
 

 

 

Система оцінювання в  
Новій українській школі 

    
 

 

 

 

НУШ – це заохочення правильної 
відповіді, а не покарання за 

неправильну  

Любов Коноваленко 
Кременчуцька гімназія №12 
 



«Школа має бути місцем із доброзичливою 
атмосферою, де дитина відповідає і не 

боїться помилитися. Саме тому, система 
оцінювання не має існувати у форматі 

помилився – покараний. Оцінки мають не 
шкодити моральному та фізичному 

здоров’ю дитини, а допомагати маленькій 
особистості зростати над собою, 

мотивувати її змінюватися на краще. НУШ 
– це заохочення правильної відповіді, а не 

покарання за неправильну. Сучасна система 
оцінювання відслідковує процес роботи над 
собою, це відображає кожен бал у Свідоцтві 

досягнень учня» 

Співавторка концепції Нової української школи 
та співзасновниця ГО “Смарт освіта” Оксана 

Макаренко  



Міністерством розроблено 
нову модель оцінювання 

учнів у межах Нової 
української школи. 

Оновлена модель 
ґрунтується на 

формувальному 
оцінюванні, яке дає 
можливість зробити 
висновки саме щодо 

процесу навчання, а не 
тільки результату (кількості 
помилок) та поступу учня. 



Стаття 17. Оцінювання результатів навчання учнів та їх 
атестація 
1. Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, 
незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів 
його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти. 
2. Основними видами оцінювання результатів навчання 
учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, 
семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова 
атестація, зовнішнє незалежне оцінювання. 
3. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів 
навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної 
програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють 
педагогічні працівники закладу освіти. 

Закон України «Про повну загальну середню освіту» 
( 2020 р.) 



Оцінювання – це теж елемент навчального 
процесу, тож воно теж повинно мати 
навчальний ефект.  Ми не маємо права 
оцінювати те, чого ми не навчили.   

                                                  Ольга Бершадська 

Оцінювання – це процес   збирання й  аналізу   
інформації з різних  джерел для глибокого  
розуміння того, що знають  і розуміють учні  
в  результаті навчання  і як  вони можуть ці  
знання застосувати.   
                 Томас А. Анджело, К. Патрисія Кросс  



Лист самооцінювання  
«Моя практика оцінювання в школі» 

  Із моєю філософією оцінювання пов'язані такі характеристики:  

Вдумливість 
Взаємодія 
Мужність 
Співчуття 
Послідовність 
Любов  
Надія  
Допитливість 
Справедливість 
Ентузіазм 
Чесність 
Самодисципліна 
Впевненість у собі 

Почуття власної  
гідності 
Знання про себе 
Віра в добро 
Позитивність 
Віра у прогрес 
Старанність 
Заохочення 
Симпатія 
Допомога 
Повага 
Ефективність 
Підтримка 

https://flinga.fi/s/F3JY64W   

https://flinga.fi/s/F3JY64W
https://flinga.fi/s/F3JY64W


Оцінювання: 
цінності та 

принципи; функції 
та форми. 



Оцінюємо навчальні досягнення учнів, а не їх 
самих. 
Оцінюємо компетентності, які на кожному етапі 
навчання мають  конкретні навчальні результати. 

Що оцінюємо? 

Для чого оцінюємо? 

Функції  (завдання) 

оцінювання 

Види оцінювання 

Надавати зворотний 

зв’язок 

Формувальне та поточне 

оцінювання 

Висловлювати підтримку Формувальне оцінювання 

Визначати наявний 

рівень компетентностей 

та навчальних досягнень 

Підсумкове оцінювання, 

ДПА, ЗНО 



Обираючи методику оцінювання, варто пам’ятати, що воно 
має кілька основних функцій: 

ФУНКЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ В НУШ 

Мотиваційна  
 
Діагностична 
 
Коригувальна 
  
Прогностична  

Розвивальна  
 
Навчальна  
 
Виховна  
 
Управлінська 



Ціннісні орієнтири оцінювання в НУШ 

Оцінювання має бути справедливим, 
об’єктивним, незалежним і доброчесним. 
 

