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Скоробрещук Г.М.  
 

УПРАВЛІННЯ МЕТОДОМ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ 

СТУДЕНТІВ НА ПРИНЦИПАХ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОСТІ 

 
Анотація. Самостійна робота студентів є важливим  засобом засвоєння навчального матеріалу і 

підлягає оцінюванню. У статті відображений механізм обрання методу оцінювання самостійної роботи 

студенів на засадах студентоцентрованого принципу. 

 
 Abstract. Independent work of students is an important means of assimilating educational material and is 

subject to evaluation. The article describes the mechanism for selecting a method for evaluating independent work of 

students on the basis of a student-centered principle. 

 

Одним із пріоритетів реалізації Болонського процесу та модернізації  вищої освіти 

України є забезпечення її якості. Відповідальність за якість та подальший розвиток системи 

її забезпечення покладений на кожний  вищий навчальний заклад. Тому українські 

університети намагаються брати активну участь у впровадженні європейських вимог, 

стандартів та рекомендацій у свою практику С13 .  

Зокрема, у Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти С3, 11-12  зазначається, що  одним із принципів внутрішнього 

забезпечення якості освіти є студентоцентроване навчання, викладання і оцінювання, які 

відіграють важливу роль у стимулюванні мотивації студентів, їх заохочення до навчального 

процесу, зокрема, в обговоренні процесів оцінювання результатів навчання. 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка 3 , самостійна робота є основним засобом засвоєння 

навчального матеріалу студентами в позааудиторний час, складає 47 % від загальної 

кількості годин з навчальної дисципліни для бакалаврів та 67 % - для магістрів та підлягає 

обов’язковому оцінюванню в кожній дисципліні. 

Визначаючи важливість самостійної роботи студентів та її оцінювання та 

рекомендовані у Стандартах та рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти процедури забезпечення якості для оцінювання, на кожному першому 

лекційному занятті з навчальної дисципліни, відповідно  Положення про організацію 

освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка, викладач ознайомлює 

студентів з навчально-методичною карткою дисципліни, видами навчальної діяльності та 

кількістю балів, які можна набрати за кожний вид навчальної діяльності.  

Отже,  студентів інформують про те, що в навчальній дисципліні передбачена 

позааудиторна самостійна робота,  яка підлягає обов’язковому її оцінюванню. Проте, постала 

проблема  щодо обрання методу оцінювання самостійної роботи студентів.  

В процесі розвитку інструментів забезпечення якості європейські зацікавлені сторони 

признали необхідність активної участі студентів у всіх її аспектах. Зокрема, поширеним 

стало явище отримання зворотньому зв’язку  від студентів через відповіді на анкети 4 . 

Тому, для обрання методу оцінювання самостійної роботи студентів було прийнято рішення 

організувати їх опитування. 

Зокрема, для вибору методу оцінювання самостійної роботи з дисципліни «ІКТ в 

галузі «Освіта»» для студентів 2-го курсу спеціальності «Дошкільна освіта» було 

організовано їх опитування. Студентів попросили обрати один із запропонованих методів 

оцінювання самостійної роботи:   

1) до кожного змістовного модуля, а таких в зазначеній дисципліні п’ять, студент 

вдома виконує завдання за які отримує оцінки як за самостійну роботу; 
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2)  студент вдома готується до аудиторних  лабораторних занять або доопрацьовує 

лабораторні роботи, тому оцінка за самостійну роботу виставляється як середнєпропорційне 

за виконані лабораторні роботи.  

Опитування проводилось за допомогою інструменту google-форми, в  якому прийняло 

участь 43 студенти. В процесі опитування виявилось, що 72,1 % студентів обрало 1-й метод 

оцінювання самостійної роботи, 27,9 %  студентів обрало 2-й метод оцінювання самостійної 

роботи. Данні опитування наведені на рис. 1 

 
Рис. 1. Результати опитування студентів 2-го курсу спеціальності «Дошкільна освіта» 

 

ВИСНОВКИ 

Отже, враховуючи принцип студентоцентрованого навчання, викладання та 

оцінювання проблема вирішення методу оцінювання самостійної роботи студентів може 

бути вирішена за допомогою опитування студентів.  Крім того, отримані результати 

опитування студентів свідчать про те, що більшість студентів готові в позааудиторний час 

виконувати додаткові завдання, що сприяє покращенню якості підготовки майбутніх 

фахівців.   
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