
     Педагогічна рада-тренінг на тему:  

 «Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів  

 у новій українській школі».   29.10.2019р.  2019-2020 н.р. 

  

Привітання 

Добридень, доброго дня,  

Мої колежанки – весела рідня!  

З новою зустріччю вас вітаю,  

День цікавий обіцяю.  

День сьогодні  хоч й робочий,  

Та на витівки охочий: 

З нами попрацює,  

З нами й пожартує! 

Вітання. Зробіть, що я проситиму. 

− З гарним настроєм хто прийшов – махніть рукою… 

− Хто чує мене – кивніть головою… 

− Хто бачить мене – прошу  оком моргнути… 

− Хто любить дітей  - прошу  сердечко зробити… 

− Хто найвеселіший – ви   всім усміхніться… 

− Хто ввічливий – сусідові злегка вклоніться. 

Вправа «Самопрезентація»  Мета:  створити умови для ефективної праці. 

- Успішність будь-якого навчального заняття, подальше психоемоційне 

самопочуття кожного з учасників навчального процесу, як і успішність 

нашої роботи  залежить від того, як нас зустрінуть (з усмішкою чи 

недоброзичливо), від атмосфери  в аудиторії. Тому педагог має докласти 

максимум зусиль, щоб створити теплу, приязну атмосферу в класі.  

- Коли нам спокійно в колективі? Коли ми між знайомих надійних друзів.   

Тож вам пропонуємо взяти участь у «самопрезентації»: одним реченням  

презентуйте свою фахову діяльність, починаючи словами  

-  «Я  не люблю хвалитися, але я …» ( маю сказати, що мені до вродоби 

самоосвіта, пізнання нового. Люблю креатив, поважаю творчих людей! 

- Ми всі фахівці своєї справи . Ми не любимо цим хвалитися але ми 

любимо вчити і вчитися. Тож … 

Слайд 2 

Вправа «Чарівна скринька» (щоденник) 

- Щоденник натякає про тему нашого спілкування сьогодні: оцінювання. 



- Молодші школярі мають характерну особливість сприймати оцінку за 

виконання якогось завдання як оцінювання себе, а тому негативну 

оцінку вони розуміють як вияв негативного ставлення до себе з боку 

вчителя. Про те, як зробити дитину не об'єктом, а співучасником власної 

оцінки, та навчити її самостійно оцінювати свої досягнення, ми 

спробуємо розібратися під час спілкування.  

 

Вправа «Труднощі оцінювання». 

 

- Кожна професія має свій інструмент. Інструментом учителя є оцінка – 

бал. А ще небезпечним інструментом є влада, яку має цей інструмент. 

Тому  буває часом важко прийняти рішення, або скажемо, у практичній 

діяльності учителя виникають специфічні труднощі оцінювання. Давайте 

попробуємо зараз сформулювати ці труднощі разом. 

Слайд 3 

 

Чи погодитися ви з таками  проблемами  оцінювання із своєї практики: 

Наприклад, 

1. Оцінювання вчителем нестандартних відповідей чи результатів 

роботи  учня носить суб’єктивний характер. 

 

2.  Вчитель намагається допомогти учневі під час відповіді(рефлекс 

солідарності).Оцінка стає способом установлення добрих 

стосунків з учнем. 

 

3. Орієнтація вчителя не на реальний результат навчання конкретного 

учня, а на його порівняння з іншим учнем. Таке оцінювання 

психологічно дуже небезпечне, оскільки не враховує, якою ціною 

здобуваються знання. 

 

4.  Оцінювання учня незалежно від життєвих обставин: « Якщо ти 

(учень) прийшов на урок, то має працювати, як усі»; 

 

5. Безпосереднє «виховання» дитини через оцінку, наприклад, 

оцінюють те, що вона забула вдома зошит чи ручку, погано 

поводилася на уроці; 

 



6. Формування в дитини залежності від оцінки. Учитель навіює учневі 

думку, що він не гідний високої оцінки, і учень, який хоче змінити 

свою оцінку, докладає значних зусиль, яких учитель не помічає. 