Має здійснюватись на засадах 
компетентнісного підходу. 
  
Учні мають бути активними учасниками 
процесу оцінювання. 

  

Кожна школа і кожен вчитель мають право 
на власну систему оцінювання.  



 Форми оцінювання 

Суб’єкт 
оцінювання 

Спрямованість 
 

Умови 
спілкування 

Учитель/ 
учителька 
Однокласники/
однокласниці 
Сам 
учень/учениця 

Односпрямоване 
 
Взаємоспрямоване 
 
Самоцінювання  

Безпосереднє 
(усне) 
 
Опосередковане 
(письмове) 





Формувальне 
оцінювання. Підсумкове 

оцінювання 



У чому суть  
формувального 

оцінювання, як його 
можна застосовувати у 
базовій школі та чим 

воно відрізняється від 
звичних «оцінок в 

журналі»? 



Визначити 
досягнення. 
Адаптувати 

освітній процес. 
Звертати увагу 

на здобутки. 

Завдання формувального 
оцінювання:  

Запобігати 
проблемам у 

навчанні. 
Стимулювати 

бажання вчитися. 
Запобігти 

побоюванням 
помилитися. 



01 

02 

навчитися ставити 
конкретні цілі свого 
навчання, 
планувати, як їх 
досягти, 

03 

04 

оцінювати свої 
успіхи та 
невдачі,  

вчитися самостійно 
знаходити та 
виправляти свої 
помилки,  

планувати шлях 
від неуспіху до 

успіху. 

Учень має 



Він також є – під час підсумкового     
оцінювання. 

 Учні під час підсумкового 
оцінювання (спочатку тематичного, 

потім семестрового та річного)  мають 
продемонструвати результат 

навчання.  

А як же контроль?  



Якщо провести аналогію з кулінарією, 
формувальне оцінювання – процес 

приготування страви. Поки кухар готує, 
він може куштувати страву, додавати 

гостроти, солі, доварити чи досмажити 
продукти до більшої готовності. В 

процесі можна вдосконалити страву. 
Коли ж вона подана до столу, і змінити 

вже нічого не можна, гості куштують її 
та проводять так зване підсумкове 

оцінювання. 



Правила П/О може визначити самостійно педколектив 
школи. Наприклад, його можна проводити після вивчення кожної 
теми у вигляді діагностичних (так називаються вони у початкові 
школі), або контрольних робіт, можуть проводити практичні,  тощо. З 
мовних дисциплін, як правило, окрім тематичних, проводять слухання 
(перекази), говоріння (діалоги, усні висловлювання), письмо (диктанти, 
твори), читання. 
Міносвіти рекомендує кількість контрольних підсумкових 
точок та види робіт, але школа може адаптувати ці побажання 
під себе. Для початкової школи, яка вже вчиться за НУШ, такі вимоги 
гнучкі. Вчитель має автономію у виборі способів та видів підсумкового 
оцінювання. 
У початковій школі підсумкове оцінювання виводиться тільки в кінці 
навчального року за результатами діагностичних робіт. Окрім цього, 
вчитель може враховувати результати своїх спостережень за 
навчальним поступом учня. 

Як здійснюється підсумкове оцінювання ? 



Шкала оцінювання у початковій, базовій та 
старшій школі відрізняється.  

У 1-2 класах застосовується лише описова 
характеристика умінь учнів (вербальне 
оцінювання).  
У 3-4 класах – рівневе (початковий, середній, 
достатній та високий рівні) або вербальне 
оцінювання (за вибором школи).  
У базовій та старшій школі – 12-бальна 
шкала.  
Школа може розробити і власну шкалу 
оцінювання, наприклад, 100-бальну. Єдина 
умова: річні оцінки необхідно буде перевести у 
національну шкалу. 



