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Наведено методичні рекомендації до використання модульно-рейтингової системи 

контролю та оцінювання засвоєних знань, набутих умінь і навичок з дисциплін математичного 
циклу студентів нематематичних спеціальностей денної форми навчання вищих закладів 
освіти IV рівня акредитації. 
 
 

Зміни, що відбуваються в нашому 
суспільстві, приєднання системи вищої 
освіти України до Болонського процесу 
вимагають нового відношення до проблем 
вищої освіти та її продукту – фахівця з 
вищою освітою, висувають нові задачі по 
удосконаленню організації навчально-
виховного процесу, контролю та атестації 
студентів. 

Замість вузької спеціалізації, яка 
раніше забезпечувалася обов’язковим пра-
цевлаштування випускників, необхідна 
підготовка фахівця широкого профілю, 
який би мав ґрунтовну фундаментальну 
підготовку, міг би в найкоротший термін 
адаптуватися до умов, що швидко зміню-
ються, пристосовуватися до умов роботи на 
виробництві, орієнтуватися в нестандарт-
них умовах, розв’язувати досить складні 
виробничі проблеми, а також вміти швидко 
приймати рішення, не лякаючись особистої 
відповідальності. Крім того, фахівець пови-
нен мати ще й певну суму природничо-
наукових, екологічних та економічних 
знань і високий рівень загальної культури. 

В зв’язку з цим набуває першорядного 
значення наявність у вищому навчальному 
закладі творчого середовища для випере-

джаючого інтелектуального розвитку, 
загального розвитку, розвитку творчих 
здібностей особистості у вигляді сформо-
ваних навичок випускників і студентів роз-
в’язувати творчі задачі. 

Якість підготовки фахівців залежить не 
тільки від кваліфікованої професійної робо-
ти професорсько-викладацького складу 
навчального закладу, а й від особистості 
самого студента та його творчих здібнос-
тей. Для виявлення таких здібностей, 
прогнозування успіхів в навчально-пізна-
вальній діяльності студентів є доцільними 
диференційований та індивідуальний під-
ходи в навчанні математики, які можна 
забезпечити впровадженням в учбовий 
процес модульної системи [1, 2, 3] з рей-
тинговим контролем успішності студентів 
[4, 5, 6]. Тому актуальним є питання оціню-
вання засвоєних знань, набутих умінь і 
навичок з математичних дисциплін студен-
тів технічних спеціальностей вищих нав-
чальних закладів (ВНЗ) IV рівня 
акредитації. 

Для систематичного діагностування 
успішності навчання математики студентів 
ВНЗ використовується традиційна система 
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контролю та альтернативна модульно-
рейтингова система. 

„Модульна програма з навчальної 
дисципліни – це поділена на окремі модулі 
чинна навчальна програма. 

Модуль – цілісна, логічно завершена 
програмна частина теоретичних знань, 
навичок і вмінь із певної навчальної дис-
ципліни, адаптована до індивідуальних 
особливостей студентів в умовах диферен-
ційованого навчання” [4]. 

На сьогодні вже набутий значний 
досвід модульно-рейтингової системи орга-
нізації навчання та оцінювання успішності 
студентів у ВНЗ України. 

Основою рейтингової системи оціню-
вання успішності є накопичення оцінок за 
певний період навчання (семестр, навчаль-
ний рік, весь термін навчання). Сума цих 
оцінок виступає в ролі кількісного показ-
ника якості роботи студента. Вона відобра-
жає не тільки якість засвоєних знань і 
набутих умінь, а й точність в роботі, 
активність, самостійність, творчість. Зрозу-
міло, що рейтингова система повинна бути 
здатною стимулювати самостійну роботу 
студентів та оцінювати якість і повноту 
засвоєння ними теоретичного та практич-
ного навчального матеріалу. 

Якість набутих студентом знань і умінь 
можна оцінювати як за традиційною 
чотирибальною шкалою, так і за стобаль-
ною шкалою. Ці бали студент повинен 
набрати протягом всього семестру, вико-
нуючи модульні контрольні роботи після 
закінчення вивчення конкретного модуля, 
індивідуальні домашні завдання та лабора-
торні роботи, користуючись комп’ютерною 
підтримкою тощо. Кожний вид роботи 
оцінюється в балах. 

Відмітимо, що висока кількість балів за 
окремі теми курсу не може компенсувати 
відсутність знань з інших тем. 

