
Формувальне оцінювання на уроках іноземної 
мови у 1,2 класі 

 

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання, яка інтегрує і 

відображає  процеси викладання та учіння на основі взаємозв’язку.  

Формувальне оцінювання – один з видів альтернативного (нетрадиційного) 

оцінювання, який має на меті оцінювати не результат, а процес навчання. Таке 

оцінювання в іншомовному навчанні має чимало завдань, серед яких варто 

виділити наступні: 

1) мотивувати учнів до вивчення іноземної мови; 

2) формувати в дітей упевненість в собі; 

3) формувати здатність учнів до самоспостереження та усвідомлення 

відповідальності за власне учіння; 

4) спостерігати за поступом учнів в набутті первинних мовленнєвих навичок; 

5) визначати і враховувати індивідуальні особливості кожного учня/учениці; 

6) допомагати вчителю корегувати навчальний процес, підвищувати його 

якість; 

7) звертати увагу на учнів, які потребують особливої підтримки і уваги з метою 

запобігання проблем у майбутньому; 

8) забезпечувати інформацією школу та батьків про  розвиток і поступ учнів 

в  опануванні первинними мовленнєвими навичками. 

Особливістю формувального оцінювання є врахування індивідуальності кожної 

дитини, її темпераменту, особливостей сприймання інформації, стилю навчання 

тощо. Саме тому не можна порівнювати у класі результати різних учнів між 



собою. Об’єктом для розгляду на уроці мають бути порівняння попередніх 

результатів  учня/учениці з його/її наступними досягненнями. Варто помічати і 

надавати позитивний відгук навіть за маленький поступ уперед, похвалити за 

зусилля, сприяючи тим самим формуванню впевненості молодшого школяра у 

власних силах, формуючи позитивне ставлення до самого себе. 

На етапі другого класу продовжує залишатись вираженим ігровий 

мотиваційний фон. Проте, отримавши первинний навчальний досвід 

попереднього року, молодший школяр стає чутливим до оцінювання іншими – 

дорослими та однокласниками. Вербальна позитивна оцінка учнівських зусиль 

вчителем стає неабияким стимулом у навчанні і грає беззаперечну роль в 

досягненні подальших успіхів. Саме тому вчитель має зосереджуватись не на 

помилках, а на досягненнях учня. Для організації ефективного формувального 

оцінювання важливо створити доброзичливу атмосферу на уроці, в якій дитина 

не повинна боятись робити помилку, а сприймати її як одну з можливостей 

навчатись.  Вчитель дає учням зрозуміти те, що він заохочує їх розмовляти 

іноземною мовою, усвідомлюючи ризик помилки, але вітає їхню сміливість, 

намагання та зусилля. Тоді учні відчуватимуть себе у безпеці і будуть готові до 

нових «ризиків» та експериментів з іноземною мовою, ставатимуть 

ініціативними. 

 


