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Вступ
Êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíà îñâіòà â Óêðàїíі – öå âіäïîâіäü íà
âèêëèêè ñó÷àñíîãî ñóñïіëüñòâà, íà âèìîãè íîâîãî ïîñòіíäóñòðіàëüíîãî іíôîðìàöіéíîãî åòàïó â éîãî ðîçâèòêó, êîëè íà ïåðøå
ìіñöå ó ïðîöåñі âèðîáíèöòâà ñòàâèòüñÿ ëþäèíà ç її ïîòðåáàìè,
іíòåðåñàìè, åìîöіÿìè, çäіáíîñòÿìè, à êëþ÷îâèìè ïîíÿòòÿìè її
óñïіøíîї äіÿëüíîñòі ñòàþòü åôåêòèâíіñòü і ðåçóëüòàòèâíіñòü.
Ïіä åôåêòèâíіñòþ ðîçóìієòüñÿ íàñàìïåðåä çäàòíіñòü ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî áåç ïîñòіéíîãî êåðіâíèöòâà, áðàòè íà ñåáå âіäïîâіäàëüíіñòü çà âëàñíîї іíіöіàòèâè; óìіííÿ àíàëіçóâàòè íîâі
ñèòóàöії òà çàñòîñîâóâàòè âæå íàÿâíі çíàííÿ äëÿ òàêîãî àíàëіçó, âçàєìîäіÿòè â êîëåêòèâі і â ðåçóëüòàòі – çíàõîäèòè і ïðèéìàòè îïòèìàëüíå ðіøåííÿ.
Ðåôîðìóâàííÿ îñâіòè â Óêðàїíі çóìîâëåíî ìîäåðíіçàöієþ
óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà â êîíòåêñòі ñâіòîâèõ òåíäåíöіé. Òîìó
é ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî íåîáõіäíіñòü òðàíñôîðìóâàòè îñâіòó
ñàìå ç ïî÷àòêîâîї ëàíêè.
Çìіñò òà îñíîâíі íàïðÿìêè îñâіòíüîї ðåôîðìè ïðåäñòàâëåíі
ó «Çàêîíі ïðî îñâіòó», ó êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè,
ó Äåðæàâíèõ ñòàíäàðòàõ ïî÷àòêîâîї øêîëè.
Ó øêіëüíó ïðàêòèêó âïðîâàäæóþòüñÿ íîâі îñâіòíі òèïîâі
ïðîãðàìè äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè, ÿêі ðîçðîáëåíі íà îñíîâі
êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó, ùî, çîêðåìà, ïåðåäáà÷àþòü íå
ëèøå ôіêñàöіþ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íÿ, à é îöіíêó òà ñóïðîâіä ïðîãðåñó éîãî îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü.
Çà íîâèì Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї øêîëè îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî
öèêëіâ ïî÷àòêîâîї îñâіòè (1–2 і 3–4 êëàñè), ùî äàє ìîæëèâіñòü óðàõîâóâàòè âіêîâі òà ïñèõîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі ðîçâèòêó
äіòåé, çàáåçïå÷óâàòè ïîäîëàííÿ ðîçáіæíîñòåé ó äîñÿãíåííÿõ,
çóìîâëåíèõ ãîòîâíіñòþ äî çäîáóòòÿ îñâіòè.
Ó ìèíóëîìó ñèñòåìà îöіíþâàííÿ âèêîíóâàëà ïåðåäîâñіì
ôóíêöіþ çîâíіøíüîãî ïіäñóìêîâîãî êîíòðîëþ ç áîêó â÷èòåëÿ,
à ñàìà íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü ó÷íÿ çàëèøàëàñÿ áåç íàëåæíîї
óâàãè, ùî çíèæóâàëî åôåêòèâíіñòü íàâ÷àííÿ â öіëîìó.
Îöіíþâàííÿ â ñó÷àñíіé óêðàїíñüêіé øêîëі ґðóíòóєòüñÿ íà
ïîëîæåííÿõ äèòèíîöåíòðè÷íîї ïåäàãîãіêè, ÿêі âèçíà÷àþòü
ïåðøî÷åðãîâіñòü іíòåðåñіâ òà îñîáèñòіñíèõ çàïèòіâ ó÷íÿ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ.
Ó÷íі ïî÷àòêîâîї øêîëè ÷óòëèâî ñòàâëÿòüñÿ äî îöіíêè, àâòîðèòåò ó÷èòåëÿ äëÿ íèõ є ïðіîðèòåòíèì. ×àñòî íèçüêèé áàë
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ìîëîäøі øêîëÿðі ñïðèéìàþòü ÿê íåãàòèâíó îöіíêó ñâîєї îñîî
áèñòîñòі, ðîáëÿ÷è âèñíîâîê: «ß îäåðæàâ íèçüêó îöіíêó. Ó÷èòåëü і áàòüêè íåçàäîâîëåíі ìíîþ. ß ïîãàíèé ó÷åíü». Öå ïðèçâîäèòü äî ïîñëàáëåííÿ ìîòèâàöії ó íàâ÷àííі, çíåâіðè
ó âëàñíèõ ñèëàõ, çíèæåííÿ ñàìîîöіíêè.
Ñàìå òîìó â 1–2 êëàñàõ ïî÷àòêîâîї øêîëè ïðîïîíóєòüñÿ
ëèøå ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ, ÿêå çäіéñíþєòüñÿ âåðáàëüíî
íà ñóá’єêò-ñóá’єêòíèõ çàñàäàõ òà ïåðåäáà÷àє:
– ôîðìóâàííÿ âïåâíåíîñòі â ñîáі, ó ñâîїõ ìîæëèâîñòÿõ;
– âіäçíà÷åííÿ áóäü-ÿêîãî óñïіõó;
– àêöåíòóâàííÿ óâàãè íà ñèëüíèõ ñòîðîíàõ, à íå íà ïîìèëêàõ;
– äіàãíîñòóâàííÿ äîñÿãíåíü íà êîæíîìó ç åòàïіâ íàâ÷àííÿ;
– àäàïòóâàííÿ îñâіòíüîãî ïðîöåñó äî ìîæëèâîñòåé äèòèíè;
– çàïîáіãàííÿ âèðîáëåííþ ñòðàõó ïîìèëêè;
– âèÿâëåííÿ ïðîáëåì і â÷àñíå çàïîáіãàííÿ їõ íàøàðóâàííþ;
– ñòèìóëþâàííÿ áàæàííÿ â÷èòèñÿ òà ïðàãíåííÿ ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèõ ðåçóëüòàòіâ1.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ є îäíієþ ç óìîâ åôåêòèâíîї ðåàëіçàöії ðåôîðìóâàííÿ óêðàїíñüêîãî îñâіòíüîãî ïðîñòîðó. Íàðàçі òàêå îöіíþâàííÿ àêòèâíî âèêîðèñòîâóєòüñÿ â÷èòåëÿìè,
çîêðåìà â ïî÷àòêîâіé øêîëі, ó ìåæàõ ðåàëіçàöії ðåôîðìè
«Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà».
Óòіì àêòóàëіçàöіÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ ìàє ñâîї
ñêëàäíîñòі, ÿêі ïîÿñíþþòüñÿ íàñàìïåðåä íåîáõіäíіñòþ çìіíè
ñòåðåîòèïіâ ó ïіäõîäàõ äî îöіíþâàííÿ, îñìèñëåííÿ ìіñöÿ é
ðîëі ôîðìóâàëüíîї îöіíêè â ïðîöåñі êîíòðîëþ íàâ÷àëüíèõ
äîñÿãíåíü ó÷íіâ, ðîçðîáêîþ åôåêòèâíèõ ôîðì її ðåàëіçàöії,
âèêîðèñòàííÿ ôîðì íàâ÷àííÿ, ÿêі àêòèâіçóþòü ñàìîñòіéíó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ і ïðèíöèïè ñïіâïðàöі â íàâ÷àëüíîìó êîëåêòèâі.
Ñàìå òîìó òåîðåòè÷íі òà ïðàêòè÷íі àñïåêòè ôîðìóâàëüíîãî
îöіíþâàííÿ ïîòðåáóþòü äåòàëüíіøîãî âèñâіòëåííÿ.
Âіäïîâіäíî äî öієї àêòóàëüíîї ïðîáëåìè áóëè âèçíà÷åíі öіëі
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî ïîñіáíèêà «Òåîðіÿ і ïðàêòèêà ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ»:
– ðîçêðèòè ñóòíіñíі îçíàêè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ;
– ïðîàíàëіçóâàòè éîãî âіäìіííîñòі âіä ïîòî÷íîãî òà ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ;
1 Íàêàç № 924 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàöіé
ùîäî îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ ïåðøîãî êëàñó ó Íîâіé óêðàїíñüêіé øêîëі» //https://mon.gov.ua/storage/app/media/
zagalna%20serednya/924.pdf.
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– ïðåäñòàâèòè îñíîâíі ïðèíöèïè òà óìîâè åôåêòèâíîї ðåàëіçàöії ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ;
– îõàðàêòåðèçóâàòè îñíîâíі åòàïè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ;
– ðåïðåçåíòóâàòè òåõíіêè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ
â 1–2 êëàñàõ ïî÷àòêîâîї øêîëè.
Ó ïðîöåñі ñòâîðåííÿ ïîñіáíèêà áðàëèñü äî óâàãè êîíöåïòóàëüíі іäåї àíãëіéñüêèõ ó÷åíèõ Ã. Àéçåíêà, Ï. Áëåêà, Ä. Âіëüÿìà, Ñ. Áåðòà, Ê. Ãіïñà, Ì. Î’Ëiðі òà іíøèõ ó öàðèíі òåîðії
îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ, çîêðåìà êîíöåïòóàëüíå ïîëîæåííÿ, ùî îöіíþâàííÿ íå ïîâèííå îáìåæóâàòèñÿ
âèìіðþâàííÿì ðіâíÿ äîñÿãíåíü ó÷íіâ, à ìàє âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê çàñіá ïîêðàùåííÿ
ð
їõíіõ äîñÿãíåíü [2,
[ 7]]2.
Ìåòîäîëîãі÷íèì ïіäґðóíòÿì öüîãî ïîñіáíèêà ïåðåäóñіì
є îñíîâíі ïîëîæåííÿ êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ,
âèñâіòëåíі â íàóêîâèõ ïðàöÿõ óêðàїíñüêèõ ó÷åíèõ ç ïðîáëåì
ñóòíîñòі òà øëÿõіâ ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé
òà їõ îöіíþâàííÿ: Ò. Áàéáàðè, Í. Áіáіê, Ì. Âàøóëåíêà,
І. Ãóäçèê, Î. Ñàâ÷åíêî, Î. Õîðîøêîâñüêîї, Î. Ëîêøèíîї,
Î. Ïåðøóêîâîї, Î. Ëÿøåíêà òà іí.
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íèìè çàñàäàìè äîñëіäæåííÿ ñòàëè òåîðåòè÷íі ïîëîæåííÿ òà òåõíîëîãії ðåàëіçàöії ñèñòåìè êîíòðîëþ
é îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ íà çàñàäàõ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó, ÿêі ïðåäñòàâëåíі â ðîáîòàõ Î. Îâ÷àðóê,
Î. Îíîïðієíêî, Ê. Ïîíîìàðüîâîї, Í. Ïàðõîìåíêî, Þ. Íàéäè,
À. Öèìáàëàðó, Ð. Øèÿíà òà іí.
Ó öèõ ïðàöÿõ çìіñò, ìåòîäè îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ ðîçãëÿäàþòüñÿ íà îñíîâі çіñòàâëåííÿ î÷іêóâàíèõ
ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ç ієðàðõієþ éîãî öіëåé, íàãîëîøóєòüñÿ,
ùî õàðàêòåð ìàòåðіàëó, ôîðìà éîãî ïðåçåíòàöії, çàñîáè êîíòðîëþ òà îöіíþâàííÿ ìàþòü ïåðåäáà÷àòè âèñîêèé ñòóïіíü
ñàìîñòіéíîñòі øêîëÿðіâ. Îáґðóíòîâóєòüñÿ âàæëèâà ðîëü ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ ÿê ñêëàäîâîї ñó÷àñíîї ñèñòåìè îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ.
Öі ïîëîæåííÿ ñòàëè çàñàäíè÷èìè äëÿ çìіí ó ñèñòåìі îöіíþâàííÿ â êîíòåêñòі ðåôîðìóâàííÿ óêðàїíñüêîї øêіëüíîї
îñâіòè.
O’Leary M. Towardsa Balanced Assessment Systemin Irish
Primaryand secondary schools / Michael O’Leary // Oideas.
Vol. 52. – Dublin : Department of Education and Skills, 2006. –
P. 7–24.
2
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Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî ïîñіáíèê «Òåîðіÿ і ïðàêòèêà ôîðìóâàëüü
íîãî îöіíþâàííÿ» ñòàíå êîðèñíèì äëÿ â÷èòåëіâ ïî÷àòêîâîї
øêîëè, ìåòîäèñòіâ, ñòóäåíòіâ – óñіõ ó÷àñíèêіâ ðåôîðìè çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè «Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà», ÿêі çàöіêàâëåíі â çàñòîñóâàííі ñó÷àñíèõ òåõíîëîãіé îöіíþâàííÿ, ùî
ñòèìóëþþòü îöіííó ñàìîñòіéíіñòü äіòåé і çàáåçïå÷óþòü їõíþ
äіÿëüíіñòü ç ïëàíóâàííÿ òà äîñÿãíåííÿ îñâіòíіõ ðåçóëüòàòіâ
ïåâíîãî ðіâíÿ.
Àâòîðè âèñëîâëþþòü ïîäÿêó â÷èòåëÿì øêîëè № 82 іìåíі
Ò. Ã. Øåâ÷åíêà òà ãіìíàçії № 153 іìåíі Î. Ñ. Ïóøêіíà ì. Êèєâà, ïîðàäè ÿêèõ ñëóãóâàëè îðієíòèðîì ó ïðîöåñі ñòâîðåííÿ
ïîñіáíèêà.

