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Соціально-пізнавальний досвід студентів, що формується під впливом 

певних інформаційних, економічних та соціально-політичних умов, робить їх 

усіх різними та неповторними. Завдання викладача — не нівелювати наявні 

відмінності студентів, а максимально їх використовувати для якісного 

управління їх навчальною діяльністю. Тому однією з найважливіших умов 

підвищення ефективності навчання є своєчасне та систематичне отримання 

об’єктивної, якісної і повної інформації про хід навчальної діяльності кожного 

студента. Засобом отримання такої інформації виступає моніторинг результатів 

навчальної діяльності студентів. При цьому проблема педагогічно виваженого 

формування системи моніторингу результатів навчальної діяльності студентів 

при навчанні кожної окремої дисципліни та методично грамотного її 

використання залишається постійно актуальною. 

Аналіз результатів вітчизняних та зарубіжних досліджень, котрі 

присвячені різним аспектам моніторингу навчального процесу (Г.В. Гутника, 

М.В. Давидова, В.І. Звоннікова, О.М. Майорова, Д.Ш. Матросова, 

В.П. Панасюка, В.В. Репкина, С.Є Шишова та ін.), вказує на те, що моніторинг 

результатів навчальної діяльності студентів (учнів) є важливим інструментом 

відслідковування динаміки їх індивідуального розвитку через опанування ними 

певних видів діяльності, що відповідають їх соціальному досвіду (пізнавальній 



діяльності, способам репродуктивної діяльності, творчій діяльності, емоційно-

ціннісним відношенням). 

Моніторинг результатів навчальної діяльності студентів є системою 

контролюючих та діагностуючих заходів, що обумовлені пріоритетними ідеями 

процесу навчання та передбачають дослідження в динаміці рівнів засвоєння 

студентами (учнями) навчального матеріалу та сформованості в них 

відповідних умінь та навичок (за потреби — їх корегування). 

Однак, як відзначає Шабанова Ю.В., для того, щоб моніторинг став 

реальним фактором управління, дана система повинна бути педагогічно 

грамотно організована. Її організація, що пов’язана з визначенням та добором 

ефективного поєднання різних форм, видів та способів моніторингу, повинна 

враховувати особливості конкретної навчально-педагогічної ситуації. 

Процес навчання інформатики студентів економічних спеціальностей, 

перш за все, характеризується досить різнорівневою підготовкою 

першокурсників зі шкільного курсу інформатики (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Результати тестування першокурсників фінансово-економічного 

факультету ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» зі шкільного курсу інформатики 

Тому однією з важливих умов ефективного управління навчальною діяльністю 

студентів за даної ситуації є організація процесу навчання інформатики 



студентів економічних спеціальностей відповідно до диференційованого 

підходу, що передбачає визначення різнорівневих груп студентів та 

забезпечення відповідної сукупності диференційованих впливів на такі групи в 

інтересах розвитку здібностей кожного студента. Ефективність 

диференційованих впливів залежить від систематичності отримання 

викладачем об’єктивних відомостей про навчальну діяльність кожного 

студента, а також від оперативності та якості їх опрацювання. 

Це потребує педагогічно обґрунтованої розробки та методично 

грамотного впровадження системи моніторингу результатів навчальної 

діяльності студентів, яка повинна одночасно забезпечувати і об’єктивність 

контролю знань, умінь та навичок студентів (та за потреби їх корекцію), і 

мотивацію студентів до продуктивної навчально-пізнавальної діяльності 

упродовж усього періоду навчання через сукупності диференційованих впливів. 

Метою даної статті є необхідність розглянути особливості організації та 

проведення моніторингу результатів навчальної діяльності студентів 

економічних спеціальностей при навчанні інформатики. 

