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У сучасній освіті поліпшення якості підготовки спеціалістів може бути 
забезпечене не тільки суттєвим удосконаленням методів навчання (застосуванням 
інтерактивних технологій, комп’ютеризації навчального процесу, впровадженням 
новітніх досягнень педагогіки), але і надійним зворотнім зв’язком, який реалізується 
через навчальну, творчу та практичну діяльність студентів. Контроль цієї діяльності, 
тобто контроль якості результатів навчання, -  повинен бути однією з найважливіших 
проблем методичного характеру для викладачів. Саме тому посилення уваги до 
проблеми контролю занять викликане не тільки бажанням визначити ступінь 
підготовленості студентів, рівень якості викладання, але і потребою удосконалити 
всю систему навчання.

Посилення уваги до проблеми контролю занять викликано не тільки 
бажанням визначити ступінь підготовленості студентів, але і бажанням до 
удосконалення всієї системи навчання. Перевірка і оцінка знань виконують, 
принаймні, вісім функцій: контрольну, навчальну, виховну, організаторську,
розвиваючу і методичну, діагностичну, стимулюючу. Найбільш важливою функцією 
перевірки і оцінки знань є контрольна. Показники контролю знань студентів є 
єдиною основою для судження про результати навчання, а отже для функції 
контролю знань студентів. Навчальна функція - це перевірка і оцінка знань студентів, 
їх правильна організація слугує не лише цілям контролю, але і цілям навчання, які 
завжди певною мірою залежать від педагогічної майстерності викладача. Перевірка 
знань тісно пов'язана з відтворенням і повторенням раніше вивченого. Набуті у 
процесі вивчення того чи іншого предмета знання студентові можу ть здаватись 
правильними і досить повними, хоча насправді, об'єктивно, вени далеко не 
відповідають вимогам, які ставляться. І тільки внаслідок перевірки і оцінки студент 
дізнається, що він знає і чого не знає або знає недостатньо, що йому треба зробити

134



для покращання якості знань. А це підводить студента до самостійних висновків про 
необхідність засвоєння більш раціональних прийомів навчальної праці. При цьому 
важливе значення має усвідомлення позитивного досвіду навчальної роботи кращих 
студентів. На цій підставі студент вирішує, якою за змістом і методикою має бути 
його подальша навчальна робота, на що потрібно звертати більше уваги і под., що 
суттєво впливає на подальше навчання. Процес перевірки і оцінки знань студентів і 
його результати дуже важливі для самого викладача, для його подальшої роботи, 
оскільки у процесі контролю викладач одночасно оцінює свою методику викладання 
і зміст занять.

Контроль знань студентів - це невід’ємна і важлива частина процесу 
навчання, відповідальний етап на шляху від незнання до знання, від неповного 
знання до більш точного і більш повного. Кожному викладачеві необхідно 
напрацювати таку систему контролю знань, щоб у цілому вона найкращим чином 
слугувала виконанню всіх його функцій. Керуючи процесом навчання, викладач 
повинен не тільки повідомляти студентам певну інформацію або організовувати 
сприйняття цієї інформації з інших джерел, але і повинен одночасно мати вичерпні 
відомості про те, як виконується ця робота. І чим повніше будуть ці відомості, тим 
більше студентів буде охоплено ними, чим достатніший і своєчасний контроль, тим 
кваліфікованіше викладач зможе керувати процесом засвоєння, тим більше буде 
можливостей зробити навчання керованим.

Здійснення принципу зворотного зв'язку є важливою умовою підвищення 
якості підготовки спеціалістів.

Розрізняємо попередній (вхідний), поточний, рубіжний і підсумковий 
контроль.

Попередній контроль застосовуємо як передумову для успішного планування 
і керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний рівень знань 
дня використання їх викладачем як орієнтування у складності матеріалу.

Поточний контроль знань є засобом виявлення ступеня засвоєння 
навчального матеріалу. Управління навчальним процесом можливе тільки на підставі 
даних поточного контролю.

Рубіжний контроль знань є показником якості вивчення окремих розділів, 
тем і пов'язаних з цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних 
якостей студентів

Підсумковий контроль являє собою залік студентів з метою оцінки їх знань і 
навичок у відповідності до вимог оцінювання знань.

Мета контролю визначає вибір методів, при цьому слід враховувати, що 
зазначені методи можуть застосовуватися у всіх видах контролю. Необхідно 
пам’ятати, що лише комплексне їх застосування дає можливість регулярно та 
об’єктивно виявляти динаміку формування системи знань та умінь студентів.

Система навчання у вищій школі - багатогранний процес, який складається з 
цілого ряду взаємопов’язаних елементів. Серед них важливе місце посідає контроль 
знань, тобто організація зворотного зв'язку як засобу управління навчально-виховним 
процесом. Ця проблема особливо актуальна у наш час у зв'язку з тим, що вся система 
вищої освіти в Україні підлягає повній організаційній перебудові.
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