
Не ловіть дітей на незнанні, 

 оцінка – не покарання,  

оцінка – радість. 

                                                                                 В.О.Сухомлинський           

   

Процес інноваційних змін у педагогіці набув широкого розмаху і 

якісного розмаїття. Поряд із упровадженням дидактичних інновацій та 

вдосконаленням існуючих систем навчання безпосередньо впливають на 

якість та ефективність навчального процесу контроль та оцінка результатів 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. Тому проблема організації 

адекватної та об’єктивної оцінки всіх навчальних досягнень учнів і 

впровадження єдиного стандарту оцінювання результативності дидактичного 

процесу набуває актуальності у зв’язку з реформуванням національної 

системи оцінювання. 

9 березня 2017 року відбулося відкрите заняття з педагогіки на тему: 

«Перевірка та оцінка знань умінь і навичок учнів», яке провела голова 

предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін 

Марченко Т.В. зі студентами 131 навчальної групи. На занятті реалізувалися 

такі навчальні, розвивальні, виховні та методичні цілі: ознайомлення 

студентів із поняттями «контроль», «оцінка» і «перевірка» як педагогічні 

категорії, аналіз функції контролю в школі, розкриття педагогічних вимог 



до перевірки знань, умінь та навичок учнів, поглиблення знань про сучасний 

стан системи оцінювання в Україні, ознайомлення з оновленими вимогами 

щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів; розвиток уміння 

виділяти в навчальному матеріалі суттєве, головне, встановлювати зв’язки 

між вивченими поняттями, явищами; сприяння розвитку критичного 

мислення, формування індивідуальної думки та власного судження, 

стимулювання активності, ініціативи в навчальному процесі, 

формування бажання керуватись у своїй діяльності принципами 

гуманної педагогіки, виховання стійкого інтересу до обраної професії, 

бажання і потреби оволодівати правилами педагогічної майстерності; 

забезпечення якості подачі навчального матеріалу через використання 

мультимедійних та відеоматеріалів, забезпечення проблемності на 

занятті з метою формування у студентів активної життєвої позиції та 

власної точки зору з проблем сучасної дидактики.  

Заняття пройшло у формі ділової гри «науково-практична 

конференція». У рамках роботи конференції працювали такі секції: 

• Функції перевірки та оцінки знань. 

• Історія, тенденції розвитку системи оцінювання. 

• Сучасний стан системи оцінювання в Україні. 

• Педагогічні вимоги до перевірки знань, умінь і навичок. 



 Співорганізаторами конференції були голови секцій, які 

коригували роботу інших учасників конференції. Засідання проводилося 

за планом співпраці, узгодженим модераторами. Завданням заняття 

було не лише опанування теоретичними відомостями теми, а й 

вироблення нового погляду на сучасну систему оцінювання в Україні. 

Йдеться про зміну філософії навчання – не фіксацію результатів, а 

рубіж, за яким іде новий виток розвитку.   

Проблема інновацій в оцінюванні особливо зацікавила учасників 

секції, які досліджували тенденції розвитку системи оцінювання. Результати 

роботи були представлені у заочній міжнародній науково-практичній 

конференції: «Становлення і розвиток педагогіки». Студентка Оксенюк 

Анастасія під керівництвом Марченко Т.В. підготувала тези доповідей, які 

були опубліковані у збірнику матеріалів конференції. 

Цікавою формою роботи для студентів виявилося соціальне 

опитування, яке пройшло на відкритій платформі, створеній в 

освітньому середовищі Google. Студенти коментували Ключові тези 

орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів і 

висловлювали можливі наслідки таких нововведень. 

Інтерес у студентів викликала інтерактивна гра, проведена в режимі 

онлайн, що створена за допомогою LearningApps.org – сервісу Web 2.0 для 



підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих 

інтерактивних модулів. Вправу, яка спрямована на виявлення відповідностей 

між функціями навчання і їх характеристиками, було використано 

безпосередньо як навчальний ресурс для перевірки самостійної роботи 

студентів. 

Заняття було насичене таких інноваційними методами, як «Займи 

позицію», «Асоціативний кущ», «Гронування». Змістовним і доречним було 

використання відеоматеріалів (Інтерв'ю зі студентами практикантами, 

Методичні рекомендації вчителя-практика, Прес-конференція з міністром 

освіти і науки України ), які допомогли студентам з’ясувати суть окремих 

педагогічних понять. 

Результатом роботи конференції було упорядкування методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів початкових 

класів, до яких ввійшли типові помилки в оцінюванні учнів, правила та 

техніка перевірки знань, алгоритм самооцінки школяра, пам’ятка для батьків 

«Як ставитись до оцінки дитини». Методичні рекомендації будуть розміщені 

у електронному збірнику матеріалів конференції. У підсумку студенти 

аналізували методи і прийоми роботи, які були використані на занятті та 

занесені до методичної скарбнички, а також складали резюме лекції. 