ÔÎÐÌÓÂÀËÜÍÅ ÎÖІÍÞÂÀÍÍß ßÊ ІÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÏІÄÂÈÙÅÍÍß ßÊÎÑÒІ ÍÀÂ×ÀÍÍß
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ â ñó÷àñíіé ñèñòåìі
îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ
ó
Çãіäíî ç íîâèì Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї øêîëè,
«ìåòîþ ïî÷àòêîâîї îñâіòè є âñåáі÷íèé ðîçâèòîê äèòèíè, її
òàëàíòіâ, çäіáíîñòåé, êîìïåòåíòíîñòåé òà íàñêðіçíèõ óìіíü
âіäïîâіäíî äî âіêîâèõ òà іíäèâіäóàëüíèõ ïñèõîôіçіîëîãі÷íèõ
îñîáëèâîñòåé і ïîòðåá, ôîðìóâàííÿ öіííîñòåé, ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîñòі, òâîð÷îñòі òà äîïèòëèâîñòі» [3]3.
Âàæëèâèì åëåìåíòîì ïðîöåñó íàâ÷àííÿ є ñèñòåìà îöіíþâàííÿ ÿê ñêëàäîâà óïðàâëіííÿ ÿêіñòþ îñâіòè. Ðåçóëüòàòè îöіíþâàííÿ íàäàþòü іíôîðìàöіþ äëÿ âèçíà÷åííÿ íàïðÿìêіâ ðîçâèòêó
îñâіòè, éîãî âіäïîâіäíîñòі çàïèòàì äåðæàâè; âîíè є ïіäґðóíòÿì
äëÿ âçàєìîäії áàòüêіâ, ó÷èòåëіâ і ó÷íіâ, ìåòîþ ÿêîї є îáãîâîðåííÿ
іíäèâіäóàëüíèõ äîñÿãíåíü øêîëÿðіâ, âèçíà÷åííÿ óìîâ, çà ÿêèõ
íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü áóäå íàéáіëüø ïðîäóêòèâíîþ.
Ñàìå òîìó â êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè àêöåíòóєòüñÿ óâàãà íà çìіíàõ ó ñèñòåìі îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàòіâ ó÷íіâ [4]4.
Âèìîãè äî îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó äî íàâ÷àííÿ,
3

