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РОЛЬ МЕТОДИКИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
В РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Прагнення України увійти до єдиного європейського простору 
вищої освіти та приєднатися до Болонського процесу змінює ви-
моги до професійної компетентності випускників університетів. 
Це потребує все більшої уваги до розвитку інтелектуальної твор-
чості студентів. У зв’язку з цим, підготовка до введення кредит-
ної системи, яка закріплена Болонською декларацією, повинна 
включати не тільки вдосконалення загальної системи контролю 
якості знань, але й особливу увагу приділити проблемі оцінки ін-
телектуальної творчості в навчальній діяльності. Мова йде не тіль-
ки про участь студентів у науково-дослідній роботі, конференціях, 
олімпіадах, але й про виконання творчих робіт, що дозволило б ре-
алізувати концепцію «навчання протягом всього життя». 

Методи контролю та оцінювання знань залежать, в першу чер-
гу, від цілей, які ставить перед собою викладач. Якщо основною 
метою викладання дисципліни визначено, що студент повинен 
знати певний обсяг інформації, то відповідно до цієї мети викла-
дач має використовувати такі методи контролю та оцінювання 
знань, які б були спрямовані на відтворення базового теоретич-
ного матеріалу. Але коли викладач ставить за основну мету на-
вчити студентів мислити, аналізувати, вирішувати проблемні си-
туації, то традиційні методи контролю в цьому випадку не здатні 
відобразити адекватної картини успішності та ефективності на-
вчання студентів з дисципліни. 

В такому ракурсі проблема полягає не стільки в тому, яку 
саме методику контролю та оцінювання знань обере викладач, а 
в тому, які за формою та змістом будуть запропоновані студен-
там завдання під час виконання контрольних або модульних ро-
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біт: чи то завдання типу «Які види інфляції ви знаєте?», чи 
«Проаналізуйте, як зміниться рівень доходів осіб із запропоно-
ваного переліку при переході від помірної до гіперінфляції? Пе-
релік додається, наприклад: залізничник, член профспілки, фер-
мер, який має велику заборгованість, пенсіонер, власник мага-
зина». В першому випадку завдання дає змогу оцінити на 
скільки студент знає теорію з конкретної теми, а в другому — 
як студент розуміє та може використати отримані знання з теми 
«Інфляція». 

В своїй більшості традиційні тести і контрольні роботи ви-
магають від студента відтворення однієї правильної з точки 
зору викладача відповіді. Це спрямовує студента на заучуван-
ня і механічне запам’ятовування теоретичного матеріалу, а не 
на розвиток самостійного логічного осмислення теорії і креа-
тивного мислення. Мета курсу «Методика викладання еконо-
міки» — навчити основним дидактичним принципам і методич-
ним особливостям викладання економічних дисциплін, сфор-
мувати професійну компетентність викладача економіки 
шляхом реалізації цілей навчання та розвитку мислення тих, 
хто навчається. У зв’язку з цим ми застосовуємо елементи ме-
тодики процесуального оцінювання. 

В сучасній педагогічній психології термін «процесуальне оці-
нювання» розглядається як оцінка студентів під час виконання 
завдань в ситуаціях, наближених до життя1. Враховуючи цілі та 
особливості курсу МВЕ, основою даної методики є виконання 
творчих робіт та формування з них портфоліо. На нашу думку, 
саме творчі письмові роботи дозволяють викладачу оцінити на-
скільки студент здатен використати отримані теоретичні знання 
на практиці. 

Наш десятирічний досвід застосування даної методики оціню-
вання знань свідчить про доцільність її використання з метою пі-
двищення ефективності навчання в цілому і, зокрема, системи 
контролю та оцінювання знань студентів, тому що викладач має 
можливість оцінити не тільки результат навчання, але й спостері-
гати за процесом його досягнення. 

