25 0,13 0,25 0,00 0,50 0,38 0,13 0,13 0,38 0,25 0,13 0,27 0,27 0,42 0,18 0,18 1,00 0,25 0,18 0,18 0,27 0,33 0,30 0,20 0,18

Потенціал складності, q j /p j

0,33 0,33 0,33 0,14 0,33 0,00 1,00 0,60 0,14 0,14 0,60 0,33 0,14 0,38 0,38 0,71 0,22 0,22 #### 0,33 0,22 0,22 0,38 0,50 0,43 0,25 0,22

Дисперсія балів, p j q j

0,19 0,19 0,19 0,11 0,19 0,00 0,25 0,23 0,11 0,11 0,23 0,19 0,11 0,20 0,20 0,24 0,15 0,15 0,00 0,19 0,15 0,15 0,20 0,22 0,21 0,16 0,15

Коефіцієнт кореляції балів

0,6

1 0,45

0,8 0,45

9
2

0,48 0,68 0,20 0,49 0,59 0,46 0,75 0,77 0,49 0,87 -0,06 0,64

0
12

9
3

0,82 0,53 0,84 0,58 0,68 0,62 0,59 0,56
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Додаток Е
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ В УЗАГАЛЬНЕНОМУ ВИГЛЯДІ
з дисципліни «Основи теорії транспорту»,
які надаються студентам на початку навчання
1. Характеризувати вантажі гірничих підприємств
2. Визначати обсяги вантажопотоків гірничих підприємств
3. Ідентифікувати та класифікувати транспортні системи та технології
4. Визначати область застосування транспортних засобів
5. Розробляти технологічні системи переміщення вантажів гірничого
підприємства
6. Розраховувати силу тяги для переміщення вантажів
7. Розраховувати потужність двигунів та ефективність гальмових систем
8. Оцінювати тягову здатність самохідних машин
9. Оцінювати тягову здатність приводних блоків стаціонарних установок
10. Оцінювати працездатність транспортних засобів для забезпечення певних
обсягів перевезень у різних умовах гірничого виробництва
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Додаток Ж
Міністерство освіти і науки України
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра транспортних систем і технологій

Салов В.О.
Ширін Л.Н.
Письменкова Т.О.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТУ»
для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво»

Дніпропетровськ
НГУ
2014
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Продовження додатку Ж
Салов В.О. Програма навчальної дисципліни «Основи теорії транспорту» для
бакалаврів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво»/ В.О. Салов, Л.Н. Ширін
Т.О. Письменкова ; Нац. гірн. ун-т., каф. транспортних систем і технологій. – Д. : НГУ,
2014. – 16 с.

Розглянуто і затверджено методичною комісією за напрямом підготовки
6.050301 «Гірництво» (протокол №7 від 13.07.2014) за поданням кафедри
транспортних систем і технологій (протокол №5 від 25.05.2014.
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Продовження додатку Ж
ЗМІСТ
Розділ
1. Вступ
2. Галузь використання
3. Нормативні посилання
4. Обсяг дисципліни
5. Форма підсумкового контролю
6. Базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються
7. Позначення фізичних величин
8. Результати навчання за дисципліною
9. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності
10. Вимоги до індивідуальних завдань
11. Завдання для самостійної роботи здобувача
12. Вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання
навчальних досягнень
13. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної
дисципліни
14. Обов’язковий тезаурус
15. Рекомендована література

Стор.