Під час проектування системи моніторингу авторами були використані: 

теорія пізнання, діяльнісна концепція навчання (П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, 

О.М. Леонтьєв, І.Я. Лернер та ін.), теорія розвиваючого навчання та теорія 

поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, 

Д.Б. Ельконін, Н.Ф. Тализіна, І.С. Якиманська та ін.). Для вирішення 

поставленого завдання також використовувалися основні положення теорії 

діяльності (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн та ін.); 

результати психолого-педагогічних досліджень про підвищення ефективності 

навчально-пізнавальної діяльності (Т.В. Габай, Ю.І. Машбиць, Н.Ф. Тализіна та 

ін.); ідеї Б. Блума, Дж. Керолла (про результати навчання та здібності учнів), 

Н. Гронлунда, Р. Мейджера (про діагностичність цілей навчання), Г.І. Гайсина, 

Ю.М. Плотинського, М.М. Скаткіна, Л.В. Фридмана (про моделювання освітніх 

систем та процесів), М.І. Зарецького, І.І. Кулібаби, І.Я. Лернера, 



Є.І. Перовського, А.І. Ліпкіної (про виховний вплив оцінки та самооцінки) та 

ін. 

На основі аналізу результатів наукових досліджень та власного 

багаторічного досвіду авторами було визначено два пріоритетні завдання, 

вирішення яких повинна забезпечувати система моніторингу результатів 

навчальної діяльності студентів: 

 виявлення досягнень студентів, крізь призму яких розглядаються 

недоліки в здійсненні їх навчальної діяльності, прогалини в 

знаннях, навичках тощо; 

 визначення навчальних впливів, використання яких створить умови 

для залучення невстигаючих студентів до активної навчальної 

діяльності. 

Конкретизація цих завдань пов’язана з: 

 визначенням якості засвоєння студентами навчального матеріалу, 

що передбачений програмою з інформатики для економічних 

спеціальностей (встановлення повноти, характеру виконання 

студентами навчальних завдань, виявлення рівня засвоєння 

навчального матеріалу); 

 визначенням міри корекції знань та вмінь студентів; 

 продовженням формування у студентів потреби в самоконтролі та 

самокорекції, розвитку відповідних прийомів; 

 продовженням формування у студентів таких якостей особистості 

як ініціативність, відповідальність за виконану роботу, тощо. 

Для забезпечення педагогічно обґрунтованого проектування системи 

моніторингу результатів навчальної діяльності студентів (Рис. 3) та методично 

грамотного її впровадження завдання вирішувались як на рівні 

макропроектування (Рис. 2), так і на рівні мікропроектування (Рис. 4) процесу 

управління навчальною діяльністю. 



Рис. 2. Схема управління навчальною діяльністю студентів на рівні макропроектування 

Пріоритетна ідея:  
підготовка висококваліфікованого, інтелектуально розвиненого та конкурентоздатного фахівця 

Мета: 
забезпечення ефективного управління навчальною діяльністю студента 

Завдання на рівні 
студента: 

 формування позитивної мотивації 
студентів до навчальної 
діяльності; 

 індивідуалізація процесу навчання; 

 систематичне визначення зони 
актуального розвитку та зони 
найближчого розвитку кожного 
студента на основі комплексного 
моніторингу результатів їх 
навчальної діяльності; 

 забезпечення систематичного 
зворотного зв’язку, що передбачає 
як самоконтроль, так і контроль з 
боку викладача безпосередньо (або 
опосередковано через технічний 
засіб), та реалізація відповідних 
навчальних впливів; 

 залучення студентів до науково-
дослідної роботи 

Система управління навчальною діяльністю 
студентів на рівні змісту курсу: 

 розробка навчальної програми курсу «Інформатика»; 

 поділ навчального матеріалу на навчальні модулі та навчальні 
елементи; 

 визначення цілей вивчення кожного навчального модуля та 
навчального елемента; 

 створення навчально-методичний комплексу, що забезпечував би 
інтегративну функцію під час організації процесу навчання 
інформатики на рівні кожного модуля. 

Розробка системи  
моніторингу результатів  

навчальної діяльності студентів (Рис. 3) 

Завдання на рівні 
викладача: 

 розробка робочої програми курсу 
«Інформатика», яка реалізує ідеї 
модульно-рейтингової системи 
навчання; 

 диференціація першокурсників за 
рівнем їх вхідних знань з 
інформатики з метою визначення 
студентів, котрі повинні 
отримувати додаткову допомогу 
викладача; 

 реалізація системи моніторингу 
результатів навчальної діяльності 
студентів; 

 побудова процесу навчання в 
режимі суб’єкт-суб’єктних 
відносин 



Рис. 3 Система моніторингу результатів навчальної діяльності студентів з інформатики  

ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ 
Комп’ютерне тестування студентів для визначення рівня їх підготовки до вивчення відповідної дисципліни [6] 