Для її запровадження у навчальний процес викладач повинен, 
по-перше, сформулювати метою викладання дисципліни не тіль-
ки знання теорії, але й розвиток мислення студентів, тобто розу-
міння теорії, здатність аналізувати, узагальнювати, оцінювання 

                    
1 Більш докладно див. Ги Лефрансуа Прикладная педагогическая психология. — 

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. — С. 366—396, розділ 13 (Проект «Главный учебник») 
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та використовувати отримані знання на практиці; по-друге, ви-
значити, що оцінювати; по-третє, розробити відповідні завдання 
та критерії їх оцінювання. 

Відповідно до системи творчих завдань з метою зменшення 
впливу на їх оцінку суб’єктивного фактору нами розроблені кри-
терії, на основі яких викладач та студенти можуть здійснювати 
оцінку отриманих результатів. До них належать: 

1) змістовність — аналіз представленого навчального матері-
алу за напрямами: актуальність обраної проблеми; обґрунтова-
ність методики викладання даної теми; висвітлення основних 
складових теми; аналіз методичного забезпечення теми; 

2) адекватність віку — відповідність запропонованого навчаль-
ного матеріалу, а також методики його викладання віковим особ-
ливостям аудиторії; 

3) логічність і послідовність викладення матеріалу — визна-
чення чіткої послідовності певних складових частин творчої ро-
боти; наявність логіки у будові та розкритті теми з точки зору 
методики викладання економічних дисциплін; 

4) розвиток економічного мислення — розробка і представ-
лення в творчих роботах таких матеріалів і типів завдань, які б 
стимулювали економічне мислення тих, хто навчається, сприяли 
б розвитку творчості і формуванню їх компетентності; 

5) формування етичних цінностей — реалізація у роботах ви-
ховної функції економічної освіти, тобто наявність в них загаль-
нолюдських цінностей, а також правил та етики ведення бізнесу. 

6) наочність — наявність в роботах наочних матеріалів, роз-
роблених з метою активізації пізнавальної діяльності тих, хто на-
вчається (рисунки, графіки, діаграми, схеми, таблиці, конспект-
схеми, асоціативні малюнки тощо); 

7) коефіцієнт «корисно-цікаво» — визначає співвідношення 
корисної і цікавої інформації у запропонованих роботах (ідеальне 
співвідношення 50/50). 

Крім того, запропоновано три групи недоліків щодо виконан-
ня творчих робіт: 

• великий обсяг роботи — наявність у роботі багато зайвої 
інформації, яка перешкоджає студентам дійти до суті розглянутої 
проблеми, дозволяє їм проаналізувати велику кількість фактів, не 
зробивши при цьому узагальнень і, як наслідок, висновків щодо 
методики викладання даної проблеми; 

• недостатній обсяг роботи — наявність у роботі недостат-
ньої інформації для глибинного розкриття поставленої проблеми 
та неможливість досягнути цілей виконання роботи; 
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• неохайність оформлення роботи — недотримання загально 
визнаних стандартів оформлення ділових документів; велика кіль-
кість орфографічних та синтаксичних помилок; недбале ставлен-
ня до оформлення результатів своєї праці. 

За даними критеріями оцінюються всі творчі роботи з курсу 
«Методика викладання економіки» на факультеті економіки та 
управління, наприклад: економічні казки, уроки «Економіка-це…», 
«Розвиток економічного мислення як мета економічної освіти», 
«Хто такий успішний підприємець?», розроблені для відповідних 
вікових груп, а також реферати, курсові роботи та методичні розроб-
ки тематичних уроків з економіки під час проходження педагогічної 
практики. Викладач за кожним критерієм виставляє відповідні бали 
від 1 до 5. При чому за першою групою критеріїв (перші сім) бали є 
позитивними (із знаком «+»), а за другою групою (три критерія) — 
від’ємними. Після підрахунку отриманих балів визначається серед-
ній бал роботи, який переводиться в оцінку відповідно до загально 
прийнятої університетської шкали оцінювання. 

