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ПРО КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ТА ЙОГО 
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В статті показано, що для перевірки навчальних досягнень студентів до-
цільно використовувати контрольні запитання та тести двох рівнів 

складності. 
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В статье показано, что для контроля учебных достижений студентов це-
лесообразно использовать контрольные вопросы и тесты двух уровней 

сложности. 

Ключевые слова: контроль знаний, тесты, уровень сложности. 

 

In the article it is shown that for examination of educational achievement of 

students it is expedient to use the questions of controls and test of two levels of 

complication. 

Keywords: knowledge control tests, the level of difficulty. 

 

Навчання у вищій школі  – багатогранний процес, який складається з низ-

ки взаємопов’язаних елементів. Серед них важливе місце посідає контроль 

знань, тобто організація зворотного зв’язку між викладачем та студентом. 

Контроль знань не тільки визначає ступінь підготовленості студентів, але і 

сприяє удосконаленню всієї системи навчання. Перевірка і оцінка знань ви-

конує, принаймні, шість функцій: контрольну, навчальну, виховну, організа-

торську, розвивальну і методичну. 

Контрольна функція є найбільш важливою функцією перевірки і оцінки 

знань. Проте викладачу слід враховувати, що під час підготовки і в процесі 

контролю знань не менш важливими є й інші функції. 

Так, при підготовці до контролю студент відтворює та повторює раніше 

вивчений матеріал, що завжди сприяє удосконаленню його вмінь і навичок. 

Цьому допомагає також підготовка до відповіді письмової або усної, яка зав-

жди пов’язана з напруженою розумовою діяльністю студента . Набуті знання 

студенту можуть здаватися правильними і досить повними, хоча насправді, 

вони не відповідають  навчальним вимогам. І тільки після перевірки і оцінки 

студент дізнається, який рівень його навчальних досягнень, і перед ним пос-

тає питання: що треба робити для покращення якості знань. А це неминуче 

приводить студента до самостійних висновків про необхідність опанування 
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більш продуктивними прийомами навчальної праці. На цій підставі студент 

за допомогою викладача вирішує, якою за змістом і методикою має бути його 

подальша навчальна робота, на що потрібно звертати більше уваги, можливо, 

переглянути весь процес позааудиторної підготовки. Процес контролю знань 

ефективно сприяє удосконаленню таких важливих якостей особистості, як 

самостійність мислення, розвинена пам’ять, виразна мова тощо. 

Крім того, процес перевірки і оцінки досягнень студентів, його результати 

важливі також і для викладача, для його подальшої роботи, оскільки  у про-

цесі контролю педагог водночас оцінює і свою  методику викладання, а та-

кож зміст лекцій, практичних занять. 

Кожному викладачеві необхідно виробити таку систему контролю знань, 

щоб у цілому вона найкращим чином слугувала виконанню всіх його функ-

цій. 

Під час контролю знань викладач повинен дотримуватись дидактичних 

принципів їх перевірки та оцінки. Це такі принципи: дієвості, систематичнос-

ті, індивідуальності, об’єктивності та єдності. Зміст кожного із зазначених 

принципів зрозумілий. Усі принципи тісно пов’язані між собою і у сукупнос-

ті визначають вимоги до форм і методів перевірки і оцінки знань, тобто ви-

значають систему їх контролю. 

Педагогічна наука розглядає чотири рівня опанування навчальним матері-

алом: 

1. Уявлення – здатність студента відтворити окремі елементи знань в за-

гальних рисах (визначення, теореми, правила тощо). 

2. Знання – здатність відтворити елементи знань повністю, у всіх дета-

лях. 

3. Уміння – здатність використовувати знання в реальній практичній дія-

льності після детального аналізу. 

4. Навики – здатність автоматичного використання знань без детального 

аналізу і тривалого обмірковування. 

В структурі знань виділяють чотири ланцюга:  

1. Світоглядні знання – ті, які повинні залишитися в пам’яті студента з 

даного предмету (залишкові знання). 

2. Базові знання – мінімальна частина програмних знань, які потрібно 

опанувати студенту. 

3. Програмні знання, повне опанування яких відповідає оцінці „відмінно”. 

4. Надпрограмні знання, які виділяють особливо обдарованих студентів. 

В свою чергу, уміння застосовувати знання також ділиться на чотири рів-

ня: 

1. Репродуктивний фактичний рівень – уміння впізнавати (ідентифікува-

ти) об’єкти, поняття, факти, теореми, моделі. 

2. Репродуктивний операційний рівень – уміння діяти за зразком, прави-

лом, алгоритмом.  
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3. Продуктивний аналітичний рівень – уміння проводити аналіз ситуації, 

виявляти головне і будувати процедури алгоритмів, що дозволяють отримати 

розв’язання творчого завдання. 

