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ПСИХОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ ВИЗНАЧЕННЯ 

РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ВНЗ 

 
Теоретична основа дослідження базується на наукових працях, 

у яких розглянуто проблеми активізації навчально-пізнавальної 
діяльності (Т. Бондарєва, Чепурний В. І.) [1,6]; положення про 
особливості формування пізнавальної активності студентів у 
навчальному процесі ВНЗ  (Ребенок В.М., Тернавська Т.А) [3, 5]; 
розкрито вивчення феномену пізнавальної активності,  зокрема, 
аналіз її структури та рівнів (М. І. Махмутов, Лузан П.Г.) [2, 4]. 

Проаналізувати проблему дослідження навчально-пізнавальної 
активності в психологічній і педагогічній теорії та практиці ми дійшли 
висновку про те, що кожен з рівнів навчально-пізнавальної 
активності залежить від умов, які створюється у навчальному 
процесі, тому в залежності від специфіки проведення кожного з видів 
навчальних занять вона може змінюватись. Метою нашого 
дослідження є виявлення взаємозв‘язку між окремою зміною 
організації навчального процесу та рівнем навчально-пізнавальної 
активності студентів під час навчальних занять. 

Дослідження проводилося на базі Житомирського державного 
університету ім. Івана Франка, вибірка становила 42 студента 3-го 
курсу віком від 19-23 років. Процедура дослідження включала 
експеримент для двох груп (експериментальної та контрольної) з 
виміром після впливу, та використанням розробленого 
опитувальника,  в основу якого взято дослідження рівня навчально-
пізнавальної діяльності Т.А. Тернавської [7, С.11-12]. Запропонована 
модель включає наступні рівні навчально-пізнавальної діяльності та 
їх компонентів. 

Креативний рівень пізнавальної діяльності є найвищим 
показником розвитку пізнавальної діяльності, який характеризується 
сталістю вольових зусиль студентів та їхньої ініціативи, 
застосуванням ними самоконтролю та спрямованістю діяльності на 
досягнення пізнавальних цілей. 

Євристичний рівень пізнавальної діяльності – середній 
показник розвитку пізнавальної діяльності, який характеризується 
проявом вольових зусиль та ініціативи за наявністю додаткових 
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стимулів, та задоволення потреби у періодичній корекції викладачем 
їх пізнавальної діяльності. 

Репродуктивний рівень пізнавальної діяльності визначений як 
низький показник рівня навчально-пізнавальної активності з 
нестійкими вольовими зусиллями, відсутністю ініціативи та 
самоконтролю; навчальна діяльність постійно коригується 
викладачем. 

Показниками розвитку даних рівнів є компоненти, які взято за 
основу субтестів та блоків питань, а саме: свідомість і міцність 
засвоєних знань (включає у себе показники оригінальності та 
унікальності, які проявляються у використанні студентом своїх знань 
як на практиці, так і під час навчальних занять; використання 
нестандартних шляхів під час розв‘язання завдань творчого та 
дослідницького характеру); цілеспрямованість у пізнавальній 
діяльності (включає в себе  навчальну мотивацію та очікування від 
навчального процесу) та організованість у пізнавальній 
діяльності (характеризується показниками сили волі під час 
самоорганізації студента під час навчання) [5, с.11-12]. 

Структура тесту включає 4 блоки запитань, які містять питання, 
відповідні кожному з компонентів пізнавальної діяльності, та питання 
перевірки достовірності даних. Оцінка по трьох блоках відображає 
рівень розвитку пізнавальної діяльності, а питання 4-го блоку - 
перевірку правдивості відповідей студентів. 

Характеристика інтерпретації та аналізу результатів: 
досліджуваним запропоновано перелік варіантів відповідей: «Так»; 
«Більше так, ніж ні», «Більше ні, ніж так»; «Ні», які оцінювались 
наступним чином: за відповідь «так» нараховувалось 5 балів, за 
відповідь «Більше так, ніж ні» - 4 бали, за «Більше ні, ніж так» - 3 та 
за «Ні» - 2 бали. 

