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теСтОВе ОцІНюВАННя ФАхОВих КОМПетеНтНОСтей 
З АСтрОНОМІчНих ДиСциПлІН У МАйбУтНІх УчителІВ ФІЗиКи

Сучасна парадигма освіти ґрунтується на особистісно орієнтованому, діяльнісному та компетентнісному підходах 
до навчання. Фундаментальними поняттями компетентнісного підходу є компетенції та компетентності. У статті 
подані приклади типових завдань діяльності (компетенцій) і компетентностей з астрономії, якими повинен оволодіти 
майбутній учитель фізики. Подані приклади конкретних фахових компетентностей з астрономії майбутніх учителів 
фізики, розглянуто методику оцінювання їх сформованості та запропоновано один із варіантів такого оцінювання.
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ностей, оцінювання компетентностей, тестові завдання.
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TeST eVAlUATION OF PROFeSSIONAl COMPeTeNCIeS 
wITH ASTRONOMIC DISCIPlINeS IN FUTURe PHYSICS TeACHeRS

The modern paradigm of education is based on a person-oriented, active and competence-based approach to learning. The 
article gives examples of typical tasks and competencies in astronomy that a future physics teacher must master. Examples of 
professional competencies for astronomy of future physics teachers are presented, a methodology for evaluating their formation 
is rewieved, and one of the options for such an assessment is proposed.

Implementation of the competence-based approach in the educational process is the formation of competencies. Compe-
tence-based approach fundamentally changed the approach to solving the problem of evaluation of learning outcomes. The 
problem of evaluating learning outcomes is the problem of evaluating the formation of professional competencies. To under-
stand how to assess competencies, we must first find out what exactly needs to be evaluated, that is, to determine the structure 
of competencies. Competencies are not explicitly verified, but verified through learning outcomes (each of the elements of com-
petence can be presented as a result of learning). Structural competencies elements: 1) cognitive (knowledge, understanding); 
2) operational (skills, methods of action, application); 3) personal (including motivational (desire, willingness to act); value 
semantic (relation to the content of competence and object of its use, responsibility for the results of action), and individual 
psychological components (individual abilities, personal qualities).

When it is clear what exactly to check, there is a problem of choosing reliable and convenient means for assessing compe-
tencies. To test the level of competencies generation, we suggest using test tasks. Testing is a convenient evaluation tool that 
is used practically in all world educational systems. It is important that the type of test task allowed checking the formation of 
components of competencies. At the same time, the problem of measuring the level of motivation or the degree of development 
of personal qualities is still relevant and research on these problems is still ongoing.

Key words: competence-based approach, competence, competencies in astronomy, structure of competencies, evaluation of 
competencies, test tasks.
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Грищенко Г., Кириленко О. Тестове оцінювання фахових компетентностей...

Постановка проблеми. Реалізація компетент-
нісного підходу в навчальному процесі полягає у 
формуванні компетентностей. Компетентнісний 
підхід кардинально змінив підхід до розв’язання 
проблеми оцінювання результатів навчання. 
Проблема оцінювання результатів навчання – це 
проблема оцінювання сформованості фахових 
компетентностей. Щоб зрозуміти, як оцінювати 
компетентності, треба спочатку з’ясувати, що 
саме потрібно оцінювати, тобто визначити струк-
туру компетентностей. 

Аналіз досліджень. Теоретичний аналіз праць 
вітчизняних і зарубіжних учених, ознайомлення 
з матеріалами науково-практичних конференцій 
показало складність, багатовимірність і неодноз-
начність трактувань як самих понять «компетен-
ція» та «компетентність», так і заснованого на них 
компетентнісного підходу. Проблема оцінювання 
сформованості фахових компетентностей студен-
тів на сучасному етапі розвитку вищої освіти є над-
звичайно актуальною. Сучасним аспектам упро-
вадження компетентнісного підходу в підготовці 
вчителів приділяють значну увагу такі українські 
вчені: В.П. Андрущенко, В.І. Бондар, В.Г. Кремень, 
В.І. Луговий, С.А. Раков, О.І. Шапран, М.І. Шкіль.

Мета статті – подати приклади типових 
завдань діяльності (компетенцій) і компетентнос-
тей з астрономії, якими повинен оволодіти май-
бутній учитель фізики, запропонувати приклади 
конкретних фахових компетентностей з астроно-
мії майбутніх учителів фізики, розглянути мето-
дику оцінювання їх сформованості та навести 
один із варіантів такого оцінювання.

