
Формувальне оцінювання як інструмент підвищення якості навчання 

Оцінювання навчальних досягнень учнів — обов’язкова складова 

освітнього процесу. Нині він змінюється, тож, природно, слід переглядати й 

реалізовувати принципово нові підходи щодо оцінювання в освітній системі. 

Таким концептуальним підходом є формувальне оцінювання навчальних 

досягнень учнів, що дає змогу: 

- уникнути негативних моментів у навчанні; 

- індивідуалізувати освітній процес; 

- підвищити навчальну мотивацію й самостійність учнів. 

Формувальний підхід потребує психологічного перелаштування 

вчителя, зміни ставлення учнів і їхніх батьків до шкільних оцінок 

 Формувальне оцінювання — це інтерактивне оцінювання прогресу 

учнів, що дає змогу вчителю відповідно адаптувати освітній процес, 

опираючись на дані відстеження особистісного розвитку дітей та хід набуття 

ними навчального досвіду й компетентностей. 

«Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги до 

обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової 

школи. При цьому особливості дитини можуть впливати на темп навчання, 

внаслідок чого діти можуть досягати вказаних результатів раніше або 

пізніше від завершення зазначеного циклу чи рівня”, – написано в методичних 

рекомендаціях. 

Передбачається, що за результатами формувального оцінювання 

вчитель може підкорегувати навчальний процес, свою роботу, а також 

вибудувати індивідуальну освітню траєкторію учня. 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний поступ 

учнів; формувати в дитини впевненість у собі, наголошуючи на її сильних 

сторонах, а не на помилках, діагностувати досягнення на кожному з етапів 

навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; 

підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих 

результатів; запобігати побоюванням помилитися. 



Тому важливо не порівнювати дітей між собою, а порівнювати те, як 

дитина працювала раніше, і як – протягом періоду, що оцінюється. (Тобто 

наскільки дитина виросла над собою ж.) 

В основі формувального – позитивне оцінювання. У МОН зазначають, 

що маленькі діти сприймають оцінку за завдання як оцінювання себе 

особисто. Тому негативна оцінка в їхньому розумінні – це негативне 

ставлення до себе з боку вчителя. Методичні рекомендації пропонують, як 

уникнути цього: 

1. Доброзичливе ставлення до учня, як до особистості. 

2. Позитивне ставлення до зусиль учня, які він спрямовує, щоб 

розв’язати задачі (навіть,  якщо вони не дали позитивного результату). 

Така система дозволяє підтримати слабших учнів. Виконуючи легші 

завдання, вони не відчуватимуть себе невдахами, адже їхні зусилля 

оцінюватимуть так само, як і зусилля інших. 

Формувальне оцінювання забезпечує зворотний зв’язок учням щодо 

власного прогресу та професійного росту і має орієнтуватись на майбутнє, 

щоб допомогти учням у підготовці до успішного завершення навчального 

курсу та досягненні очікуваних навчальних результатів, які оцінюють під час 

підсумкової оцінки по завершенні вивчення навчального курсу. Результати 

формувального оцінювання можуть враховувати при визначенні кінцевої 

оцінки засвоєння навчального курсу. Це спонукає учнів до вдумливого 

ставлення до формувального оцінювання. Це також допомагає розподілити 

кінцеву оцінку на кілька проміжних, під час яких використовують різні 

методи оцінювання, і зменшує напруження, пов’язане з отриманням кінцевої 

оцінки. 

За формувальним оцінюванням відстежується особистісний розвиток 

дитини та хід опановування нею навчального досвіду як основи 

компетентності. Таке оцінювання дозволяє: 

- вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів; 



- оцінити або визначити досягнення дітей на кожному з етапів 

освітнього процесу; 

- вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаровуванню; 

- мотивувати учнів до прагнення здобути максимально можливі 

результати; 

- виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, 

відсутність побоювання помилитися, переконання у своїх 

можливостях і здібностях. 

Компоненти успішного застосування формувального оцінювання: 

- забезпечення вчителем ефективного зворотного зв’язку з учнями; 

- активна участь учнів у процесі власного навчання;  

- корегування процесу навчання з урахуванням результату 

оцінювання; 

- визнання вагомого впливу оцінювання на мотивацію та 

самоутвердження учнів, які, своєю чергою, впливають на навчання;  

- уміння учнів оцінювати свої знання самостійно. 

Як саме оцінюватимуть учнів 

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. 



 