Мета: добір методів додаткової роботи зі студентами, котрі показали недостатній рівень підготовки 

РЕЗИДУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ [4, 5] 
рівень умінь, рівень трансформації 

Мета: виявлення рівня якості засвоєння студентами навчального матеріалу, сформованості умінь та навичок з дисципліни через 
один (два) роки після її вивчення для підвищення ефективності організації процесу навчання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ (наприкінці вивчення дисципліни) 
рівень умінь, рівень трансформації 

Мета: перевірка якості засвоєння навчального матеріалу та сформованості потрібних умінь та навичок з навчальної дисципліни 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ [4, 5] (наприкінці вивчення навчального модуля) 
рівень умінь, рівень трансформації 

Мета: перевірка якості засвоєння навчального матеріалу та сформованості потрібних умінь та навичок з навчального модуля 
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до виконання практичних завдань 
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Мета: перевірка якості засвоєння навчального 
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Для ефективного функціонування системи моніторингу результатів 

навчальної діяльності студентів (Рис. 3) потрібно забезпечити виконання ряду 

вимог стосовно даних, що надходять за системою зворотного зв’язку: вимоги 

щодо повноти, релевантності, адекватності, об’єктивності, точності, 

своєчасності, доступності, неперервності, структурованості та специфічності 

для кожного етапу моніторингу (вхідний контроль, самоконтроль, поточний 

контроль, модульний контроль, підсумковий контроль та резидуальний 

контроль). 

На етапах вхідного контролю, самоконтролю та поточного контролю це 

дозволить оперативно визначати прогалини в знаннях та уміннях кожного 

окремого студента, і вчасно відкоригувати ці уміння на етапі, коли вони ще не 

трансформувалися в навички (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема управління навчальною діяльністю студентів на мікрорівні 

За результатами модульного контролю потрібно обов’язково проводити 

порівняння результатів тематичного контролю з рівнями знань, умінь та 

навичок студентів з попередньої теми. Зміни, які відбуваються, є передумовою 

поступового зниження рівня допомоги, що надається студентові, для того, щоб 
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не виробити у нього утриманських настроїв та не знизити його вольових зусиль 

у навчанні. 

Етапи підсумкового та резидуального контролю забезпечують 

ефективне функціонування зворотного зв’язку в системі адміністрування 

навчальної діяльності студентів поряд із об’єктивними показниками вхідного 

контролю, самоконтролю, поточного контролю, модульного контролю та 

суб’єктивними чинниками — міжособистісним спілкуванням викладач—

студент, викладач—випускник, викладач—роботодавець. Якщо попередні 

етапи моніторингу спрямовані переважно на коригування навчальної діяльності 

студента, то підсумковий та резидуальний контроль в першу чергу спрямовані 

на коригування навчаючої діяльності викладача, оскільки їх результати 

допомагають більш об’єктивно встановити взаємозв’язок між запланованими, 

реалізованими та досягнутими рівнями засвоєння навчального матеріалу з 

метою підвищення ефективності процесу навчання; виявити на макрорівні 

переваги та недоліки методики навчання. 

Результати впровадження даної системи моніторингу в навчальний 

процес у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», а саме — статистичні дані, отримані нами на усіх етапах 

моніторингу впродовж кількох останніх років проілюстровані на діаграмі 

(Рис. 5). 
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Рис. 5. Динаміка результатів навчальної діяльності студентів  



Дані вище наведеної діаграми (позитивна динаміка упродовж навчання 

та незначне зниження рівня залишкових знань) підтверджують: методично 

грамотне використання представленої системи моніторингу, що забезпечує 

систематичність об’єктивного та індивідуального контролю результатів 

навчальної діяльності кожного студента та дозволяє оперативно отримати 

якісні, повні характеристики її результатів, підвищує ефективність управління 

навчальною діяльністю студентів з різним рівнем підготовки та різними 

здібностями. Це надає викладачам нові можливості для диференціації та 

індивідуалізації навчання, що забезпечує кожному студенту роботу на межі 

його зони актуального та зони найближчого розвитку. 
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Мониторинг результатов учебной деятельности студентов как 

средство повышения качества обучения. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности организации и 

проведения мониторинга результатов учебной деятельности студентов 

экономических специальностей при обучении информатики. 
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