
Формувальне 

оцінювання  в  НУШ



Формувальне оцінювання навчальних 

досягнень у Новій українській школі



Чи погодитися ви з таками  проблемами  

оцінювання із своєї практики:

1. Субєктивний характер оцінювання вчителем нестандартних 

відповідей чи результатів роботи;

2. Наявність рефлексу солідарності, коли вчитель намагається 

допомогти учневі під час відповіді. Оцінка стає способом 

установлення добрих стосунків з учнем;

3. Орієнтація 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 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.



Оцінювання в країнах світу

 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.

 - Чия система оцінювання вам до 

вподоби?



З 2018/2019 навчального року всі перші класи працюють 

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.



В англійській мові є два слова, які позначають 

оцінювання: assessment та evaluation. 

Українською їх перекладають одним словом –

оцінювання.

У Міністерстві освіти і науки розробили 

нову модель 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.



«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»

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П.

Формувальне оцінювання: від теорії до практики



Формувальне оцінювання

Під формувальним оцінюванням розуміють 

інтерактивне оцінювання прогресу учнів, що дає 

змогу вчителю визначати потреби учнів та 

відповідним чином адаптовувати 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”



 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. 



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



Вчитель, який використовує 

формувальне оцінювання ( 5 порад)

 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 оцінок.

 Розрізняє функції підсумкової та формувальної 

оцінки.



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



Формувальне і підсумкове оцінювання 
підпорядковані різним цілям:

➢формувальне оцінювання (assessment) має на меті 

підвищити якість;

➢підсумкове оцінювання (evaluation) має на меті 

оцінити якість.



Формувальне оцінювання (assessment) здійснюється під 

час навчального процесу,

підсумкове (evaluation) – по його завершенні.

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



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.



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.



Індивідуальна карта навчального поступу 

учня

 Ім’я учня 

________________________________________________

++ має значні успіхи;

 + демонструє помітний прогрес;

 V досягає результату з допомогою вчителя;

 ! потребує значної уваги і допомоги 

 Ціль/уміння                                   дата         дата      дата

 Відповідає на питання  «так/ні»    +              +             ++ 

 Відповідає на спеціальні питання   !              V           V+

 Взаємодіє з іншими