277

Продовження додатку Ж
1. Вступ
Програмні результати підготовки бакалавра гірництва визначені в
стандарті вищої освіти [3].
В освітньо-професійній програмі Державного ВНЗ «Національний
гірничий університет» [1] здійснено розподіл програмних результатів навчання
за видами навчальної діяльності здобувача. До дисципліни «Основи теорії
транспорту» віднесені такі результати навчання:
РН10. Проектувати елементи гірничих систем та технологій;
РН14. Знати правила і норми технічної експлуатації систем і технологій
гірництва;
РН15. Аналізувати режими експлуатації об’єктів та устаткування
гірництва та виконувати оптимізацію їх функціонування;
РН16. Оцінювати стан і технічну готовність устаткування ланок гірничих
підприємств за критеріям забезпечення заданої продуктивності та безпеки
експлуатації;
РН17. Застосовувати сучасні методи діагностики стану елементів ланок
гірничих систем та технологій у промислових і лабораторних умовах;
РН18. Застосовувати сучасне програмне забезпечення для проектних та
експлуатаційних розрахунків параметрів технологічних процесів гірничих
виробництв;
РН19. Знати та застосовувати норми безпечного ведення гірничих робіт,
використання
гірничошахтного
та
електротехнічного
устаткування,
рудникового та кар'єрного транспорту, вимоги щодо провітрювання та
протиаварійного захисту гірничих виробок, додержання пилогазового режиму,
виробничої санітарії, охорони праці та довкілля;
РН23. Застосовувати математичні методи для визначення технологічних
параметрів і показників гірничих виробництв;
РН24. Визначати
ефективність використання систем і технологій
гірництва
за
функціональними,
технологічними,
економічними,
антропологічними критеріями.
Крім означених професійних результатів під час вивчення дисципліни
бакалавр має опанувати такі загальні результати навчання:
РН1. Демонструвати уміння абстрактно мислити, виконувати системний
аналіз під час розробки технологічних та розрахункових схем елементів
гірничих систем і технологій;
РН2. Знати технічну термінологію та логічно викладати думки державною
мовою як усно, так і письмово;
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Продовження додатку Ж
РН4. Самостійно опановувати нові знання з використанням технічної
літератури на паперових та електронних носіях;
РН5. Моделювати прийняття рішень у важкопрогнозованих особливо
небезпечних умовах;
РН9. Застосовувати теорії, принципи, методи й поняття фундаментальних і
загально-інженерних наук під час опанування спеціальних дисциплін та
діяльності за фахом.
Мета дисципліни «Транспорт гірничих підприємств» - надання результатів
навчання, що пов’язані з переміщенням вантажів гірничих підприємств,
відповідно до освітньо-професійної програми.
Реалізація мети вимагає декомпозиції програмних результатів навчання в
дисциплінарні, та відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм.
Вимоги до структури робочих програми дисциплін подані в [2].
2. Галузь використання
Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання
навчальної дисципліни наказом ректора.
Робоча програма призначена для:
реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту
дисципліни;
визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;
внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;
акредитації освітньої програми за спеціальністю.
Робоча Програма встановлює:
– форму підсумкового контролю;
– базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються;
– позначення фізичних величин;
– результати навчання за дисципліною та їх рівень складності;
– тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності
– вимоги до структури і змісту курсового проекту;
– завдання для самостійної роботи здобувача;
– вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних
досягнень;
– вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної
дисципліни;
– основний тезаурус дисципліни.
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Продовження додатку Ж
3. Нормативні посилання
Робоча програма дисципліни розроблена на основі таких нормативних
документів:
1. Освітня програма підготовки бакалавра напряму підготовки 6.050301
«Гірництво» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. –
257 с.
2. Стандарт вищої освіти бакалаврів напряму підготовки 6.050301
«Гірництво». .
4. Обсяг дисципліни
Загальний обсяг – 6 кредити ЄCTS (180 академічних годин).
5. Форма підсумкового контролю
Залік за результатами поточного контролю та виконання комплексної
контрольної роботи (за необхідності).
6. Базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються
Базові дисципліни: вища математика, фізика, нарисна геометрія та
інженерна графіка, технічна механіка, електропостачання та електропривод,
гідравліка та гідропривід, геотехнології.
Забезпечуються дисципліни освітньої програми ступеня магістра.
7. Позначення фізичних величин
Q

обсяг перевезень;

f

коефіцієнт тертя;

m

маса вантажу;

I

сила електричного струму;

q

лінійна щільність;

N - потужність;

Fk - сила тяги;

- коефіцієнт корисної дії

G

сила ваги;

- кут нахилу площини до обрію;

W

опір руху;

- кут охоплення;

- швидкість руху;
a

прискорення;