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку вищої освіти велика увага приділя-
ється впровадженню компетентнісного підходу до 
підготовки майбутніх учителів. Компетентнісний під-
хід знаходить своє місце в стандартах вищої освіти, 
реалізується в критеріях оцінювання навчальних 
досягнень; він спрямований на розвиток готовності 
майбутніх учителів до фахової діяльності.

У глосарії Болонського процесу термін «компе-
тентнісний підхід» (Competence-Based Approach) 
визначається як підхід до проектування результа-
тів вищої освіти та характеризує готовність сту-
дента-випускника продемонструвати відповідні 
знання, уміння, що базуються на компетенціях 
(Болонский процесс: глоссарий, 2009: 107). 

У компетентнісному підході акцент робиться 
на компетентність, яка, по-перше, об’єднує скла-
дові частини освіти – теоретичні знання й прак-
тичні вміння; по-друге, формує зміст освіти «від 
результату», по-третє, вбирає в себе низку одно-
рідних або близькоспоріднених знань і вмінь, що 

належать до різних сфер діяльності (інформацій-
ної, правової, соціальної й інших).

Компетентнісний підхід, на думку академіка 
В.П. Андрущенка, виступає як нова парадигма 
виховання педагогічних кадрів і передбачає вико-
ристання фахових і загальних компетентностей 
випускника, які виступають освітньо-професій-
ними й особистісними індикаторами, для визна-
чення ступеня його готовності до професійно-
особистісної конкуренції в умовах ринку праці 
(Андрущенко, 2009: 17). 

Фундаментальними поняттями компетентніс-
ного підходу є компетенції та компетентності, 
які трактуються вченими по-різному. У 2004 р. 
експерти Європейського Союзу на Міжнародній 
конференції ЮНЕСКО в Норвегії дійшли згоди 
в трактуванні поняття компетентності як здат-
ності застосовувати знання й уміння в ситуаціях, 
що передбачають взаємодію з іншими людьми в 
соціальному контексті та професійній діяльності 
(UNESCO, 2005).

На нашу думку, компетенції працівників – це 
типові завдання їхньої діяльності, коло обов’язків 
і повноважень працівників певної галузі (про-
фесії). Якості, яких повинен набути конкретний 
працівник для діяльності в рамках наданих йому 
компетенцій, називаються компетентностями.

Терміни «компетенції» та «компетентності» 
сьогодні широко використовуються в європей-
ському просторі вищої освіти. Основні галузі їх 
застосування в педагогічній освіті широко про-
являються в таких сферах, як створення моделей 
діяльності й підготовки вчителів; створення стан-
дартів педагогічної освіти; формулювання цілей 
навчання; опис результатів навчання майбутніх 
учителів; створення моделей діагностики якості 
освіти майбутніх учителів; створення моделей 
державної атестації випускників педагогічних 
спеціальностей; створення засобів діагностики 
якості педагогічної освіти.

Компетентності можуть бути поділені на 
фахові та загальні. Компетентності, які залежать 
від предметної галузі, є суттєвими для будь-
якого ступеня й безпосередньо пов’язані зі спе-
ціальними знаннями предметної галузі, названі 
фаховими компетентностями (Вступне слово до 
проекту Тюнінг, 2006). Фахові компетентності 
трактуються як системна властивість особистості, 
що проявляється в наявності глибоких і міцних 
знань із предметних дисциплін, в умінні засто-
совувати наявні знання в професійній діяльності, 
у готовності досягати значущих професійних 
результатів. В умовах модернізації національ-
ної освіти основним завданням вищої школи є  
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професійна підготовка компетентних фахівців, які 
б володіли професійними вміннями й навичками 
у своїй майбутній діяльності. Зростання ролі про-
фесіоналізму в таких умовах особливо гостро ста-
вить питання фахових компетентностей учителів.

Система професійної підготовки майбутніх 
учителів фізики сьогодні вимагає вдосконалення 
навчально-виховного процесу. Зокрема, реалізація 
компетентнісного підходу в системі вищої освіти 
потребує створення сучасних освітніх програм. 
Освітня програма встановлює галузеві кваліфіка-
ційні вимоги до виробничої та соціальної діяль-
ності випускника вищого навчального закладу з 
відповідної спеціальності. На основі нормативних 
документів, які регламентують професійну й соці-
альну діяльність учителя фізики (Закони Укра-
їни «Про загальну середню освіту», «Про вищу 
освіту»; Державний стандарт базової й повної 
загальної середньої освіти, Програми з астро-
номії для загальноосвітніх навчальних закладів, 
Інструкції з техніки безпеки в кабінеті астрономії 
тощо), нами було виявлено типові завдання діяль-
ності (компетенції) і компетентності з астроно-
мії, якими повинен оволодіти майбутній учитель 
фізики. На нашу думку, фахові компетенції та 
компетентності з астрономії майбутнього вчителя 
фізики можуть бути, наприклад, такі:

