
Алгоритм діяльності вчителя                                                                                    

щодо організації формувального оцінювання 

 

 1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей.  

Вчитель спільно з учнями розробляє й обговорює цілі уроку. 

Ціль має бути вимірною, щоб через оцінювання виміряти на якому рівні вона 

досягнута. 

Створення ефективного зворотнього зв’язку, який   має бути зрозумілим і 

чітким, доброзичливим та своєчасним. 

      2. Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання.  

    Для того щоб учень користувався отриманими знаннями він має їх вміти 

застосовувати, перетворювати, розширювати, доповнювати, знаходити нові 

зв’язки і співвідношення тощо. Це забезпечується використанням 

різноманітних прийомів, форм і методів роботи з навчальним матеріалом. 

3. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання.  

 Обговорення з учнями критеріїв оцінювання робить процес оцінювання 

прозорим  і зрозумілим для всіх суб’єктів освітнього процесу, та сприяє 

позитивному ставленню до самого  процесу. Критерії оцінювання, розроблені 

для поточного оцінювання мають описувати те, що заявлено в навчальних 

цілях. Учнів слід ознайомити  із ними до початку виконання завдання. Чим 

конкретніше сформульовані критерії оцінювання, тим зрозумілішою для учнів 

є діяльність щодо успішного виконання завдання. 

4. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну 

діяльність (рефлексія).  

У процесі навчання  першокласників важливе значення має становлення 

елементів рефлексії, спрямованих на спостереження своїх дій та дій 

однокласників, осмислення своїх суджень, дій, учинків з огляду на їх 

відповідність меті діяльності, оскільки початкові навички рефлексії як 

особистісного новоутворення у повному обсязі мають сформуватися тільки 

наприкінці молодшого шкільного віку. 

Слід зазначити, що здатність до персональної (автономної) рефлексії у 

дітей 6-7 років є достатньо обмеженою, але можливості для її розвитку 

актуалізуються під час роботи в групі. Спонукають до рефлексії запитання: 

«Що нового дізнався на уроці?», «Що привернуло твою увагу?», «Що нового 

у спілкуванні?», «Що тебе найбільше схвилювало (що нового в емоціях)?». 

 При цьому треба уникати запитань «Що сподобалось?», «Що не 

сподобалось?» без попередньої операціоналізації цього узагальнення.  

5. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням 

результатів оцінювання. 



          Формувальне оцінювання дає можливість вчителю відстежити 

процес поступу учня до навчальних цілей, корегування освітнього процесу на 

ранніх етапах, а учневі – усвідомлення відповідальності за самоосвіту.  

   Формувальне  оцінювання можна забезпечити використанням мовного 

портфоліо, основна суть якого полягає в тому, щоб показати все, на що здібні 

учні. Через твердження «Я знаю», «Я вмію» акцентуються навчальні 

досягнення учнів, розвивається здатність до самооцінювання, поступово 

збільшується відповідальність за власне навчання.  

         Під час організації навчання взагалі і оцінювання в 1 класі зокрема, 

важливо створювати для учнів ситуацію успіху. Навіть невеличке досягнення 

надихає дітей. А вчитель, звичайно, завжди може знайти можливість 

запропонувати таку ситуацію, дати таке завдання, щоб навіть найслабший 

учень міг вирізнитися з кращого боку; дуже важливо похвалою відмітити 

навіть ледь помітне просування уперед: «Добре! Твоя буква А зараз набагато 

краща». 

Діти дуже чутливі до оцінювання їх дорослими. 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. 

Враховуючи цю вікову особливість, а також важливу роль початкової 

школи як «стартового майданчика» для того, щоб задати правильну 

«траєкторію польоту» не тільки у навчальній діяльності, а й в особистісному 

розвитку, вчителю слід використовувати формувальне оцінювання, яке на 

етапі 1 класу має включати обов’язкових два компоненти: 

        1) доброзичливе ставлення до учня як до особистості; 

        2) позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв'язання 

задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).  

