
Формувальне оцінювання – оцінювання 
для навчання



Введення нового Державного стандарту 
потребує перегляду системи оцінювання 

результатів навчання у базовій школі. 

Чотири роки поспіль наших п’ятикласників 
привчали до формувального оцінювання. 
Привчали бути чесними, відповідальними 

та академічно доброчесними.



Ми звикли до таких видів зовнішнього оцінювання: 

Поточне

Тематичне

Підсумкове

Формувальне 

оцінювання може бути 

тільки внутрішнім. 

Науковці вибудували сучасну модель

формувального оцінювання і окреслили основні

етапи. Зазвичай, розпочинають із самооцінювання

учнем власної роботи і завершують оцінюванням

результату учителем.



Алгоритм діяльності вчителя під час організації формувального 

оцінювання
1.Формулювання об’єктивних і зрозумілих для 

учнів навчальних цілей.

Учитель спільно з учнями розробляє й 

обговорює цілі уроку (заняття). Ціль має бути 

вимірною, щоб через оцінювання була

можливість з’ясувати, на якому рівні вона 

досягнута.

2.Визначення разом з учнями критеріїв оцінювання.

Обговорення з учнями критеріїв оцінювання робить оцінювальну

діяльність прозорою і зрозумілою та сприяє формуванню позитивного 

ставлення до неї. Під час добору критеріїв оцінювання для кожного 

конкретного навчального завдання/системи навчальних завдань слід

враховувати, що критерії - це набір якісних характеристик результату 

навчання, які використовують для формулювання оцінювального

судження щодо нього.

3.Формування суб’єктної позиції учнів у 

процесі оцінювання.
Для організації самооцінювання і взаємооцінювання

можна використовувати різноманітні інструменти

зворотного зв’язку. Рекомендуємо, щоб зворотний

зв’язок був зрозумілим і чітким, доброзичливим та 

своєчасним. Важливо не протиставляти дітей одне

одному. Доцільно акцентувати увагу лише на 

позитивній динаміці досягнень дитини. Труднощі у 

навчанні пропонуємо обговорювати з учнем

індивідуально, аби не створювати ситуацію

колективної зневаги до дитини. Під час 

взаємооцінювання доцільно формувати уміння

коректно висловлювати думку про результат роботи

однокласника, ділитись досвідом щодо його

покращення.



4. Створення умов для формування уміння

учнів аналізувати власну навчальну

діяльність (рефлексія). 

Під час навчальної діяльності пропонуємо

спрямовувати учнів на спостереження своїх

дій та дій однокласників, осмислення своїх

суджень, дій, учинків з огляду на їх

відповідність меті діяльності й визначення

кроків подальшого навчання з метою 

покращення результатів.

5.Корегування спільно з учнями підходів до 

навчання з урахуванням результатів оцінювання.

Корекція виконаної роботи буде одним із важливих

елементів процесу поетапного формування

навчальних дій. Учитель може привернути увагу

школяра на алгоритм виконання завдання, зразок, 

на основі якого виконувалося завдання, поставити

орієнтувальне запитання тощо. Вибір інструментів

корекції здійснюють з урахуванням психологічних

особливостей дитини та рівня опанування нею 

навчального матеріалу. Під час корекції

пропонуємо надавати перевагу індивідуальній

роботі.



Для чого ми здійснюємо формувальне оцінювання

✔ Визначення сильних сторін дитини

✔ Розуміння змісту і методів  навчання

✔ Сприяння успішності дитини

✔ Розвитку саморефлексії у дітей

✔ Визначення дітей, яким потрібно більше підтримки

✔ Кращого розуміння батьками та адміністрацією 

школи прогресу учнів.



Суть 
формувального 

оцінювання

Мета 
формувального 

оцінювання

- підкреслити

досягнення учнів на                                                                                                  

рівні з

помилками.

- це систематичне 

самооцінювання учнем      

власного прогресу,           

його потреба і 

готовність оцінювати себе
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: вибудувати індивідуальну траєкторію розвитку учня

оцінити та визначити досягнення дітей на кожному 

з етапів освітнього процесу

вчасно виявити проблеми і запобігти їх нашаруванню

мотивувати учнів до прагнення здобути 

максимально можливі результати

виховувати бажання навчатись, не боятися зробити помилку, 

розвивати впевненість у своїх можливостях і здібностях



ТРАДИЦІЙНЕ ФОРМУВАЛЬНЕ

Оцінити рівень 
навчальних 
досягнень.

Оптимізація 
навчального процесу 

для розвитку 
особистості учня.