– оволодіння фундаментальними астрономіч-
ними теоріями та їх аналіз із метою використання 
в науковій і навчальній діяльності (компетенція);

компетентності:
– здатність системно аналізувати фундамен-

тальні астрономічні теорії, закони й закономір-
ності для розуміння явищ і процесів в астрономіч-
них системах;

– володіння знаннями про визначні відкриття в 
галузі астрономії;

– здатність популяризувати наукові знання й 
видання, наголошувати на теоретичних і приклад-
них аспектах класичної й сучасної астрономії;

– спостереження астрономічних об’єктів за 
допомогою оптичних телескопів, радіоастроно-
мічних та інших інструментів: 

– здатність (виходячи з мети спостереження 
астрономічного об’єкта) обирати метод і розро-
бляти план і методику спостереження; 

– здатність (виходячи з передбачуваних сут-
тєвих властивостей астрономічного об’єкта й 
умов спостереження) обирати чи виготовляти 
засоби непрямого спостереження, готувати їх до 
спостереження й виконувати спостереження;

– використання комп’ютерних інформа-
ційних технологій у наукових дослідженнях у 
галузі астрономії: 

– здатність використовувати пошукові сис-
теми для знаходження наукових публікацій у галузі 
астрономії, прес-релізів новітніх досліджень на 
сайтах обсерваторій та інших наукових установ; 

– здатність використовувати спеціальне про-
грамне забезпечення (програми – візуалізатори 
об’єктно-пошукових систем) для пошуку даних в 
астрономічних каталогах і базах даних; 

– готовність використовувати геоінформа-
ційні системи, віртуальні обсерваторії, вірту-
альні планетарії в наукових дослідженнях.

Деталізація фахової компетентності з астро-
номії «здатність системно аналізувати фун-
даментальні астрономічні теорії, закони й 
закономірності для розуміння явищ і процесів в 
астрономічних системах»:

1) здатність одержати відомості про явища 
й процеси на поверхні Сонця за допомогою Інтер-
нет-ресурсів, фотопластинок;

2) здатність аналізувати стан атмосфери 
(фотосфери) Сонця на певну дату з метою визна-
чення індексів сонячної активності;

3) здатність пояснити спостережувані 
явища в сонячній атмосфері на підставі відомих 
теорій внутрішньої будови Сонця;

4) здатність пояснити вплив сонячної актив-
ності на процеси в атмосфері, магнітосфері й 
біосфері Землі.

Кінцеві результати навчання в закладі вищої 
освіти постають як вимоги, сформульовані у 
вигляді того, що повинен знати, розуміти й може 
виконати студент після завершення навчання.  
З іншого боку, згідно з проектом ТUNING, кін-
цеві результати навчання можуть визначатися рів-
нем компетентностей, якими повинен оволодіти 
випускник. Компетентності перевіряються не 
явно, а через результати навчання. Кожен з еле-
ментів компетентності може бути представлений 
як результат навчання. Ми виділяємо такі струк-
турні елементи компетентностей:

– когнітивні (знання, розуміння);
– операціональні (уміння, способи дії, застосу-

вання);
– особистісні (що включають мотиваційну 

(прагнення, готовність до діяльності), ціннісно-
смислову (відношення до змісту компетенції 
й об’єкта її застосування, відповідальність за 
результати дії), індивідуально-психологічну скла-
дові частини (індивідуальні здібності, особистісні 
якості)).

Для формулювання результатів навчання 
використовують різні таксономії цілей (результа-
тів) навчання, які являють собою перелік цілей 
навчання й певну їх ієрархію (Б. Блума і його 
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колег; В. Оконя; В. Беспалько; П. Карпинчика). 
Ми пропонуємо використовувати таксономію 
Б. Блума в пізнавальній сфері для подання резуль-
татів навчання з окремих навчальних дисциплін, 
оскільки вона забезпечує структуру й список дієс-
лів, розрахованих на перевірку знання, розуміння, 
уміння мислити.

У європейському просторі вищої освіти (далі – 
ЄПВО) для опису сформованості компетентнос-
тей використовуються Дублінські дескриптори 
(рішення Конференції в Бергені, 2005 р.). Дублін-
ські дескриптори прийняті за дескриптори циклів 
для системи кваліфікацій ЄПВО. Вони дають уза-
гальнений опис результатів навчання (навчальних 
досягнень) і здатностей випускників, які забезпе-
чує той чи інший Болонський цикл. 