Використання запропонованих критеріїв дозволяє забезпечити 
обґрунтованість, зрозумілість, а також прозорість процесу оці-
нювання. Таким чином, дані критерії можна використовувати і 
під час впровадження в КНЕУ Європейської кредитно-транс-
фертної та акумулюючої системи (ЕКТАС). 

На основі виконаних та презентованих творчих робіт студен-
тів викладач може сформувати так зване портфоліо. При чому в 
ньому можуть бути не тільки ті завдання, які вже отримали оцін-
ки, але й роботи в стані розробок. Портфоліо може бути корис-
ним безпосередньо студентам, оскільки стимулює процес розроб-
ки нових ідей, надає інформацію щодо результатів навчання та 
прогресу, якого зміг досягти студент. Для викладача портфо-
ліо — не тільки інструмент оцінювання. Це база для оцінки змін 
в розвитку студента, виявлення його пізнавальних інтересів, спе-
цифічних талантів, а також сильних і слабких сторін мислення. 

Аналізуючи портфоліо кожного студента або творчого колек-
тиву студентів з будь-якої навчальної дисципліни, викладач може 
визначити, які результати були досягнуті після виконання кожно-
го творчого завдання, скорегувати цілі, напрями подальшого на-
вчання з дисципліни, а також методику її викладання, тобто та-
ким чином викладач має змогу більше приділити увагу 
ефективності навчання, ніж просто оцінюванню його результатів 
та забезпечити прозорість як навчання, так і оцінок. 

Висновок. При викладанні економічних дисциплін основною ме-
тою викладача повинно стати не тільки надання певних знань, але й 
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розвиток мислення та творчості студентів. Тому в межах прийнятої в 
університеті системи контролю та оцінки знань нами вважається до-
цільним використання методики процесуального оцінювання. 

За 10 років застосування елементів процесуального оцінюван-
ня, нами були виявлені такі переваги даної методики порівняно з 
традиційним оцінюванням: 

• краще пристосована до умов навчання завдяки гнучкості та 
прозорості; 

• більш справедлива порівняно з традиційними методами оці-
нювання, оскільки дозволяє оцінити не тільки кінцевий результат 
навчання, але й спостерігати за процесом його досягнення; 

• забезпечує більш широкий погляд на оцінку компетентності 
та досягнень студентів; 

• розвиває здібності студентів, в тому числі інтелектуальні та 
творчі; при чому напрям їх розвитку легше визначити на основі 
аналізу портфоліо; 

• більш адекватно оцінює реальні здібності студентів в життє-
вих ситуаціях. 

Але поряд з перевагами процесуального оцінювання існують 
аргументи проти його використання. Ця методика більш трудоміст-
ка та вимагає від викладача більше часу, зусиль та знань. По-
друге, результати оцінювання за цією методикою є менш точними, 
оскільки дуже важко розробити об’єктивну кількісну систему під-
рахунку балів, як при використанні тестів, що в свою чергу знижує 
показники валідності та надійності. В такому випадку інтерпрета-
ція результатів носить певною мірою суб’єктивний характер. Тому 
методика процесуального оцінювання потребує вдосконалення в 
напрям підвищення надійності та ефективності процедур оцінки. 

Безумовно, не можна відкидати необхідність знання теорії і 
застосування традиційних методів контролю та оцінювання 
знань студентів. На нашу думку, це є доцільним під час підсум-
кового контролю, коли потрібні конкретні, точні завдання з 
визначеною кількістю балів при правильній відповіді. Але під 
час поточного контролю необхідні творчі роботи, які дозволя-
ють студенту навчитися думати та розвинути креативність мис-
лення. Саме застосування методики процесуального оцінюван-
ня дозволяє стимулювати пізнавальну діяльність, розвивати 
студентів, а також зробити оцінку прозорою. Отже, щоб реалі-
зувати концепцію «навчання протягом всього життя» слід не 
тільки удосконалювати та робити більш жорсткою систему кон-
тролю та оцінки знань, але й удосконалювати методику викла-
дання економічних дисциплін. 