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè.
//https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennyaderzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti.
4 Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.
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â îñíîâó ÿêîãî ïîêëàäåíî êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі, ùî çóìîâëþє çìіíè ó ôîðìàõ îöіíþâàííÿ. Çíà÷åííÿ êîìïåòåíòíіñíîãî
ïіäõîäó ïîëÿãàє â òîìó, ùî äèòèíà îïàíîâóє íàáіð ïåâíèõ ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі, ÿêі є ñîöіàëüíî âàæëèâèìè і äîçâîëÿþòü їé
åôåêòèâíî äіÿòè â òèïîâèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ. Êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі ÿê ðåçóëüòàò îñâіòè ñòàþòü îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòі ó÷íÿ åôåêòèâíî îðãàíіçîâóâàòè âíóòðіøíі і
çîâíіøíі ðåñóðñè äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè â óìîâàõ
ñó÷àñíîї ðåàëüíîñòі.
Êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі âèçíà÷åíі Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì
âіäïîâіäíî äî îñâіòíіõ ãàëóçåé. Äî êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé
íàëåæàòü:
– âіëüíå âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ;
– çäàòíіñòü ñïіëêóâàòèñÿ ðіäíîþ (ó ðàçі âіäìіííîñòі âіä äåðæàâíîї)) òà іíîçåìíèìè ìîâàìè;
– ìàòåìàòè÷íà êîìïåòåíòíіñòü;
– êîìïåòåíòíіñòü ó ãàëóçі ïðèðîäíè÷èõ íàóê, òåõíіêè і òåõíîëîãіé;
– іííîâàöіéíіñòü;
– åêîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü;
– іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíà êîìïåòåíòíіñòü;
– íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ;
– ãðîìàäÿíñüêі òà ñîöіàëüíі êîìïåòåíòíîñòі;
– êóëüòóðíà êîìïåòåíòíіñòü;
– ïіäïðèєìëèâіñòü òà ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü.
Îñîáëèâіñòü êîìïåòåíòíîñòі ÿê ðåçóëüòàòó îñâіòè ïîëÿãàє
â òîìó, ùî âîíà є іíòåãðîâàíèì ðåçóëüòàòîì, âèÿâëÿєòüñÿ ÷åðåç äіÿëüíіñòü і âäîñêîíàëþєòüñÿ íå â ïðîöåñі àâòîìàòèçàöії
óìіíü, à ÷åðåç іíòåãðàöіþ ç іíøèìè êîìïåòåíòíîñòÿìè. Êîìïåòåíòíіñòü ïðîÿâëÿєòüñÿ óñâіäîìëåíî ïіä ÷àñ äіÿëüíîñòі.
Óòіì ñó÷àñíå îöіíþâàííÿ íå çâîäèòüñÿ ëèøå äî âèçíà÷åííÿ
ðіâíÿ ñôîðìîâàíîñòі êîìïåòåíòíîñòі ó÷íÿ âіäïîâіäíî äî î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ. Öå ïðîöåñ áåçïåðåðâíîãî ìîíіòîðèíãó іíäèâіäóàëüíîãî ðîçâèòêó øêîëÿðіâ, à ñèñòåìà îöіíþâàííÿ – ìåõàíіçì ïðîâåäåííÿ äіàãíîñòèêî-ðîçâèâàëüíîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ і
ó÷íÿ ÿê ïîâíîïðàâíèõ ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó.
Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ñèñòåìà îöіíþâàííÿ – öå ïîєäíàííÿ
ôîðìóâàëüíîãî òà ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ. Êîæíèé ç öèõ
âèäіâ îöіíþâàííÿ âіäіãðàє ñâîþ ðîëü ó ïіäâèùåííі ÿêîñòі
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ïіäñóìêîâå îöіíþâàííÿ – öå ñòàíäàðòèçîâàíèé âèä îöіíþâàííÿ, ñïðÿìîâàíèé íà ðåçóëüòàò (ìàє íà ìåòі âèçíà÷èòè
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ðіâåíü ñôîðìîâàíîñòі êîìïåòåíòíîñòåé ó÷íÿ). Âîíî ïåðåäáàà
÷àє çіñòàâëåííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ ç êîíêðåòíèìè
î÷іêóâàíèìè ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ, âèçíà÷åíèìè îñâіòíüîþ
ïðîãðàìîþ.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ – іíäèâіäóàëіçîâàíèé ïðîöåñ,
ÿêèé ìàє äëÿ ó÷íÿ öіííіñíå çíà÷åííÿ і íàöіëåíèé ïåðåäóñіì
íà ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі íàâ÷àííÿ. Éîãî ãîëîâíà ìåòà –
ïіäòðèìêà êîæíîãî ó÷íÿ òà ñòâîðåííÿ ìîòèâàöії äî íàâ÷àííÿ.
Öі âèäè îöіíþâàííÿ âіäîáðàæåíі ó «Ñâіäîöòâі íàâ÷àëüíèõ
äîñÿãíåíü ó÷íÿ», ùî çàïðîâàäæåíå â êîíòåêñòі ðåôîðìè «Íîâà
óêðàїíñüêà øêîëà».
Ñâіäîöòâî ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ áëîêіâ: îñîáèñòі äîñÿãíåííÿ
òà ïðåäìåòíі êîìïåòåíòíîñòі, – âîíî çàïîâíþєòüñÿ äâі÷і íà
ðіê. Îöіíþâàííÿ îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü ïðîâîäèòüñÿ â æîâòíі і â
òðàâíі. ×àñòèíà «ïðåäìåòíі êîìïåòåíöії» – çàïîâíþєòüñÿ ëèøå
â òðàâíі â ìåæàõ ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ. Äëÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ïðîïîíóєòüñÿ ñèñòåìà ÷îòèðüîõ ðіâíіâ îöіíþâàííÿ: «ìàє çíà÷íі óñïіõè», «äåìîíñòðóє ïîìіòíèé ïðîãðåñ»,
«äîñÿãàє ðåçóëüòàòó ç äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ», «ùå ïîòðåáóє óâàãè і äîïîìîãè».
Îêðіì çàôіêñîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàòіâ, ùî ìіñòÿòüñÿ
ó ñâіäîöòâі, ó÷èòåëü ìàє ìîæëèâіñòü äîäàâàòè ñâîї õàðàêòåðèñòèêè, ïðî ÿêі ïðàãíå ïîіíôîðìóâàòè áàòüêіâ. Ó ñâіäîöòâі
òàêîæ ìîæå áóòè ðîçìіùåíèé ðîçãîðíóòèé êîìåíòàð ó÷èòåëÿ
äëÿ áàòüêіâ ç àíàëіçîì ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó їõíüîї äèòèíè.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ñïðÿìîâàíî íà іíäèâіäóàëüíó ðîáîòó ç êîæíèì ó÷íåì. Âîíî áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíå ç íîâèì
îñìèñëåííÿì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ó ÿêîìó ó÷åíü ïîðÿä ç
ó÷èòåëåì ñòàє àêòèâíèì ñóá’єêòîì íàâ÷àííÿ, òà ïåðåäáà÷àє
âіäìîâó âіä æîðñòêîї çâіòíîñòі é ðîçâèòîê íîâîї îöіííîї ïðàêòèêè.
Ó ïîïåðåäíіé ïåäàãîãі÷íіé ïðàêòèöі ÷àñòèíó ôóíêöіé ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ âèêîíóâàëî ïîòî÷íå îöіíþâàííÿ.
Ïðîòå âîíî íàé÷àñòіøå ïðîâîäèëîñÿ íà ðіâíі ôіêñàöії çíàíü і
âìіíü ó ìåæàõ êîíêðåòíîї òåìè. Íàêîïè÷åíі ïîòî÷íі îöіíêè
ñòàâàëè ïіäґðóíòÿì äëÿ âèñòàâëåííÿ ïіäñóìêîâèõ îöіíîê.
Öåé ïðîöåñ íå ìàâ êîíêðåòíîї çìіñòîâîї ìåòè òà îçíàê ñèñòåìíîñòі.
ßêùî ãîëîâíîþ ôóíêöієþ ïîòî÷íîãî îöіíþâàííÿ áóëà ôіêñóþ÷à ôóíêöіÿ, òî îñíîâíèìè ôóíêöіÿìè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ є ôîðìóþ÷à, ñòèìóëþþ÷à і ìîòèâóþ÷à ôóíêöії.
Çàìіñòü ôіêñàöії íàâ÷àëüíèõ ïðîãàëèí ïіä ÷àñ ôîðìóâàëüíîãî
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î
îöіíþâàííÿ
íåîáõіäíî àíàëіçóâàòè ïðè÷èíè, ÿêі їõ çóìîâèëè.
Îòîæ ïîìèëêè ó÷íіâ âàðòî íå âèïðàâëÿòè, à ñëіä àíàëіçóâàòè.
Àíàëіç âëàñíèõ ïîìèëîê ó÷èòü øêîëÿðіâ äîëàòè òðóäíîùі â
íàâ÷àííі.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ÷àñòî ïîðіâíþþòü ç äîãëÿäîì çà
êâіòàìè, äіÿìè ñàäіâíèêà, ÿêі âïëèâàþòü íà їõíє çðîñòàííÿ.
ßêùî óÿâèòè, ùî äіòè – êâіòè, òî ïîòî÷íå îöіíþâàííÿ – ñïîñòåðåæåííÿ çà їõíіì ðîñòîì, à ïіäñóìêîâå – âèìіðè ïåâíèõ
ÿêіñíèõ і êіëüêіñíèõ îçíàê ðîçâèòêó êâіòіâ.
Ìîæå áóòè öіêàâî ñïîñòåðіãàòè çà êâіòàìè, ïîðіâíþâàòè é
àíàëіçóâàòè ïîêàçíèêè їõíüîãî ðîñòó é ðîçâèòêó, àëå öå æîäíèì ÷èíîì íå âïëèâàє íà ïîäàëüøå çðîñòàííÿ ðîñëèí.

Õðèçàíòåìè

Запитання та завдання для самоконтролю
◄ У чому полягає значення компетентнісного підходу до навчання?
◄ Схарактеризуйте ознаки формувального оцінювання порівняно
з підсумковим оцінюванням.
◄ Чим формувальне оцінювання відрізняється від поточного?
◄ Чому формувальне оцінювання порівнюють з доглядом за квітами?

