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СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

В статті висвітлено методичні проблеми при викладанні вищої математики в 

непрофільних вищих навчальних закладах і можливі шляхи їх подолання. Велика увага 

приділена застосуванню різних типів опитування та широкого спектру видів роботи 

зі студентами.   
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Сучасне реформування вищої освіти вимагає від викладачів постійного 

контролю та оцінювання знань студентів, з метою накопичення балів по змістовним 

та підсумковим модулям. Аналіз наукових робіт з питань контролю знань показав, що 

традиційні методи страждають інформаційною однозначністю, відсутністю 

об’єктивних вимірювальних показників, якісною однобічністю і суб’єктивним 

впливом на результат контролю [1, 3, 4]. Тому виникає необхідність в нових формах 

контролю та модифікації вже відомих.  

Метою роботи було представити методичні проблеми при викладанні вищої 

математики в непрофільних вищих навчальних закладах та можливі шляхи їх 

подолання. Приділити увагу застосуванню різних типів опитування та різними 

видами роботи зі студентами. 

Наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. №161 передбачено два 

види контролю знань студентів: поточний та підсумковий. Поточний – проводиться  

на семінарських,  лабораторних, практичних заняттях, після закінчення виробничої та 

переддипломної практики з метою перевірки рівня конкретної роботи, у тому числі 

самостійної. Підсумковий – здійснюється на певному  кваліфікаційному рівні 

навчання або окремих його закінчених етапах. Цей контроль включає  семестровий 

іспит та державну атестацію з охопленням усього переліку питань теоретичної і 

практичної підготовки студентів [5].  

Одним із ефективними видів контролю є виконання студентами не лише 

загальних домашніх робіт, а й індивідуальних завдань. На кожному практичному 



занятті розглядається нова тема, яку закріплюють колективним розв’язанням вправ. 

Кожну тему варто закріпити індивідуальною домашньою роботою студентів. Такі 

завдання мають бути аналогічними, але відрізнятися лише числами, які залежать чи 

від номера студента за списком, чи від останніх цифр номеру залікової книжки. 

Розв’язання індивідуальних завдань необхідно виконувати в окремих зошитах. 

Викладач звертає увагу на помилки в письмовому вигляді і дає можливість студенту 

виконати ще раз це завдання, але з урахуванням недоліків. Такий вид роботи варто 

оцінювати як «зараховано» чи «не зараховано». 

Досить розповсюдженими є письмові роботи. Вони є одним із способів 

перевірки вмінь студентів застосувати свої знання на практиці. Текучі письмові 

роботи носять навчаючий характер, виробляють у студентів навички, тренують їх у 

виконанні самостійної роботи. Підсумкові, тобто залікові письмові проводяться для 

перевірки і оцінки знань студентів. І текучі, і залікові письмові роботи повинні бути 

ретельно перевірені і оцінені, класифіковані викладачем. Виявивши прогалини в 

знаннях, він має можливість планувати додаткові заняття і індивідуальну роботу з 

студентами.  

Письмові роботи як одна з форм обліку і контролю за знаннями учнів 

відрізняється багатством видів і форм [2]. Розглянемо деякі з них: 

1. Самостійна робота на протязі 15-20 хвилин. Такі роботи проводять найчастіше 

на початку вивчення нової теми для того, щоб дослідити, як сприйнято новий матеріал 

і чи можна йти далі. Такі роботи зручні по двох причинах: по-перше, допомагають 

викладачеві проконтролювати процес сприйняття нового матеріалу; по-друге, тим, хто 

засвоїв дану тему, ці роботи слугують хорошим засобом її закріплення. 

2. Одним із видів письмових робіт є самостійне розв’язування задачі по наперед 

розв’язаному прикладу. Такі завдання навчають скласти певний алгоритм розв’язання 

даного виду завдань і відпрацювати його при розв’язанні. Така робота займає не 

більше 10 хвилин, але дозволяє викладачу перевірити, як сприйнято новий матеріал 

не тільки окремими студентами, але й групою в цілому. 