- кут природного укосу
- коефіцієнт інерції обертових мас;
коефіцієнт зчеплення;
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8. Результати навчання за дисципліною
Шифр
та
зміст
похідних
Шифр та зміст результатів навчання за
компетентностей
(результатів
освітньо-професійною програмою
навчання) за дисципліною
РН24. Визначати ефективність використання РНТГП1. Характеризувати
вантажі
систем
і
технологій
гірництва
за гірничих підприємств
функціональними,
технологічними, РНТГП2. Визначати обсяги вантажопотоків
економічними, антропологічними критеріями
гірничих підприємств
(ІІІ рівень складності завдань для реалізації РНТГП3. Ідентифікувати та класифікувати
програмних результатів навчання)
транспортні системи та технології
РНТГП 4. Визначати область застосування
транспортних засобів за функціональними,
технологічними,
економічними,
антропологічними критеріями
РН10. Проектувати елементи гірничих систем РНТГП 5. Розробляти технологічні системи
та технологій; (ІІ рівень)
переміщення
вантажів
гірничого
РН19. Знати та застосовувати норми безпечного підприємства
ведення
гірничих
робіт,
використання
гірничошахтного
та
електротехнічного
устаткування, рудникового та кар'єрного
транспорту, вимоги щодо провітрювання та
протиаварійного захисту гірничих виробок,
додержання пилогазового режиму, виробничої
санітарії, охорони праці та довкілля; (ІІІ рівень)
РН15. Аналізувати
режими
експлуатації РНТГП 6. Розраховувати силу тяги для
об’єктів та устаткування гірництва та переміщення вантажів
виконувати оптимізацію їх функціонування; (ІІІ РНТГП
7. Розраховувати
потужність
рівень)
двигунів та ефективність гальмових
РН17. Застосовувати
сучасні
методи систем
діагностики стану елементів ланок гірничих РНТГП8. Оцінювати тягову здатність
систем та технологій у промислових і самохідних машин
лабораторних умовах; (ІІІ рівень)
РНТГП9. Оцінювати тягову здатність
РН23. Застосовувати математичні методи для приводних блоків стаціонарних установок
визначення
технологічних
параметрів
і
показників гірничих виробництв; (ІІІ рівень)
РН18. Застосовувати
сучасне програмне
забезпечення для проектних та експлуатаційних
розрахунків параметрів технологічних процесів
гірничих виробництв; (ІІІ рівень)
РН17. Застосовувати
сучасні
методи РНТГП10. Оцінювати стан і технічну
діагностики стану елементів ланок гірничих готовність транспортних засобів для
систем та технологій у промислових і забезпечення певних обсягів перевезень у
лабораторних умовах; (ІІІ рівень)
різних умовах гірничого виробництва
РН14. Знати правила і норми технічної
експлуатації систем і технологій гірництва; (ІІ
рівень)
РН16. Оцінювати стан і технічну готовність
устаткування ланок гірничих підприємств за
критеріям забезпечення заданої продуктивності
та безпеки експлуатації (ІІІ рівень)
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9. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять
Види,
тематика
навчальних
занять,
дисциплінарних результатів навчання

шифри Обсяг, години

ЛЕКЦІЇ
РНТГП1.
Характеризувати
вантажі
гірничих
підприємств
1.1. Види вантажів гірничих підприємств
1.2. Щільність
1.3. Гранулометричний склад
1.4. Міцність
1.5. Кут природного укосу
1.6. Особливі властивості
РНТГП2. Визначати обсяги вантажопотоків гірничих
підприємств
2.1. Розрахункова пропускна здатність
2.2. Коефіцієнт нерівномірності
2.3. Одиночний вантажопотік
2.4. Збірні вантажопотоки
2.5. Вантажопотік, що поступає на транспортні засоби
періодичної дії
2.6. Експлуатаційна пропускна здатність
РНТГП3. Ідентифікувати та класифікувати транспортні
системи та технології
3.1. Узагальнені функціональні структури транспортних
систем та ланок гірничих підприємств
3.2. Транспортні системи та технології (шахти, кар`єри,
збагачувальні фабрики, склади, породні комплекси)
РНТГП4. Визначати область застосування транспортних
засобів
за
функціональними,
технологічними,
економічними, антропологічними критеріями
4.1. Номенклатура засобів переміщення вантажів
4.2. Конструктивно-функціональна структура принципи дії
та устрій засобів переміщення вантажів
4.3. Функціональні, економічні та антропологічні
критерії оцінювання
4.4. Напрями розвитку транспортних технологій та
систем гірничих підприємств
РНТГП5. Розробляти технологічні системи переміщення
вантажів гірничого підприємства
5.1. Умовні позначення транспортних засобів та
обладнання
5.2. Розстановка транспортних засобів
гірничого
підприємства
5.3. Методи
розроблення
технологічних
систем
переміщення вантажів
5.4. Проект «Технологічна система переміщення вантажів
гірничого підприємства»

ауд.