4. Творчий рівень припускає уміння знаходити нетривіальні рішення. 

Існують такі види контролю знань: поточний, рубіжний і підсумковий. 

Поточний контроль знань виявляє ступінь засвоєння студентами матеріа-

лу під час навчального процесу. Завдання поточного контролю зводяться до 

виявлення обсягу, глибини та якості засвоєння матеріалу, що вивчається, а 

також у визначенні прогалин у знаннях та накресленні шляхів їх усунення. 

Поточний контроль – це продовження навчальної діяльності викладача, він 

пов’язаний з усіма видами навчальної роботи. 

Рубіжний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, 

тем. Якщо поточний контроль проводиться лише з метою діагностики пер-

шого рівня засвоєння, тобто рівня загального орієнтування у предметі, то ру-

біжний контроль дає можливість перевірити засвоєння отриманих знань  за 

більш  довгочасний період і охоплює  більш значні за обсягом розділи курсу. 

Відповідно змінюється методика контролю, від студентів можна вимагати 

більш самостійної конструктивної діяльності, а також виявити взаємозв’язки 

з іншими розділами курсу. 

До підсумкового контролю належать семестрові іспити, а також заліки. 

Основна мета іспитів – встановлення дійсного змісту знань студентів за обся-

гом, якістю і глибиною згідно з навчальною програмою предмета за семестр. 

Підсумковий контроль потребує від студентів більшої систематизації та уза-

гальнення знань, значно ширше реалізує  навчальну, розвиваючу і виховну 

функції контролю. 

В даний час вважається, що найкращим і найоб’єктивнішим методом оці-

нювання знань та умінь у вищій школі є тестування. 

Переваги тестів загальновідомі. Це об’єктивність, рівні умови під час кон-

тролю знань, економія часу на перевірку. Проте основним недоліком тестів 

вважається те, що вони не дозволяють перевірити та оцінити знання, 

пов’язані з творчістю.   

Під час складання тестів слід враховувати наступне. Для перевірки саме 

якого ланцюга в структурі знань, а також рівня умінь застосування знань роз-

раховані тести і як результати відповідей на них студентів, які мають різний 

рівень знань та умінь, будуть об’єктивно впливати на підсумкову оцінку. По-

яснимо це. Якщо тести будуть розраховані на продуктивний та творчий рі-

вень, то багато студентів взагалі не зможуть набрати достатньої кількості ба-

лів для оцінки «задовільно». З іншого боку, якщо тести будуть розраховані 

тільки на репродуктивний рівень, то багато студентів, які не володіють про-

дуктивним та творчим рівнем, зможуть отримати оцінку «відмінно», а завдя-

ки старанності набрати навіть більше балів, ніж студенти, які володіють про-

дуктивним та творчим рівнями застосування знань. 
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Щоб не допустити цього, пропонується щонайменше два рівня складності 

тестів не тільки для рубіжного та підсумкового контролю знань, а і для пото-

чного. Перший рівень складності тестів розрахований на перевірку базових 

знань студентів з виявлення їх репродуктивного рівня застосування. Макси-

мальна кількість балів, які отримують студенти, відповідаючи на запитання 

даних тестів, не повинна перевищувати оцінку «задовільно». Другий рівень 

тестів розрахований на перевірку програмних знань та виявлення продуктив-

ного та творчого рівнів їх застосування. Кількість балів, набраних за даний 

тест, складається з балами, набраними за тести першого рівня складності. В 

результаті студент отримує підсумкову оцінку за відповідями на запитання 

двох тестів різної складності. Сумарна кількість балів може відповідати оцін-

кам „добре” та „відмінно”. 

Студенти, які не можуть дати відповідь на тести другого рівня складності, 

мають право на них не відповідати. В цьому випадку максимальна оцінка, на 

яку можуть розраховувати такі студенти, не повинна перевищувати оцінку 

„задовільно”. 

На рис. 1 наведено контрольні запитання для поточного контролю знань з 

першим рівнем складності, а на рис. 2 – з другим рівнем складності. Контро-

льні запитання з першим рівнем складності містять тести з вибором відпові-

дей (закрита форма). Проте контрольні запитання з другим рівнем складності 

передбачають відповіді студентів у відкритій формі, тобто з вільним конс-

труюванням відповіді. 

Слід зазначити, що останнім часом, з метою об’єктивної оцінки знань 

студентів для перевірки тестів залучають викладачів з інших кафедр. Пере-

вірка здійснюється за еталонними зразками відповідей. 