 

- Кожен окремий випадок виставляння оцінки позначений багатьма 

обставинами. Оцінку виставляє вчитель. Він несе відповідальність за неї 

перед учнем, батьками і суспільством.  

- Учителю необхідно пам’ятати, що  оцінне судження, яке учень вважає 

справедливим, позитивне воно чи негативне, стає стимулом його 

поведінки і діяльності  в майбутньому, впливає на його майбутню 

активність у самореалізації. Також вважається, що вдало підібрані 

форми вираження оцінних суджень стимулюють успішність учня. 

Вправа «Народ скаже, як зав’яже» 

- Що саме під час оцінювання ми маємо сформувати в дитини? (ситуацію 

успіху) 

Досить часто перепоною до успіху є самоусвідомлення себе, власна 

самооцінка. Адже й наше мислення підсвідомо дає нам програму дій: 

фіксовану (що дано, то дано; нічого змінити не можливо; долею дано) або 

розвивальну (все залежить від мене; можу змінити). 

- Попрацюйте в парах : доберіть фразеологізми, народні приказки та 

прислів’я до кожного типу самореалізації. 

 

Приказки 

Прислів’я 

Фразеологізми 

        Фіксований 

(що дано, то дано; 

нічого змінити не можливо; 

долею дано) 

Розвивальний 

(все залежить 

від мене;можу 

змінити) 

Байдики бити +  

Руки опускаються +  

Бути на сьомому небі  + 

З себе вискакувати  + 

Як кіт наплакав +  

Бути на коні  + 

З’їсти собаку  + 

У сусіда ума не позичиш +  

Брати бика за рога  + 

Не лінися рано вставати та 

змолоду більше знати 

 + 

Перемагай труднощі розумом, а 

небезпеку досвідом 

 + 



 

Представлення роботи груп 

- Отже, будь яка оцінка впливає на особистість, тож давайте 

користуватися тими вербальними формами, що спонукають до 

саморозвитку, самовдосконаленню, мотивують на подолання труднощів. 

  «Оцінювання в країнах світу»  

Слайд 4 

 Батьки і вчителі часто сперечаються, чи потрібно виставляти дітям 

оцінки, як це робити і який у них взагалі сенс?  Пропоную  приклади  кількох 

країн, де система оцінювання учнів значно відрізняється від нашої. 

 
Фінляндія 

 У фінських школах учні не отримують оцінок до 12 років. Вчителі слідкують за 

тим, щоб кожен учень прогресував у своєму особистому темпі. Вони вважають будь-яку 

оцінку перешкодою на шляху до освітніх досягнень учнів. При цьому двічі на рік батьки 

отримують звіт про навчання своїх дітей. У ньому описані досягнення дитини за семестр. 

 
 Ще в початковій школі вчителі починають вчити дитину самостійно себе 

оцінювати, розуміти свої сильні і слабкі сторони, вміти використовувати власні навички 

та ресурси для досягнення конкретних результатів. 

 Перші оцінки з’являються лише в шостому класі — від 4 до 10 балів. Найменший 

бал отримують за повне незнання предмета, тоді учню необхідно заново пройти курс. До 

речі, чотири — невипадково найнижчий бал, адже фіни вважають, що не можна 

принижувати дитину цифрою 0. Решта оцінок розподілені так: 7 балів — середній, 8 балів 

— хороший, 10 балів — прекрасний результат. 

 

Японія 

 Тут немає традиційної системи оцінювання учнів. Вчителі не ставлять оцінок за 

наявність або брак домашнього завдання чи за те, наскільки учень готовий до уроку. 

Якщо дитина готова, вчитель обводить завдання червоним кружком. Якщо ні — просто 

залишає його на майбутнє як борг. 

 Така система діє, щоб не порівнювати учнів один з одним. Натомість вчитель 

просто описує вміння дитини, її активність і творчі здібності. Хоча навіть в японській 

школі іноді перевіряють рівень знань за допомогою оцінок. Для цього періодично 

проводять тести з усіх предметів. Оцінки виставляють за 100-бальною шкалою. 