Ціннісним орієнтиром НУШ – є формувальне 
оцінювання. 
Сутністю формувального оцінювання є розуміння 
процесу оцінювання. 
Оцінювати - це надавати учню постійний зворотній 
зв’язок і допомагати розвиватися. 
Підсумкове оцінювання проводиться в кінці теми, 
семестру, року. 
Підсумкове оцінювання не протиставляється 
формувальному, адже має враховувати результати 
формувального оцінювання, визначати точки 
зростання компетентностей учнів. 

Отже: 





Перш ніж розпочати викладання нової теми із застосуванням 
формувального  оцінювання, варто визначити навчальні потреби учня для 

того, щоб:  

1. ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОТРЕБ 
УЧНЯ  

зрозуміти, наскільки він готовий працювати над новою 
темою (розділом, проектом);   
оцінити наявний в учня рівень знань, умінь та уявлень 
і побудувати зв’язок між тим, що він вже знає і вміє, і тим, що 
він повинен знати по завершенні вивчення теми (розділу) 
відповідно до вимог Державних стандартів та програм;   
з’ясувати його інтереси та потреби;  
знайти слабкі місця в його знаннях щодо основних понять 
нової теми 



Якщо учитель  справді бажає впроваджувати 
формувальне оцінювання, варто формулювати 
цілі таким чином, аби вони були:  
• зрозумілими усім учням;  
• досяжними;  
• конкретними;  
• зорієнтованими на результат.  

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ УРОКУ ТА 
ФОРМУЛЮВАННЯ ЇХ 

 ЗРОЗУМІЛОЮ ДЛЯ УЧНІВ МОВОЮ  



SMART- цілі – найпоширеніший метод постановки цілей, названий за 
першими літерами англійських слів Specific (конкретна), Measurable 
(вимірювана), Achievable (досяжна), Relevant (сумісна) і Time-bound (певна в 
часі).  
 

Отже, SMART-ціль уроку в Новій українській школі:   

S –конкретна і зрозуміла ціль: учні зрозуміють ваші очікування від 
діяльності на уроці;  
M –вимірна, результат виконання цілі повинен бути вимірюваним 
(іншими словами, існують критерії оцінювання, за допомогою яких 
можна оцінити, чи досягли цієї цілі учні).  
A –орієнтована на конкретні дії.  
R –реалістична, доречна, корисна; цілі повинні бути завжди 
актуальними і не йти врозріз з іншими цілями і пріоритетами 
школи.   
T – визначена в часі; термін може бути визначений конкретною 
датою або періодом.  



 Таксономія цілей  
Блума - Андерсона 







 Учень повинен знати, що саме буде оцінюватись, а тому вчитель 
має надати дітям критерії, за допомогою яких вони самостійно чи 
під керівництвом учителя могли б перевірити досягнення цілей 
уроку (теми, розділу тощо).  
 
Критерії допоможуть учням підготуватися до оцінювання та 
виконати роботу так, щоб поставлена вчителем ціль була 
реалізована.  
 
Спочатку варто пропонувати учням готові критерії оцінювання, аби 
вони ними користувалися впродовж уроку, але згодом учні можуть 
долучатися до розробки критеріїв оцінювання разом з вчителем.  

3.  РОЗРОБЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ 
ОЦІНЮВАННЯ (РАЗОМ З УЧНЯМИ)  



ІСТОРИЧНЕ/
ЗАГАЛЬНЕ 

ЛІНГВІСТИЧНЕ 

ТЕКСТОВЕ 

Алгоритм розроблення критеріїв 
оцінювання на уроці може бути 

таким:  
     оголошення цілей уроку;  
• складання кожним учнем одного-двох 
критеріїв;  
• запис критеріїв на дошці, які запропонували 
учні;  
• аналіз критеріїв;  
• розташування критеріїв за ступенем 
важливості;  
• визначення балів кожного критерію.  



Головне у  формувальному 
оцінюванні – не 

виставлення підсумкових 
оцінок, а спрямовування 
діяльності учня в процесі 

роботи завдяки 
налагодженому 

ефективному зворотному 
зв’язку.  

4. НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 
ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

4.НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 
ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ 



виокремлення та відзначення позитивних елементів 
роботи учня; 
 зазначення того, що вимагає покращення або 
додаткової роботи з боку учня; 
вказівки, яким чином учень повинен поправити цю 
конкретну роботу; 
рекомендації учню/учениці щодо напрямів подальшої 
роботи. 
 
       Зворотний зв’язок повинен бути тісно пов’язаним з 
критеріями оцінювання, визначеними на початку 
уроку (теми, розділу тощо).  

Зворотний зв’язок є ефективним, якщо він 
складається з наступних елементів:    



Самооцінювання та 
взаємооцінювання 



5. ВПРОВАДЖЕННЯ САМООЦІНКИ ТА 
ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ  

Учні виконують тестове завдання, 
перевіряють його за наданим 
вчителем еталоном, а потім 
ставлять собі оцінку за тією 
шкалою, яка застосовується у класі 
(це можуть бути і звичайні оцінки, і 
описові характеристики, і певні 
позначки).  

НАПРИКЛАД 



Оцінюєте за чіткими критеріями.  
Маєте виявляти повагу до партнера, 
коректно добирати слова і способи 
побудови коментарів. 
Маєте допомагати один одному 
покращувати  навчальні результати. 
Пам’ятайте- взаємооцінювання не 
передбачає порівняння себе з іншими. 
 

Про що потрібно сказати учням перед 
взаємооцінюванням? 



Рефлексія – унікальна здатність людської свідомості 
сприймати саму себе в процесі пізнавальної діяльності.  
У перекладі з латинської рефлексія означає 
«звернення назад».  
Рефлексія в педагогіці – це, з одного боку, 
самоаналіз діяльності та її результатів с подальшим 
прогнозуванням майбутнього навчання; 
 з іншого - етап уроку, протягом якого учні 
осмислюють відкриті й усвідомлені ними на 
занятті ідеї. 

6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ 
РЕФЛЕКСІЇ  



Установлення 
фактів 

 (що відбулося?)  

Аналіз причин  
(чому це 

відбулося?)  

Виявлення і  
формулювання 
 результатів  

Планування  
подальших дій 

Рефлексія складається з наступних 

етапів:  



Формувальне оцінювання дає можливість 
вчителю відстежити процес поступу учня 

до навчальних цілей, корегування 
освітнього процесу на ранніх етапах, а 

учневі – усвідомлення відповідальності за 
своє навчання.   

7. КОРЕГУВАННЯ СПІЛЬНО З УЧНЯМИ 
ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ З 

УРАХУВАННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ОЦІНЮВАННЯ  



https://learningapps.org/watch?v=pmkpuceg321  

Вправа 
«Порівняння 

традиційного  та 
формувального 

оцінювання» 

https://learningapps.org/watch?v=pmkpuceg321
https://learningapps.org/watch?v=pmkpuceg321


4. Стратегії і техніки 
формувального 

оцінювання 







Або елективний тест – учитель 
роздруковує набір літер для кожного 
учня (A, Б, В, Г), ставить питання із 
варіантами відповідей, учні піднімають 
картку із зазначеною літерою, яка на 
їхню думку відповідає правильному 
варіанту відповіді.  
     Через 20 сек. вчитель наводить 
правильну відповідь 

Картки AБВГ  



Техніка «чотири вікна» - учитель після 
пояснення матеріалу, пропонує учням 

обрати певний квадрат, який відповідатиме 
типу завдання, яке виконуватиме учень: 

ПЕРЕДБАЧИТИ. ПОЯСНИТИ. ОЦІНИТИ. 
УЗАГАЛЬНИТИ. 

Чотири  
квадрати/вікна 



Зовнішнє та внутрішнє коло – 
здобувачі освіти утворюють два 
кола – зовнішнє і внутрішнє і 

стають обличчями одне до одного 
та задають запитання, потім 

зовнішнє коло пересувається і 
утворюються нові пари. 

