
Нові підходи й методи 
 системи оцінювання

 здобувачів освіти
 

Засідання педагогічної ради

Людина слабка: як тільки чує оплески, щось у ній росте і
шириться, якщо ж холодне мовчання — стискається.

Томас Манн (Thomas Mann)
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МЕТА :
 

поглибити знання про сучасні
підходи до оцінювання, 

його функції та завдання;
 

визначити сутність 
формувального оцінювання, 

його  компоненти;

дослідити інструментарій та методи,
які використовують у запропонованих

підходах до оцінювання.
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ОЧІКУВАНІ
РЕЗУЛЬТАТИ:

 

обговорити способи, як сформувати в
учнів позитивне ставлення до освітнього

процесу й відчуття обов’язку,
відповідальності за результати навчання; 

 
розглянути єдину систему вимірювання

навчальних досягнень учнів;
 

сформулювати правила оцінювання
навчальних досягнень здобувачів освіти;

4
визначити етапи моніторингу

навчальної діяльності учнів.
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Оцінювання дає
змогу: 

підвищувати відповідальність кожного
учня за формування компетенцій;

розвивати моральну самостійність
особистості та її творчу діяльність;

формувати мотивацію здобувати знання,
розвивати життєві навички й компетентності;

виховувати самокритичність , 
впевненість учня в навчальних здобутках.



Які чинники
впливають на оцінку

 

 



Компетентності учнів — інтегрований результат їхньої навчальної діяльності.
 Оцінюйте знання, вміння і навички, досвід творчої діяльності, 

досвід емоційно-ціннісних ставлень учнів. 



Стимулююча
систему

оцінювання

Її ознаки:
 - дає змогу учням досягати навчальних -

результатів і поліпшувати їх;
- заохочує апробувати різні моделі

досягнення результату без ризику отримати
за це негативну оцінку; 

- є чіткою і зрозумілою, містить конкретні
вимоги до навчальних результатів;

- розвиває в учнів упевненість у своїх
здібностях і можливостях;

- передбачає самооцінювання і
взаємооцінювання.

 

 

Основне завдання системи оцінювання — підкреслювати досягнення учнів
нарівні з помилками,оцінювати не дитину, а її діяльність.



Концепц�я НУШ
     За Концепцією НУШ оцінки мають допомагати аналізувати
індивідуальний прогрес і планувати темп навчання, а не
ранжувати учнів. Тобто оцінки — це рекомендації до дії.                      
    В основі цього підходу описове формувальне оцінювання з
елементами автентичності. 
 Основні підходи до оцінювання — компетентнісний і
позитивний. Перший передбачає оцінювання результатів
навчання відповідно до ключових компетентностей, які мають
отримати учні. Другий акцентує на досягненнях учня замість
невдач. 



Особливості
формувального

оцінювання: 
 

·націлене на
індивідуальний

прогрес кожного учня;
 

·не порівнює
досягнення різних

учнів;
 

·широко задіює
описове оцінювання;

 

·має зрозумілі для учня
критерії, тож він стає
свідомим учасником
освітнього процесу.

 

 



Формувальне оцінювання допомагає
систематично відстежувати індивідуальний

поступ кожного учня    і своєчасно корегувати його
діяльність, а не порівнювати учнів між собою  

 або з умовним еталоном. 
Так ви на ранніх стадіях діагностуєте «прогалини» в

знаннях і вміннях учня, підтримаєте його,
акцентуєте увагу на певних знаннях і навичках. 







Можливості формувального оцінювання: 
• для учня — відстежувати особистий поступ у навчанні й планувати подальші кроки з
допомогою вчителя;
• для педагога — бути поруч із учнем і вести його до успіху, вносити корективи в освітній
процес. 

Формувальне оцінювання не передбачає поняття «погано» — є те, що потрібно
доопрацювати. Такий підхід не принижує дитину, а мотивує більше працювати, щоб

поліпшити результат.



Як розвинути в учн�в
в�дпов�дальне

ставлення до навчання

заохочувати йпозитивнооцінюватидосягненняучня
 

дати учням
змогу

обирати
власну

освітню
траєкторію

 

активізуватиучнів, щоб вонибрали участь ворганізації своєїнавчальноїдіяльності
 

визначити чіткікритеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

давати
конструктивний
відгук на роботу

учня
 

зосередити

освітній

процес на

ключових

компетентнос

тях, а
 не

відтворенні

ін
формації

 



Застосовуйте самооцінювання і
взаємооцінювання

Action 4

ВзаємооцінюванняСамооцінювання

·створіть відповідний
психологічний настрій учнів  -
вони мають бути готовими
аналізувати власні
результати та отримувати
коментарі від однокласників; 
·забезпечте умови, в яких учні
знають всі критерії
оцінювання і мають змогу
самостійно зіставити з ними
свої результати.

 

·складіть із учнями програму
діяльності на наступний етап
навчання, яка враховує
попередні результати; 
·регулярно нагадуйте учням
про цілі і критерії оцінювання;
·виокремлюйте час для
самооцінювання та
взаємооцінювання на
заняттях;
·повідомляйте мету заняття
на початку уроку.
 



Критерії 
оцінювання



Як не нашкодити оцінкою: сім засторог педагогу
 

 • Не робіть оцінку самоціллю для дітей
 • Не лякайте оцінкою
 • Не викликайте до оцінки емоції страху або байдужості
 • Не карайте оцінкою і не зводьте рахунки з її допомогою
 • Не провокуйте оцінкою погорду
 • Не оцінюйте особистість
 • Не перебирайте на себе роль останньої інстанції у пошуку істини 



Форми й методи оцінювання змінюються. 
Тепер, коли в дітей стрімко знижується інтерес до навчання,

 слід перейти від системи «вчитель навчає»
 до системи «учень навчається». 

Неможливо «наповнити» людину знаннями. Можна їх
запропонувати, але опанувати їх вдасться лише

 завдяки власній діяльності.
 Людина має самостійно засвоїти, проаналізувати, осмислити. 

Ця теза влучно виглядає в афоризмі французького педагога 
Жана-Жозефа Жакото (Jean-Joseph Jacotot):

 «Навчати інших чогось означає показувати їм, що вони мають
робити, щоб навчитися того, чого їх навчають».

 У сучасній школі змінюється загальна мета оцінювання: вона
перестає бути всього лише інструментом, щоб виміряти

успішність учня, а стає засобом навчання —
 і для вчителів також. 

 



Інструменти для формувального
оцінювання



1. На засіданні предметних комісій розглянути питання впровадження формувальної системи
оцінювання здобувачів освіти з урахуванням компетентного підходу до навчання.
2. Систематично інформувати і оприлюднювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
на початку семестру, теми, контролю рівня знань учнів.
3. У навчальному процесі використовувати самооцінювання і взаємооцінювання як важливий
елемент навчальної діяльності.
4. Залучати учнів до вироблення критеріїв оцінювання певної форми роботи освітнього  процесу.
5. При формувальному оцінювання здобувачів освіти використовувати інтерактивні Інтернет-
платформи : Flinga, Formative, Quizizz, Kahoot, Plickers, Socrative.
6. З метою корегувального аналізу провести повторне анкетування здобувачів освіти у розрізі
ознайомлення з критеріями оцінювання засвоєння навчального матеріалу 
                                                                                                                                                                      ( термін: листопад 2021р).

Рішення педагогічної ради:



Have a great day ahead.

Thank you!