 

Франція 

 У Франції діє 20-бальна система оцінювання. Це допомагає вчителю бути більш 

неупередженим і поставити більш точну оцінку учневі. Рідко хто отримує більше ніж 17 

балів: для цього потрібно видати цікаву оригінальну думку або рішення. Отримати 

найвищий бал, на думку учнів, може лише Господь Бог, а 19 — учитель. 

 Батькам на пошту кожен семестр приходить табель успішності дитини з її оцінками 

з усіх предметів. Навіть більше, у документі є колонка, де показані оцінки за попередні 

семестри. Це дозволяє побачити всю картину в динаміці. Також для кожного предмета 

вказано найнижчий бал і найвищий. Це допомагає зрозуміти результати дитини порівняно 

із середніми показниками класу. У кінці табеля вчитель пише свою думку про учня, де 

зазначає його мотивацію, навички, поведінку тощо. 

 

Канада 



Тут немає звичних для України щоденних оцінок за відповіді біля дошки чи домашні 

завдання. Учитель лише перевіряє виконання і розбирає їх разом з дитиною. Вважається, 

що так учень не перебуватиме в постійному стресі з думкою про те, яку оцінку отримає, а 

розуміє, що все це робиться для покращення його знань. 

Оцінки ставлять тільки за контрольні та самостійні роботи, а також за виконані проекти. 

Тести в Канаді з різних дисциплін проводять регулярно. 

Оцінюють дітей буквами: А, В, С, D, F. Ставлять їх залежно від відсотка правильних 

відповідей. A+ можна отримати за результат у 95-100%. 

 

Нова початкова школа: на які моделі орієнтується Україна 

 Двічі на рік учні отримують в заклеєному конверті звіт про свою успішність, який 

вони повинні показати батькам. Ніхто не забороняє дітям порівнювати свої результати з 

результатами однокласників, але рекомендується цього не робити. 

 У цьому документі не просто виставлені оцінки. У його першій частині описані 

характеристики дитини: організованість, здатність до самостійної і командної роботи, 

ініціативність, старанність і навіть самоосвіта. 

 У другій частині стоять оцінки за предмети. При цьому з кожної дисципліни може 

стояти кілька оцінок (за конкретну тему). Наприклад, на «мовних» уроках окремо 

оцінюють читання, письмо, розмовне спілкування, грамотність. Також вчитель пише про 

переваги та проблеми учня, про те, наскільки впевнено він показує свої знання, і 

рекомендує, що робити далі. 

 

- Чия система оцінювання вам до вподоби? Чому? 

Слайд 5 

 

З 2018/2019 навчального року всі перші класи працювали за компетентнісним 

навчанням. Згодом так навчатиметься вся початкова школа. Це 

означає, що учні замість запам’ятовування інформації 

(самоціль) опановуватимуть компетентності (навчання через 

практику і тому, що знадобиться в житті). Таке навчання 

передбачає не лише опанування академічних знань (з 

математики, мов, природничих наук тощо), а й так званих 

соціальних компетентностей (уміння працювати в команді, 

вирішувати складні проблеми, пропонувати нові ідеї тощо). 

Якщо академічну частину компетентностей у школах уміють 

оцінювати, то соціальну – ні. До того ж, академічна частина 

переважно оцінюється через призму кількості помилок, хоча на 

оцінювання мають впливати і, наприклад, обсяг докладених 

зусиль і прагнення учня.  

 Тому для українських шкіл розробили нову модель оцінювання. 

 

 

 

Слайд 6 

 

https://osvitoria.media/experience/nova-pochatkova-shkola-na-yaki-modeli-oriyentuyetsya-ukrayina/


В англійській мові є два слова, які позначають оцінювання: assessment та 

evaluation. Українською їх перекладають одним словом – 

оцінювання. Англійське assessment в українській трактують як 

оцінювання “формувальне”, “формативне”, “формуюче”, 

“формаційне”, “розвивальне”, “аналітичне” тощо. А evaluation 

перекладають як “традиційне”, “підсумкове”, “сумативне” 

оцінювання. Водночас, різні автори наділяють поняття різними 

якостями, інколи заплутуючи і розпорошуючи увагу читачів.  

Слайд 7 

   І так  - ФО. ТО. Давайте розберемося.  

