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Безперервне оцінювання



Оцінювання має стосуватися різних форм навчання та 
особистих потреб учнів.

Учні повинні мати можливість продемонструвати, 
чому вони навчились за допомогою найбільш 
успішного для них способу.

Цілі оцінювання: 

1) навчання, 

2) праця, 

3) поведінка (окремо)





https://www.oph.fi/english/curri

cula_and_qualifications/basic_

education/curricula_2014

Наскрізні 

компетентності

формують основу для 

міждисциплінарного, 

інтегрованого 

викладання та 

навчання.
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Формувальне оцінювання 
Оцінювання відбувається так і для того, 
щоб отримати явні докази про досягнення учнів,

інтерпретувати їх та використати вчителями, 
учнями або їх однолітками для прийняття рішень 
про наступні кроки в навчанні, які, швидше за все, 
будуть кращими, ніж рішення, які вони могли б 
прийняти за відсутності цих доказів.



Можна змусити завчити, але змусити
зрозуміти — неможливо
• Усі звикли до стандартної схеми уроку: викладач заходить у клас, відмічає 

відсутніх і починає викликати учнів до дошки. Ті від хвилювання аж тремтять 
і часто не можуть згадати навіть те, що добре засвоїли. Отримують оцінки. 
Далі вчитель пояснює новий матеріал, задає завдання додому і на цьому 
урок закінчується.

• Так, відбувається щодня, щотижня, щороку. Без змін, без жодної спроби 
творчого підходу. А все через те, що система освіти базується на культі 
оцінки. Оцінювання перетворює весь навчальний процес на формальність.

• Цінність має лише тріада: знання — розуміння — вміння. Окремо — ні.

• Учень успішний тільки тоді, коли вміє самостійно мислити. Адже, якщо
дитина не зрозуміла матеріал, то і вивчити його не зможе. І оцінювання тут 
не допоможе.



Наші портфоліо







Позитивний та коригуючий зворотний зв’язок
1. Наведіть конкретні  

вчинки/рішення. 

2. Скажіть, які вигоди це 
принесло: 

• Групі
• Учаснику
• Вам особисто

3. Відзначте особисті якості, 
завдяки яким був досягнутий 
результат.

1. Відзначте дії/рішення, які 
необхідно         зберегти. 

2. Вкажіть на недоліки, які слід 
виправити. 

3. Вивчіть ідеї, які дозволять 
зберегти бажане і виправити 
недоліки.



Оцінювання результатів 
навчання учнів НУШ

Нормативні документи:
- Наказ МОН України від 16.09.2020р. № 1146 (Методичні 

рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 
третіх і четвертих класів Нової української школи.)

- Наказ МОН України від 20.08.2018р. № 924 (Рекомендації щодо 
орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів.)

- Наказ МОН України від 27.08.2019р. № 1154 (Рекомендації щодо 
орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів.)

- Наказ МОН України від 02.09.2020р. № 1096  «Про внесення 
змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного 
журналу учнів початкових класів Нової української школи»



Приклади оформлення зведеного обліку 
результатів навчання

МОВ1 Взаємодіє з іншими усно

МОВ2 Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює

текст

МОВ3.1 Створює письмові висловлювання

МОВ3.2 Взаємодіє письмово в онлайн просторі

МОВ3.3 Знаходить і виправляє орфографічні

помилки

МОВ3.4 Аналізує та редагує власне письмове

висловлювання

МОВ4 Досліджує власне індивідуальне мовлення

Скорочений буквений запис 
індексу означає освітню галузь, 
до якої належить обов'язковий 
результат навчання