Ñóòíіñíі
ó
îçíàêè ô
ôîðìóâàëüíîãî
ð ó
îöіíþâàííÿ
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ґðóíòóєòüñÿ íà ïîëîæåííÿõ ôіëîñîôії êîíñòðóêòèâіçìó (Æ. Ï’ÿæå, Äæ. Äüþї, Äæ. Áðóíåð,
Í. Õîìñüêèé), êîãíіòèâíîї ïñèõîëîãії (Ë. Âèãîòñüêèé), êîíöåïöії Mastery of learning
g (Á. Áëóì).
Ïðîãðåñèâíèé õàðàêòåð êîíñòðóêòèâіñòñüêîãî ïіäõîäó
â ãàëóçі îñâіòè ïîëÿãàє â òîìó, ùî íàâ÷àííÿ ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê
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ó÷àñòü ó êîíòåêñòі íàáëèæåíîї äî æèòòÿ äіÿëüíîñòі, à êîíòò
ðîëüíî-îöіííі ïðîöåäóðè – ÿê ÷àñòèíà ïðîöåñó îòðèìàííÿ ïіçíàâàëüíîãî äîñâіäó.
Êîíñòðóêòèâіñòñüêèé ïіäõіä ïåðåäáà÷àє, ùî íàâ÷àëüíі
ðåçóëüòàòè ó÷іííÿ ìàþòü îñîáèñòіñíèé õàðàêòåð. Ïðî óñïіøíіñòü íàâ÷àííÿ ñâіä÷èòü çäàòíіñòü øêîëÿðіâ äåìîíñòðóâàòè
êîíöåïòóàëüíå ðîçóìіííÿ çàñâîєíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó
òà çàñòîñîâóâàòè éîãî íà ïðàêòèöі.
Áåçïîñåðåäíüî òåðìіí «ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ» çàïðîâàäèëè àíãëіéñüêі â÷åíі Ï. Áëåê і Ä. Âіëüÿì. Âîíè ðîçãëÿäàëè
îöіíþâàííÿ ÿê óñі äії â÷èòåëÿ òà éîãî ó÷íіâ â îöіíþâàííі
ñàìèõ ñåáå, ùî çàáåçïå÷óþòü îòðèìàííÿ іíôîðìàöії, âèêîðèñòîâóþ÷è çâîðîòíèé çâ’ÿçîê äëÿ êîðåêöії ïðîöåñó íàâ÷àííÿ.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ÿâëÿє ñîáîþ ÷àñòèíó íàâ÷àëüíîãî
öèêëó і ðîçóìієòüñÿ ÿê ñèñòåìàòè÷íå іíòåðàêòèâíå îöіíþâàííÿ ó÷íіâñüêîãî ïðîãðåñó, òîáòî îöіíþâàííÿ, ùî âіäáóâàєòüñÿ
çà óìîâè ïîñòіéíîї àêòèâíîї âçàєìîäії âñіõ ó÷àñíèêіâ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ íàçèâàþòü îöіíþâàííÿì äëÿ íàâ÷àííÿ. Âîíî äàє â÷èòåëþ é ó÷íþ іíôîðìàöіþ, íà ïіäñòàâі
ÿêîї âîíè ïðèéìàþòü ðіøåííÿ, ÿê ïîêðàùóâàòè íàâ÷àííÿ
і ðîçêðèâàòè ïîòåíöіàë äèòèíè.
Îòæå, ìåòà ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ – ïîêðàùóâàòè
ÿêіñòü íàâ÷àííÿ, à íå çàáåçïå÷óâàòè ïіäñòàâó äëÿ âèñòàâëåííÿ
îöіíîê. Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ðåêîìåíäóєòüñÿ íå âèêîðèñòîâóâàòè áàëè äëÿ öüîãî âèäó îöіíþâàííÿ. Òåõíіêè ôîðìóâàëüíîãî
îöіíþâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ êîíòåêñòîì: ïîòðåáàìè òà îñîáëèâîñòÿìè ó÷íіâ і çàâäàííÿìè äèñöèïëіí, ùî âèâ÷àþòüñÿ. Òå,
ùî äîáðå ïðàöþє â îäíîìó êëàñі, íå çàâæäè є äîöіëüíèì äëÿ
іíøîãî ó÷íіâñüêîãî êîëåêòèâó.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє àâòîíîìіþ, ñâîáîäó
і äîñòàòíіé ïðîôåñіîíàëіçì ó÷èòåëÿ, îñêіëüêè ñàìå âіí âèðіøóє, ùî îöіíþâàòè, ó ÿêèé ñïîñіá, ÿê ðåàãóâàòè íà іíôîðìàöіþ, îòðèìàíó â ðåçóëüòàòі îöіíþâàííÿ.
Çàâäÿêè àêòèâíіé ó÷àñòі äіòåé ó ïðîöåñі îöіíþâàííÿ âîíè
ãëèáøå çàíóðþþòüñÿ â ìàòåðіàë і ðîçâèâàþòü íàâè÷êè ñàìîîöіíþâàííÿ, çðîñòàє їõíÿ íàâ÷àëüíà ìîòèâàöіÿ, îñêіëüêè âîíè
áà÷àòü çàöіêàâëåíіñòü ó÷èòåëÿ, ÿêèé ïðàãíå äîïîìîãòè їì ñòàòè óñïіøíèìè â íàâ÷àííі.
Ó÷èòåëü òàêîæ ïðàöþє áіëüø ñïðÿìîâàíî íà åôåêòèâíіñòü
íàâ÷àííÿ, àäæå âіí ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ ïèòàííÿ: «ßêå ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ ìàþòü çíàííÿ і âìіííÿ, ÿêі ÿ ïðàãíó äàòè
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ñ
ñâîїì
ó÷íÿì?»; «ßê ÿ ìîæó ç’ÿñóâàòè, ÷îãî âîíè íàâ÷èëèñü íà
óðîöі âïðîäîâæ âèâ÷åííÿ ïåâíîї òåìè?»; «ßê ÿ ìîæó äîïîìîãòè їì â÷èòèñÿ êðàùå?». ßêùî â÷èòåëü, âіäïîâіäàþ÷è íà öі
ïèòàííÿ, ïðàöþє â òіñíîìó êîíòàêòі ç ó÷íÿìè, âіí óäîñêîíàëþє ñâîї ïåäàãîãі÷íі âìіííÿ і äîõîäèòü íîâîãî ðîçóìіííÿ ñâîєї
äіÿëüíîñòі.
Äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ òà ó÷íіâ ó ïðîöåñі ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿäі òàêîї ïîñëіäîâíîñòі äіé:
– ïîñòàíîâêà îá’єêòèâíèõ і äîñòóïíèõ äëÿ äіòåé íàâ÷àëüíèõ öіëåé òà âèðîáëåííÿ êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ;
– çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîї ðåôëåêñії ó÷íіâ;
– ñòâîðåííÿ åôåêòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó;
– çàáåçïå÷åííÿ àêòèâíîї ó÷àñòі ó÷íіâ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ;
– êîðåãóâàííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ
ðåçóëüòàòіâ ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íÿ і â÷èòåëÿ.
Äëÿ êîæíîãî óðîêó ÷è òåìè â÷èòåëü âèçíà÷àє öіëі íàâ÷àííÿ і êðèòåðії îöіíþâàííÿ óñïіøíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ÿêі
îáîâ’ÿçêîâî óçãîäæóþòüñÿ ç íèìè.
Íà îñíîâі ñïîñòåðåæåíü, áåñіä ç ó÷íÿìè, àíàëіçó їõíіõ ðîáіò, ðåçóëüòàòіâ âèêîíàíèõ çàâäàíü çáèðàєòüñÿ іíôîðìàöіÿ,
ÿêà äàє â÷èòåëåâі çìîãó âèçíà÷èòè íåâіäïîâіäíіñòü ìіæ ðåàëüíèìè äîñÿãíåííÿìè ó÷íіâ і öіëÿìè íàâ÷àííÿ5.
Ó÷èòåëåâі ïî÷àòêîâîї øêîëè ó ñïіëêóâàííі ç ó÷íÿìè òà
їõíіìè áàòüêàìè ùîäî íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ñëіä êîðèñòóâàòèñÿ ëèøå ïîçèòèâíî ñïðÿìîâàíèìè òâåðäæåííÿìè: «Ó ïîäàëüøîìó íàì ïîòðіáíî ïðèäіëèòè óâàãó...», «âàðòî äîäàòêîâî
ïîïðàöþâàòè...», «òðåáà ñïðÿìóâàòè íàøі çóñèëëÿ â íàïðÿìêó...» òîùî.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє äâîñòîðîííіé ðіâíîïðàâíèé äіàëîã ìіæ ó÷íåì і â÷èòåëåì. Óæå â ïî÷àòêîâіé øêîëі äіòÿì ïðîïîíóєòüñÿ ñàìèì іíòåðïðåòóâàòè ðåçóëüòàòè
íàâ÷àííÿ âіäïîâіäíî äî âèçíà÷åíèõ êðèòåðіїâ ç óðàõóâàííÿì
çäàòíîñòі ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè äî ðåôëåêñії, çóìîâëåíîї
âіêîâèìè і ïñèõîëîãі÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè.
Ó÷èòåëü ïîâèíåí öіëåñïðÿìîâàíî ïðàöþâàòè íàä ðîçâèòêîì çäàòíîñòі äî ðåôëåêñії â ó÷íіâ, òîìó ùî â äіòåé 1–2 êëàñіâ
âîíà ùå íåäîñòàòíüî ñôîðìîâàíà. Ñàìå òîìó â÷èòåëü ìàє ñïîíóêàòè їõ äî ðåôëåêñії çà äîïîìîãîþ çàïèòàíü: «Ùî íîâîãî òè
5 Inside the Black Box : Raising Standards through Classroom AssessBlack P. ment / Paul Black, Dylan Wiliam // Phi Delta Kappan. –
1998. – Vol. 80, No. 2 (October). – Ð. 1–12.
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äіçíàâñÿ/äіçíàëàñÿ íà óðîöі?»; «Ùî òåáå íàéáіëüøå çàöіêàâèè
ëî?»; «×è ñïîäîáàëîñÿ òîáі ïðàöþâàòè ó ãðóïі?»; «Ùî á òè
õîòіâ(ëà) ðîçêàçàòè áàòüêàì ïіñëÿ öüîãî óðîêó?».
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє ïîñòіéíèé çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê ìіæ ó÷èòåëåì é ó÷íåì, çàâäÿêè ÿêîìó äèòèíà îäåðæóє іíôîðìàöіþ ïðî îðієíòèðè ñâîãî ðîçâèòêó ó íàâ÷àííі,
ðàçîì ç ó÷èòåëåì ïëàíóє öіëі òà àíàëіçóє ðåçóëüòàò ñâîєї äіÿëüíîñòі íà äîñòóïíîìó äëÿ ñåáå ðіâíі. Ó ðåçóëüòàòі çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â÷èòåëü ïіäòðèìóє ó÷íіâ ó íàâ÷àííі ç ìåòîþ ïîäîëàííÿ òðóäíîùіâ ïðè çàñâîєííі ìàòåðіàëó òà ïîäàëüøîìó
ïîñòóïі.
Òіëüêè-íî ó÷åíü ïðîñóâàєòüñÿ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ, îáèðàþòüñÿ íîâі öіëі íàâ÷àííÿ, òèì ñàìèì ïіäòðèìóєòüñÿ öèêë
ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ.
ßêùî öåé ïіäõіä іíòåãðóєòüñÿ â ùîäåííó íàâ÷àëüíó ðîáîòó,
ÿêà âіäáóâàєòüñÿ â êëàñі, êîìóíіêàöіéíèé ìåõàíіçì, ùî
çâ’ÿçóє â÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè, ñòàє áіëüø äієâèì é åôåêòèâíèì.
Âàæëèâèìè åëåìåíòàìè ïðîöåñó ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ є ñàìîîöіíþâàííÿ і âçàєìîîöіíþâàííÿ.
Çäàòíіñòü àäåêâàòíî îöіíþâàòè ñåáå é àíàëіçóâàòè íàñëіäêè
ñâîїõ â÷èíêіâ, ñâîєї äіÿëüíîñòі âàæëèâî ðîçâèâàòè ç ïåðøèõ
äíіâ íàâ÷àííÿ äèòèíè ó øêîëі. Ôîðìóâàííÿ ïðàâèëüíîї ñàìîîöіíêè (íå çàâèùåíîї і íå çàíèæåíîї) ó ìîëîäøîãî øêîëÿðà
çàëåæèòü ïåðåäîâñіì âіä óñïіøíîñòі â íàâ÷àííі і ñòàâëåííÿ
â÷èòåëÿ äî íüîãî ÿê îñîáèñòîñòі. Ìîëîäøі øêîëÿðі ïîòðåáóþòü îöіíêè íå òàê ðåçóëüòàòó, ÿê ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Çóñèëëÿ
äèòèíè, її ñòàðàííÿ íå ïîâèííі çàëèøàòèñÿ ïîçà óâàãîþ â÷èòåëÿ. Êîæåí ó÷åíü ìàє âëàñíèé ñòèëü і òåìï íàâ÷àííÿ. Ñòàâëåííÿ äî äіòåé ÿê äî òàëàíîâèòèõ, óñïіøíèõ îñîáèñòîñòåé äîïîìàãàє їì ó íàâ÷àííі.
Ñàìîîöіíêà – öå ïіäґðóíòÿ äëÿ ðîçâèòêó ñàìîñòіéíîñòі
ó÷íіâ òà їõíüîї âïåâíåíîñòі ó âëàñíèõ ñèëàõ. Øêîëÿð ïîñòóïîâî áóäå â÷èòèñÿ íå çàëåæàòè òіëüêè âіä çîâíіøíіõ îöіíîê ñâîєї äіÿëüíîñòі, îöіíþâàòè âëàñíó êîìïåòåíòíіñòü, ñïîêіéíî ðåàãóâàòè íà àíàëіç ó÷èòåëåì ñâîєї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Êîëè
ó÷íі âîëîäіþòü íàâè÷êàìè ñàìîîöіíþâàííÿ, òî ïèòàííÿ ïðî
ñïðàâåäëèâіñòü òà àäåêâàòíіñòü îöіíêè íå âèíèêàє.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє òàêîæ âçàєìîîöіíþâàííÿ – îöіíþâàííÿ ó÷íÿìè ðåçóëüòàòіâ ðîáîòè îäíå îäíîãî.
Ïðîòå òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî íà ïî÷àòêó øêіëüíîãî íàâ÷àííÿ
â ó÷íіâ ùå íå ñôîðìîâàíà êóëüòóðà âçàєìíîãî îöіíþâàííÿ.
Äіòè öüîãî âіêó îõî÷å êðèòèêóþòü îäíîêëàñíèêіâ, íàòîìіñòü
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ñàìèõ
ñåáå âîíè îöіíþþòü ïåðåâàæíî ïîçèòèâíî, íå âðàõîâóþ÷è ñâîї ðåàëüíі íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ.
Ó÷èòåëü ìàє íàïîëåãëèâî ôîðìóâàòè êóëüòóðó âçàєìîîöіíþâàííÿ, ÿêå ìàє ґðóíòóâàòèñÿ íå íà êðèòèöі îäíîêëàñíèêіâ,
à íà âèÿâëåííі їõíіõ íàéáіëüøèõ äîñÿãíåíü.
Åòàï êîðèãóâàííÿ äіÿëüíîñòі ðàçîì ç ó÷íÿìè â 1 êëàñі, ç
îãëÿäó íà ïñèõîëîãî-âіêîâі îñîáëèâîñòі ó÷íіâ, íà îñíîâі àíàëіçó
ïîìèëîê íå çäіéñíþєòüñÿ. Ó öåé ïåðіîä ó÷èòåëü àêöåíòóє óâàãó íå íà íàâ÷àëüíèõ ïðîãàëèíàõ, à íàñàìïåðåä íà äîñÿãíåííÿõ. Ñèñòåìíèõ îçíàê ðîáîòà ç àíàëіçó ïîìèëîê ïî÷èíàє íàáèðàòè ó 2 êëàñі.
Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Хто запровадив термін «формувальне оцінювання»?
◄ Чому формувальне оцінювання називають оцінюванням для навчання?
◄ Назвіть та стисло охарактеризуйте основні етапи формувального
оцінювання.
◄ Визначте роль самооцінювання у процесі формувального оцінювання.

