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Анотація. Проаналізовані стан і сучасні проблеми з фізико-математичним 

рівнем підготовки учнів та студентів-першокурсників навчальних закладів вищої 

освіти в Україні. Наведені результати ректорського вхідного контролю студентів 

ТДАТУ з математики і фізики у 2019-2020 навчальному році. Підтверджена 

доцільність такого діагностичного заходу та необхідність впровадження у 

навчальний процес адаптаційних курсів з математики і фізики для студентів з 

низьким рівнем початкових знань з цих дисциплін. 
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Abstract. The state and current problems with the physical and mathematical 

level of training of pupils and first-year students of higher education institutions in 

Ukraine are analyzed. The results of the rector’s entrance control of TSATU students 

in mathematics and physics in the 2019-2020 academic year are presented. The 

expediency of such a diagnostic measure and the need to introduce adaptive courses in 

mathematics and physics for students with a low level of basic knowledge in these 

disciplines have been confirmed. 

Keywords: level of knowledge, mathematical and physical education, entrance 

control, adaptation courses, higher education. 

 

Сучасний стан вищої освіти та процеси, що відбуваються сьогодні в 

освітньому просторі України та інших країн, є одночасно наслідком і причиною 

багатьох глобальних кризових явищ та негативних тенденцій в сучасному світі. 

Особливо гостро ці критичні виклики проявились під час пандемії Covid-19 і 

практично на всіх рівнях (соціально-економічного, науково-технічного, 

культурного та суспільно-політичного) розвитку кожної держави.  

Людство змушено було відчути і пережити свої помилки в ставленні до 

освіти, науки і культури, як на державному, так і особистісному рівнях. Настав 

час освідомити і визнати, що рівень знань з фізико-математичних наук учнів і 

студентів – це надійний маркер оцінки стану освіти і науки та рівня соціально-

економічного розвитку держави. Проте, сучасна учнівська молодь демонструє 

найнижчі показники якості знань саме з цих навчальних дисциплін, і не лише в  

Україні [1-6] , а й в світі [7-13]. 

За офіційними даними Українського центру оцінювання якості знань всі 

учасники ЗНО-2019 ([1], 338858 осіб) за уподобаннями серед блоку дисциплін, 

що входили до переліку тестування, після української мови і літератури 

розподілилися в такому ранговому порядку: історія України (65,65%); 

природничі науки (54,93 %); математика (45,80 %); іноземні мови (27,60 %). 

Природничі науки ранжируються між собою за кількістю учасників ЗНО-2019, 
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котрі обрали саму ту чи іншу з цих дисципліну, по відношенню до загальної їх 

кількості, в наступному порядку: біологія (22,43%); географія (22,14%); фізика 

(6,32 %);  хімія (4,04 %). 

Така реальність свідчить про критичний стан фізики в освітньому просторі 

України на сьогодні та можливі його негативні наслідки в соціально-

економічному розвитку держави уже в найближчі роки [2, 3].  Науково-

технічний розвиток будь-якої держави напряму залежить від рівня фізико-

математичної підготовки науковців, сучасних фахівців інженерного, 

технологічного, медико-біологічного профілів та інших галузей виробництва та 

науки. Однак, результати ЗНО-2019 з цих дисциплін викликають занепокоєння і 

тривогу за перспективи розвитку освіти, науки та держави в сучасному світі. 

Так, із числа випускників 2019 року закладів загальної середньої освіти на 

ЗНО не подолали поріг з математики (з загальної кількості 143807 учасників) і 

фізики (18984 учасників) відповідно 17,63 % і 14,28 %, а в розрізі профілів 

навчання/ОКР це виглядало так: для універсального профілю 15,87 % і 18,62 %, 

для технологічного – 20,24 і 21,82 %, біотехнологічного – 15,49 і 12,57 %, 

біолого-фізичного – 9,57 і 18,92 %, фізико-хімічного – 14,81 і 22,22 %, біолого-

хімічного – 6,43 і 12,13 %.  Картина суттєво відрізняється для фізичного (151 

учасників),  математичного (9202 учасників) і фізико-математичного (4421 

учасників) профілів: поріг з математики і фізики відповідно не подолали 2,65 і 

1,14 %, 3,97 і 4,92 % та фізико-математичного – 1,76 і 1,85 % з загального числа 

учасників даного профілю [1].   