Такий комплексний підхід до оціню-
вання знань дає змогу враховувати обсяг, 
якість засвоєного матеріалу, стимулюючи 
самостійну роботу студентів, аналізувати 
навчальний процес в динаміці. 

Існуюча чотирибальна система має ряд 
недоліків, які особливо проявляються під 

час контролюючих заходів. По-перше, ця 
система не є достатньо диференційованою. 
По-друге, за різні обсяги навчального 
матеріалу виставляються однакові оцінки. 
По-третє, існуюча система надає перевагу 
тільки одному з видів контролю – екза-
мену, перед яким деякі студенти тільки-но 
починають замислюватися про якість своїх 
знань. Внаслідок цього, з дисципліни, що 
вивчалась в минулому семестрі, студенти, 
які отримали під час екзаменів задовільну 
оцінку, можуть пригадати досить обмеже-
ний обсяг навчального матеріалу. Таким 
чином, в таких випадках не можна гово-
рити про вільне володіння матеріалом та 
використанням знань на практиці. 

Бальна система оцінювання набутих 
знань в значній мірі позбавлена цих недо-
ліків, і можна стверджувати, що вона 
докорінно змінює відношення студентів до 
поточної успішності. По-перше, за кожний 
вид контролю можна встановити різну 
кількість балів в залежності від обсягу та 
складності матеріалу, який підлягає оціню-
ванню. Екзамен в цій системі оцінюється 
найбільшою кількістю балів. По-друге, щоб 
зацікавити студентів в якості їх поточного 
контролю, екзаменаційну оцінку як інте-
гральну можна виставляти на підставі суми 
балів поточної успішності без екзамена-
ційного контролю, при цьому слід зазна-
чити, що об’єктивність такої оцінки значно 
вища, ніж оцінка, яка одержана на екзамені. 

Рейтингова система контролю і оціню-
вання набутих знань студентів на кафедрі 
вищої математики Дніпродзержинського 
державного технічного університету 
(ДДТУ) була започаткована ще наприкінці 
80-х років. 

Впровадження модульно-рейтингової 
системи контролю й оцінювання засвоєних 
знань, набутих умінь і навичок з матема-
тики студентів ДДТУ і Одеської національ-
ної академії харчових технологій розпоча-
лося з 01.02.2004 року у відповідності з 
експериментом, що проводився на деяких 
факультетах на підставі „Тимчасового 
положення про організацію навчального 
процесу в кредитно-модульній системі 
підготовки фахівців”, затвердженого нака-
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зом №48 Міністерства освіти і науки 
України від 23.01.2004 року. З 01.09.2006 
року модульно-рейтингова система поши-
рилась на всі спеціальності, починаючи з 
першого курсу. 

В 2004 році провідними викладачами 
кафедри вищої математики ДДТУ (профе-
сорами Криловою Т.В., Стеблянко П.О., 
доцентами Наконечной Т.В., Нікулі-
ним О.В.) були розроблені методичні 
вказівки до використання модульно-рей-
тингової системи навчання при вивченні 
курсу вищої математики. 

Окремо для кожної спеціальності 
навчальна програма була поділена на 
змістовні модулі, що є рівнозначними з 
точки зору їх впливу на формування знань і 
навичок у студентів. Програма кожного 
семестру певної математичної дисципліни 
була поділена на 2 модулі з відповідними 
структурними елементами, що оцінюються 
в 100 балів (наприклад в першому семестрі 
для спеціальностей ЕП, ЕТ з математич-
ного аналізу перший модуль „Функція 
однієї змінної. Границя” і другий модуль 
„Похідна та її застосування” оцінені по 50 
балів кожний). 

Бали нараховуються за відвідування 
занять, за виконання індивідуальних до-
машніх завдань і контрольних робіт, за 
відповіді при опитуваннях на лекціях й 
практичних заняттях, за активність нав-
чально-пізнавальної діяльності, за виконан-
ня та захист модульного завдання тощо. 

Модульне завдання складається з 
одного теоретичного та чотирьох-п’яти 
прикладів. 

По кожному виду навчальної роботи 
студенту нараховується певна кількість 
балів. 

Наприклад 
– за відвідування занять – 2 бали, 
– за активну участь у розв’язанні 

задач і прикладів на практичних заняттях – 
3 бали, 

– за виконання та захист індивідуаль-
них домашніх завдань – 6 балів, 

– за виконання контрольних робіт – 6 
балів, 

– за виконання та захист модульного 
завдання – 33 бали (теоретичне питання – 8 
балів, 5 прикладів – (4+4+5+6+6) балів). 

