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Курс України на європейську інтеграцію передбачає підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх фахівців на основі впровадження 

Європейських норм і стандартів в освіту, науку і техніку, поширення власних 

культурних і науково-технічних здобутків. В контексті сказаного необхідно 

вирішувати проблеми оновлення змісту освіти, запровадження ефективних 

технологій, створення нової системи методичного та інформаційного 

забезпечення навчально-виховного процесу, входження України в 

трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації, що буде сприяти 

привабливості та конкурентоспроможності студентів ВНЗ України – майбутніх 

фахівців. 

Основна частина.  

Якість навчального процесу у сфері вищої освіти є багатомірною 

концепцією, яка охоплює всі її функції та види діяльності: укомплектованість 

кадрами, матеріально-технічну базу, навчальні академічні програми, академічне 

середовище, якість навчальних досягнень, наукові дослідження і стипендії. 

Для досягнення і забезпечення якості дидактичного процесу особливо 

актуальне значення мають такі компоненти, як: підбір професорсько-

викладацького складу та інших працівників освіти закладу, постійне 

підвищення їх кваліфікації, мобільність зв’язків з іншими навчальними 

закладами держави і зарубіжжя, а також впровадження нових педагогічних та 

інформаційних технологій, постійне вдосконалення навчальних планів, програм 

та інших навчально- методичних матеріалів [3, 12-24; 5, 26-48]. 

Саме контроль потрібно розглядати як засіб педагогічного керівництва 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів, при якому здійснюється 

регулярне поетапне оцінювання та корекція якості підготовки спеціалістів. 

Основними завданнями системи контролю якості підготовки фахівців є: 
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 аналіз наукової та методичної діяльності кафедр, факультетів та 

впливу їх роботи на результати навчального процесу; 

 вивчення кращого досвіду роботи з метою його узагальнення та 

розповсюдження в колективі; 

 визначення наукового, методичного та організаційного рівня 

викладання; 

 визначення рівня знань, умінь і навичок студентів по всіх освітньо-

кваліфікаційних рівнях ступеневої підготовки; 

 оцінка відповідності змісту, форм, методів і засобів навчання 

вимогам освітньо- кваліфікаційних характеристик фахівців певного рівня;  

 оцінка ефективності самостійної, індивідуальної роботи студентів 

та її інформаційно-методичного забезпечення; 

 розробка і реалізація пропозицій щодо удосконалення навчально-

виховного процесу на основі застосування прогресивних технологій та 

покращення якості підготовки кадрів [1, 20-23]. 

Враховуючи двосторонній характер навчального процесу, можна 

виокремити дві складові його контролю: контроль якості навчання та контроль 

якості викладання.  

В умовах науково-технічного прогресу, коли є невідповідність між 

обсягом інформації і терміном її реалізації, важливого значення набуває 

питання контролю результатів навчання та рівня професійної підготовки 

студентів. Система навчання у вищій школі складається з цілого ряду 

взаємопов’язаних елементів, насамперед- це двостороння діяльність викладачів 

та студентів щодо передавання і сприймання знань, вироблення умінь у процесі 

розвитку здібностей і набуття кваліфікації. Контроль навчальних досягнень 

студентів, тобто організація зворотного зв’язку, є одним із засобів управління 

навчально-виховним процесом [1, 20-23]. 

Реформування освіти в Україні передбачає реалізацію принципу 

гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання з 

інформативної форми на розвиток особистості людини, індивідуально-

диференційований і особистісно-орієнтований підхід до навчання, підвищення 

якості та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень кожного студента. 

Демократизація суспільних відносин потребує відмовитись від рутинного 

способу спонукання студентів до учіння за допомогою оцінок. Пошук нових 

способів стимулювання навчальної діяльності студентів в умовах конкуренції 

приводить до використання таких оціночних технологій, коли оцінка із засобу 

примусового навчання перетворюється в засіб раціонального визначення 

особистого рейтингу- показника вагомості людини в цивілізованому 

суспільстві [4, 12-37]. 
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Розглядаючи контроль навчальних досягнень студентів як процес 

зіставлення отриманих результатів з еталоном можна виділити наступні його 

функції: освітня, виховна, управлінська, розвивальна, методична, діагностична, 

стимулююча, коригувальна. Перевірка навчальної діяльності студентів 

проводиться на основі принципів: дієвість, систематичність, індивідуальність, 

диференціювання, об’єктивність, всебічність, різноманітність та етичність 

вимог. 

За місцем у навчальному процесі контроль якості навчання поділяють на 

види: попередній(вхідний), поточний, рубіжний (тематичний, модульний, 

блоковий, підсумковий, ректорський, інспекторський. 

Здійснювати діагностування рівня засвоєння студентами знань, 

сформованості навичок та умінь дозволяє застосування наступних методів: 

усний, письмовий, програмований, практичний, змішаний, лабораторно-

експериментальний, самоконтроль. 

Залежно від специфіки проведення занять, де проводиться контроль знань 

студентів розрізняють певні форми організації контролю: фронтальний 

контроль за роботою студентів, групова форма організації 

контролю,індивідуальний контроль, комбінована форма контролю, 

самоконтроль студентів. 

Кожен вид діяльності студентів повинен оцінюватись. Згідно з прийнятим 

у навчальному закладі Положенням про оцінювання навчальних досягнень-це 

процес зі встановлення ступеню відповідності реальних результатів до 

поставлених цілей. Оцінюванню підлягають як обсяг та системність знань і 

умінь, так і рівень розвитку інтелекту, вмінь, навичок, компетенції, які 

характеризують навчальні досягнення студента згідно з навчальною програмою 

[1, 20-23]. 

Критеріями виставлення оцінок є повнота знань і умінь, їх системність та 

узагальненість. 

Умовами ефективного контролю є: 

 використання сучасних прогресивних методів і технічних засобів 

контролю. 

 своєчасність; 

 систематичність; 

 умілий вибір форм та методів контролю. 

Пошуки педагогічної спільноти в напрямку удосконалення системи 

опитування та оцінювання навчальних досягнень студентів реалізуються через 

застосування нових технологій навчання [2, 52-55]. 
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У вищій школі широкого застосування набули модульно-рейтингова 

система, блочно-модульна система, кредитно-модульна система та 

стандартизований контроль знань, в основу якого покладено тестову методику. 

Висновки.  

1. Метою дидактичного діагностування є своєчасне виявлення 

результатів, оцінка та аналіз протікання навчального процесу в зв’язку з його 

продуктивністю. Як бачимо, в діагностику вкладається більш широкий та 

глибокий зміст, ніж в традиційний контроль знань та умінь студентів. 

2. Контроль лише констатує результати, не пояснюючи їх 

походження. 

3. Діагностування розглядає результати в зв’язку з шляхами та 

способами їх досягнення, виявляє тенденції та динаміку формування продуктів 

навчання. 

4. Застосування сучасних методів навчання не вичерпує всіх проблем 

особистісно орієнтованого навчання і потребує удосконалення специфіки 

формування фахової компетентності майбутніх медичних працівників.  
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