 

Оцінювання навчальних досягнень (узагальнююче або підсумкове 

оцінювання) 

Підсумкове оцінювання (evaluation) має на меті оцінити якість. 

На певному етапі узагальнююче оцінювання забезпечує підбиття 

підсумків щодо набутих знань та навичок. Його основна функція – 

інформувати учнів та батьків про рівень виконання роботи учнем. Оцінювання 

може служити основою підтримки, орієнтованої на досягнення мети. 

Такий вид оцінювання здійснюється шляхом спостереження і 

моніторингу після завершення довготривалого послідовного етапу навчання 

та інформує про ступінь досягнення учнями різних цілей. 

Перспективне оцінювання 



Цей тип оцінювання передбачає прогнозування майбутнього розвитку 

учня. На різних етапах навчання у школі всі, хто залучений до процесу 

навчання (учні, вчителі, батьки, шкільні психологи, адміністрація), дають 

рекомендації учневі щодо продовження його навчання в школі. Перспективне 

оцінювання поєднує основні аспекти оцінювання навчального процесу та 

оцінювання навчальних досягнень, які в поєднанні прогнозують майбутні 

перспективи учня. 

Стандартизований підхід 

Визначають три основні стандартні підходи до оцінювання учнів: за 

індивідуальними критеріями (досягнення учня порівнюються з його 

попередніми); за цільовими критеріями (досягнення учня розглядаються через 

призму визначеної навчальної цілі); за соціальними критеріями (досягнення 

учня порівнюються з досягненнями інших учнів у межах того ж класу або тієї 

ж вікової групи). 

Індивідуальний критерій. Використання індивідуального критерію для 

оцінювання означає порівняння зміни результатів індивіда (у чому різниця між 

досягненням учня минулого місяця і тепер? Чи отримані результати мають 

тимчасовий характер?). Перевагу цьому критерію як інструменту оцінювання 

передусім надають в початковій школі. Результати учня фіксуються протягом 

певного періоду, що дає можливість проаналізувати досягнення учня, а також 

те, яким чином вони змінилися. Увага! Ці досягнення не порівнюються з 

досягненнями інших учнів. У центр уваги ставиться індивідуальний прогрес.  

Такий вид оцінювання здійснюється при неформальному навчанню в 

позашкільний час, де учень самостійно оцінює власну компетентність. 

Цільовий критерій. Академічні досягнення порівнюються з навчальною 

метою. Індивідуальні досягнення в навчанні – з реально досяжною метою. 

Такий критерій оцінювання базується на визначенні ступеня досягнення цілі, 

що була визначена як кінцева. Тести, що спираються на певні критерії, мають 

чітко визначені цілі. Вони вимірюють досягнення відповідно до певних 

характеристик, визначених учителем. Це означає, що вчитель повинен 

встановити і представити цілі, які мають досягнути учні. Тому досягнення 

окремого учня не будуть порівнюватися із досягненнями інших. Якщо хочемо 

підвищити самооцінку учня та його власну репутацію, маємо керуватись 

цільовим критерієм в оцінюванні. 

Соціальний критерій. Використовуючи цей критерій як вимір, та з 

огляду на соціальні умови, в яких проходить навчання в школі, можна 

отримати необхідну інформацію про компетентність учня в порівнянні з 

іншими. Водночас визначення рівня володіння компетентностями з 



порівняльної соціальної точки зору досить сильно впливає на самооцінку 

учнів. 

Поточне оцінювання 

Поточне оцінювання в контексті класних занять може дати чітку, 

об’єктивну й розгорнуту картину дитячих здібностей та поступу.  

Головною метою поточного оцінювання є спостереження за поступом 

дитини й точна градація учнівського рівня, а також визначення дітей з 

особливими потребами, які можуть потребувати додаткової підтримки або 

втручання. Відповідне оцінювання має забезпечити активний зв’язок між 

викладацькими методами, предметом навчання і змістом вивченого.  