3. Зміст наступного виду письмової роботи полягає в тому, що першу половину 

пари викладач присвячує глибокому аналізу і детальному розбору певної задачі. При 

допомозі всієї групи записується умова, складається план її розв’язку, згадуються 

теореми, які треба використати при розв’язуванні задачі. Після цього учням треба за 



20-25 хвилин самостійно виконати всю розрахункову роботу, дати пояснення, тобто 

закінчити розв’язок задачі. Такі роботи зручно впроваджувати при об’ємних 

завданнях. Наприклад, розв’язання системи лінійних рівнянь, дослідження функцій, 

диференціальні рівняння.  

4. Однією із форм контролю знань є математичні диктанти по перевірці основних 

понять та формул. Вони займають незначну кількість часу, як для написання так і для 

перевірки, при цьому об’єктивно висвітлюють теоретичні знання студентів. 

5. Актуальною залишається така форма контролю, як тестування. Тести – це одна 

з ефективних форм проведення контролю знань. Така форма контролю має цілу низку 

переваг:  

- охоплює контролем великий обсяг матеріалу;  

- зменшує порівняно з традиційним опитуванням затрати часу на 50 відсотків; 

- дає можливість для впровадження модульного навчання та системи 

рейтингового контролю; 

- підвищує об’єктивність оцінювання знань; 

- є стимулюючим чинником, оскільки студенти та школярі  вивчатимуть саме те, 

що оцінюється; 

- контролює не тільки велику кількість теоретичних питань, але й практичні 

навички; 

6. Нарешті, одною із різновидностей письмових робіт є заліково-модульні 

роботи, які проводяться в кінці вивчення великої теми. Тривалість таких робіт 1-2 

академічних години. Такі роботи проводять по роздатковому матеріалу. Варіанти 

складаються диференційовано, розраховано як на сильних так і на слабих учнів. 

Крім широкого спектру письмових робіт не варто забувати і про усне 

опитування, яке представляє не тільки на скільки вивчив студент матеріал, а й його 

вміння висловлювати свою думку. Усне опитування проводиться різними методами і 

формами. Крім звичайного опитування основних тез лекційного матеріалу і перевірки 

основних формул, необхідно приділити увагу невеликим за об’ємом доповідям, теми 

яких викладач пропонує на попередньому занятті і призначує по декілька студентів на 

кожну тему. Це дає можливість студенту ще раз додатково розібратися з матеріалом та 

попрацювати в бібліотеці. Такі доповіді розвивають уміння формувати свою думку та 

доносити її до слухачів.  



Ефективно проводити пари-семінари, на яких чітко видно розподіл студентів по 

рівнях навчання. Працюють всі групи студентів, діляться досвідом. Завдання із 

поглибленого рівня слід розглянути обов’язково, що надає науковості розгляду теми і 

студенти бачать весь обсяг матеріалу по рівнях складності. 

Велику увагу при роботі з студентами необхідно приділити консультативним 

годинам, які досить часто переростають в тривіальні відпрацювання отриманих 

двійок. 

Потяг до математики і здібності проявляються ще у дітей в досить ранньому віці, 

але ці здібності треба систематично і вміло розвивати. Тому варто залучати студентів, 

здібних до математики, до відвідування наукової студії. Робота наукової студії може 

бути організована в двох напрямках. По-перше, студенти розширюють свої знання, 

тобто вивчають питання, які не включені в обов’язкову програму, вчаться логічно 

мислити, розв’язуючи задачі підвищеного та поглибленого рівнів. По-друге, студенти 

самостійно здійснюють математичні дослідження, тобто стараються застосувати 

одержані знання в нестандартних ситуаціях.  

Як правило хронічна нестача часу, погана базова підготовка студентів та 

невідповідність програмних та запропонованих годин є на заваді такому творчому 

процесу. Але лише при плідній співпраці студента і викладача можливо отримати 

позитивний результат – не лише оцінку здобутим знанням, а й обґрунтовані знання, 

вміння та навички, які є необхідними при подальшому навчанні в вищій школі [5]. 

Висновки: Щоб досягнути запланованих результатів навчання необхідно 

постійно здійснювати контроль за його якістю і вести облік знань студентів при 

вивченні вищої математики. При роботі з студентами необхідно застосовувати різні 

форми роботи та типи контролю успішності, що вимагає постійної співпраці між 

викладачем та студентами. Необхідно звертати увагу не лише на помилки, а й на 

можливі шляхи їх ліквідації. 
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