Подвійне коло 



Словесна оцінка 
     Формувальне оцінювання допомагає вчителю 
знайти необхідні доречні слова та коментарі до різних 
видів робіт: самостійної, парної, групової, проєктної 
діяльності учнів.  
     Ці висловлювання дозволяють зробити 
зауваження без зайвих образ, підтримати та 
надихнути кожного оригінальним та несхожим на 
інших коментарем. 

https://vseosvita.ua/news/verbalne-otsiniuvannia-
uchniv-frazy-iaki-stanut-u-pryhodi-vchyteliu-44707.htm  
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Якщо робота виконана бездоганно, 
доречними будуть такі фрази: 

Супер Неймовірно 

Талановито Фантастично 

Дивовижно Приголомшливо 

Молодець Ідеально виконано 

Бездоганно Краще не буває 

Чудово Неймовірно 

Чудова робота Оригінально 

Чудова ідея Так тримати 

Прекрасно Відмінний результат 

Гарна робота Бездоганна робота 

Геніально Відмінна робота 

Гарна думка У тебе все вийшло 



Якщо ви бажаєте емоційно підтримати здобувача 
освіти, скористайтесь такими формулюваннями: 

Щодня тобі вдається усе краще В тебе є прогрес 

Ти сьогодні багато 
працювала/працював 

Це дійсно щось неймовірне 

Ти сьогодні гарно працюєш Тепер ти зрозуміла/зрозумів цей 
матеріал 

Тепер ти все зрозуміла/зрозумів Це завдання вдалося найкраще 

Старайся, ти можеш Ти вдосконалюєшся 

Тепер тебе ніщо не зупинить Вже виходить добре 

Цілком слушно Це здорово 

Отак правильно Цього разу ти це зробила\зробив 

Набагато краще Ти перевершила\перевершив себе 

Ти рухаєшся у правильному 
напрямку 

Ти докладаєш багато зусиль – у тебе 
все вийде 



Якщо у роботі є певні помилки, доречними 
будуть такі фрази: 

Уважно перевір це завдання Уважніше, будь ласка 

Відшукай помилку Перечитай, спробуй знайти помилку 

Тут сховалась помилка Спробуй самостійно знайти помилку 

Треба ще раз повторити цю 
тему 

Не все вдалося, наступного разу буде 
краще 

Треба потренуватися ще Треба попрацювати додатково над 
такими завданнями 

Спробуй ще раз розв’язати це 
завдання ппппппп 

Є над чим працювати, я тобі допоможу 

Не поспішай Потренуйся виконувати таке завдання 

Зможеш самостійно знайти 
помилку? 

Хід розв’язку правильний, спробуй 
знайти помилку  





 

 

 

 

   

«Світлофор розуміння» 

 розуміння   
    
неповне 
розуміння 
   
нерозуміння 

У кожного учня є картки трьох кольорів 
світлофора. Учитель просить учнів показувати 

карткою відповідного кольору:  
       1 варіант                    2 варіант використання         



     Їх використовує кожен учень (три кубики на 
парті: червоний, жовтий і зелений) задля того, аби 
показати вчителю те, як він розуміє матеріал.  
 
     На початку уроку зелений кубик знаходиться на 
вершині, але якщо учень не встигає за вчителем, 
жовтий кубик опиняється нагорі.  
 
      Якщо у дітей з’являються запитання, вони 
ставлять червоний кубик зверху.  

Кольорові кубики 



Варіантів цього прийому формувального 
оцінювання декілька, проте їх об’єднує 
кількість запитань (відповідей, речень, ідей 
тощо), які діти повинні назвати. 
  

Наприклад, назвати:  
3 речі, які ви дізналися під час уроку; 
2 речі, які найбільше зацікавили; 
1 річ, над якою ще слід подумати. 