Якщо тести першого рівня складності можуть перевіряти не спеціалісти з 

даного предмета, то тести другого рівня складності – тільки спеціалісти. Це 

обумовлено в першу чергу тим, що може існувати декілька графічних варіан-

тів правильних відповідей на одну задачу. Так, на таке просте запитання (пе-

рше, рис. 2), для отримання правильної відповіді, потрібно виконати щонай-

менше дві різні графічні побудови. На рис. 3, 4 правильна відповідь (відстань 

від точок А і О) отримана в результаті  виконання двох різних графічних по-

будов. Що стосується запитання (друге, рис. 2), то правильна відповідь на 

нього передбачає безліч правильних варіантів відповідей: через три прямі, 

одна з яких займає проеціююче положення, можна провести безліч прямих, 

що перетинають задані три прямі. 

Якщо можливі відповіді студентів звести до єдиного еталонного варіанта, 

то потрібно в умову задачі  вводити певні обмеження, що є, до деякої міри, 

підказкою для розв’язування задач. Можна сформулювати запитання 1                 

(рис. 2) в закритій формі, наприклад: Визначити відстань між точками А і О в 

міліметрах, і запропонувати студенту вибрати з декількох варіантів правиль-

ний. В даному випадку, щоб визначити правильну відповідь, студенту потрі-
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бно скопіювати один до одного графічну умову завдання з урахуванням оди-

ниці масштабу. Проте при цьому час витрачається непродуктивно. 

Таким чином, тестові (контрольні) запитання, відповіді на які дозволяють 

оцінити продуктивний та творчий рівень умінь студентів, доцільно складати 

у відкритій формі. Перевірку таких тестів може здійснювати тільки спеціа-

ліст з даного предмета. Тут важливо зазначити, що студент може бути під час 

розв’язування задачі близько до отримання правильної відповіді, але усе-таки 

її не знайти. Саме викладач, спеціаліст з профілю предмета, може оцінити, 

поставивши відповідний бал, творчий підхід студента до розв’язування даної 

задачі, прослідкувати весь поетапний хід графічних побудов. 

На рис. 5, 6 наведені контрольні запитання до рубіжного контролю знань 

відповідно першого та другого рівнів складності. Тести першого рівня міс-

тять запитання у закритій формі, а другого рівня – у відкритій формі. Слід за-

значити, хоча тести першого рівня розраховані на репродуктивний рівень 

умінь, проте вони містять елементи продуктивного рівня – уміння аналізува-

ти графічну умову завдання, виявляти визначальний фактор, що впливає на 

вибір правильної відповіді. Правильність виконання тестів (контрольних за-

питань) другого рівня складності (рис. 6) може перевірити лише спеціаліст з 

даної навчальної дисципліни, оскільки розв’язування задачі містить декілька 

різних за графічними побудовами варіантів правильного рішення. Крім того, 

викладачу обов’язково потрібно оцінити і запропонований студентом план 

розв’язування задачі. 

На рис. 7, 8 наведено контрольні запитання до підсумкового контролю 

знань першого та другого рівнів складності. Запитання першого рівня відпо-

відають репродуктивному операційному рівню умінь, проте вони складені у 

відкритій формі, оскільки основна мета курсу нарисної геометрії – навчити 

студентів виконувати графічні побудови для розв’язування задач різної скла-

дності. Тільки в результаті виконаних графічних побудов можна об’єктивно 

оцінити обсяг знань та умінь, якими володіють студенти. 

На основі вищесказаного можна стверджувати, що контрольні запитання 

повинні відповідати рівню умінь студентів та враховувати функції контролю, 

мати щонайменше два рівня складності (в ідеалі – чотири, оскільки існує чо-

тири рівня умінь застосування знань). Тести першого рівня складності дозво-

ляють визначити відповідність знань та умінь студента мінімально припус-

тимому для отримання позитивної оцінки. Тести (контрольні запитання) дру-

гого рівня можуть виконувати тільки ті студенти, які успішно впоралися з те-

стами першого рівня, і претендують на більш високу оцінку або бал. 

Що стосується того, в якій формі (закритій або відкритій) складати конт-

рольні запитання, то відповідь однозначна: для графічних дисциплін тести 

другого рівня складності повинні мати відповідь тільки у відкритій формі, 

оскільки розв’язування задач, як правило, обумовлює більше, ніж один варі-

ант графічних побудов. Графічні побудови завжди містять різноваріантність 
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їх виконання для отримання потрібного результату, причому більш складна 

задача передбачає  більше варіантів побудов для її розв’язування. 

Якщо контрольні запитання першого рівня складності для поточного, по-

части, і рубіжного контролю можна складати у вигляді тестів закритої форми, 

то контрольні запитання першого рівня складності для підсумкового контро-

лю повинні припускати відповіді студентів тільки у відкритій формі. Контро-

льні запитання другого рівня повинні містити відкриту форму відповіді на 

них. 