Îñíîâíі ïðèíöèïè òà óìîâè ðåàëіçàöії
ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ
Ðîçðîáêà ìîäåëі ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ – îäíå ç àêòóàëüíèõ çàâäàíü ÿê îêðåìîãî â÷èòåëÿ, òàê і ïåäàãîãі÷íîãî êîëåêòèâó øêîëè.
Ìіíіñòåðñòâî îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè ñïіëüíî ç ïðîâіäíèìè
ôàõіâöÿìè â ãàëóçі ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ïіäãîòóâàëî ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії, ÿêі äîïîìîæóòü ó÷èòåëåâі â
ðåàëіçàöії ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ [1]6. Óòіì ìîäåëü ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ íå ìîæå áóòè íàâ’ÿçàíà «çãîðè».
Ó ïðîöåñі ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ â÷èòåëü ñàì âèçíà÷àє
åòàï, íà ÿêîìó ïåðåáóâàþòü ó÷íі, і íàïðÿìîê, ó ÿêîìó âîíè
ìàþòü ðîçâèâàòèñÿ, øëÿõè äîñÿãíåííÿ íåîáõіäíîãî ðіâíÿ íàâ÷àííÿ; òåõíіêè і ïðèéîìè, ÿêі âіí áóäå âèêîðèñòîâóâàòè.
Îðієíòèðàìè ñëóãóâàòèìóòü îñîáëèâîñòі ó÷íіâñüêîãî êîëåêòèâó òà іíäèâіäóàëüíі âïîäîáàííÿ ñàìîãî â÷èòåëÿ.
Ïðîòå âïðîâàäæåííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ ÿê âàæëèâîãî åëåìåíòó ó ïðîöåñі ðåôîðìóâàííÿ óêðàїíñüêîї øêіëüíîї îñâіòè áóäå åôåêòèâíèì çà óìîâè, ÿêùî â÷èòåëі áóäóòü
äîòðèìóâàòèñÿ єäèíèõ ïðèíöèïіâ éîãî çàñòîñóâàííÿ:
6

Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà: ïîðàäíèê äëÿ â÷èòåëÿ / ïіä çàã. ðåä.
Áіáіê Í. Ì. – Ê.: ÒÎÂ «Âèäàâíè÷èé äіì “Ïëåÿäè”», 2017. – 206 ñ.
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– çäіéñíåííÿ îöіíþâàííÿ ÿê çàïëàíîâàíîї і ðåòåëüíî ïðîäóìàíîї ñêëàäîâîї ÷àñòèíè ïðîöåñó íàâ÷àííÿ;
– ôîðìóëþâàííÿ êîíêðåòíèõ öіëåé òà êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ, ïîâіäîìëåííÿ ó÷íÿì êðèòåðіїâ і ìåòîäіâ îöіíþâàííÿ
ïåðåä âèêîíàííÿì ðîáîòè;
– çîñåðåäæåííÿ íà îöіíþâàííі íàéáіëüø çíà÷óùèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ;
– ñèñòåìíå âіäñòåæóâàííÿ âіäïîâіäíîñòі îöіíêè äîñÿãíåíü
ó÷íіâ öіëÿì і ðåçóëüòàòàì íàâ÷àííÿ;
– ïðàãíåííÿ äî ïðîñòîòè òà ÿñíîñòі ôîðì, ìåòîäіâ, öіëåé ïðîöåñó îöіíþâàííÿ äëÿ âñіõ ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó;
– ïðèíöèï ñèòóàòèâíîñòі íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, òîáòî
äîáіð íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü ç åëåìåíòîì íîâèçíè і íåïåðåäáà÷óâàíîñòі, îðієíòîâàíèõ íà æèòòєâèé äîñâіä ó÷íіâ
1–2 êëàñіâ.
Ìîòèâàöіÿ ó÷íіâ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ òàêîæ çàáåçïå÷óєòüñÿ
äîòðèìàííÿì ïåâíèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íèõ óìîâ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ, äî ÿêèõ íàëåæàòü:
– ñòâîðåííÿ ïàðòíåðñüêèõ âіäíîñèí ìіæ ó÷èòåëåì і ó÷íåì,
ùî ñòèìóëþþòü çðîñòàííÿ äîñÿãíåíü, ñïðÿìîâàíіñòü íà
ðîçâèòîê і ïіäòðèìêó ó÷íіâ;
– âіäìîâà âіä êîíêóðåíöії ñåðåä ó÷íіâ, âіä ñêëàäàííÿ ðåéòèíãіâ, íàãîðîä çà ïðàâèëüíî âèêîíàíі çàâäàííÿ; ïðіîðèòåò âåðáàëüíîãî çàîõî÷åííÿ;
– ïåðåêëþ÷åííÿ ñèòóàöії êîíêóðåíöії íà іãðîâі âèäè äіÿëüíîñòі àáî ïðîåêòíó ðîáîòó, ùî äàє ìîæëèâіñòü âіäìîâèòèñÿ âіä ðіçêîї êðèòèêè ïîìèëîê, ÿêà çóìîâëþє íåãàòèâíі
åìîöії;
– îäíàêîâі âèìîãè é îäíàêîâå ñòàâëåííÿ äî âñіõ ó÷íіâ;
– âіäìîâà âіä íåãàòèâíèõ êîìåíòàðіâ, ðîçãëÿäó îöіíêè ÿê
іíñòðóìåíòó òèñêó íà ó÷íÿ. Îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàòіâ ó÷íÿ, à íå éîãî îñîáèñòîñòі;
– àêöåíò íà ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàòàõ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі
øêîëÿðà;
– àíàëіç äіÿëüíîñòі ó÷íÿ ëèøå ïîðіâíÿíî ç éîãî âëàñíèìè
ïîïåðåäíіìè äîñÿãíåííÿìè. Íåïðèïóñòèìіñòü áóäü-ÿêèõ
ïðîòèñòàâëåíü ó÷íіâ îäíå îäíîìó;
– íàäàííÿ ìîæëèâîñòі ó÷íÿì óäîñêîíàëèòè ñâîþ ðîáîòó.
Åôåêòèâíà ðåàëіçàöіÿ öèõ ïðèíöèïіâ і óìîâ ôîðìóâàëüíîãî
îöіíþâàííÿ ñïðèÿòèìå óñïіøíіé ñïіâïðàöі â÷èòåëÿ é ó÷íіâ
ïðè âèêîðèñòàííі іííîâàöіéíèõ ïіäõîäіâ äî îöіíþâàííÿ çíàíü
і â ïіäñóìêó – ïîêðàùåííþ ÿêîñòі îñâіòè.
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Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Чому модель формувального оцінювання не може бути нав’язана
вчителю «згори»?
◄ Охарактеризуйте принцип ситуативності навчальної діяльності учнів.
◄ Чому вчитель має акцентувати увагу на позитивних результатах
навчальної діяльності школярів?
◄ Чи використовуються у процесі формувального оцінювання рейтинги
навчальних досягнень учнів? Обґрунтуйте свою відповідь.

