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МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ УЧНIВ

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Стаття присвячена проблемi проведення контролю знань учнiв на уроках математики,
пошуку шляхiв вдосконалення даного методу перевiрки знань i складанню методичних
рекомендацiй щодо покращення ефективностi проведення контролю знань учнiв на уроках
математики.
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Вступ
Пiд поняттям «контроль» розумiють виявлення, вимiр i оцiнку результа-

тiв навчально-пiзнавальної дiяльностi тих, хто навчається. Процедуру вияв-
лення i вимiру називають перевiркою, яка є складним компонентом контро-
лю.

Проблемою контролю i оцiнки знань займалися такi вченi як Ю.К. Бабан-
ський, А.А. Кузнєцов, Д.Ш. Матрос, Р.Н. Скобелєв, Н.Ф. Тализiна та iн. [4,6]
Були розглянутi деякi можливi шляхи подолання недолiкiв позначки таки-
ми дослiдниками як Ф.Р. Iльїн, А.Н. Майоров, I.В. Сарро, А.В. Попович та
iн. [5,7]

Основною функцiєю контролю є забезпечення зворотного зв’язку мiж
учителем i учнем, одержання учителем об’єктивної iнформацiї про ступiнь
засвоєння навчального матерiалу, своєчасне виявлення недолiкiв i прогалин
у знаннях.

Ефективнiсть контролю залежить вiд його органiзацiї: часу проведення
контрольних занять, їх частоти i послiдовностi, характеру i форм самостiйної
роботи учнiв; використання дидактичних i технiчних засобiв навчання; поєд-
нання методiв контролю i самоконтролю; фiксування i оформлення даних
контролю процесу навчання.
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Науковою проблемою статтi є виявлення принципiв контролю знань та
надання методичних рекомендацiй з проведення контролю знань учнiв на
уроках математики.

Основна частина
Дослiджуючи досить широкий спектр форм i методiв контролю знань

учнiв на уроках математики, виявляємо, що у кожного з методiв iснують
свої недолiки i переваги. Тому немає унiверсального метода, використання
якого забезпечує найбiльш повну i змiстовну, систематичну i оперативну iн-
формацiю про хiд навчального процесу i його результативнiсть. Також слiд
зазначити, що ефективнiсть контролю забезпечується дотриманням певних
вимог.

Контроль знань учнiв має носити iндивiдуальний характер, тобто обов’яз-
ковим є виявлення рiвня знань кожного учня, його успiхiв чи невдач; знання
рiвня самостiйностi учня в пiзнавальному процесi, характеру труднощiв, як
вiн їх долає i якої допомоги потребує; особлива увага до учнiв з фiзичними
вадами; вмiле формулювання запитань, використання додаткових запитань
при опитуваннi слабких учнiв та iн. Iндивiдуальний пiдхiд до учнiв полягає не
в пiдвищеннi чи заниженнi до них вимог, а в умiннi зважати на їх особливостi
i допомогти їм успiшнiше виконувати поставленнi перед ними завдання.

Потрiбно проводити фiксацiю письмової перевiрки, що дає можливiсть
показати кожному учню (i його батькам) результати навчання, визначити рi-
вень засвоєння навчального матерiалу, прогалини в знаннях i намiтити заходи
щодо їх усунення.

З огляду на психологiчнi i фiзiологiчнi особливостi деяких дiтей застосу-
вання певних методiв контролю не дає бажаних результатiв: усна перевiрка
дає змогу бiльш смiливим учням дiстати вищiй бал, нiж тим, хто знає але
не вмiє впевнено висловлювати свої думки; велике значення має письмове
опитування для учнiв, якi мають дефекти мови, дуже хвилюються при уснiй
вiдповiдi.

Контроль має бути систематичним, що привчає учнiв систематично вико-
нувати уроки, при цьому в класi створюється вiдповiдний морально - пси-
хологiчний клiмат, коли «не знати — соромно». Необхiдним є проведення
систематичних письмових опитувань за допомогою самостiйних мiнi-завдань,
розробка системи усних опитувань, за якої оцiнки виставляють i учням, якi
доповнювали вiдповiдi iнших, були активними на уроцi; придiлення особливої
уваги слабким учням, спонукання їх до пiзнавальної дiяльностi.
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Вiдсутнiсть системи у опитуваннi учнiв призводить до того, що вони вчать
матерiал тiльки тодi, коли вiдчувають, що їх можуть викликати. Щоб запо-
бiгти цьому, треба добре продумати систему контролю знань учнiв.

Проводячи перевiрку треба урiзноманiтнювати форми i методи контро-
лю знань учнiв, тобто в процесi навчання комплексно використовувати рiзнi
форми, методи i засоби контролювання, перевiрки i оцiнювання, що вилучає
унiверсальнiсть окремих методiв i засобiв дiагностування.

Пiд час проведення контролюючих заходiв слiд перевiряти та оцiнювати
не тiльки теоретичнi знання, умiння та навички, але i вмiння застосовувати
їх на практицi, а також навички самостiйної роботи учнiв.

Контроль повинен мати тематичне спрямування. Тому здiйснюючи опи-
тування, проводячи контрольнi роботи тощо, вчитель повинен визначити, якi
саме роздiл програми, тема, вид знань, умiнь та навичок учнiв пiдлягають
перевiрцi та оцiнюванню.

Як i в звичайних класах, в класах з поглибленим вивченням математики
учнi мають неоднаковий рiвень знань. Тому вчитель, проводячи контролю-
ючi заходи,повинен диференцiювати завдання, щоб найбiльш повною мiрою
оцiнити рiвень опанування певної теми чи вид дiяльностi.

Для оптимiзацiї контролю успiшностi учнiв необхiдно передбачати мiнi-
мальнi затрати зусиль i часу педагогiв та учнiв для отримання обов’язкових
вiдомостей про стан навчального процесу, що запобiгає переобтяженню їх ви-
користанням зайвих завдань.

Дуже важливо, щоб контроль знань учнiв носив заохочувальний, стиму-
люючий, а не караючий характер. Тому не щоразу контролюючi заходи мають
закiнчуватись оцiнюванням.

Взагалi, не можна до оцiнювання знань i вмiнь учнiв ставитись формаль-
но, слiпо додержуючись загальних рекомендацiй. Щоразу треба дбати про
те, щоб виставленi учням оцiнки справдi були стимулом у навчаннi, а не вiд-
бивали в учнiв бажання вчитись.
Висновки

Безумовно, роль контролю знань учнiв в навчально-виховному процесi
важко переоцiнити, особливо в класах з поглибленим вивченням математики.
Оскiльки, у учнiв в цих класах здебiльшого присутня внутрiшня мотивацiя
при вивченнi математики, то контролюючi завдання можуть мати нестан-
дартну форму. Ця складова роботи вчителя вимагає певних зусиль, часу
та майстерностi. Форми, методи, стиль проведення контролю є показником
компетентностi вчителя. Органiзований належним чином контроль може по-
зитивно впливати як на хiд, так i на результати процесу навчання.
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The methodology of testing knowledge of pupils in mathematics
lessons

The article covers the problem of control knowledge of pupils in mathematics
lessons, finding ways to improve this method of examination and the drafting
of recommendations for improving the effectiveness of monitoring knowledge of
pupils in mathematics lessons.
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