Етапами підготовки тесту [3, с. 184] були:  аналіз проблеми та 
виділення окремих маніфестацій; розробка пробного варіанту тесту з 
переважанням відкритих питань; пілотажне анкетування та аналіз 
його результатів; вдосконалення інструкцій та питань з їх варіантами 
відповідей; анкетування, узагальнення та інтерпретація отриманих 
результатів; підготовка звіту.  

Відповідність тесту вимогам валідності, надійності та 
репрезентативності. Нами проаналізовано лише дві з даних 
характеристик стандартизації тесту, крім репрезентативності, так як 
не мали за мету поширити результати на більшу вибірку.  

Конструктна валідність тесту (комплексна характеристика 
методики, яка вказує на її здатність вимірювати саме той параметр, 
для виміру якого вона призначена [4, с. 38]) визначалася в ході 
аналізу внутрішньої узгодженості між субтестами та показниками 
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тесту в цілому [1, с.151]. Діагностичний матеріал був розроблений 
відповідно до вибірки, цілей тесту та умов його використання.  

За результатами кореляційного аналізу виявлено відмінності у  
показниках рівня статистичної значимості в експериментальній та 
контрольній групах, що може свідчити про внутрішню неузгодженість 
питань тесту перевірки та результатів виміру. Цікавим є той факт, 
що достовірність даних є більшою на 8% в контрольній групі, ніж у 
експериментальній. Ми припускаємо, що слабка кореляція (r=0,1) 

між тестом і субтестом контрольної групи пов'язана зі стратегією 

сприяння учасників якісному виконанню тестових завдань.  
Надійність (характеристика методики, яка свідчить про її 

точність психодіагностичних вимірів та стійкість тесту до дії 
сторонніх факторів [4, с. 38]) забезпечується узгодженістю 
внутрішнього аналізу тесту  [1, с.236]. Для цього ми здійснили аналіз 
валідності (ефективності питань в основі тесту) за допомогою 
використання кластерного аналізу [1, с.165], а саме дистанційної 
матриці (таблиці відстаней).  

За результатами аналізу кореляційних зв'язків з тесту були 

виключені питання, що мають найбільшу Евклідову відстань між 

іншими питаннями (переважаюча більшість значень L=7 або 8 та за 
відсутності близьких відстаней від 2 до 4). До даної групи ми 
віднесли питання  № 8, 20, 24 (субтест «Перевірки правдивості») та 
№13 (субтест «Цілеспрямованість у пізнавальній діяльності»). Які 
спричиняють низьку конструктну та поточну валідность та неточність 
виміру досліджуваного явища. 

 Всі інші питання внесені у перелік питань тесту за умови 
переважаючої більшості показників відстаней. Також виявлено 
велику відстань (міра = 7) між питаннями № 9 та 21, однак це можна 
пояснити різноспрямованістю питань про «отримання задоволення 
від навчальних занять» та «прагнення саморозвитку в межах 
навчальної діяльності».  

За А. Анастазі та С. Урбіною Пірсонівська валідність також 
показує відносну ефективність тесту на різних рівнях (його 
варіабельність та «однакова розсіюванісь»). Тому розроблений нами 
тест є надійним. Надійність підтверджується близькою кореляційною 
відстанню між питаннями, внутрішньою узгодженістю тесту.  

Проведена нами психометрична характеристика тесту, 
відповідає вимогам валідності та надійності у  визначенні рівня 
навчально-пізнавальної активності студентів ВНЗ. Перспектива 
дослідження полягає у перевірці прогностичної валідності та 
репрезенативності розробленого тесту; розробки 
стандартизованого опитувальника. 
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За сучасними стандартами вищої освіти підготовка майбутніх 

психологів окрім теоретичної складової має містити вагомий 
компонент практичного досвіду надання психологічних послуг. 
Важливим є відпрацювання навичок психодіагностики, ведення 
консультаційної бесіди, плануванням та проведення корекційної 
роботи. Одним із моментів  такої підготовки є здобуття досвіду 
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