Для перевірки набуття компетентностей 
доцільно йти шляхом «від результату», тобто від 
конкретних знань і вмінь, ступінь сформованості 
яких можна виміряти. Коли зрозуміло, що саме 
потрібно перевіряти, виникає проблема вибору 
надійних і зручних засобів для оцінювання ком-
петентностей. Для перевірки рівня сформова-
ності компетентностей ми пропонуємо викорис-
товувати тестові завдання. Тестування є зручним 
інструментом оцінювання, що використовується 
практично в усіх світових системах освіти. Важ-
ливим є те, щоб тип тестового завдання дозволяв 
перевірити сформованість складових частин ком-
петентності. 

Ми використовуємо тестові завдання чотирьох 
типів: завдання з вибором однієї правильної від-
повіді; завдання відкритої форми з короткою від-
повіддю; завдання на встановлення відповідності 
(логічні пари); завдання на встановлення правиль-
ної послідовності. Кожен тип тестових завдань 
супроводжувався чіткою інструкцією. Нами були 
розроблені тести для перевірки навчальних досяг-
нень студентів з астрономічних навчальних дис-
циплін. 

Приклад. типове завдання діяльності (компе-
тенція): оволодіння фундаментальними астро-
номічними теоріями та їх аналіз із метою вико-
ристання в науковій і навчальній діяльності 
(здатність системно аналізувати фундамен-
тальні астрономічні теорії, закони й закономір-
ності для розуміння явищ і процесів в астрономіч-
них системах).

Компетентність деталізована: здатність ана-
лізувати стан атмосфери (фотосфери) Сонця на 
певну дату з метою визначення індексів сонячної 
активності.

елементи компетентності: знання (нази-
ває індекси сонячної активності; дає визначення 

поняття «сонячна активність»); розуміння (опи-
сує індекси сонячної активності); уміння, застосу-
вання (визначає число Вольфа на конкретну дату; 
проводить спостереження поверхні Сонця).

тестові завдання.
Інструкція: серед наведених у кожному 

завданні варіантів вибрати одну правильну відпо-
відь (перевіряється знання).

1. Формула Вольфа має такий вигляд:

А Б W=k(10g+f)

В Г

Інструкція: серед елементів другого стовп-
чика впізнати ті, які відповідають кожному з 
елементів першого стовпчика (перевіряється 
розуміння).

2. Пов’яжіть елементи
1. Числа 
Вольфа

А. Характеризує сонячну активність 
у хвильовому випромінюванні.

2. Планетар-
ний Кр-індекс

Б. Усереднена тригодинна 
10-бальна характеристика 
магнітного поля Землі.

3. Потік раді-
овипроміню-
вання на хвилі 
10,7 см

В. Середнє значення К-індексів, 
обчислене з точністю до 1/3 
за даними 13 геомагнітних 
обсерваторій, яке характеризує 
корпускулярний складник 
сонячної активності.

4. Локальний 
К-індекс

Г. Характеризують відносне 
число сонячних плям.

5. Ар-індекс Ґ. Є середнім значенням варіації 
магнітного поля Землі  
й відповідає певному Кр-індексу.

Інструкція. Наступне завдання вимагають 
чіткої короткої відповіді (перевіряється вміння 
пояснювати).

3. Сукупність явищ в атмосфері й магнітосфері 
Сонця, які викликають збурення поля випроміню-
вання й магнітного поля Сонця з періодом при-
близно 11 років, має загальну назву __________
__________________________________________.

У той же час проблема вимірювання рівня 
мотивації чи розвитку особистісних якостей 
наразі залишається актуальною, і дослідження із 
цих проблем усе ще виконуються.

Висновки. Компетентнісна модель учителя 
фізики охоплює вимоги, які накладаються май-
бутньою професійною діяльністю: необхідні 
знання, розуміння, вміння; загальні та спеціальні 
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психологічні й соціальні якості. Така модель 
професійної діяльності випускника-фізика є 
описом того, які компетентності повинен набути 
майбутній професіонал. Вона характеризує під-
готовленість педагога до майбутньої професій-
ної діяльності. У статті представлені приклади 
типових завдань діяльності (компетенцій) і ком-
петентностей з астрономії, якими повинен ово-

лодіти майбутній учитель фізики. Надано при-
клади деталізованих фахових компетентностей 
з астрономії. Кожен з елементів компетентності 
може бути представлений як результат навчання. 
Ми виділили три типи структурних елементів 
компетентностей. Для перевірки рівня сформо-
ваності компетентностей ми пропонуємо вико-
ристовувати тестові завдання.
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