СРС

разом

4

4

8

4

4

8

4

4

8

8

8

16

8

8

16
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Види,
тематика
навчальних
занять,
дисциплінарних результатів навчання

шифри Обсяг, години
ауд.

РНТГП6. Розраховувати силу тяги для переміщення 6
вантажів
6.1. Сила тяги для переміщення зосередженого вантажу
6.2. Сила тяги для переміщення розподіленого вантажу
гнучким тяговим елементом, гвинтом; середою
РНТГП7.
Розраховувати
потужність
двигунів
та 6
ефективність гальм
7.1. Тягові характеристики приводних елементів
7.2. Навантажувальна діаграма

7.3. Потужність двигунів
для тривалого
режиму з постійним навантаженням, для
тривалого режиму зі змінним навантаженням,
для повторно-короткочасного режиму
7.4. Перевірка
потужності
двигунів
по
перевантажувальної здатності
7.5. Ефективність гальмових систем
РНТГП8.
Оцінювати
тягову
здатність 8
самохідних машин
8.1. Реалізація тягової та гальмової сил
8.2. Поточна тягова та гальмова сила
8.3. Коефіцієнт зчеплення
8.4. Максимальна тягова та гальмова сила
РНТГП9. Оцінювати тягову здатність приводних 8
блоків стаціонарних установок
9.1. Тягова здатність барабанів з навивкою
гнучкого тягового елемента
9.2 Тягова здатність барабанів та шківів тертя
9.3. Тягова здатність приводних зірок
РНТГП10.
Оцінювати
працездатність 10
транспортних засобів для забезпечення певних
обсягів перевезень у різних умовах гірничого
виробництва
10.1. Самокатний нахил
10.2. Нахил рівноваги
10.3. Гранична маса поїзда
10.4. Швидкість руху
10.5. Гальмовий путь
10.6. Натяг тягового елементу
10.7. Потрібна потужність двигуна
10.8. Міцність тягового елементу
10.9. Місце розташування приводу
10.10. Зусилля натягової станції

СРС

разом

6

12

6

12

8

16

8

16

10

20
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дисциплінарних результатів навчання

Продовження додатку Ж
шифри Обсяг, години

10.11. Мінімальний кут нахилу площини для
самотічного переміщення вантажів
10.12. Шляхи забезпечення працездатності засобів
переміщення вантажів
ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ
РНТГП9. Оцінювати тягову здатність приводних
блоків стаціонарних установок
Дослідження реальних режимів роботи засобів
переміщення вантажів
Планування експерименту
Апаратура та методи вимірювання параметрів.
Обробка результатів
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
РНТГП3.
Ідентифікувати
та
класифікувати
транспортні системи та технології;
РНТГП4.
Визначати
область
застосування
транспортних
засобів
за
функціональними,
технологічними, економічними, антропологічними
критеріями
1. Конструкції засобів переміщення вантажів
Принцип дії
Складові частини
Технічна характеристика
Правила технічної експлуатації
Можливі несправності та методи їх усунення
Правила безпеки
Напрями удосконалення
РНТГП5.
Розробляти
технологічні
системи
переміщення вантажів гірничого підприємства
2. Проектування
схем
транспорту
гірничих
підприємств
Визначення вантажопотоків
Вибір видів транспорту
Вибір видів та типів транспортних засобів
Перевірочні розрахунки засобів переміщення вантажів
Умовні позначення транспортних засобів та обладнання
Розробка схеми транспорту
РАЗОМ
Лекції
Лабораторні заняття
Практичні заняття

ауд.