3-2-1  



наслідки  
(ознаки,…) 

  

відмінності 3  

2 

1 

або  

висновок  





 Застосовується для оцінювання 
творчих робіт учнів, творів, есе. 
Учитель пропонує перевірити 
роботу однокласника. Коли учні 
коментують роботи один одного, 
вони не виставляють оцінки, а 
вказують на два позитивні 
моменти – «дві зірки» – і на один 
момент, який потребує 
доопрацювання – «побажання» 

Дві зірки і побажання 



Перед кожним уроком завжди в 

одному місці лежить «Лист захисту», 

куди кожен учень без пояснення 

причин може вписати своє прізвище 

і бути впевненим, що його сьогодні 

не запитають.  

«Захисний лист» 
(для зворотнього зв’язку) 



        На малюнку   
(на ватмані) дарц 
розподілений на кольори. 
Кожен колір відповідає  
певному твердженню.  
       Учні по закінченню 
уроку кріплять стікери  у 
відповідному секторі.  
      Правило таке: чим 
ближче  стікер до 
середини, тим більше 
вони згодні з 
твердженням. 

«Освітній дарц» 



•  Використання методики «Тижневі звіти/Звіти за 
темою» дозволяє забезпечувати швидкий зворотний 
зв’язок, за допомогою якого учні повідомляють, чого 
вони навчилися за тиждень/ протягом теми і які 
труднощі у них виникли.  

• «Звіти» – це опитувальні листи, які учні заповнюють 
один раз на тиждень, відповідаючи на 3 питання: 

• Чому я навчився за цей тиждень/ протягом теми? 
• Які питання залишилися для мене 

незрозумілими? 
• Які питання я поставив би учням, якби я був 

учителем, щоб перевірити, чи зрозуміли вони 
матеріал? 
 

Тижневі звіти/ Звіт за темою  



     Після вивчення нового матеріалу ви ставите кілька 

питань з теми, пропонуючи на вибір кілька правильних 
відповідей.  
Учні можуть відповідати за допомогою карток з номерами 
(піднімають картку з номером 1, якщо правильний перший варіант, 
картку з номером 2, якщо правильний другий варіант).  
Ті, які відповіли правильно на питання, пересідають на 
задні парти класу і виконують наступне завдання.  
      Ті, хто відповіли неправильно, сідають ближче до вчителя і той  
пояснює їм складні моменти, і знову ставить запитання. Ті, хто 
відповіли правильно – пересідають на задні парти. Решта 

пересуваються ближче до вас. Так працюєс, поки всі не засвоять 
тему.  

Вихідний квиток  



Що я знаю про 

трикутники? 

Що я хочу дізнатися 

про трикутники? 

Що я дізнався 

 (-лася) про 

трикутники? 

      

      

Таблиця ЗХД  
(Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався (-лася)) 

 

На початку вивчення теми учні заповнюють перші два 
стовпці таблиці, після завершення – третій. Потім 

порівнюють зміст стовпців таблиці 





Шаблони для здійснення 
формувального 

оцінювання 

TEACHHUB 
Незалежна Освітня Корпорація 

https://teach-hub.com/shablony-dlya-
zdijsnennya-formuvalnoho-otsinyuvannya /  
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Індивідуальна картка навчального 
поступу учня 

https://teach-hub.com/wp-content/uploads/2019/09/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8F.docx
https://teach-hub.com/wp-content/uploads/2019/09/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8F.docx
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https://teach-hub.com/wp-content/uploads/2019/09/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8F.docx


Форма оцінювання командної роботи  
 

Учні використовують цю форму , щоб оцінити свої вміння співпрацювати з іншими 



Форма оцінювання командної роботи  
 



Контрольний список для  
обговорень  

 Учень/учениця Дата Коментарі 
Постійно/ 

Іноді/ Рідко 

використовує вдалу аргументацію       

шукає точки/області  згоди з 

протилежними точками зору 
      

вдало використовує гумор при 

відповіді на протилежні думки  
      

використовує надійну інформацію для 

підтримки своїх доказів 
      

ставиться до критики своїх думок з 

повагою 
      

змінює свою думку за необхідності       



Як використати 
популярні техніки 

формувального 
оцінювання  за 

допомогою Інтернет-
інструментів? 



