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МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ Д 
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Для успішного впровадження в дію прийнятої на II Всеукраїнському з ’їзді пр 
освіти Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті 
високомасштабна підготовка педагогічних кадрів. Основна мета функціонування 
навчального закладу освіти є підготовка студентів до майбутньої п р оф есій н ої діяльно  

Учителеві найчастіше доводиться у своїй повсякденній роботі здійснювати ко: 
оцінювання знань і амінь своїх учнів. Отже, контроль та оцінювання -  важливі складові пр 
діяльності педагога. Молодому педагогові необхідно вміти враховувати всі педагогічні 
відчувати етичні та правові аспекти при виставленні учневі тієї чи іншої оцінки. Відзначимо, 
проблемі приділяється сьогодні багато уваги. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів 
розробку системи оцінювання знань учнів включено до переліку найважливіших зах 
спрямовані на розвиток загальної освіти в 1999-2019 роках [1].

Протягом багатьох років у середній школі була нормативною п’ятибальна 
оцінювання. Це стало настільки звичним, що серед напрямків професійної пі 
майбутніх вчителів навіть після введення нової 12-бальної шкали все ще відсут 
дисципліна, яка б допомогла студентам проводити оцінювання навчальних досягнень 

Мета статті -  розкрити суть моделі підготовки майбутніх спеціалістів до оцін 
навчальних досягнень школярів із предметів природничого циклу. Для досягнення м 
поставили перед собою такі завдання: обмотивувати необхідність розробки коми 
моделі підготовки студентів до оцінювання; з ’ясувати складові елементи, що повинні в 
у модель підготовки студентів до оцінювальної діяльності та розкрити їхню суть і вз 
вплив на підготовку.

Вважаємо, що формування знань, умінь, і навичок у майбутніх учителів, які пов’ 
оцінювальною діяльністю, може бути ефективним, якщо його розглядати як ц 
навчальний процес. Зазначимо, що підготовка до оцінювання була в центрі уваги у 
Ксензової Г.Ю. [3], Семко М.І. [8], Погребної Е.Д. [6]. Зауважимо, що ці роботи розкр 
лише загальні аспекти діяльності, пов’язаної із оцінюванням, тому не висвіт 
особливостей у галузі природничих дисциплін, крім того, вони торкаються оцінюван 
бальною шкалою, а отже не враховують змін, які відбулися в школі у зв’язку із введен 
бальної шкали. Поглиблений теоретичний аналіз проблеми дає можливість стверджув 
потрібний новий підхід до розгляду цього питання.
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