СРС

разом

12

12

24

6

6

12

6

6

12

90
66
12
12

90
66
12
12

180
132
24
24
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10. Вимоги до індивідуальних завдань
10.1. Курсовий проект «Технологічна система переміщення вантажів
гірничого підприємства»
Мета курсового проекту:
1) узагальнення компетентностей, набутих за час навчання, шляхом
комплексного виконання конкретного фахового завдання.
2) розвиток здатності до застосування знань, засвоєних при вивченні
дисципліни «Транспорт гірничих підприємств», для розробки конкретних
проектних рішень у транспортній системі шахти.
3) набуття навичок виконання технічних креслеників.
З огляду на визначенні в завданні виробничі умови в курсовому проекті
належить здійснити такі операції:
1) скласти схему розташування транспортних засобів і спеціального
устаткування в гірничих виробках, визначивши перед цим, які їх види доцільно
використовувати в заданих умовах.
2) обрати типи транспортних засобів у розрахунку на заданий обсяг
перевезень і безпечні умови експлуатації, для чого:
виконати розрахунки експлуатаційних параметрів кожного засобу;
обчислити параметри транспортних засобів, які забезпечують їх
працездатність у заданих умовах експлуатації;
подати технічні характеристики обраних транспортних засобів.
Окрім виконання перелічених робіт, студент без використання джерел
інформації має продемонструвати компетентність в таких питаннях:
класифікація транспортних засобів гірничих підприємств;
принцип дії та сфера використання кожного виду транспорту;
методи діагностики працездатності транспортного обладнання;
характерні пошкодження та методи їх усунення;
аналітичні залежності, що характеризують тягову та гальмівну силу, а
також потужності двигунів, необхідних для забезпечення заданого обсягу
перевезень певними транспортними засобами;
правила безпеки при експлуатації транспорту на гірничих підприємствах.
11. Завдання для самостійної роботи здобувача
Основні завдання для самостійної роботи:
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним
модулем (темою);
2) підготовка до поточного контролю - розв’язання завдань самоконтролю
за кожною темою;
3) виконання індивідуального завдання;
4) підготовка до захисту індивідуального завдання;
5) підготовка до підсумкового контролю.
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12. Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання
навчальних досягнень
12.1. Вимоги до засобів діагностики
Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів
відкритого чи закритого типу) має бути система компетентностей, що
передбачена даною програмою.
Тест складається із завдання й еталона. Еталон являє собою зразок повного
й правильного рішення.
Параметри тесту – ступінь складності та число суттєвих операцій.
Ступінь складності тесту має відповідати очікуваним результатам
навчання, які здобувач повинен демонструвати певними діями під час
контрольних заходів (відтворювати, описувати, позначати, називати,
зображувати,
засвоювати
суть,
розуміти
зміст,
розрізняти,
порівнювати,ідентифікувати, вибирати, доводити, свідомо використовувати,
змінювати, вирішувати, знаходити, пояснювати, розраховувати, аналізувати,
диференціювати, охоплювати,відокремлювати, протиставляти, синтезувати,
складати, розробляти, розвивати, по новому формулювати, планувати,
генерувати, оцінювати, визначати, інтерпретувати, критикувати, прогнозувати).
Число суттєвих операцій – це кількість дій, що мають принципове
значення для одержання правильного результату (кроки алгоритму виконання,
розрахункові схеми, визначення понять, параметри та їх застосування).
Розрахунок числа суттєвих операцій ведеться відповідно до еталона.
Еталонами виконання завдань можуть бути фрагменти навчальної,
науково-технічної літератури та інші джерела. У цьому випадку необхідно
подати перелік точних посилань на відповідні джерела (бібліографічний опис
видання, координати еталону – посилання на сторінку, абзац).
Комплект тестів у повному описі (завдання та еталон) за всіма
дисциплінарними компетенціями затверджується кафедрою та входить до
складу документації методичного забезпечення.
Для надання прозорості змісту засобів діагностики узагальнені завдання
повинні бути доступними студентам протягом усього періоду навчання.
12.2. Критерії та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів
Об’єктивне оцінювання результатів виконаних завдань можливе (як і будьяке інше вимірювання) лише при їх зіставленні з еталонами.
Поопераційне зіставлення відповідей з еталоном дозволяє об’єктивно
встановити якість виконання завдань з позиції рівня досягнень, тобто частку
правильно виконаних суттєвих операцій до їх загальної кількості.
Процес оцінювання суттєво спрощується, якщо за кількість суттєвих
операцій брати лише кроки алгоритму виконання завдань.
Для надійності діагностики кількість суттєвих операцій в еталонах має
бути не менше 30-ти. Зміст еталонів повинен відповідати програмі дисципліни
щодо ступеню складності навчальних компетентностей.
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Критерії якості виконання курсового проекту:
Максимальна оцінка виставляється за таких умов:
об’єктивне висвітлення стану питання на базі творчого використання
сучасних джерел інформації;
оригінальність прийнятих у проекті (роботі) технічних, технологічних,
організаційних та управлінських рішень;
практичне значення результатів;
обґрунтування рішень і пропозицій відповідними розрахунками;
повнота структури розрахунків (постановка завдання, розрахункова
схема, виконання, оцінювання результатів);
всебічність аналізу отриманих результатів (надійність системи, безпека,
вплив на довкілля, ресурсозбереження тощо);
органічний зв’язок змісту пояснювальної записки з графічною
частиною;
наявність посилань на джерела інформації;
уникнення зайвої описовості, дублювання, стереотипних рішень, які не
впливають на суть і точність отриманих результатів;
використання прикладних пакетів комп’ютерних програм;
оформлення креслеників і пояснювальної записки відповідно до чинних
стандартів;
загальна й професійна грамотність, лаконізм і логічна послідовність
викладу матеріалу;
якість оформлення;
самостійність виконання (з’ясовується під час захисту).
12.3. Оцінювання результатів навчання з дисципліни
Результати навчання виявляють через визначення рівня сформованості
компетентностей, що слугує критерієм оцінювання за схемою додатка до
диплома європейського зразка:
Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
Рівень досягнень / Marks, %
Оцінка / Grade
Національна диференційована шкала
90 – 100
Відмінно / Excellent
74 – 89
Добре / Good
60 – 73
Задовільно / Satisfactory
1 – 59
Незадовільно / Fail
Шкала ECTS
90 – 100
A
82 – 89
B
74 – 81
C
64 – 73
D
60 – 63
E
35 – 59
Fx
1 – 34
F
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Рівень сформованості результатів навчання здобувача визначають на
основі аналізу відповіді, користуючись формулою:

