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Р2Р – Оцінка 
вчителя

Самооцінювання

Взаємооцінювання

Формувальне
оцінювання

Підсумкове 
оцінювання

• Рефлексія
• Самоперевірка
• Тестування 

• Оцінка учнями/ученицями
участі у груповій діяльності

Оцінювання
• Якісне (вербальне)
• Кількісне (літера чи 

цифра)

Складові формувального оцінювання 





Традиційне оцінювання

• Оцінювання знань з предмета

• Оцінювання вчителем

• …

Формувальне оцінювання
• Оцінювання учнями/ученицями, 

самооцінювання

• Оцінювання проєктів

• Оцінювання  самостійності, 
співробітництва

• Отримання повної картини навчання

• Визначення траєкторії навчання

Формувальне
оцінювання

Формувальне 

оцінювання (оцінювання 

для навчання) – це процес 

пошуку та інтерпретації 

даних, які учні й їхні 

вчителі використовують 

для того, щоб з’ясувати, 

як далеко учні вже 

просунулися у своєму 

навчанні, та куди їм 

необхідно рухатися 

найкращим чином.  

Assessment Reform Group 

(2002)



Формувальне 
оцінювання
• Оцінювання 

процесу

• Завжди позитивне

• Персоніфіковане

• Ціннісне

• Компетентнісне

• Зворотній зв'язок

Підсумкове 
оцінювання

• Оцінювання 
результату

• Оціночне судження

• Порівняння зі 
стандартом

• Виявлення прогалин 

Критерії

Інструменти 
вимірювання

Валідність 



ІнструментиВидиПорівняння власного 
поточного рівня успішності 

із попередніми 
показниками

Не передбачає порівняння 
себе з іншими

Самооцінювання

Рефлексія

Вербальне 
оцінювання

ММ (відео, аудіо, тест)

Самоперевірка 
Критерії

Зразок виконання

Тестування
Онлайн-тест

Діагностична робота



Знаю
Хочу 

дізнатися
Дізнався/
Дізналася

Заповніть першу колонку таблиці “З-Х-Д” для поняття Формувальне 
оцінювання

https://padlet.com/lana_vasylenko/d6f8shvywx5e

https://padlet.com/lana_vasylenko/d6f8shvywx5e


Самооцінювання РефлексіяСамооцінювання



Самооцінювання

Рефлексія
8, 9 клас





СамоперевіркаСамооцінювання

https://learningapps.org

https://learningapps.org/watch?v=po44i8mnv21


ТестуванняСамооцінювання



Взаємооцінювання

• це партнерська взаємодія, 
коли учні/учениці 
допомагають один одному 
покращувати свої навчальні 
результати

• не допускає оцінку особи, а 
лише оцінку відповіді чи дії

• виявлення поваги

• коректні висловлювання

• коструктивна критика

Учні й учениці:
• стають рівноправними учасниками 
освітнього процесу
• спільно створюють навчальний контент,
• обговорюють у групах складні моменти, 
• здійснюють оцінювання інших учасників, 
• використовують відгуки для 
вдосконалення своїх знань та навичок 

Вчителі:
• працюють з учнями/ученицями, щоб 

допомогти їм – критерії оцінювання
• надають всебічну підтримку
• наставники, тьютори



Варіанти завдань

• Перевірка завдання під час уроку 
чи домашнього відповідно до 
критеріїв

• Коментування виконаного 
завдання за стратегією 3 – 2 – 1

• Оцінка письмової/творчої роботи з  
коротким відгуком

• Перегляд виконаного завдання 
однокласника з використанням 
чек-листів

Інструменти

• Рубрики-критерії оцінювання
• Інструкція
• Padlet
• White boards (стікери)
• https://osvitanova.com.ua/posts/4

181-12-interaktyvnykh-onlain-
doshok-dlia-dystantsiinoho-
navchannia-ta-spilnoi-roboty

• Контрольні списки
• Чек-листи

Взаємооцінювання

https://osvitanova.com.ua/posts/4181-12-interaktyvnykh-onlain-doshok-dlia-dystantsiinoho-navchannia-ta-spilnoi-roboty


Взаємооцінювання



Оцінка вчителя

• Як змінюється при 
запровадженні 
формувального 
оцінювання?

1.Цілі оцінювання
2.Графік оцінювання
3.Методи оцінювання
4.Інструменти оцінювання

Перед початком 
класу/теми/семестру

Під час вивчення 
матеріалу/виконання 
спільного завдання

Після вивчення теми



Знаю
Хочу 

дізнатися
Дізнався/
Дізналася

Заповніть другу колонку таблиці “З-Х-Д” Що Ви хочете дізнатися про вагу 
оцінки вчителя у Формувальному оцінюванні

https://padlet.com/lana_vasylenko/d6f8shvywx5e

https://padlet.com/lana_vasylenko/d6f8shvywx5e


Спостереження



Інструменти для фіксування спостережень 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/115cFvkw_8XbGikN2
ADkK_4dJUxZ9Iwm8JvbnpvWA1Ow/edit#gid=615048057

https://docs.google.com/spreadsheets/d/115cFvkw_8XbGikN2ADkK_4dJUxZ9Iwm8JvbnpvWA1Ow/edit#gid=615048057


Інструменти

Методи

Оцінювання вчителем

Графічні

Карти знань

Завдання на 
послідовність

Схеми

Списки 
пріоритетів

Таблиці (З-Х-Д)

Наочні

Замітки, 
Оціночні листи, 

Контрольні 
списки, 

Запитання для 
обговорення, 

Спостереження 
учнів, 

Спостереження 
вчителя

Консультації

Форми

Запитання

Цифрові

Фото, відео, 
аудіо

Онлайн-форми,  
Опитувальники, 

Щоденники, 
Тести



Цифрові інструменти ФО



Plickers



Kahoot



Посібник для 
здійснення 
підсумкового 
контролю рівня 
навчальних 
досягнень учнів

у двох варіантах



Знаю
Хочу 

дізнатися
Дізнався/
Дізналася

Заповніть останню колонку таблиці “З-Х-Д”

https://padlet.com/lana_vasylenko/d6f8shvywx5e

https://padlet.com/lana_vasylenko/d6f8shvywx5e




◆Lana.vasylenko@gmail.com

◆janikoval1970@gmail.com