Що стосується перевірки контрольних запитань з відповідями на них у ві-

дкритій формі, то її може здійснювати лише спеціаліст з даної навчальної ди-

сципліни. Це обумовлено не тільки різноваріантністю графічних побудов для 

розв’язування задачі, а також умінням викладача проаналізувати запропоно-

вану студентом послідовність виконання побудов, оцінити творчий підхід 

студента до реалізації поставленої мети. 

Контрольні запитання до практичних занять 

(Перший рівень складності) 

№№ 

практичних занять 
Тема Варіант 

3 Пряма 1 

1. Як називається пряма, яка паралельна до горизонтальної площини про-

екції?: 

а) горизонтально-проеціююча пряма; 

б) горизонтальна пряма; 

в) фронтальна пряма; 

г) фронтально-проеціююча пряма. 

2. Як розміщена відносно осі проекцій х горизонтальна проекція фронта-

льно-проеціюючої прямлї?: 

а) перпендикулярно; 

б) паралельно; 

в) не паралельно і не перпендикулярно; 

г) проеціюється в точку. 

3. На якому з епюрів (рис. 1 – рис. 4) зображена фронталь?: 

ять 

 

 

 

 

 

Епюр 1 

 

Епюр 2 
Епюр 3 

Епюр 4 

Рис. 1. Запитання для поточного контролю знань з  

першим рівнем складності 
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Контрольні запитання до практичних занять 

(Другий рівень складності) 

№№ 

практичних занять 
Тема Варіант 

3 Пряма 1 

1. Визначити відстань від точки А до точки О початку координат: 

 
2.Провести пряму ℓ, яка б не перетинала задані прямі a, b, с: 

 

 
 

 

   

 

Рис. 2. Запитання для поточного контролю знань з другим рівнем складності 

Рис. 3. Перший варіант  

правильної відповіді 

Рис. 4. Другий варіант  

правильної відповіді 
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Контрольні запитання до рубіжного контролю знань, модуль 1 

(Перший рівень складності) 

Теми Варіант 

,,Точка, пряма, площина, взаєм-

не положення двох площин, прямої 

та площини” 

1 

1. На яких рисунках (епюр 1 – епюр. 6) зображені паралельні прямі?: 

 
 

2. На яких рисунках (епюр 7 – епюр 10) зображено пряму ℓ, що перпе-

ндикулярна до площини?: 

 
 

 

 

 

 

3. На яких рисунках (епюр 11 – епюр 14) правильно визначена точка К 

перетину прямої ℓ з площиною?: 

 

Епюр 1 Епюр 2 
Епюр 3 

Епюр 4 Епюр 5 Епюр 6 

Епюр 8 Епюр 9 Епюр 7 Епюр 10 
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Епюр 11 Епюр 12 

Епюр 13 Епюр 14 

Рис. 5. Запитання до рубіжного контролю знань 

першого рівня складності 



Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Технічні науки» 

 218

Контрольні запитання до рубіжного контролю знань, модуль 1 

(Другий рівень складності) 

Теми Варіант 

,,Точка, пряма, площина, взаєм-

не положення двох площин, прямої 

та площини” 

1 

 

1. Побудувати геометричне місце точок, рівновіддалених від точок А і 

В: 

 
 

 

2. Провести пряму ℓ, що перетинає прямі АВ і CD та паралельна прямої 

EF: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 6.  Запитання до рубіжного контролю знань 

другого рівня складності 
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Контрольні запитання до підсумкового контролю знань 

(Перший рівень складності) 

 

Навчальна 

дисципліна 

Напрям підго-

товки 
Курс 

Екзаменаційний 

білет 

„Інженерна 

графіка” 
„Будівництво” 1 1 

 

1. Визначити натуральну величину відрізків ламаної лінії: 

 
2. Провести лінію перетину площин α і β: 

 
3. Побудувати лінію перетину площини α з поверхнею конуса: 

 
4. Побудувати перспективу схематизованого будинку: 

 
 

 

 

 Рис. 7. Запитання до підсумкового  контролю знань 

першого рівня складності 
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Контрольні запитання до підсумкового контролю знань 

(Другий рівень складності) 

 

Навчальна 

дисципліна 

Напрям підго-

товки 
Курс 

Екзаменаційний 

білет 

„Інженерна 

графіка” 
„Будівництво” 1 1 

 

1. Через точку А провести пряму ℓ, що перетинає прямі BC і ED: 

 

 
 

2. Визначити відстань від точки А до найближчої точки на поверхні 

конуса: 

 

 

 
 

 

 

 
Рецензент: д.т.н., доцент Науменко Ю. В. (НУВГП) 

 

 Рис. 8. Запитання до підсумкового  контролю 

знань другого рівня складності 

 


