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Формувальне оцінювання навчальних досягнень  

учнів з математики в Новій українській школі 
 

Якщо учень хоче знати, але не може,  

треба допомогти йому зробити хоч би маленький крок уперед,  

і цей крок стане джерелом емоційного стимулу думки –  

радості пізнання… 

                                                                                      В. Сухомлинський 

 

Сьогодні в Україні в умовах модернізації змісту освіти широко 

обговорюється важливість створення нових підходів до оцінки освітніх 

результатів учнів. Відповідно до Концепції Нової української школи вчитель 

повинен оволодіти методами і прийомами, що дозволяють оцінювати не тільки 

предметні, а і міжпредметні, і особистісні освітні результати учня на різних 

етапах освітнього процесу. Причому ця оцінка повинна стати засобом 

мотивації учня до досягнення високих освітніх результатів. 

Важливою проблемою в навчанні математики є підвищення 

обчислювальної культури учнів. Одним з найбільш ефективних інструментів 

розв’язання цієї актуальної проблеми є використання формувального 

оцінювання. 

В сучасній дидактиці виділяють два базових види оцінювання: 

- зовнішнє (стандартизоване) оцінювання; 

- внутрішнє (формувальне) оцінювання. 

Зовнішнє оцінювання завжди виконується суб’єктом, який не бере 

безпосередньої участі у процесі навчання. Це є порівняння одного учня з 

іншим шляхом порівняння кожної роботи з еталоном. Під час такого 

оцінювання важливо, щоб всі учні були в рівних умовах. Прикладами такого 

оцінювання є ДПА, ЗНО, різні моніторинги, річні контрольні роботи та ін. 

Внутрішнє (формувальне) оцінювання передбачає оцінку досягнень 

учня разом з вчителем, який його навчає, тобто людиною, яка знаходиться в 

процесі навчання. Цей спосіб спрямований на визначення індивідуальних 

досягнень кожного учня  та не передбачає порівнювання результатів, 

продемонстрованих іншими учнями, та висновків адміністрації за 

результатами навчання школярів. 

Формувальне оцінювання: 

- процес пошуку та інтерпретації даних, які учні та вчителі 

використовують для того, щоб з’ясувати, як далеко учні просунулись у 

вивченні предмета, куди їм треба рухатись і як це зробити найкращим 

чином; 
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- усвідомлення самим учнем дистанції між тим, чого він хоче досягти, і 

тим, де він знаходиться в даний момент; планування того, що учень 

повинен зробити, щоб цю дистанцію скоротити; 

- відбувається під час навчання і є його частиною; формувальне 

оцінювання можна розглядати як оцінювання для навчання; 

- використовується для того, щоб з’ясувати, чи досягнута мета навчання. 

Базовими принципами формувального оцінювання є: 

1. Центрованість на учневі.  В центрі уваги – учень. Головна мета – як 

покращувати і розвивати навчання. 

2. Спрямовується вчителем. Автономія, академічна свобода і високий 

професіоналізм вчителя, так як саме він визначає, що оцінювати, яким 

чином, як реагувати на інформацію, отриману в результаті оцінювання. 

3. Різнобічна результативність.  Співучасть учня в оцінюванні розвиває 

навички самооцінювання, учні глибше занурюються в матеріал, краще 

його засвоюють. 

4. Впливає на навчальний процес. Мета формувального оцінювання – 

покращити якість навчання, воно не пов’язане з певною бальною 

шкалою та може бути анонімним. 

5. Визначається контекстом. Форми і критерії оцінювання залежать від 

конкретної ситуації. 

6. Неперервність. Використовуючи набір простих технік, вчитель 

організує зворотний зв’язок: листи самооцінювання, ментальні карти, 

оцінювання за результатом та ін. 

7. Опора на якісне викладання. Формувальне оцінювання повинно 

базуватися на високому професіоналізмі вчителя. 

В наукових виданнях узагальнюється поняття “оцінка” так, як 

представлено в таблиці: 

 Зовнішня (стандартизована) Внутрішня (формувальна) 

Хто? Суб’єкт, який безпосередньо не 

бере участі в процесі навчання 

Вчитель, який навчає 

Навіщо? Фіксує рівень досягнень учнів 

за підсумками засвоєння 

конкретної теми (розділу) 

Виявляє “білі плями” у 

змісті навчального 

матеріалу 

Як? Передбачає порівняння одного 

учня з іншими шляхом 

порівняння кожної роботи з 

еталоном 

Визначає рівень 

індивідуальних досягнень 

кожного учня. Не 

передбачає порівняння 

результатів 

Для кого? Орієнтована на всю сукупність 

учнів 

Орієнтована на конкретного 

учня 
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Інструмент Використовується система 

завдань, стандартизованих за 

змістом, процедурою та 

способами перевірки 

Використовуються одиничні 

завдання, не 

стандартизовані за змістом, 

процедурою та способами 

перевірки 

Розглянемо техніки формувального оцінювання, які пропонуємо 

використовувати на уроках математики. 

