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СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ І ОЦІНКИ ЗНАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ 
ШКОЛИ 

Виявлення, контроль, оцінка і облік знань учнів – важлива проблема 
теорії і практики навчання. Без перевірки або самоперевірки засвоєних знань, 
набутих умінь і навичок неможливе якісне здійснення цієї проблеми. Тому 
контроль знань учнів завжди був, є і буде важливою складовою частиною 
навчального процесу, хоч і ставлення до нього зазнавало певних змін. Ще за 
радянських часів, з перших днів існування радянської школи, вчителі, 
організовуючи процес навчання і керуючи ним, завжди цікавилися результатами 
навчальної роботи, вивчали знання учнів. 

Деякі педагоги (Богданова О.С., Миропольський О.С., Рашевський І.Ф., 
Странолюбський О.Н. та інші) пропонували звільнити дітей від надмірної опіки і 
контролю з боку вчителя, підкреслюючи, що пролетарська школа повинна 
поставити на перший план активний самоконтроль учнями своїх знань, умінь і 
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навичок. Інші (Євтушевський В.О., Рембрович М., Сухорський С.Ф. та інші) 
вважали, що контроль і оцінку знань має насамперед здійснювати вчитель; 
проводити її слід систематично, методика проведення контролю і оцінки знань 
повинна відповідати суті процесу навчання. За ініціативою к. п. н. Сухорського 
С.Ф., в 70 -х роках в Україні була проведена значна робота по впровадженню у 
шкільну практику тематичної системи контролю і оцінки успішності учнів. 
Нагромаджено певний позитивний досвід здійснення тематичного контролю за 
успішністю учнів, раціоналізації методів перевірки, ширшого застосування усної 
і письмовой перевірки, методів графічної і тестової перевірки [3, с. 27]. 

Останнім часом у педагогічній літературі, як у вітчизняній так і в 
зарубіжній, з’явилося чимало статей з питань контролю та оцінки знань учнів[4, 
с. 20]. Так, певної популярності набула рейтингова система оцінювання знань 
учнів. В основу цього показника закладена оцінка в балах не лише на екзаменах, 
але й на заліках. При цьому забезпечується більша гнучкість оцінки знань, умінь 
та навичок. Рейтингой узагальнений показник активізує навчально – пізнавальну 
діяльність учнів, підвищує відповідальність вчителів за оцінку знань, дає змогу 
перейти від дискретної жорсткої п’ятибальної оцінки до гнучкої індивідуальної, 
що забезпечує стимули до безперервного навчання, поглиблення знань[5, с. 67]. 
Не залишилися байдужими до проблеми контролю і оцінки знань і Черкаські 
вчителі і дослідники. Зокрема Прокопенко Л.І. та Тевлін Т.Л. запропонували 
стобальну систему оцінки знань, зокрема для старшокласників. Вони 
обґрунтовуються тим, що така система дає змогу учням самим корегувати 
глибину вивчення окремих навчальних предметів[6, с. 57]. Нові оцінні шкали, 
збільшуючись в інтервалі, підвищують поріг «чутливості», а також дають змогу 
викладачеві детальніше поділити навчальний матеріал з метою контролю. 
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