Рi

a / m, %,

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій на базі
до еталонів рішень;
m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону рішень.
Інтегральний рівень досягнень студента у засвоєнні матеріалу з
дисципліни в цілому обчислюється як середньозважене значення досягнень,
продемонстрованих під час кожного контрольного заходу:
n

IP

( Pi Ti ) / T , % ,
i 1

де n – число змістових модулів;
Pi – рівень досягнень за i-м модулем, %;

Ti – обсяг i-го модуля, включаючи індивідуальне завдання;
T – загальний обсяг дисципліни.

13. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення
дисципліни
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути
розташований на сайті кафедри транспортних систем і технологій та повинен
містити [2]:
1) робочу програму дисципліни;
2) навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій);
3) методичне забезпечення практичних та семінарських занять;
4) завдання та методичне забезпечення лабораторних робіт;
5) матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо:
5.1) попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним
модулем (темою);
5.2) розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою
5.3) виконання індивідуального завдання;
5.4) підготовки до захисту індивідуального завдання;
5.5) підготовки до підсумкового контролю;
6) завдання для поточного та підсумкового контролю рівня сформованості
дисциплінарних компетентностей;
7) завдання для комплексної контрольної роботи;
8) завдання для післяатестаційного моніторингу рівня сформованості
дисциплінарних компетентностей.
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14. Обов’язковий тезаурус
відкрита розробка родовищ – видобування корисних копалин
безпосередньо з земної поверхні;
гірнича (гірничодобувна) промисловість – комплекс галузей важкої
промисловості з розвідування родовищ корисних копалин, їх видобутку з надр
землі та збагачення;
гірнича виробка – порожнина у гірничому масиві після виймання корисних
копалин та інших порід;
гірничий об'єкт – окрема гірнича виробка (система гірничих виробок) або
виробка, що входить до складу гірничого чи іншого підприємства та
використовується для видобутку корисних копалин та інших цілей, а також
будівлі (споруди), які технологічно пов'язані з ними;
гірниче підприємство – цілісний технічно та організаційно відокремлений
майновий комплекс засобів і ресурсів для видобутку корисних копалин,
будівництва та експлуатації об'єктів із застосуванням гірничих технологій
(шахти, рудники, копальні, кар'єри, розрізи, збагачувальні фабрики тощо);
гірничі роботи – комплекс робіт з проведення, кріплення та підтримки
гірничих виробок і виймання гірничих порід в умовах порушення природної
рівноваги, можливості прояву небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
гірничий масив – ділянка земної кори, яка характеризується єдиними
умовами утворення та подібними властивостями компонентів, що її складають;
гірничі породи – природні агрегати однорідних або різних мінералів,
утворених за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні;
кар'єр – гірниче підприємство, що добуває рудні та нерудні корисні
копалини відкритим способом;
копальня – місце видобутку рудних та нерудних корисних копалин
підземним або відкритим способом;
корисні копалини – природні мінеральні речовини, які можуть
використовуватися безпосередньо або після їх обробки;
особливо небезпечні підземні умови – умови в шахтах і рудниках, пов'язані
з дією важкопрогнозованих проявів гірничогеологічних і газодинамічних
факторів, що створюють небезпеку для життя та здоров'я їх працівників
(виділення та вибухи газу та пилу, раптові викиди, гірничі удари, обвалення,
самозаймання гірничих порід, затоплення гірничих виробок тощо);
охорона гірничих виробок – заходи, що вживаються для запобігання
деформаціям гірничих виробок;