      Ідея цього інструменту полягає в тому, що учні мають 
вигадати газетний заголовок, який повинен бути 
написаний до теми, що вивчається, (складніший варіант – 
передати основну ідею події).  

 
Реалізація цієї техніки при дистанційному 

навчанні – з використанням онлайнової дошки 
 JamBoard (https://jamboard.google.com/),  
Mural (https://www.mural.co/),  
Padlet (https://uk.padlet.com/),  
Canva (https://www.canva.com/), де в якості заготовки 
доречно використати шаблон для проведення мозкового 
штурму 

Газетний заголовок  



      Учням дають набір словникових термінів, які вони 
сортують за заданими або створеними ними 
категоріями.  
       Цю техніку доречно використовувати дистанційно із 
застосуванням інструментів для створення онлайнових 
дошок  
JamBoard (https://jamboard.google.com/),  
Mural (https://www.mural.co/),   
Padlet (https://uk.padlet.com/),  
вправи «Таблиця відповідностей» від LearningApps 
(https://learningapps.org/) тощо. 

Сортування слів  







5. Портфоліо як прийом 
формувального 

оцінювання 



Портфоліо - це спосіб фіксування, накопичення 

продуктів навчальної діяльності, індивідуальних досягнень 
кожного здобувача освіти.  

Портфоліо завжди візуалізоване - зазвичай, у вигляді спеціальної 
папки, у якій розміщуються унаочнені матеріали: малюнки, схеми, 
матеріали письмових робіт, дослідження,  тематичні добірки ілюстрацій з 
певної теми. 

Єдиних вимог до будови/структури портфоліо 
немає. 

« Я і моя сім’я»  
«Світ моїх захоплень»  

«Мої досягнення і плани»  
«Моя творчість»  

«Мої успіхи в навчанні»  



Портфоліо розвитку або робоче 
портфоліо.  
 
Демонстраційне портфоліо або 
портфоліо учня / учениці.  
 
Тематичне або проєктне портфоліо.  
 
Учительське портфоліо.  

Які є види портфоліо? 



Технологія портфоліо 

дає також 
можливість учням 

формулювати 
власні оцінні 
судження про 

результати своєї 
діяльності 

забезпечує вчителя 
обґрунтованою 

інформацією про процес і 
результати навчальної 

діяльності учня/ учениці 
за певний відрізок 
навчального часу  

Для вчителя Для учня 



Модельна навчальна програма «Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 
клас» для закладів загальної середньої освіти   (автори Бурлака О.В., Власова Н.С., Желіба 
О.В., Майорський В.В., Піскарьова І.О., Щупак І.Я.) 



Культура оцінювання, 
розроблення правил 

оцінювання 

https://study.ed-era.com/uk/courses/course/   

https://study.ed-era.com/uk/courses/course/
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/


Кроки по формуванню: 

1.На початку н/року проводять спільні збори учителів -  виробляють 
правила, процедури оцінювання. Розробляють план оцінювання на рік. 
Враховують  досвід учителів. Відповідають на багато  питань. Наприклад, як 
часто і коли організовувати самооцінювання, оцінювання психологом 
наскрізних умінь тощо. 
2.Спільні зустрічі учителів,  учнів, батьків.  Учитель пояснює, що 
викладатиме, як оцінюватиме тощо. 
3. Спільне обговорення та затвердження критеріїв для 
формувального, поточного,  підсумкового  оцінювання. 
Отже, основні вимоги  прописано законодавчо, але внутрішні правила 
проведення оцінювання заклад   формулює самостійно. 
Традиції оцінювання ( прозорість, зрозумілість)- база для співпраці учнів-
учителів-батьків. 

Культура оцінювання - ціннісна основа, яка формує критерії, 
правила та процедури оцінювання начальних досягнень учнів 
кожної окремо взятої школи. 

Ця ідея нова, але актуальна з погляду ідеї автономії школи. 