1. Мініогляд. 

В кінці уроку учні на окремих листках відповідають на питання: 

- Що на уроці було найважливішим? 

- Який етап уроку був найбільш зрозумілим? 

- Що взагалі залишилось незрозумілим? 

- Які поняття хотілось би зрозуміти краще? 

2. Спрямована розшифровка. 

Учні своїми словами дають розшифровку тих понять, які були 

опрацьовані на уроці. 

3. Резюме в одному реченні. 

Учні одним реченням дають характеристику основних понять, 

розібраних на уроці. 

4. Карти додатків. 

Учні наводять приклади з життя на застосування вивченого матеріалу, 

таким чином відбувається перенос знань з теорії на практику. 

5. Тижневі звіти. 

Забезпечує швидкий зворотний зв’язок: вчитель – учень. 

- Чого я навчився цього тижня? 

- Які питання залишились для мене незрозумілими? 

- Які питання я задав би учням, якби був вчителем, щоб перевірити, чи 

зрозуміли вони матеріал? 

6. Шкала. 

На полях зошита учень креслить шкалу і відзначає хрестиком на якому 

рівні, на його думку, виконана робота. Внизу – не впорався, посередині 

– впорався, але виникли проблеми, вгорі – все вийшло. Під час перевірки 

вчитель обводить хрестик, якщо згоден з оцінкою учня, або малює свій, 

якщо не згоден. 

7. Рефлексивний екран. 

Було цікаво…Було важко…Тепер я можу…Я навчився…Я зміг…Я 

спробую…Мене здивувало…Урок дав мені для життя… 
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8. Оцінка за рівнями. 

1 – не зможу повторити; 2 – потрібна допомога; 3 – вмію; 4 – можу 

навчити. 

9. Листи самооцінки. 

Наприклад, після вивчення теми з геометрії 7 класу “Трикутники. 
Ознаки рівності трикутників” учням можна запропонувати оцінити свої 
знання та вміння за допомогою тверджень, представлених в таблиці. 

 ТАК НІ 

1 Я знаю, що таке геометрична фігура трикутник   

2 Я можу навести приклади різних видів трикутників на 
вулиці, в школі і дома 

  

3 Я знаю, що трикутники можуть мати різні властивості та 
ознаки 

  

4 Я можу назвати властивості різних видів трикутників   

5 Я роблю практичні завдання і розв’язую задачі!   

Лист самооцінки роботи в групі. 

 ТАК НІ 

1 Я був активним в групі   

2 Я відразу зрозумів, як треба виконати завдання   

3 Я пропонував декілька способів виконання завдання   

4 Я не відволікався від основної роботи   

5 Я уважно слухав, які ідеї пропонують інші учасники 
групи 

  

6 Я дуже хотів, щоб наша група виконала завдання 
правильно і швидко 

  

Лист самооцінки за результатами семестру. 

 ТАК НІ 

1 Регулярно виконував домашні завдання   

2 За потребою консультувався з вчителем   

3 Накопичував знання та виправляв оцінки   

4 Регулярно вів записи в зошиті   

5 Знаю, як працювати з довідковою літературою   

6 Вмію складати конспект вивченої теми   

7 Вмію самостійно знаходити матеріал з теми   

8 Робив усні повідомлення   

9 Брав участь в обговоренні теоретичного матеріалу   

10 Я ставив питання, якщо було щось незрозуміло   

11 Я можу розповісти, що я сьогодні дізнався на уроці   

Учителю математики Нової української школи для організації 

ефективної навчальної діяльності важливо навчити учнів принципам 

самооцінки та способам покращення власних результатів. Для цього треба 

вчитися використовувати методи та інструменти формувального оцінювання. 
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«Якщо уявити учнів в образі рослин, то зовнішня (підсумкова) оцінка, 

прийнятна для традиційного навчання, – це процес простого вимірювання 

їхнього зросту. Результати вимірювань будуть цікавими для порівняння та 

аналізу, але вони самі по собі не впливають на ріст рослин. Формувальне 

оцінювання, навпаки, схоже на підживлення і полив рослин. Тим самим 

безпосередньо впливає на їх ріст» [2]. 
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