ÖІËÅÏÎÊËÀÄÀÍÍß ÒÀ ÂÈÐÎÁËÅÍÍß ÊÐÈÒÅÐІЇÂ
Ó ÏÐÎÖÅÑІ ÔÎÐÌÓÂÀËÜÍÎÃÎ ÎÖІÍÞÂÀÍÍß
Ïîñòàíîâêà öіëåé óðîêó.
ó
ó Òàêñîíîìіÿ Á. Áëóìà
ó
Âàæëèâèì åòàïîì і îäíî÷àñíî óìîâîþ åôåêòèâíîї ðåàëіçàöії ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ є ïîñòàíîâêà öіëåé óðîêó, àáî
öіëåïîêëàäàííÿ.
Öіëі óðîêó ìàþòü áóòè îá’єêòèâíèìè, ñôîðìóëüîâàíèìè
ç ïîçèöії î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ, äîñòóïíèìè òà äîñÿæíèìè, ìàòè ÷іòêі òåðìіíè âèêîíàííÿ. Ùî êîíêðåòíіøå áóäóòü
ïðåäñòàâëåíі öіëі, òî êðàùå ó÷åíü ðîçóìіòèìå, ùî éîìó
ïîòðіáíî çðîáèòè äëÿ їõ óñïіøíîãî äîñÿãíåííÿ. Öіëі óðîêó
â÷èòåëü ïîâèíåí ïðåäñòàâëÿòè íà éîãî ïî÷àòêó ó âèãëÿäі íàñòàíîâè, ùî ñïðÿìîâóâàòèìå ñïіëüíó äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ
ç ó÷íÿìè.
Ó÷èòåëü çàïèñóє öіëі íà äîøöі àáî æ ïðåäñòàâëÿє ó âèãëÿäі
ìàëþíêіâ, ñâіòëèí (äëÿ ó÷íіâ 1 êëàñó). Ïіäáèâàþ÷è ïіäñóìêè
óðîêó, ó÷èòåëü ìàє çíîâó ïîâåðíóòèñÿ äî öіëåé óðîêó і ñïіëüíî ç ó÷íÿìè âèçíà÷èòè ðіâåíü їõíіõ äîñÿãíåíü.
×іòêî îêðåñëåíі öіëі äîïîìàãàþòü ó÷èòåëþ:
– ðîçðîáèòè çìіñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, îáðàòè åôåêòèâíі
ìåòîäè íàâ÷àííÿ;
– ñâіäîìî ñïðÿìîâóâàòè ñïіëüíі ç ó÷íÿìè çóñèëëÿ íà äîñÿãíåííÿ öіëåé íàâ÷àííÿ;
– îá’єêòèâíî âèçíà÷èòè, ÷è íàâ÷èëèñÿ äіòè òîãî, ùî ïëàíóâàëîñÿ.
Öіëі óðîêó ñêëàäàþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì òàêèõ ÷èííèêіâ:
– âèìîã îñâіòíüîї òèïîâîї ïðîãðàìè
ð ð
òà Äåðæàâíîãî
Ä ð
ñòàíäàðòó;
ð ó
– òåìè óðîêó;
– ìіñöÿ óðîêó â ñèñòåìі óðîêіâ ç ïåâíîї òåìè;
– ðіâíÿ çíàíü і ñôîðìîâàíîñòі âìіíü ó÷íіâ.
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Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî öіëі ôîðìóþòüñÿ íå òіëüêè ç ïîçèöії
ії
â÷èòåëÿ, à é ç ïîçèöії ó÷íÿ, òîìó íàâіòü ó ïåðøîìó êëàñі ïîòðіáíî àêòèâíî ïіäêëþ÷àòè äіòåé äî öієї äіÿëüíîñòі, íàäàâàòè
їì ìîæëèâіñòü áðàòè ó÷àñòü â îáãîâîðåííі öіëåé óðîêó, ñàìèì
âèçíà÷àòè òå, ïðî ùî âîíè õî÷óòü äіçíàòèñÿ íà óðîöі ç öієї
òåìè.
Áåçóìîâíî, ñïî÷àòêó ïåðøîêëàñíèêàì áóäå ñêëàäíî âèçíà÷èòè öіëі óðîêó, àëå ïîñòóïîâî çàëó÷åííÿ їõ äî öієї ðîáîòè
äàñòü ïëіäíі ðåçóëüòàòè.
Ðåàëіçàöіÿ êîíêðåòíèõ íàâ÷àëüíèõ öіëåé âіäáóâàєòüñÿ ÷åðåç äіÿëüíіñòü ó÷íÿ, ñàìå òîìó ïðè їõ ôîðìóëþâàííі äîöіëüíî
âèêîðèñòîâóâàòè òàêñîíîìіþ, çàïðîïîíîâàíó
Á. Áëóìîì
1956 ðîêó (Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals).
«Òàêñîíîìіÿ» â ïåðåêëàäі ç ãðåöüêîї îçíà÷àє «ðîçìіùåííÿ
â ïîðÿäêó»; «çàêîí».
Òàêñîíîìіÿ ðåïðåçåíòóє øіñòü êàòåãîðіé êîãíіòèâíèõ öіëåé
íèçüêîãî òà âèñîêîãî ðіâíÿ â їõ ієðàðõі÷íіé ïîñëіäîâíîñòі:
çíàííÿ, ðîçóìіííÿ, çàñòîñóâàííÿ, àíàëіç, ñèíòåç, îöіíþâàííÿ.
Ó÷èòåëü ìàє íàâ÷èòè ó÷íіâ íå òіëüêè îñìèñëþâàòè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, à é îïåðóâàòè íèì (àíàëіçóâàòè, ïîðіâíþâàòè,
äîâîäèòè âëàñíó äóìêó, îöіíþâàòè, çàñòîñîâóâàòè ó íîâèõ
ñèòóàöіÿõ, ñòâîðþâàòè íîâå). Òàêñîíîìіÿ Áåíäæàìіíà Áëóìà
äîïîìàãàє â÷èòåëåâі îðãàíіçóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ, çàñòîñîâóþ÷è ñèñòåìó âïðàâ òà çàâäàíü çà ðіçíèìè ðіâíÿìè êîãíіòèâíîї ñêëàäíîñòі.
Çíàííÿ – ïåðøà áàçîâà êàòåãîðіÿ öіëåé íàâ÷àííÿ, òîìó ùî
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ іíôîðìàöії є âàæëèâèì ïіäґðóíòÿì äëÿ
áіëüø ñêëàäíèõ êîãíіòèâíèõ ïðîöåñіâ. Óñі öіëі, ÿêі ñòîñóþòüñÿ
öüîãî ðіâíÿ, ôîðìóþòüñÿ â òåðìіíàõ ìåõàíі÷íîãî âіäòâîðåííÿ
âèâ÷åíîãî ìàòåðіàëó.
Ðîçóìіííÿ áàçóєòüñÿ íà òðàíñëÿöії іíôîðìàöії (âіä êîíêðåòíîãî äî àáñòðàêòíîãî); її іíòåðïðåòàöії òà ïåðåíåñåííі. Ùîá
ïðîäåìîíñòðóâàòè ðіâåíü ðîçóìіííÿ, ó÷íі ïîâèííі âèêëàñòè
íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë ñâîїìè ñëîâàìè.
Ðіâåíü çàñòîñóâàííÿ ïåðåäáà÷àє, ùî äèòèíà ìîæå çàñòîñîâóâàòè çíàííÿ â ñèòóàöії, ùî є âіäìіííîþ âіä òієї, ó ÿêіé âîíà
îòðèìóâàëà öå çíàííÿ.
Àíàëіç íàöіëåíèé íà âèÿâëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ ÷àñòèíàìè
íàâ÷àëüíîї іíôîðìàöії і ïðèíöèïіâ її îðãàíіçàöії. Íà ðіâíі
àíàëіçó ó÷íі ñïðîìîæíі ðîçäіëèòè âèâ÷åíèé ìàòåðіàë íà îêðåìі ñêëàäîâі, çіñòàâèòè їõ, âèçíà÷èòè їõ âçàєìîçâ’ÿçîê.
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Оцінювання
Синтез
Аналіз
Застосування
Розуміння
Знання

Òàêñîíîìіÿ Á. Áëóìà

Êàòåãîðіÿ ñèíòåçó îçíà÷àє âìіííÿ ïîєäíóâàòè åëåìåíòè çíàííÿ
ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ íîâîãî öіëîãî.
Îöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє âìіííÿ
îöіíþâàòè ïåâíèé íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë âіäïîâіäíî äî ÷іòêî âèçíà÷åíèõ êðèòåðіїâ. Ó÷íі äåìîíñòðóþòü
âëàñíå ñòàâëåííÿ äî îäåðæàíîї
іíôîðìàöії, ðîáëÿòü çìіñòîâíі îöіííі ñóäæåííÿ ùîäî íåї.
Êîæåí ðіâåíü ìèñëåííєâîї äіÿëüíîñòі ìіñòèòü çàïèòàííÿ, ÿêі
äîïîìîæóòü ó÷èòåëåâі îðієíòóâàòèñÿ ó âèçíà÷åííі öіëåé íàâ÷àííÿ.

Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Закінчіть речення: «Чітко визначені цілі допомагають вчителю...».
◄ Назвіть чинники, які впливають на постановку цілей.
◄ Які категорії цілей належать до низьких, а які – до високих? На чому
ґрунтується цей розподіл?
◄ Охарактеризуйте практичне значення таксономії Блума для визначення
цілей навчання у процесі формувального оцінювання.

Àôåêòèâíі
ô
òà ïñèõîìîòîðíі öіëі
Òàêñîíîìіÿ Áëóìà âèçíà÷àє íå òіëüêè êîãíіòèâíі öіëі, à é
öіëі ôîðìóâàííÿ åìîöіéíî-îñîáèñòіñíîãî ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñâіòó (àôåêòèâíі öіëі) òà ïñèõîìîòîðíі öіëі. Òàêèé
ðîçïîäіë äàє â÷èòåëþ ìîæëèâіñòü âèçíà÷àòè öіëі ñïіëüíîї ç
ó÷íÿìè äіÿëüíîñòі â ðîáîòі ç íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì òà ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ îá’єêòèâíîãî îöіíþâàííÿ.
Àôåêòèâíà ñôåðà, çà Áëóìîì, âìіùóє ñóêóïíіñòü îñâіòíіõ
öіëåé, ÿêі ñòîñóþòüñÿ àôåêòіâ (åìîöіé), ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ ó
ïîâåäіíöі òà íàëåæàòü äî ìîòèâàöії, іíòåðåñó é öіííîñòåé.
Àôåêòèâíі öіëі âèðàæàþòüñÿ ÷åðåç ñïðèéìàííÿ, íàõèëè,
çäіáíîñòі, іíòåðåñè, ïî÷óòòÿ, ñòàâëåííÿ, îñìèñëåííÿ.
Öіëі ïñèõîìîòîðíîї ñôåðè ñïðÿìîâàíі íà ðîçâèòîê ðіçíèõ
âèäіâ ìîòîðíîї äіÿëüíîñòі òà íåðâîâî-ì’ÿçîâîї êîîðäèíàöії
(íàâè÷êè ïèñüìà, ìîâëåííєâі íàâè÷êè, ôіçè÷íі, òðóäîâі òîùî).
Êîãíіòèâíі, àôåêòèâíі òà ïñèõîìîòîðíі öіëі íå є äèñêðåòíèìè,
íåïîâ’ÿçàíèìè îäèíèöÿìè. Àôåêòèâíі òà ïñèõîìîòîðíі ðåàêöії
íå іñíóþòü іçîëüîâàíî âіä êîãíіòèâíèõ. Íàïðèêëàä: «ß íå äóæå
äîáðå ÷èòàþ, і ìåíі íå ïîäîáàєòüñÿ ÷èòàòè, òîìó ÿ áóäó óíèêàòè
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Àôåêòèâíі öіëі

Ïñèõîìîòîðíі öіëі

Ñïðèéíÿòòÿ ïåâíîї äіÿëüíîñòі

Ïðîñòі äії ó âіäïîâіäü íà ñòèìóë

Ïîÿâà іíіöіàòèâè ùîäî îêðåìèõ äіé

Ñêëàäíі äії íà îñíîâі êîìáіíàöії
ïðîñòèõ

Çàöіêàâëåíіñòü, ïîçèòèâíà
îöіíêà öіëåñïðÿìîâàíèõ, ñèñòåìàòè÷íèõ äіé ó ïåâíіé ñôåðі

Ñâіäîìі äії

Äåìîíñòðàöіÿ ñòіéêîãî іíòåðåñó äî ïåâíîї äіÿëüíîñòі

Çàñâîєííÿ áàçîâèõ äіé ó ïåâíіé
ñôåðі, ïîєäíàííÿ їõ ó êîìïëåêñè

Âèçíàííÿ äіÿëüíîñòі ÿê îñîáèñòіñíî öіííîї

Ñàìîâèðàæåííÿ â ñàìîñòіéíіé
äіÿëüíîñòі

öèõ çàíÿòü»; «ß âïåâíåíî ïî÷óâàþñÿ ó øêîëі, і ìåíі ïîäîáàєòüñÿ
õîäèòè äî øêîëè. ß áóäó іç çàäîâîëåííÿì õîäèòè äî øêîëè».
Óðàõóâàííÿ âçàєìîäії і âçàєìîâïëèâó âñіõ âèäіâ öіëåé îñîáëèâî âàæëèâå äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè, îòæå, çàâäàííÿ â÷èòåëÿ – ñòâîðèòè òàêó ñèòóàöіþ íà åòàïі ôîðìóëþâàííÿ öіëåé, çà
ÿêîї öіëі âіäïîâіäàëè á îñîáèñòіñíèì öіííîñòÿì äèòèíè öüîãî
âіêó, її ïñèõîëîãî-âіêîâèì îñîáëèâîñòÿì. Ñàìå òîìó â ïî÷àòêîâіé øêîëі öіëі ñòàâëÿòüñÿ ó âèãëÿäі ïðîáëåìíèõ, öіêàâèõ äëÿ
äèòèíè çàïèòàíü, îðієíòîâàíèõ íà її æèòòєâèé äîñâіä.
Óêðàїíñüêі â÷åíі, ìåòîäèñòè â êîíòåêñòі ðåôîðìè «Íîâà óêðàїíñüêà øêîëà» ðîçðîáèëè ìîäåëüíі ïðîãðàìè, ÿêі ïðîïîíóþòü
ó÷èòåëÿì ôîðìóëþâàòè íå òіëüêè öіëі óðîêó, à é öіëі òèæíÿ, ùî
ґðóíòóþòüñÿ íà іíòåãðàöії ïðåäìåòіâ. Äåÿêі â÷èòåëі ïðàêòèêóþòü і ïîñòàíîâêó öіëåé ìіñÿöÿ. Òàêà ðîáîòà ïîòðåáóє ñèñòåìíîãî
êðîïіòêîãî ïëàíóâàííÿ, ïðîòå âîíà äàє ñâîї ðåçóëüòàòè.
Âèçíà÷èâøè ñòðàòåãі÷íі öіëі òà öіëі êîíêðåòíèõ óðîêіâ,
ïåäàãîã ìàє çìîãó çâàæåíî ïëàíóâàòè ïðîöåñ óðîêó, åôåêòèâíî ðîçïîäіëÿòè ÷àñ, áіëüø ñèñòåìíî âèêîðèñòîâóâàòè íàâ÷àëüíі ìàòåðіàëè òà çàâäàííÿ.
Ó ìîäåëüíèõ ïðîãðàìàõ7 öіëі ôîðìóëþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ
ïðîáëåìíèõ çàïèòàíü. Òàê, íàïðèêëàä, ç òåìè «ß – øêîëÿð»
ïðîïîíóþòüñÿ îðієíòîâíі ïðîáëåìíі/äîñëіäíèöüêі çàïèòàííÿ,
ÿêі ìîòèâóþòü äèòèíó äî íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі:
 Íàâіùî ìåíі õîäèòè äî øêîëè? Ùî ÿ î÷іêóþ âіä øêіëüíîãî æèòòÿ?
7

Äèâ. Ìîäåëüíі ïðîãðàìè ïіëîòó ÍÓØ íà ñàéòі ÌÎÍÓ.
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 Õòî ÿ? Õòî ìîї îäíîêëàñíèêè?
 ßê ìåíі áåçïå÷íî äіñòàòèñÿ äî øêîëè é ïîâåðíóòèñÿ
äîäîìó?
 Ùî ïîêëàñòè ó øêіëüíèé ðàíåöü?
Ó òàêèé ñïîñіá, óæå íà åòàïі öіëåïîêëàäàííÿ ôîðìóþòüñÿ
êîãíіòèâíі íàâè÷êè âèñîêîãî ïîðÿäêó, ÿê-îò êðèòè÷íå ìèñëåííÿ.
Ñïіëüíà ðîáîòà ç ôîðìóëþâàííÿ öіëåé óðîêó, îñîáëèâî
â ïî÷àòêîâіé øêîëі, ìàє ñèíåðãåòè÷íèé õàðàêòåð, âîíà àêòèâіçóє êîãíіòèâíó ñôåðó â ñóêóïíîñòі ç åìîöіéíîþ, öіííіñíîþ
òà äіÿëüíіñíîþ ñôåðàìè.
Ñêàæіìî, íà ïî÷àòêó âèâ÷åííÿ òåìè «Îðãàíè ÷óòòÿ» ó÷èòåëü ìîæå çàïðîïîíóâàòè äіòÿì ïðîâåñòè åêñïåðèìåíò: ïî
÷åðçі çàïëþùèòè î÷і, çàòóëèòè âóõà, íіñ і çðîáèòè âèñíîâîê,
ÿêó ðîëü âіäіãðàþòü öі îðãàíè ÷óòòÿ â їõíüîìó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі.
Åìîöіéíà àêòóàëіçàöіÿ öієї òåìè ìîæå âіäáóâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ âіðøîâàíèõ ðÿäêіâ, íàïðèêëàä:
Íå ïðîñòî ñëóõàòè, à ÷óòè.
Íå ïðîñòî äèâèòèñÿ, à áà÷èòè.
Íå ïðîñòî âіäïîâіäàòè, à ìіðêóâàòè.
Äðóæíî і ïëіäíî ïðàöþâàòè.