Автентичне оцінювання 

Відбувається постійно в контексті значеннєвого розвивального 

середовища. Воно відображає реальний цінний навчальний досвід, який 

можна фіксувати через спостереження, ситуативні записи, щоденники, 

приклади дитячих робіт, збори, портфоліо тощо. Автентичне оцінювання є 

стимулюючим і для самого учня. Воно відбувається під час процесу навчання, 

оскільки є першорядним чинником учнівського зростання. 

При оцінюванні учнів учитель має дотримуватися таких основних 

положень: 

➢ Оцінювання має бути засобом підтримки: допомагати особистості у 

визначенні власної позиції, давати поради щодо подальшої роботи, 

підвищувати самооцінку та самоповагу учнів. 

➢ Оцінювання повинне допомагати учням у визначенні власних 

можливостей. 

➢ Оцінювання має бути прозорим: учні повинні знати його основні 

критерії, зміст і цілі. Знання мають оцінюватись інакше, ніж 

компетентності та навички. 

➢ Учителеві при оцінюванні необхідно пам’ятати про функцію виділення, 

яку вони здійснюють при виставленні оцінки. Не сумарна оцінка, а 

співбесіда та звіт про навчальні досягнення мають стати 

перспективними методами та інструментами оцінювання. 

➢ Тести повинні бути розроблені таким чином, щоб вони перевіряли 

ступінь наближення до поставленої мети (тести також надають 

інформацію про якість викладання). 

 

Ситуативні рекомендації 

Ситуації  Рекомендації  

 Як оцінювати за 

великою кількістю 

Скласти контрольний список певних навичок, що мають бути 

оцінені. Ці списки використовуються як критерії, щоб оцінювати 



видів діяльності 

учнів на уроці 

оволодіння кожним учнем тієї чи іншої навички. Він може містити 

типи запитань, які ставлять учні (високий чи низький рівень), чи 

наводить учень докази своїх тверджень, або як учень відповідає на 

запитання іншого учня. 

Як оцінювати 

окремих учнів, коли 

вони працюють у 

групах 

Вибрати одного учня та спостерігати за ним упродовж певного 

часу, згодом, переключаючи увагу на іншого учня. Під час 

спостереження за учнем є змога оцінити його внесок у роботу 

групи. 

Як визначити внесок 

кожного з учнів, 

коли вони 

працюють в групах 

Варіантом вирішення є підготовка  схеми, накресленої відповідно 

до того, як учні сидять в групах. У ній робиться запис напроти 

кожного учня у випадку, коли окремий учень щось робить. Це 

можна використати в поєднанні з перевірним листом, який був 

описаний раніше. Коли всі члени групи оцінені адекватно, можна 

переходити до іншої групи. 

Як оцінювати 

знання змісту уроку 

Скласти перелік або схему, на яких представлені елементи знань, 

що мають бути засвоєні на уроці. У міру того, як учні 

використовують знання під час обговорення, презентацій, 

виконання завдань, учитель помічає для себе ступінь 

використання інформації окремими учнями. Це дозволяє 

здійснити глибшу оцінку вивченого, ніж тестування пам’яті. Цей 

стиль оцінювання дозволяє побачити, чи вміє учень застосовувати 

свої знання. 

Оцінювання після 

вправи (завдання) 

Оскільки одним зі шляхів заохочення й оцінки вивченого є 

надання учням можливості відобразити власний досвід, можна 

попросити учнів записати у вільному стилі їхні думки про вправу 

(наприклад, про алгоритм виконання вправи, найбільш ефективні 

прийоми, використані в ній, змістовну інформацію, найбільш 

важливу для даної вправи, нові для учнів питання, які йшли врозріз 

із особистими переконаннями тощо). 

Самооцінювання та 

взаємооцінювання 

між учнями 

Учні можуть використовувати критерії та перевірні листи для 

оцінювання свого власного сприйняття роботи. 

Учні, які працюють у групах, можуть оцінювати презентації один 

одного в групі. 

 

Розробка критеріїв 

 Оцінювання навчального поступу розпочинається з перших днів 

навчання дитини у школі і триває постійно. Невід’ємною частиною процесу 

оцінювання є формування здатності учнів самостійно оцінювати власний 

поступ.  