При оцінюванні письмових робіт за 
описку знімається 0,66 бали, за помилку – 
1,32 бали, за грубу помилку – 1,98 балів. За 
пропускання 1 години занять знімається 
1/18 балу. 

Проведенню заходів по прийому мо-
дульного завдання передує кропітка робота 
по відбору, структуруванню навчального 
матеріалу, велика організаційна робота. 
Слід ретельно скласти комплекти індиві-
дуальних домашніх завдань, пакети різних 
видів контрольних робіт, зокрема тестів, 
комплекти модульних завдань; проставити  
кількість балів за кожний вид навчальної 
діяльності. Треба з самого початку занять 
повідомити першокурсників про те, що 
кожний вид їх навчальної діяльності 
оцінюється в балах. Студенти отримують 
список теоретичних питань і номери задач 
й прикладів, перелік навчальної та 
методичної літератури, що необхідні для 
самостійного опрацювання при вивченні 
модулів. 

Додаткові бали студент може одержати 
за виконання додаткових завдань для 
самостійної роботи, які виконуються в поза 
аудиторний час, творчих завдань, за 
перемогу в університетській, регіональній, 
республіканській олімпіадах, за участь і 
перемогу в конкурсах на кращу студентсь-
ку роботу, за участь і виступ з доповіддю 
на студентських науково-практичних кон-
ференціях, за публікації тощо. 

Рейтинг R студента з кожної дисцип-
ліни обчислюється за формулою  

M
NR = , 

де M – максимальна кількість балів за всі 
модулі з даної дисципліни, 

N – кількість балів, одержаних студен-
том за всі модулі, і за ті види навчально-піз-
навальної діяльності, за які нараховуються 
додаткові бали, з даної дисципліни,  
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k – кількість семестрів, в яких вив-
чається дана дисципліна, 

ni – кількість балів, що одержав студент 
в i-тому семестрі,  

qj – додаткові бали за j-тий вид роботи,  
m – кількість видів роботи, за яку 

студент одержує додаткові бали. 
У відповідності з рейтингом студента і 

кількості одержаних балів виставляється 
традиційна оцінка та оцінка бально-рейтин-
гової системи навчання й оцінювання 
успішності студентів, яка практикується в 
європейських університетах: 

R ≥ 0,9 – (90-100) балів – відмінно (А), 
0,75 ≤ R ≤ 0,89 – (75-89) балів – добре 

(ВС), 
0,6 ≤ R ≤ 0,74 – (60-74) бали – 

задовільно (ДЕ). 
0,35 ≤ R ≤ 0,59 – (35-59) балів – 

незадовільно з можливістю повторного 
складання (FX),  

0,1 ≤ R ≤ 0,34 – (1-34) бали – 
незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом (F). 

Якщо студента задовольняє оцінка, яку 
він одержав за два модулі, то ця оцінка 
вноситься до екзаменаційної відомості. 

Якщо ж студент намагається підвищи-
ти свою оцінку, то він здає екзамен. В разі, 
коли екзаменаційна оцінка нижча за 
„модульну”, то студенту виставляється та 

оцінка, яку він одержав за свою навчально-
пізнавальну діяльність протягом семестру. 

При правильній організації навчаль-
ного процесу модульно-рейтингова систе-
ма навчання математики виконує 
самоорганізаційну функцію щодо система-
тичної активної самостійної роботи 
студентів. 

Подальшого дослідження потребує 
рейтингова технологія взагалі і система 
оцінювання різних видів навчально-
пізнавальної роботи студентів під час 
вивчення окремих модулів зокрема. 
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системы контроля и оценивания усвоенных знаний, приобретенных умений и привычек из дисциплин 
математического цикла студентов нематематических специальностей дневной формы обучения 
высших учебных заведений IV уровня аккредитации. 
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EVALUATIONS OF THE MASTERED KNOWLEDGE, ATTAINED SKILLS AND ABILITIES ON 
HIGHER MATHEMATICS OF HIGH TECHNICAL SCHOOL STUDENTS.  This article represents 
methodical recommendations of using the module-rating skills control system, applied to the mathematical 
disciplines, studied in non-mathematical departments of higher technical establishments of the fourth level of 
accreditation, daily form. 
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