
 

ПРО ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Формувальне оцінювання дозволяє нам оцінити і відкоригувати 

процес навчання 

 

Формувальне оцінювання здійснюється в процесі навчання, і 

необхідне для того, щоб з’ясувати, чи успішно учні справляються, а 

також визначити, як необхідно будувати процес навчання в 

подальшому. 

 

Пропонуємо вам 15 способів, які дозволяють здійснити 

формувальне оцінювання, і які однаково добре спрацюють з учнями 

різної вікової категорії. 

 

1. Шкала. 

Напишіть 3-5 тверджень, які не є ні правильними, ні помилковими, і 

попросіть оцінити їх за шкалою від 1 до 5, де 1 – не згоден, 5 – 

повністю згоден. Якщо учні працюють в парах, попросіть їх 

порівняти і обговорити результати. 

2. Картки. 

Після вивчення нової теми роздайте учням невеликі щільні картки. 

Попросіть їх з одного боку написати, що вони зрозуміли (основну 

думку, 2-3 пропозиції), з іншого – що залишилося незрозумілим. 

Зберіть картки і проаналізуйте відповіді. За певних умов картки 

можна не підписувати. 

3. Спостереження за роботою в групах і парах. 

Спостерігайте за роботою учнів в групах і парах, складіть список 

найпопулярніших помилок і труднощів, обговоріть їх в кінці заняття 

з усім класом. 

4. Самооцінювання. 

Попросіть учнів самим оцінити, наскільки добре вони засвоїли 

матеріал. Ви можете провести усне опитування, попросити 

написати відповідь на спеціальних картках, або запропонувати 

учням оцінити свої успіхи за шкалою від 1 до 5. 



Молодші школярі можуть намалювати на великому аркуші веселий 

чи сумний смайлик, і підняти над головою лист з малюнком. 

5. Вихідний квиток. 

Після вивчення нового матеріалу ви задаєте кілька питань по темі, 

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, і так далі). Ті, хто відповість 

правильно на питання, пересідають в кінець класу, і виконують 

наступне завдання. Ті, хто відповів неправильно, сідають ближче до 

вас. Після чого ви пояснюєте їм складні моменти, і знову задаєте 

питання. Ті, хто відповів правильно – пересідають в кінець класу. 

Решта пересуваються ближче до вас, і так далі, поки все не засвоять 

тему. 

6. Тест. 

Тест можна провести як «паперовий», так і онлайн, комбінуючи 

питання різних типів. 

7. Сигнали руками. 

Домовтеся про умовні сигнали. Наприклад, учні піднімають великі 

пальці вгору, якщо добре зрозуміли тему, опускають великі пальці 

вниз, якщо не зрозуміли, махають руками, якщо, в принципі, все 

зрозуміло, але залишилися невеликі питання. 

8. Різнокольорові картки. 

В якості альтернативи сигналів руками можна використовувати 

різнокольорові картки. Наприклад, червона картка може означати, 

що учні не зрозуміли матеріал, зелена – що добре зрозуміли, жовта – 

що хотів би задати уточнюючі питання. 

9. Пишемо 2 хвилини. 

Роздайте учням картки, задайте питання по вивченій темі, і 

попросіть їх протягом 2-х хвилин написати відповідь. 

10. Інтелект-карта. 

Напишіть основні терміни, що відносяться до теми, що вивчається, і 

попросіть учнів скласти інтелект-карту, яка показує їх взаємозв’язок 

один з одним. Карту можна скласти як на аркуші паперу, так і в 



електронному вигляді, використовуючи один з численних 

безкоштовних онлайн-інструментів. 

11. Часті помилки. 

Напишіть список частих помилок, що стосуються тієї чи іншої теми, 

і обговоріть їх з учнями. 

12. Блог. 

Учні ведуть індивідуальні або групові блоги, в яких роблять невеликі 

записи, що стосуються того, що вони дізналися на занятті, що їх 

зацікавило, що залишилося незрозумілим, що вони хотіли б 

повторити або уточнити. 

13. Картки з відповідями. 

Кожному учню необхідно мати набір карток з номерами, зазвичай 

1,2,3,4. Ви зачитуєте питання і варіанти відповіді з номерами, учні 

піднімають картку з номером відповіді, яку вони вважають 

правильною. 

14. Перевірити один одного. 

Учні працюють в парах або групах, по черзі відповідаючи на 

складені вчителем питання. Вчитель спостерігає за їх роботою, при 

необхідності виправляє і допомагає. Питання, що викликали 

найбільші труднощі, можна в кінці заняття ще раз обговорити з усім 

класом. 

15. Онлайнові вікторини, тести та анкети. 

Одним із найцікавіших та найсучасніших варіантів здійснення 

формувального оцінювання є використання численних сервісів для 

проведення опитування, тестування та ігор. Серед них Triventy, 

Kahoot, OnlineTestPad, Plickers та багато інших. 

 

Формувальне оцінювання здійснюєт ься через: 

 педагогічне спостереження учителя за навчальною та іншими 

різновидами діяльності учнів; 

 аналіз портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних 

досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт; 

 самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів; 

https://teach-hub.com/chotyry-nezaminnyh-onlajnovyh-instrumenty-dlya-stvorennya-testiv-ta-anket/
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 оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми 

батьками; 

 застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо 

сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу. 

“Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних 

судженнях учителя / учнів / батьків, що характеризують процес 

навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчит еля мают ь бут и 

об’єкт ивними, конкрет ними, чіт кими, лаконічними, 

доброзичливими, слугуват и зразком для формулювання оцінних 

суджень учнями. 

В оцінному судженні відображают ь прогрес учнів т а поради щодо 

подолання ут руднень, за їхньої наявност і, у досягненні очікуваних 

результ ат ів навчання відповідно до програмових вимог“, – 

наголошують у відомстві. 

 

“У журнал та свідоцтво досягнень виставляється рівень за кожен 

результат навчання з навчальних предметів / інтегрованих курсів 

наприкінці кожного навчального семестру (триместру) та 

навчального року. Річним оцінюванням є результати навчання учнів 

за останній семестр (триместр)”, – пояснили у МОН. 

У свідоцтві досягнень має бути розгорнута інформація про 

сформованість наскрізних умінь учнів та рівні результатів 

навчання. 

Наскрізні уміння позначаються словами: 

 “має значні успіхи”; 

 “демонструє помітний прогрес”; 

 “досягає результату за допомогою дорослих”; 

 “потребує значної уваги і допомоги”. 

Рівень сформованості умінь школярів вчитель визначає на 

основі педагогічних спостережень та аналізу їхніх портфоліо. 

Також вчитель може сам визначати графічні позначки для 

заповнення свідоцтва. 

Заповнене свідоцтво підписує вчитель та батьки. Його оригінал 

надають батькам, а завірена копія зберігається в особових справах 

учнів у школі. 

 



 

НАСКРІЗНІ ВМІННЯ : 

 Розв’язую проблеми 

 Критично мислю 

 Творчо мислю (креативність) 

 Співпрацюю 

 Ефективно спілкуюся 

 Розвиваю власний емоційний інтелект 

 Досліджую 

 Організовую свою діяльність 

 Рефлексую 

 Читаю вдумливо 

 