Для розробки критеріїв, з метою оцінювання роботи учнів, необхідно 

спочатку визначити, які з них дають можливість описати роботу як позитивну 

з позиції поступу. Завдання цих критеріїв не просто вимагати, щоб учні надали 

правильну відповідь на запитання, а в тому, щоб намітити, якого роду 

аргументацію мають вибудувати учні й як вони мають її донести. Ці критерії 

треба чітко та докладно пояснити учням. Корисно показати їм приклади робіт, 

які відповідають цим критеріям. Такі критерії стають дієвим інструментом 

навчання. Якщо учні знають, що важливо і що від них очікується, вони будуть 



більш ефективно слухати вказівки вчителя та намагатися зрозуміти потрібну 

їм інформацію, краще ставити запитання, які допоможуть їм зробити навчання 

більш значущим для них особисто. 

Загальні критерії для учнів (орієнтовні) 

• Учень не тільки дає відповіді, а й наводить аргументи для підкріплення 

своїх відповідей на запитання більш високого рівня. 

• Учень ставить запитання більш високого рівня своїм одноліткам і 

вчителеві. 

• Учень створює власні навчальні продукти в усній та письмовій формах 

(презентації, есе, письмові нотатки для відповідей, індивідуальні записи, 

зроблені як звіти після завершення роботи, узагальнююче опитування). 

• Учень демонструє ініціативу, мотивацію та навчання як у класі, так і за 

його межами, ставлячи запитання й ініціюючи дії, які виходять за рамки 

уроку. 

• Учень демонструє впевненість у собі в процесі навчання, ставлячи 

запитання, аналізуючи, висловлюючи ідеї, позиції та думки, точку зору, 

які відрізняються від того, що кажуть його однолітки та вчитель. 

• Учень розуміє, аналізує та синтезує інформацію. 

• Учень робить висновки, основані на інформації, отриманій у ході 

спостережень, вимірювань і експериментів. 

Спрощення процесу оцінювання 

1. Перед уроком складається перевірний лист із визначеними критеріями, 

основаними на цілях і завданнях уроку. Оцінка є найбільш надійною та 

валідною, коли вчитель чітко ставить цілі та визначає завдання уроку 

так, щоб це було зрозуміло для учнів, батьків, шкільної адміністрації та, 

коли вона має вимірники. 

2. Для того, щоб розробити вимірники для оцінювання учнівської роботи, 

учитель спочатку визначає критерії, які описують якісну роботу із 

завданням. Критерії не встановлюють, що учні повинні дати правильну 

відповідь на запитання, а описують тип розуміння й комунікації, якому 

учні мають слідувати. Коли критерії та перевірні листи вже розроблені, 

необхідно виділити час для того, щоб пояснити їх учням. Учні можуть 

самостійно розробляти перевірні листи відповідно до визначених 

критеріїв або під керівництвом вчителя. 

3. Якщо треба оцінити окремих учнів, можуть бути використані перевірні 

листи, які містять прізвище учнів, дату спостереження і тему уроку. 

4. Для кожного уроку, на якому використовується групова робота, треба 

заздалегідь вибрати групу чи окремих учнів, робота яких буде 



оцінюватись. Це дозволить планувати, хто з учнів буде опитаний і які 

його навички можуть бути оцінені в певний день. 

Загальні критерії для вчителів (орієнтовні) 

Орієнтирами для спостереження та оцінювання є загальні та конкретні 

очікувані результати, які необхідні для організації спостереження за 

навчальним поступом учня/ учениці; індивідуального обговорення 

навчального поступу учнів з батьками або особами, що їх замінюють.  

Клімат навчання 

• Учитель забезпечує проведення занять, орієнтованих на учнів, яких 

цінують як індивідів та особистостей (підтримує різноманітні 

інтерпретації предмета обговорення, підтримує учнів у висловленні, 

ідеях, думках). 

