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Як використовувати 
формувальне оцінювання 
на практиці?

 Ми досягаємо нашої мети, коли: 
Критерій успіху створюється з учнями 

✓Після закінчення презентації я знаю із чого 
починать 

✓ Я  маю одну чи дві нові ідеї для втілення 
під час уроку 

✓ Я відчуваю, що хочу спробувати новий 
підхід



Світлана Цимбал - Святненко 

Створити дружний клас, який любить навчатися
Щоб досягти цієї мети мені 
потрібно: 

✓Бути відповідальним за своє 
навчання 

✓Поважати себе, своїх  друзів та 
вчителів у класній кімнаті  

✓Виконувати завдання, які дав 
вчитель, якомога краще 

✓Допомагати своїм 
однокласникам 

✓Ставити запитання з повагою 

✓Робити помилки і ніколи не 
здаватися
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Ми вчимося писати твір

Я знаю, що я можу написати твір, 
коли: 

✓  Я подумав про вибрану тему і її зрозумів 
✓ Я склав план, про що я можу написать 
✓ Я написав  мій твір на чернетці 
✓ Мій твір має початок, середину і кінець 
✓ Я показав чи прочитав мій твір двом 

моїм товаришам і отримав пораду 
✓ Я порадився з вчителем і виправив 

помилки 
✓  Я переписав мій твір на чистовик
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Ми вчимося додавати числа в межах до 50 

Я знаю, що я можу додавати, коли: 

✓ Я можу правильно рахувати і знаю всі числа до 
100 
✓Я правильно визначаю десятки і одиниці у 

двохзначних числах  
✓Я використувую 3-4 стратегії додавання 

(використовую числову лінійку, лічильники, 
таблицю чисел і тд.) 
✓Я знахожу правильну відповідь 
✓Мій партнер підтверджує мою відповідь
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Для роздуму:

«Скажи мені, і я забуду; 
Навчи мене, і я запам’ятаю; 
Залучи мене, і я навчусь.» 
                                    Бенджамін Франклін
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Фідбек  чи зворотній зв‘язок це важливий елемент формувального 
оцінювання. Фідбек це детальна і вчасна порада учителя про роботу учня, 
що дає змогу поглибшити розуміння предмету і покращити якість роботи.

Приклади фідбеку по літературі:

• «Чудовий початок і середина, як можна завершити 
твій твір, який кінець ти хочеш мати?»
• «Як це тобі нагадує твою родину, що є подібного і що є 
відмінного ?» 
• «Яку іншу книгу ця розповідь тобі нагадує»
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Фідбек є важливим елементом формувального оцінювання. Фідбек 
це детальна і вчасна порада учителя про роботу учня, що дає змогу 
поглибшити розуміння предмету і покращити якість роботи.

Приклади фідбеку з математики:

• «Як інакше можна вирішити цю проблему?»
• «Як можна підтвердити цю відповідь?»
•  «Як можна було б ілюструвати твою задачу?» 
• «Які математичні інструменти  можуть допомогти 
вирішити дану задачу?»
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Формувальне оцінювання

• Мета формувального оцінювання - це контроль навчання учнів, 
забезпечення вчасного фідбека (зворотнього зв’язку) –детальної 
поради, яка може бути використана вчителями, щоб покращити їхнє 
викладання, та учнями, щоб покращити їхнє навчання.

• Формувальне оцінювання:
• Допомагає учням зрозуміти їхні сильні  та слабкі сторони і зосердити 
увагу на навичках, які потребують більшої уваги і роботи 

• Допомагає вчителям розпізнати, де учням важко, і негайно звернути 
увагу на проблему
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Формувальне оцінювання покращує навчання учнів

• Учні знають і розуміють свою задачу 
• Учні відповідальні за своє навчання і завжди можуть 

звернутись до критерію успіху 
• Учні вільно ставлять запитання 
• Учні знають, що робити далі, щоб покращити якість роботи 
• Учні почувають  себе важливими і впевненими
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Формувальне оцінювання не має на меті оцінити учня, це -  допомога і акцент для 
покращення розуміння теми. 

Приклади завдань для формувального 
оцінювання – перевірка навчання:
•Контрольний список
•Вихідний квиток (від слова «вихід»)
•Конференція (розмова керована вчителем)
•Дай п’ять
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•Контрольний список  

•Вихідний квиток (від слова «вихід») 
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Конференції 
(розмова,  
керована  
вчителем) 
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Формувальне оцінювання  дуже важливе для розвитку 
вчителів і дітей.

Інші приклади завдань для формувального 
оцінювання:
•Намалювати схему  в класі, яка представляє 
розуміння теми
•Скласти одне- два речення, які виражають 
головну ідею тексту
•Математичні розмови
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•Схеми організації ідей
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•Математичні розмови (що тут зайве?)
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Формувальне оцінювання покращує практику вчителів

• Вчитель постійно спостерігає і аналізує методи, які працюють в 
класній кімнаті 
• Вчитель постійно спостерігає і аналізує методи, які не працюють 

• Вчитель постійно спостерігає і аналізує методи, які впливають на 
успіх дітей 

• Вчитель цікавиться думкою своїх учнів 

• Стосунки між вчителем і учнями змінюються на краще 

• Зароджується довіра та повага
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Що ми закріпили під час сьогоднішньої презентації? 
Формувальне оцінювання та його використання на уроках

•Мета уроку і Критерій успіху 

•Зворотний зв’ язок – фідбек 

•Завдання і вправи, під час  яких можливе 
формувальне оцінювання
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Роздумуємо разом
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Формувальне оцінювання це - 

• не є оцінкою учня, це -  допомога і акцент для покращення розуміння матеріалу 

• контроль навчання учнів

• забезпечення вчасного фідбеку (зворотнього зв’язку)

• допомога учням зрозуміти їхні сильні  та слабкі сторони

• зосередження уваги на навичках учнів, які потребують більшої роботи 

• допомога вчителям дізнатися, де учням важко, і звернення уваги на проблему
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Використані ресурси

• https://www.cmu.edu/teaching/assessment/basics/formative-
summative.html#:~:text=Examples%20of%20formative%20assessments%20include,research%20propo
sal%20for%20early%20feedback 

• https://wodb.ca/ 

• https://www.studenthandouts.com/graphic-organizers/ 

• https://www.optics4kids.org/optical-illusions
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