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 Як оцінювати за 

великою кількістю 

видів діяльності 

учнів на уроці 

Скласти контрольний список певних навичок, що мають бути 

оцінені. Ці списки використовуються як критерії, щоб оцінювати 

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. 

 

 