• Створене вчителем середовище на уроці, відповідає оптимальному 

змісту, принципам, активній навчальній діяльності та груповим методам 

(пристосовує умови класної кімнати до потреб уроку та спрямовує 

ефективну групову діяльність учнів, гарантує, що роботи учнів будуть 

показані в навчальному середовищі). 

• Учитель ефективно викладає матеріал відповідно до державної 

навчальної програми (намагається подати зміст програми більше ніж 

одним способом, щоб гарантувати навчання учнів на рівні його 

розуміння). 

• Учитель інтегрує в заняття ( у ході викладання матеріалу за 

обов’язковою чинною навчальною програмою) важливі у майбутньому 

наскрізні теми, пов’язані з такими питаннями, як захист навколишнього 

середовища, права дитини, громадянська позиція тощо (порушує 

комплексні питання під час загально класних обговорень, дає учням 

можливість висловити їхні думки з комплексних питань у письмовому й 

усному вигляді). 

Планування та викладання 

• Учитель розробляє інструкції та планує проведення активного навчання 

(використовує методи активного навчання, застосовує поєднання 

фронтальної, групової, парної та індивідуальної роботи, планує час 

відповідно до особливостей уроку та потреб учнів). 

• Учитель використовує питання, які змушують дітей думати, сприяти 

мисленню більш високого рівня. 

• Учитель використовує запитання для осмислення та залучення учнів до 

високого рівня мислення (ставить запитання, що активізують мислення, 

підтримує учнів у висловленні, ідеях і думках). 

Оцінювання  



• Учитель розробляє процедуру оцінювання, яка націлена на оцінку 

засвоєння змісту навчальної програми та мислення більш високо рівня. 

Результати оцінювання використовуються у процесі викладання для 

того, щоб сприяти більш ефективному навчанню учнів.  

Спостереження/документація 

У процесі організації контрольно-оцінювальної діяльності необхідно 

враховувати спостереження за навчальним поступом учнів. 

Ця форма оцінювання ефективна для визначення того, що і як вивчила 

дитина. Під час щоденних занять, об’єктивно спостерігаючи за дитиною і 

записуючи свої спостереження, можна зібрати велику кількість обґрунтованої 

та надійної інформації. Ця інформація забезпечує підґрунтя для висновків про 

стан й успіхи дитини та викладацькі підходи. Учитель постійно здійснює 

спостереження. Спостереження деколи бувають неформальними та не 

передбачають записування, а деколи спостереження ведуться з певною метою. 

Неформальне й формальне спостереження спільно дають точне бачення 

дитячих можливостей та навичок.  

Існує багато методів запису спостережень: 

• записи життєвих епізодів; 

• списки перевірки; 

• переліки; 

• фотографії та відео/аудіо записи. 

Записи життєвих епізодів 

Ці записи складають об’єктивний опис спостереження.  Час від часу 

вчитель переглядає записи, аби зробити висновок про поступ дитини.  

Наприклад: 

Ім’я:  

Дата: 

Епізод: 

Ім’я:  

Дата: 

Епізод: 

Ім’я:  

Дата: 

Епізод: 

Ім’я:  

Дата: 

Епізод: 

Ім’я:  

Дата: 

Епізод: 

Ім’я:  

Дата: 

Епізод: 

 

Списки перевірки й облікові картки 

Це прості та ефективні способи запису спостережень. В них 

визначаються конкретні типи поведінки, на яку варто звернути увагу. Вони є 

корисними і часто вживаними способами моніторингу дитячого поступу. Як 

правило, списки розвитку містять навички в тому порядку, як вони зазначені в 

програмі. 

Наприклад: Список перевірки з читання 

Критерії Постійно Інколи Рідко 

Учневі подобається читати    



Учень орієнтується у книзі    

Учень впевнено читає    

Учень має улюблені книжки    

Учень передбачає розвиток сюжету    

Учень ставить запитання, аби краще зрозуміти    

Учень обговорює свої думки з приводу прочитаного 

тощо  

   

 

Фотографії та відео/аудіо записи 

Вони є конкретними свідченнями дитячої поведінки. 
 