- Формувальне оцінювання – шлях до успішного навчання «Якщо уявити 

учнів в образі рослин, то зовнішня (підсумкова) оцінка, прийнятна для 

традиційного навчання, – це процес простого вимірювання їх зросту. 

Результати вимірювань будуть цікавими для порівняння та аналізу, але вони 

самі по собі не впливають на ріст рослин. Формувальне оцінювання, навпаки, 

схоже на підживлення і полив рослин. Тим самим безпосередньо впливає на 

їх ріст." Цит. за Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.  Формувальне 

оцінювання: від теорії до практики //  

Відеоролік  «Формувальне оцінювання» 

 

Слайд 8 

Отже, формувальним   оцінюванням називаємо інтерактивне оцінювання, що 

дає змогу вчителю визначати потреби учнів та відповідним чином адаптувати 

процес навчання. 

 

 Трактовка  ФО  в науково-педагогічній літературі: 

• Швейцарський учений Ф.Перрену трактує формувальне оцінювання як 

“будь-яке оцінювання, яке допомагає учневі навчатися та розвиватися 

”, наголошуючи на активній ролі останнього. 

• Новозеландські вчені Б.Коуві та Б.Белл як “ двосторонній процес між 

учителем та учнем з метою оптимізації процесу навчання”, 

підкреслюючи аспект співробітництва. 

• Британський вчений П.Блек – як “діяльність вчителя та учнів, яка надає 

відомості, які можуть бути використані,як зворотній зв’язок для 

кореляції навчального процесу” 

 

Слайд 9 



Численні дослідження та звіти доводять, що формувальне оцінювання (ФО) є 

надзвичайно ефективним способом підвищення досягнень учнів. Джон Хатті 

у своїх мета-дослідженнях (Visible Learning) ставить формувальне 

оцінювання на перше місце серед найбільш корисних інтервенцій в навчанні. 

Формувальне  оцінювання, яке називають також «оцінювання, що допомагає 

вчитися», в багатьох країнах вважається одним з найбільш перспективних 

напрямків реформування освіти. Звіт Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) від 2005 року доводить успішність цього 

способу оцінювання в частині покращення результатів навчання, підготовки 

учня до навчання протягом життя і вирівнювання освітніх шансів. 

Слайд 10 

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом: 

• педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами   

 діяльності учнів; 

• аналізу учнівських портфоліо, попередніх навчальних досягнень учнів,  

 результатів їхніх діагностичних робіт; 

• самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів; 

• оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми 

 батьками; 

• застосування прийомів отримання зворотного зв'язку щодо сприйняття 

 та розуміння учнями навчального матеріалу  

 

Орієнтирами для конструювання моделі формувального оцінювання у 

конкретному класі мають бути такі запитання: 

•  хто оцінює? – потрібно пам’ятати, що досягнення учня може оцінити не 

тільки вчитель, а й сам учень; 

•  як оцінювати? – оцінювання має проводитись на основі розроблених та 

затверджених критеріїв, які вчитель повідомляє учням на початку 

навчання; 

•  що оцінювати? – вміння презентувати набуті знання, спосіб виконання 

завдань, результати та спосіб їх досягнення, рівень опанування учнями 

компетентностей тощо; 



•  навіщо оцінювати? – щоб діагностувати складнощі, мотивувати, 

підтримувати успіхи у досягненні навчальних цілей, виявляти навчальні 

потреби. 

Слайд 11 

Вчитель, який використовує формувальне оцінювання 

 Визначає цілі уроку та формулює їх зрозумілою для учня мовою . 

 Встановлює разом з учнями критерії оцінювання, тобто те, що буде 

братися до уваги під час оцінки роботи учня.  

 Використовує ефективний зворотний зв’язок. Створює навчальну 

атмосферу, працюючи з учнями та батьками.  

 Може формулювати ключові запитання. Впроваджує самооцінку та 

дружню оцінку. 

 Розрізняє функції підсумкової та формувальної оцінки. 