підривні роботи – роботи, що проводяться із застосуванням вибухових
речовин для руйнування гірничих порід за допомогою вибуху з метою
видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок тощо;
роботи з небезпечними та шкідливими умовами праці – виробничі
процеси та (або) види робіт, що супроводжуються об'єктивними факторами, які
створюють загрозу для здоров'я та життя працівників;
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рудник – гірниче підприємство, що видобуває рудні та нерудні корисні
копалини підземним способом;
шахта – гірниче підприємство з видобування корисних копалин (вугілля,
солей тощо) підземним способом.
15. Рекомендована література
15.1. Основна
1. Салов В.О. Експлуатаційні розрахунки транспорту гірничих підприємств
: навч. посібн. / В.О. Салов ; Нац. гірн. ун-т, каф. транспортних систем і
технологій. – Д. : НГУ, 2012. – 210 с.
2. Ширін Л.Н. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з
дисципліни «Транспорт гірничих підприємств» / Л.Н. Ширін [та ін.] ; Нац. гірн.
ун-т, каф. транспортних систем і технологій. – Д. : НГУ, 2014. – 120 с.
15.2. Допоміжна
1. Гірничий закон України Верховна Рада України; Закон від 06.10.1999 №
1127-XIV
(редакція
станом
на
05.04.2014);
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127-14.
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Навчальне видання

Салов Володимир Олександрович
Ширін Леонід Никифорович
Письменкова Тетяна Олександрівна

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТУ»
для бакалаврів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво»

Видано
у Державному вищому навчальному закладі
«Національний гірничий університет».
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 11.06.2004
49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19.
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Додаток З
Результати досягнень студентів в експериментальній групі за Модуль 1
(після використання файлу «Самотест»)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Бали

60
60
60
60
60
60
61
62
62
65
65
65
65
65
65
65
65
67
68
70
70
70
72
72
72
72
72
72
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Групи

Оцінка ЄКТС

60 – 63

Е

64 – 73

D

74 – 81

С
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№ п/п
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Бали
75
75
75
75
75
75
75
75
76
76
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
82
83
83
83
83
84
84
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
87
88
88

Групи

Оцінка ЄКТС

82 – 89

В
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№ п/п
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Бали
90
90
90
90
90
92
93
94
95
95
95

Групи

Оцінка ЄКТС

90 – 100

А
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Додаток K
Результати досягнень студентів в контрольній групі за Модуль 1
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Підсумкові бали
0
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
62
62
65
65
65
65
65
65
65
65
66
66
66
67
68
70
70
70
70
70
70

Групи
1 – 59

Оцінка ЄКТС
F

60 – 63

Е

64 – 73

D
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№ п/п
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Підсумкові бали
70
70
70
70
72
72
73
73
73
73
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
76
78
80
80
80
80
80
81
82
83
83
85
85
85

Групи

Продовження додатку К
Оцінка ЄКТС

74 – 81

C

82 – 89

E
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№ п/п
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Підсумкові бали
85
85
85
85
86
88
89
90
90
90
90
90
90
94
95
95

Групи

90 – 100

Продовження додатку К
Оцінка ЄКТС

A
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Додаток Л
Акти впроваджень результатів дисертаційноо дослідження
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