МЕТА



ФУНКЦІЇ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Формуюча Стимулююча

МотивуючаПомилки не 
виправляються, а 

аналізуються



ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ:

➤Формування впевненості у собі та у своїх можливостях

➤ Відзначення будь-якого успіху

➤ Акцентування уваги на сильних сторонах, а не на помилках

➤Діагностування досягнень на кожному етапі навчання

➤ Адаптування освітнього процесу до можливостей дитини

➤ Запобігання виробленню страху помилки

➤ Виявлення проблем і вчасне запобігань їх нашаруванню

➤ Стимулювання бажання вчитися та прагнення максимально можливих результатів



Формувальне та підсумкове оцінювання 

підпорядковані різним цілям: 

Формувальне 
оцінювання

ОБИДВА

Підсумкове 
оцінювання

Оцінює процес

Завжди є позитивним

Індивідуалізоване

Оцінює результат

Виносить оціночне
судження

Застосовується відповідно до 
стандартів

Показує недоліки
Є ціннісним,

дає зворотний зв’язок

- вимагають критеріїв

- застосовують засоби 

вимірювання

- є доказовими



Інструменти формувального оцінювання, які дозволяють вибудувати індивідуальну
траєкторію розвитку учня, діагностувати досягнення дитини, мотивувати учня, 

отримати зворотній зв'язок

Аналіз портфоліо
Перевірка рівня навчальних досягнень за допомогою портфоліо учня. Портфоліо - це 
підібрані учнем роботи із зазначенням дати, призначення яких - розповісти історію 

учнівських досягнень або поступу. Портфоліо зазвичай містить особисті роздуми учня 
з поясненнями, чому обрано ту чи ту роботу і як саме вона показує досягнення цілей 

навчання

Відповідь хором
Учні одночасно усно реагують на певну репліку. Це може бути відповідь на 

запитання, висловлення згоди чи незгоди із запропонованим твердженням, 
повторення сказаного вчителем тощо

Доповни думку Письмова перевірка розуміння стратегії, коли учні заповнюють пропуски у 
пропонованому твердженні

Самооцінювання Процес, під час якого учні збирають дані про власне навчання, аналізують що саме 
відображує їхні успіхи в досягненні навчальних цілей та планують наступні кроки

Трикутна призма (червоний, 
жовтий, зелений)

Учні дають вчителеві зворотний зв'язок, показуючи колір, що відповідає 
рівню розуміння

Є питання, в кого є відповідь? Учитель робить два набори карток. Перший набір має запитання за певним розділом 
навчання. У другому наборі містяться відповіді. Учитель роздає картки з відповідями 

учням, а потім він або учень зачитує класу питання на картці. Всі учні перевіряють свої 
картки з відповідями, щоб знайти правильну



☛ При цьому, ніхто не заперечує традиційну 12 бальну систему 

оцінювання. Із кожного предмету повинна стояти оцінка поточна, 

тематична, семестрова та річна. За рішенням педагогічної ради (за 

потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період, впродовж 

якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання. 

☛ Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Методичних рекомендацій з 

питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 

закладах загальної середньої освіти, що затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України від 30.11.2020 № 1480, заклад загальної може 

розробляти і фіксувати загальні положення щодо оцінювання результатів 

навчання учня в освітній програмі і конкретизувати їх у частині 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі 

загальної середньої освіти, що стосується системи оцінювання результатів 

навчання учня/учениці.

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77685/


У свідоцтві досягнень

✍ Графа «Характеристика навчальної діяльності» заповнюється класним

керівником за результатами спостережень, проведених спільно з вчителями-

предметниками, які працюють з класом. 

✍ Графа «Характеристика результатів навчання» здійснюється відповідно до переліку

навчальних предметів, визначених затвердженою освітньою програмою закладу. Заповнюється

з урахуванням фіксованих у класних журналах результатів досягнень учнів упродовж

навчального року. 



Нормативною базою, яка визначає зміни в системі оцінювання в 

базовій школі на основі впровадження формувального 

оцінювання, є:

✎Закони України «Про освіту» (2017) і «Про повну загальну середню освіту» (2020);

✎ Концепція Нової української школи (2016); 

✎ Державний стандарт початкової освіти (2018); 

✎ Державний стандарт базової середньої освіти (2020);

✎Методичні рекомендації МОН України щодо особливості організації освітнього процесу у першому (адаптивному) 

циклі 5 класів ЗЗСО за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська 

школа»;

(Лист МОН № 4.5/2303-21 від 06.08.2021р.46 технік формувального оцінювання);

✎ Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового 

Державного стандарту базової середньої освіти;

(Наказ МОН № 289 від 01.04.2022).