Слайд 12 

- Вже навчальні досягнення учнів других класів НУШ підлягають 

формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) 

оцінюванню. Зверніть увагу  на порівняльну таблицю підсумкового  та 

формувального оцінювання.  

 

Формувальне оцінювання 

(assessment): 

       Обидва: Підсумкове  оцінювання (Evaluation) 

Оцінює процес 
Вимагають критеріїв 

 

 

Застосовують засоби 

вимірювання 

 

 

Є доказовими 

     Оцінює  результат 

Завжди є позитивним 
    Виносить оціночне                   

судження 

Індивідуалізоване 
    Застосовується   відповідно до    

стандартів 

Є ціннісним      Показує недоліки 

Дає зворотний зв’язок   



Провідна роль у формувальному оцінюванні належить критеріям, за якими 

воно здійснюється. Критерії оцінювання визначаються вчителем (із 

поступовим залученням до цього процесу учнів) відповідно до кожного виду 

роботи та виду діяльності учнів.  

Орієнтирами для визначення критеріїв формувального оцінювання є вимоги 

до обов'язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової 

школи, визначені Державним стандартом початкової освіти до першого 

циклу навчання (1 - 2 класи), і очікувані результати, зазначені в освітній 

програмі закладу загальної середньої освіти. 

Слайд 13 

- Як бачимо, формувальне і підсумкове оцінювання підпорядковані різним 

цілям:  

• формувальне оцінювання (assessment) має на меті підвищити якість; 

• підсумкове оцінювання (evaluation) має на меті оцінити якість. 

Слайд 14 

І ще. Формувальне оцінювання здійснюється під час навчального процесу,а   

а підсумкове – по його завершенні. Ще одна порівняльна таблиця. 

Формувальне оцінювання Підсумкове оцінювання 

Перевіряє, як триває навчання Перевіряє, що було вивчено 

Діагностувальне: ідентифікує сфери, де 

необхідне покращення 
Оціночне: вимірює досягнення певного рівня 

Ідентифікує недоліки і покращує навчання Судить про якість 

Здійснюється під час навчального процесу Відбувається в кінці навчального процесу 

Допомагає учням вчитися один в одного Змушує учнів конкурувати між собою 

 

 Звісно, формувальне оцінювання передбачає діагностику прогалин чи 

недосягнутих результатів, але в звіті чи листі, в спілкуванні з дитиною 1-2  

класів чи її батьками це має відображатися винятково позитивними 

характеристиками: замість “не знає” чи “не вміє” потрібно писати “потребує 



додаткової роботи”, “варто приділити увагу”, “потенціал для зростання 

полягає в…” тощо. 

 Формувальне оцінювання не може складатися з балу, цифри, букви чи лише 

одного слова. Батькам мають додавати обов’язково пояснення, розширену 

категорію чи словесну характеристику – написану самим вчителем чи 

складену із запропонованих варіантів. 

Слайд 15 

 

 Нове формувальне оцінювання вимагатиме і нового сприйняття з боку 

батьків:  

• їм не варто згадувати свій досвід в школі (як вчителька чи їхні батьки 

дорікали поганими оцінками), 

• не ставати в захисну позицію відносно вчителя;  

• і не нападати на дитину, якщо вона не досягла очікуваних ними 

результатів.  

 Батькам також доведеться вчитися сприймати оцінювання як відверту 

розповідь учителя про те, що відбувається з дитиною в школі, як ресурс для 

розвитку, як цінну інформацію, як запрошення до співпраці з метою розкрити 

найкращі якості маленької особистості. 

Слайд 16 

Для здійснення формувального оцінювання робоча група МОН розробила 

Свідоцтво досягнень учня. Воно потрібне для того, щоб дати батькам і учням 

зрозумілий та стукруторований зворотний зв’язок про те, що відбувалося 

протягом навчального року чи семестру. 

 



 

У першій частині свідоцтва вчитель оцінюватиме так звані соціальні і робочі 

компетентності. Наприклад, чи дитина була активною на уроці, чи ставила 

запитання про щось нове і незрозуміле, чи виявляла самостійність у роботі, 

чи була доброзичливою до інших і вирішувала конфлікти мирним шляхом. 

