
1 вересня 2019 року в Україні офіційно стартувала 

реформа освіти - Нова українська школа. 

  Освітня реформа передбачає визнання того, що існують 

аспекти освітньої системи, які необхідно вдосконалити 

або виправити. 

   У цьому полі актуальним є оновлення змісту оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкових класів з 

порушеннями інтелектуального розвитку відповідно до 

Концепції Нової української школи.  

    Тому, зважаючи на актуальність, я опрацювала тему 

«Формувальне оцінювання  у початкових класах –шлях до 

успішного навчання». Досвід роботи з цієї теми  я 

узагальнила у брошурі «Оцінювання без оцінок». 

 

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень 

учнів 1-3 класів з порушеннями інтелектуального розвитку 

у початковій школі має формувальний характер, 

здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктивних засадах, 

що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і 

самооцінювання.  

Формувальне оцінювання – це оцінювання під час навчання 

і “для навчання”.  

Водночас, значення слова “оцінювання” не обмежується 

виставленням оцінки. Це послідовна змістовна взаємодія 

між учнем, учителем і батьками щодо навчальних 



досягнень учня на підставі всім зрозумілих цілей і 

критеріїв. 

 

 

Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя 

на спостереження за навчальним поступом кожного учня. 

Воно розпочинається з перших днів навчання у школі і 

триває постійно. 

Оцінка діяльності учнів має бути позитивною. У випадку 

невдач або непосильності певної роботи для конкретного 

учня доцільно запропонувати йому легше завдання, аби 

оцінити й підтримати зусилля    

Під час організації навчання взагалі і оцінювання в 

початкових класах зокрема, створюю для учнів ситуацію 

успіху. Навіть невеличке досягнення надихає дітей. А 

вчитель, звичайно, завжди може знайти можливість 

запропонувати таку ситуацію, дати таке завдання, щоб 

навіть найслабший учень міг вирізнитися з кращого боку; 

дуже важливо похвалою відмітити навіть ледь помітне 

просування уперед: «Добре! Ти виконав завдання сьогодні 

набагато краще». 

Діти дуже чутливі до оцінювання їх дорослими. Молодші 

школярі мають характерну особливість сприймати оцінку 

за виконання якогось завдання як оцінювання себе, а тому 

негативну оцінку вони розуміють як вияв негативного 

ставлення з боку вчителя. 



Враховуючи цю вікову особливість, а також важливу роль 

початкової школи як «стартового майданчика» для того, 

щоб задати індивідуальну траєкторію особистості не 

тільки в навчальній діяльності, а й в особистісному 

розвитку, використовую формувальне оцінювання, яке на 

етапі початкових класів має включати два обов’язкових 

компоненти: 

 

1) доброзичливе ставлення до учня як до особистості; 

2) позитивне ставлення до зусиль учнів, спрямованих на 

розв’язання задач (навіть якщо ці зусилля не дали 

позитивного результату).  

Невід’ємним складником оцінювальної діяльності є 

вироблення в учнів здатності оцінювати (під 

керівництвом педагога) власний прогрес. 

 

 Формувальне оцінювання: допомагає оцінювати поступ 

дитини у навчанні. 

 Що важливо - у школах запроваджують формувальне 

оцінювання. Воно базується на тому, що досягнення 

дитини порівнюються не з результатами інших, а з її ж 

результатами в минулому. Саме такий підхід показує 

поступ дитини, дозволяє вчасно вжити заходів у разі 

труднощів у навчанні чи поведінці і не формує в дитини 

відчуття, що вона найгірша. 



 У 1-3 класах немає бальної оцінки, натомість 

визначається рівень розвитку компетентностей і 

навичок.  

Облік результатів завершального (підсумкового) 

оцінювання, що здійснюється з урахуванням динаміки 

зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці, 

фіксується учителем/учителькою у свідоцтві досягнень..  

    Отже, в умовах упровадження компетентісного 

підходу формувальне оцінювання є дієвим засобом, який 

збагачує зміст освіти низкою важливих для навчання і 

суспільного життя дитини загальнонавчальних умінь, а 

саме: організаційних, пізнавальних, рефлексивних.  

Це пояснюється орієнтацією такого оцінювання на 

розвиток конкретного учня, на формування його 

персональних якостей щонайбільше доступного рівня. За 

формувального підходу здобувається інформація про 

реальний стан навчальних досягнень учня, що дозволяє 

вчасно відреагувати на проблеми в навчанні, прийняти 

педагогічні рішення для його покращення. 

Формувальне оцінювання: 

● сприяє  впевненості у власних силах 

● надає корисні поради на певних етапах уроку 

● сигналізує про труднощі 

● забезпеує діалог «учитель-учень» 