Про низький рівень якості навчання з фізики і математики у учасників ЗНО-

2019 в Україні та зокрема в нашій Запорізькій області і в м. Мелітополі також 

свідчать результати за шкалою 100-200 балів, наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  

Результати ЗНО-2019 з математики і фізики в Україні,  

Запорізькій області і м. Мелітополь ([1]) 

Показники Дисципліни Україна 
Запорізька 

область 
м. Мелітополь 

Загальна кількість  

учасників ЗНО 

(осіб) 

Українська 

мова і 

література 

338858 14648 1650 
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На ЗНО з: 

математики 
155202 

(45,80 %) 

6430 

(43,90 %) 

633 

(38,36 %) 

фізики 
21403 

(6,32 %) 

954 

(6,51 %) 

66 

(4,00 %) 

Не подолали поріг 

(%) 3: 

математики 18,11 17,01 22,91 

фізики 14,96 16,35 21,21 

Отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів (%) : 

[180; 200] 
математика 7,09 6,03 3,79 

фізика 5,49 3,14 1,52 

[160; 180) 
математика 13,76 11,98 9,64 

фізика 12,71 12,89 10,61 

[140; 160) 
математика 18,59 19,08 19,75 

фізика 16,99 14,99 15,15 

[120; 140) 
математика 17,28 19,07 17,85 

фізика 24,42 24,95 24,24 

[100; 120) 
математика 25,16 26,83 26,07 

фізика 25,42 27,67 27,27 

 

Таким чином, вищі навчальні заклади України сьогодні мають дві ключові 

проблеми: нестача абітурієнтів (суспільство переживає демографічну «яму») та 

дуже низький рівень їхньої початкової фізико-математичної підготовки, який не 

відповідає як сучасним вимогам стандартів вищої освіти, освітньо-професійним 

програмам підготовки майбутніх фахівців за інженерно-технічними, 

технологічними, біологічними та іншими спеціальностями, так і викликам часу. 

За цих умов кожний заклад вищої освіти зосереджує свої зусилля на 

вирішенні цих проблем. По-перше, забезпечувати щорічно необхідний набір 

студентів з числа тих абітурієнтів, яких привабив університет завдяки своїй 

ефективно організованій профорієнтаційній роботі. А по-друге, забезпечувати 

якісний рівень навчання студентів та досягнення ними високих результатів та 

професійних компетентностей.  

Заслуговує на увагу трирічний досвід Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного щодо організації 

моніторингу у вигляді обов’язкового ректорського вхідного контролю 

початкового рівня знань першокурсників з математики і фізики та впровадження 

у навчальний процес університету для студентів з недостатнім рівнем знань з цих 

дисциплін факультативних адаптаційних курсів і повторного вхідного  

тестування [6].  
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Результати ректорського вхідного тестування студентів-першокурсників 

ТДАТУ у 2019-2020 навчальному році з математики і фізики показали, що 

середня сума набраних ними з 12 можливих балів склала відповідно 6,15 та 3,16 

балів. Високий рівень початкових знань з математики (9-12 балів) виявився 

майже у 19,5 % студентів, а з фізики – лише у 0,97 % студентів; задовільний та 

добрий рівень (5-8 балів) знань з математики показали 53,0 %, а з фізики – тільки 

23,3%. Найбільше занепокоєння викликає незадовільний початковий рівень 

знань з фізики (0-4 балів), який виявився у 75,7 % студентів, проти 27,5 % з 

математики. Аналогічна картина складається і в інших університетах України [2, 

3, 5].  

Даний комплекс організаційних та навчально-методичних заходів кафедри 

вищої математики і фізики ТДАТУ у подальшому показав його ефективність як 

важіль впливу на мотивацію та зростання навчально-пізнавальної активності 

студентів в досягненні ними високих результатів навчання не лише з блоку 

фізико-математичних дисциплін, а й наступних дисциплін загально-інженерного 

та фахового профілю. Крім того, на нашу думку, вхідне тестування студентів 

перед вивченням ними кожної нової дисципліни може виконувати комунікаційну 

і регуляторну функцію в загальній схемі організації навчального процесу, 

забезпечувати корегування структурно-логічних міжпредметних зв’язків між 

навчальними дисциплінами та здійснювати внутрішню та зовнішню експертну 

оцінку ефективності роботи навчальних підрозділів університету з метою 

прийняття, у разі необхідності, своєчасних управлінських рішень.      
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