 

У другій частині компетентності оцінюються попредметно. Проте навчальні 

досягнення сформульовано, виходячи не з кількості помилок чи негативної 

оцінки досягнень учня, а виходячи з його моделей поведінки і процесу 

навчання. 

Компетентності в обох частинах оцінюються за допомогою чотирьох рівнів: 

“має значні успіхи”, “демонструє помітний прогрес”, “досягає результати з 

допомогою вчителя”, “потребує значної уваги і допомоги”. 

 

Як бачимо, у цьому списку немає варіанту на кшталт “низький рівень”. 

 



 У 1-2 класах оцінювання в обох частинах буде описовим. У 3 класі для 

оцінювання предметів з’являються бали.  У кінці свідоцтва є поле для 

рекомендацій учителя, в якому він може написати, що потрібно робити 

дитині для покращення результатів. Наприклад, це може бути “щодня читати 

по 15 хвилин уголос”.  Нижче є поле для зворотного зв’язку батьків. Вони 

отримують два екземпляри свідоцтва – один лишають собі, інший – 

повертають у школу. Саме в другому екземплярі вони можуть вказати свої 

побажання.  

Слайд 17 

 У другому класі рекомендовано Педагогічне спостереження за 

навчальною та іншими видами діяльності учня здійснюється учителем 

протягом року.  Результати педагогічних спостережень (зміни в поведінці 

учня, його емоційних реакціях, мотивації, вольових проявах, зниження чи 

підвищення результативності навчальної діяльності тощо) рекомендовано 

фіксувати у зошиті спостережень учителя. Іншим способом фіксації 

педагогічних спостережень може бути заповнення індивідуальної картки 

навчального поступу учня 

 Ці нотатки дозволять вчителю: 

• під час підготовки до уроку дидактично доцільно визначати навчальні 

завдання для кожної дитини  

• та під час індивідуальних зустрічей з батьками, аргументовано 

обговорювати результати навчання учня та способи їх удосконалення,  

• аргументовано робити записи у свідоцтві досягнень на початку та 

наприкінці навчального року.  

Зошит спостережень учителя ведеться у довільній формі, є його особистим 

документом та не підлягає перевірці з боку адміністрації. 

 А також,учитель може самостійно розробити оцінювальний аркуш для групи 

учнів з метою визначення рівня засвоєння матеріалу кожного розділу 

відповідно до навчальної програми, визначивши при цьому цілі з кожного 

аспекту діяльності. 

 Свідоцтво досягнень заповнюється вчителем двічі на рік. У жовтні 

заповнюється лише його перша частина, у травні - перша і друга частини. У 

свідоцтві досягнень учитель фіксує розгорнуту інформацію про навчальний 

поступ учня/учениці у школі протягом навчального року з усіх предметів 

вивчення. Документ підписують учитель і батьки. Оригінал свідоцтва 

досягнень надається батькам, а його завірена копія зберігається в особовій 

справі учня в школі. 



 Інформація про формувальне та підсумкове оцінювання результатів 

навчання учня .є конфіденційною. Вона обговорюється лише під час 

індивідуальних зустрічей учителя з учнем/ученицею та його/її батьками або 

консультацій з фахівцями, які беруть участь у розробленні індивідуальної 

траєкторії розвитку учня. 

 

Слайд 18 

Слайд 19 

Слайд 20 

Слайд 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Попрацюйте в парах : доберіть фразеологізми, народні приказки та 

прислів’я до кожного типу самореалізації. 

 

Приказки 

Прислів’я 

Фразеологізми 

        Фіксований 

(що дано, то дано; 

нічого змінити не можливо; 

долею дано) 

Розвивальний 

(все залежить 

від мене;можу 

змінити) 

Байдики бити   

Руки опускаються   

Бути на сьомому небі   

З себе вискакувати   

Як кіт наплакав   

Бути на коні   

З’їсти собаку   

У сусіда ума не позичиш   

Брати бика за рога   

Не лінися рано вставати та 

змолоду більше знати 

  

Перемагай труднощі розумом, а 

небезпеку досвідом 

  

 

Представлення роботи груп 
 

 

 

 

 

 

 

 


