
Самооцінювання учнів – один із способів розвитку їхньої 

пізнавальної самостійності і творчої активності на уроках 

математики 

        Основна функція освіти – розкрити індивідуальність кожної дитини, 

створити умови для її розвитку, забезпечити становлення засобами освіти 

критичності, самостійності, ініціативи, творчості. Тому одне із важливих 

завдань школи –  формування сприймання дитиною навчального процесу як 

результату своєї власної діяльності, відповідальності за навчальну роботу, 

розвиток себе, своєї індивідуальності. Одним із важливих шляхів сприяння 

цьому  - залучення самих учнів в оцінку своєї навчальної діяльності. 

       Активна участь дітей в самооцінюванні своїх  досягнень на уроці дає 

змогу учню постійно й наполегливо контролювати свої власні досягнення, 

краще спланувати свій час і свою роботу,  свої успіхи спостерігати й бачити 

самому, а не чекати на їх оцінювання вчителем, частіше отримувати оцінки, 

покращити свої досягнення з предмету.  

      При організації самооцінювальної діяльності учнів на уроці вчителю 

треба виконувати такі умови: до кожної конкретної навчальної ситуації 

критерії оцінювання навчальної діяльності розробляти спільно з учнями;  

постійно створювати необхідну психологічну атмосферу довіри і 

взаєморозуміння. 

      Щоб забезпечити прозорість вироблення і застосування критеріїв 

оцінювання,  можна використати метод  «Угода».  Пропоную учням 

спільними зусиллями виробити відповідні критерії оцінювання майбутньої 

навчальної діяльності, чи форми представлення її результатів. Вироблені 

таким чином критерії записуються на дошці, а в кінці уроку стають основою 

для оцінювання роботи учнів на уроці. 

       Метод « Зіркове небо» дасть вчителю можливість отримати від учнів 

інформацію  як про ефективність застосованої форми навчальної діяльності, 

так і організувати роботу учнів з осмислення змісту навчальної діяльності. 

Для використання методу «Зіркове небо» вчителю потрібно виготувати 



макет неба (для цього підійде будь-який великий лист паперу) і вирізати 

зірки. Це можна доручити зробити й учням, що буде кращим варіантом. Зірки 

великого діаметру – завдання теми, яка вивчалась. Вони прикріплюються 

вчителем в кінці заняття на дошку. Зірочки маленького діаметру та різного 

кольору - аспекти навчальної діяльності учнів. В кінці уроку вчитель 

пропонує учням оцінити власну навчальну діяльність. Кожен учень 

прикріплює свої зірочки навколо «зірки-теми», коментуючи результати 

власної діяльності. Чим ближче учень прикріплює свої зірочки до великої 

зірки, тим ефективнішою був той чи інший аспект навчальної діяльності 

учнів на уроці. «Зіркове небо» - корисна візуальна форма, що дозволяє як 

вчителю, так і учням оцінити ефективність вивчення тематичного блоку в 

цілому. 

         Метод «Мішень» дозволяє учням оцінити різні аспекти своєї діяльності 

та врахувати думку всіх учасників навчального процесу. Учні в зошитах 

малюють мішень. Три частини мішені заповнює учень (в кожній частині 

мішені фіксується окремий аспект навчальної діяльності на уроці), в 

четвертій частині оцінку виставляє вчитель. Аспектами навчальної 

діяльності, що буде оцінюватися учнями, може бути їх участь в дискусії, 

інтелектуальній грі, робота в групі, якість виконання домашнього завдання, 

самостійної роботи, математичного диктанту тощо. В кінці уроку вчитель 

просить учнів заповнити мішень. Вчитель ставить оцінку в своєму секторі, 

аргументуючи своє рішення. Якщо оцінки вчителя та учня співпадають, 

оцінка виставляється в журнал. В разі розходження думок розпочинається 

процес погодження. Одна і та ж сама мішень може бути використана декілька 

разів. Аспекти самооцінювання учнями навчальної діяльності можуть бути 

різними і залежатимуть від змісту уроку. 

        Одним з методів зворотного зв’язку, що дозволяє вчителю отримати 

інформацію про ефективність застосованих на уроці форм і методів 

навчання, а учням  оцінити власний досвід вивченого  матеріалу, може 

стати письмове есе, в якому учні у вільному  стилі записують свої думки. Це 



можуть бути думки про хід якоїсь навчальної вправи, найбільш ефективні 

прийоми, використані вчителем на уроці, нові важливі думки чи питання. 

Для проведення загальної дискусії з оцінювання заняття педагог може 

запропонувати спочатку відмітити позитивні сторони заняття, а потім 

обговорити ті моменти, які можна було б змінити. Усний варіант цієї 

методики відомий під назвою «Дельта-плюс». 

Вчитель може запропонувати учням оцінити тільки окремий аспект 

навчального заняття використавши метод «Графік». Визначивши аспект 

уроку, що підлягатиме самооцінюванню, педагог пропонує учням поставити 

відповідну відмітку на графіку. Отримана таким чином крива дає змогу 

побачити навчальну ситуацію в цілому. 

    Інколи учню з психологічних причин важко критикувати вчителя за ті чи 

інші дії. В цьому випадку, щоб отримати повний зворотній зв'язок з учнями, 

вчитель може створити спеціальну скриньку для письмового обміну 

думками. Скринька може мати назву «Побажання вчителю». З власного 

досвіду одразу зауважу, що більшість побажань матимуть форму 

компліментів, а ті із критичних зауважень, що знайде вчитель в цій скриньці, 

допоможуть майбутні уроки зробити більш досконалими. 

     Якщо  вчителя цікавить, як оцінюють учні свою роботу протягом всього 

уроку, можна застосувати  картку досягнень, в якій учні протягом уроку 

будуть оцінювати свою навчальну діяльність, виставляючи за виконані 

завдання відповідні бали. 

 


