
ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Перевірка результатів навчання — це констатація наслідків навчально-

пізнавальної діяльності учнів без пояснення їх походження. Діагностика — це 

з'ясування умов і обставин, у яких протікає процес навчання; отримання чіткого 

уявлення про ті причини, які сприяють чи перешкоджають досягненню накреслених 

результатів. Як бачимо, у діагностику вкладається більш широкий і глибокий смисл: 

вона розглядає результати у тісному зв'язку з шляхами і способами їх досягнення. 

Крім традиційних контролю, перевірки, оцінки знань і умінь, діагностика включає їх 

аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку 

результатів навчальної діяльності. 

Контроль і оцінка завжди були важливою складовою навчального процесу. 

Тим часом століттями педагоги дискутують про доцільність оцінювання, його 

технологію, про те, що повинна показати оцінка, — успішність учня чи переваги, 

недоліки тієї чи іншої методики навчання. Не випадково ще Я.А.Коменський 

закликав педагогів розумно і зважено користуватися своїм правом на оцінку. 

К.Д.Ушинський різко критикував сучасні йому форми контролю, які пригнічували 

розумову діяльність учнів. 

У перших документах, що проголосили основні принципи роботи з питань 

діагностики, були положення про відміну домашніх завдань, оцінки знань і 

екзаменів. Контроль успішності, який раніше проводився викладачем, часто 

замінювався різними формами самоконтролю учнів, а в ряді випадків на основі 

відповіді чи звіту одного учня визначалась результативність роботи всього 

колективу (бригади або групи). Зрозуміло, що навчання без оцінок і фактично без 

контролю призвело до низьких результатів. Тому з серпня 1932 року здійснено 

перехід на строгий індивідуальний облік знань учнів, який проводився 

систематично. Дещо пізніше було встановлено, що перевірка й оцінка знань 

виконують контролюючу, навчаючу, виховну і розвиваючу функції. 

У закладах освіти контроль не може бути формальним. Його навчаюча, 

виховна і розвиваюча функції повинні досягти такого вираження, який би дозволив 

контролю поєднуватися з самоконтролем, бути необхідним і корисним насамперед 

самому учневі. 

Крім того, в умовах конкурентного суспільства оцінка, як засіб стимулювання, 

набуває нових якостей. Результати діагностування, де використовуються оцінні 

судження (бали), сприяють раціональному визначенню особистісного рейтингу 

(показника значимості людини в суспільстві), самовизначенню особистості. 

Об'єктом дидактичного контролю в ЦПТО №2 є виявлення рівня навчальних 

досягнень учня у засвоєнні змісту загальної середньої освіти, професійно-

теоретичної, професійно-практичної і загально професійної підготовки: знань, вмінь 

та навичок; досвіду творчої діяльності; досвіду емоційно-ціннісних ставлень до 

навколишньої дійсності. 

Основними функціями перевірки й оцінки навчальних досягнень учнів є: 

- контролююча, що передбачає визначення рівня досягнень окремого учня 

(групи), виявлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу 

відповідно планувати і викладати навчальний матеріал; 

- діагностично-коригуюча, що допомагає з'ясувати причини труднощів, які 

виникають в учня під час навчання, виявити прогалини в знаннях і вміннях та 

коригувати його діяльність, спрямовану на усунення недоліків; 



- стимулюючо-мотиваційна, що визначає таку організацію оцінювання 

навчальних досягнень учнів, коли його проведення стимулює бажання покращити 

свої результати, розвиває відповідальність та сприяє змагальності учнів, формує 

мотиви навчання; 

- навчальна, що зумовлює таку організацію оцінювання навчальних досягнень 

учнів, коли його проведення сприяє повторенню, уточненню і систематизації 

навчального матеріалу, вдосконаленню підготовки учня (групи); 

- виховна, що передбачає формування вміння відповідально і зосереджено 

працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, розвиток якостей 

особистості: працелюбності, активності, акуратності та інших.  

На підставі міжнародних та національних досліджень в Україні виокремлено 

п'ять наскрізних ключових компетентностей: 

Уміння вчитися - передбачає формування індивідуального досвіду участі 

учня в навчальному процесі, вміння, бажання організувати свою працю для 

досягнення успішного результату; оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, 

самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. 

Здоров'язбережувальна компетентність - пов'язана з готовністю вести 

здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах. 

Загальнокультурна (комунікативна) компетентність - передбачає 

опанування спілкуванням у сфері культурних, мовних, релігійних відносин; 

здатність цінувати найважливіші досягнення національної, європейської та світової 

культур. 

Соціально-трудова компетентність - пов'язана з готовністю робити свідомий 

вибір, орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; 

оволодіння етикою громадянських стосунків, навичками соціальної активності, 

функціональної грамотності; уміння організувати власну трудову та 

підприємницьку діяльності; оцінювати власні професійні можливості, здатність 

співвідносити їх із потребами ринку праці. 

Інформаційна компетентність - передбачає оволодіння новими 

інформаційними технологіями, уміннями відбирати, аналізувати, оцінювати 

інформацію, систематизувати її; використовувати джерела інформації для власного 

розвитку. 

Компетентність як інтегрований результат індивідуальної навчальної 

діяльності учнів, формується на основі оволодіння ними змістовими, 

процесуальними і мотиваційними компонентами, його рівень виявляється в процесі 

оцінювання. 

Далі подаються зразки таблиць для діагностування рівня навчальних 

досягнень учнів. 
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Індивідуальний 

досвід участі в  

навчальному 

процесі  

Організація своєї праці для 

досягнення результату, успіху; 

оволодіння вміннями та  

навичками саморозвитку, 

самоаналізу, самоконтролю та 

самооцінки 

Усі навчальні 

предмети 
2
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Збереження та 

зміцнення 

фізичного, 

соціального, 

психічного та 

духовного 

здоров’я  

Здатність вести здоровий спосіб  

життя у фізичній, соціальній, 

психічній та духовній сферах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Біологія, 

фізична 

культура, 

географія, 

екологія, хімія 
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Спілкування, 

толерантна 

поведінка в 

умовах 

культурних, 

мовних, 

релігійних та 

інших 

відмінностей між 

людьми й 

народами. 

Збереження 

соціальних, 

громадських та 

культурних 

традицій 

 

Оволодіння усним і письмовим 

спілкуванням у сфері культурних, 

мовних, релігійних  відносин. 

Оцінювання найважливіших 

досягнень національної, 

європейської та світової культур 

 

Українська мова 

і література, 

зарубіжна 

література, 

іноземні мови, 

предмети 

художньо-

естетичного 

циклу, історія, 

етика, 

психологія 
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Суспільні 

відносин 

(політика, релігія,  

міжнаціональні 

відносини), 

трудові відносини 

Здатність орієнтуватися в 

проблемах сучасного суспільно-

політичного життя; робити 

свідомий вибір та застосовувати 

демократичні технології прийняття 

індивідуальних і колективних 

рішень, враховуючи інтереси й 

потреби громадян, представників 

певної спільноти, суспільства та 

держави. 

Здатність брати на себе 

відповідальність, брати участь у 

прийнятті рішень, здатність до 

співпраці, уміння розв’язувати 

проблеми в різних життєвих 

ситуаціях. Оволодіння етикою 

громадянських стосунків, 

навичками соціальної активності, 

функціональної грамотності. 

Організація власної трудової та 

підприємницької діяльності; 

оцінювання власних професійних 

можливостей, здатність 

співвідносити їх із потребами 

ринку праці. 

Історія, 

географія, 

економіка, 

етика,  

правознавство, 

філософія, 

технології 
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 Інформаційні та 

комунікаційні 

технології 

Оволодіння новими 

інформаційними технологіями, 

здатність відбирати, аналізувати,  

оцінювати інформацію, 

систематизувати її. Уміння 

використовувати джерела 

інформації для власного розвитку 

Інформатика, 

технології, 

математика 

 

 

 