Ê. Áіëîêóð.
Ïîðòðåò ïëåìіííèöü

Ó÷íі àíàëіçóþòü çìіñò öèõ ðÿäêіâ
і ðîáëÿòü âèñíîâîê, ÿêà âіäìіííіñòü
ìіæ «ñëóõàòè» і «÷óòè», «äèâèòèñÿ» і «áà÷èòè», «ïðîñòî âіäïîâіäàòè»
і «ìіðêóâàòè», ÿê ðîçóìіííÿ öієї âіäìіíè äîïîìîæå їì ó íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі.
Àêòóàëіçàöіþ òà ïîñòàíîâêó
öіëåé íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ç óðàõóâàííÿì àôåêòèâíîї ñôåðè äîöіëüíî ïðîâîäèòè íà îñíîâі ðîáîòè
ç ðіçíèìè âіçóàëüíèìè ìàòåðіàëàìè,
çîêðåìà ðåïðîäóêöіÿìè êàðòèí,
ñâіòëèíàìè, óðèâêàìè ç ìóëüòôіëüìіâ, äèòÿ÷èõ ôіëüìіâ.
Òàê, ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïðàâèë
ñïіëêóâàííÿ åòàï ôîðìóëþâàííÿ
öіëåé äіÿëüíîñòі äîöіëüíî ïî÷àòè ç
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äåìîíñòðóâàííÿ ó÷íÿì êàðòèíè Ê. Áіëîêóð «Ïîðòðåò ïëåìіíí
íèöü» òà ïîñòàíîâêè òàêèõ ïèòàíü:
1. Ðîçäèâіòüñÿ óâàæíî ðåïðîäóêöіþ êàðòèíè Êàòåðèíè
Áіëîêóð. Îïèøіòü ñâîє ïåðøå âðàæåííÿ âіä íåї.
2. Õòî çîáðàæåíèé íà êàðòèíі?
3. ßêі äії âèêîíóþòü äіâ÷àòêà?
4. ×è ïîäîáàєòüñÿ äіâ÷àòàì òå, ùî âîíè ðîáëÿòü? Ïîÿñíіòü
ñâîþ äóìêó.
5. ×è ìîæíà íàçâàòè ñòàâëåííÿ äіâ÷àò îäíà äî îäíîї äîáðîçè÷ëèâèì, ïðèÿçíèì? ßêі äåòàëі ïðî öå ñâіä÷àòü?
6. ßêі ïðàâèëà ñïіëêóâàííÿ âіäîìі âàì? ßêі ç íèõ îñîáëèâî âàæëèâі äëÿ âàñ?
7. Ïîôàíòàçóéòå, ïðî ùî ðîçìîâëÿþòü äіâ÷àòêà, ÿêі çîáðàæåíі íà êàðòèíі Êàòåðèíè Áіëîêóð. Ðîçіãðàéòå óÿâíèé äіàëîã, ñïèðàþ÷èñü íà ñþæåò êàðòèíè òà äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèë ñïіëêóâàííÿ, ÿêі âè íàçâàëè.
Ó ïðîöåñі öієї ðîáîòè àêòèâóþòüñÿ і êîãíіòèâíà, і àôåêòèâíà,
і ïñèõîìîòîðíà ñôåðè äіÿëüíîñòі. Òàêèé êîìïëåêñíèé ïіäõіä äî
ïîñòàíîâêè öіëåé ôîðìóє ïîäàëüøèé åôåêòèâíèé ðåçóëüòàò
íàâ÷àííÿ.
Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Дайте визначення афективних і психомоторних цілей.
◄ Чи є правильним твердження: «Когнітивні, афективні та психомоторні
цілі є дискретними, не пов’язаними одиницями»? Відповідь обґрунтуйте.
◄ Прокоментуйте твердження: «Спільна робота з формулювання цілей
уроку, особливо в початковій школі, має синергетичний характер».
◄ Чи вважаєте ви доцільною постановку цілей тижня та місяця? Відповідь
обґрунтуйте.

Òàêñîíîìіÿ Ë. Àíäåðñîíà òà Ä. Êðàòâîëà.
Êîíñòðóêòîð
ðó
ð íàâ÷àëüíèõ öіëåé
2001 ðîêó Ë. Àíäåðñîí і Ä. Êðàòâîë çàïðîïîíóâàëè îíîâëåíó âåðñіþ òàêñîíîìії Á. Áëóìà. ßê і âåðñіÿ Á. Áëóìà, öÿ òàêñîíîìіÿ ìàє øіñòü ðіâíіâ êîãíіòèâíîї ñôåðè.
Ó ìîäèôіêîâàíіé òàêñîíîìії âіäñóòíіé ðіâåíü ñèíòåçó, à íàéâèùèì ðіâíåì є íå îöіíêà, à ñòâîðåííÿ. Êîæíà êàòåãîðіÿ
êîãíіòèâíèõ öіëåé ïðåäñòàâëÿєòüñÿ ñèñòåìîþ ïåâíèõ äіé ó÷íÿ,
ÿêі âèêîíóþòüñÿ ÷åðåç çàâäàííÿ і ôîðìóëþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ äієñëіâ.
Ìîäèôіêàöіÿ Ë. Àíäåðñîíà і Ä. Êðàòâîëà áіëüøå îðієíòîâàíà
íà òâîð÷ó ïàðàäèãìó. Äëÿ її ðîçðîáíèêіâ ïðіîðèòåò òâîð÷îãî
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ìèñëåííÿ ÿê ñêëàäíіøà ôîðìà іíòåëåêòóàëüíîї äіÿëüíîñòі ïðåâàëþє
íàä
êðèòè÷íèì
ìèñëåííÿì.
Áåçóìîâíî, òâîð÷à äіÿëüíіñòü âèìàãàє êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ïðîòå
íå çàâæäè îñîáèñòіñòü, ÿêà âìіє
Створення
êðèòè÷íî ìèñëèòè, çäàòíà äî ñòâîОцінка
ðåííÿ íîâîãî.
Аналіз
Ñàìå òîìó ïðîïîíóєìî êîíñòðóêВикористання
òîð íàâ÷àëüíèõ öіëåé, ðîçðîáëåíèé
Розуміння
íà îñíîâі òàêñîíîìії Ë. Àíäåðñîíà
Знання
і Ä. Êðàòâîëà, ÿêèé ñòàíå â ïðèãîäі
Òàêñîíîìіÿ Ë. Àíäåðñîíà, â÷èòåëåâі ÿê ïðè âèçíà÷åííі öіëåé
óðîêó, òàê і ïðè êîíñòðóþâàííі êîìÄ Êðàòâîëà
Ä.
ð
ïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíèõ çàâäàíü.
Ó öüîìó êîíñòðóêòîðі íàäàþòüñÿ íå òіëüêè äієñëîâà äëÿ
ôîðìóëþâàííÿ öіëåé, à é ïðèêëàäè çàïèòàíü äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè ÿê íàéáіëüø îïòèìàëüíîї ôîðìè ïîñòàíîâêè öіëåé äëÿ øêîëÿðіâ öüîãî âіêó.
Êîíñòðóêòîð
ðó
ð íàâ÷àëüíèõ öіëåé
Êàòåãîðії
íàâ÷àëüíèõ öіëåé
Çíàííÿ

Äіÿëüíіñòü
ó÷íіâ
çàïàì’ÿòîâóє
і âіäòâîðþє
íàâ÷àëüíèé
ìàòåðіàë

Ðîçóìіííÿ îïàíîâóє і
ïåðåòâîðþє
íàâ÷àëüíèé
ìàòåðіàë

Äієñëîâà äëÿ
ôîðìóëþâàííÿ
öіëåé
òà êîíñòðóþâàííÿ çàâäàíü

Îðієíòîâíі
çàïèòàííÿ

íàçâіòü, ïîâòîðіòü, ïåðåêàæіòü, ðîçêàæіòü, îïèøіòü,
ïåðåëі÷іòü
òîùî

Ùî âè çàïàì’ÿòàëè?
Õòî є ãîëîâíèì ãåðîєì
öèõ ïîäіé? Äå öå âіäáóëîñÿ? Êîëè ñòàëàñÿ
ïîäіÿ? Ñêіëüêè ïðåäìåòіâ âè áà÷èòå? ßêèé
öåé ïðåäìåò? ßêі éîãî
îçíàêè?

ïîÿñíіòü,
ðîç’ÿñíіòü,
çíàéäіòü,
âèçíà÷òå,
çìіíіòü, îáåðіòü, äîáåðіòü
ïðèêëàäè, ïîáóäóéòå òîùî

ßêå âàøå ñòàâëåííÿ äî
öієї ïîäії? ßê ïåðåäàòè
öå іíøèìè ñëîâàìè?
Ùî âè îáðàëè? ßêà
îñíîâíà äóìêà öüîãî
òâîðó? ßêі ïðèêëàäè
âè ìîæåòå íàâåñòè?
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Продовження таблиці
ці
Êàòåãîðії
íàâ÷àëüíèõ öіëåé

Äіÿëüíіñòü
ó÷íіâ

Äієñëîâà äëÿ
ôîðìóëþâàííÿ
öіëåé
òà êîíñòðóþâàííÿ çàâäàíü

Îðієíòîâíі
çàïèòàííÿ

Âèêîðèñòàííÿ

âèêîðèñòîâóє îòðèìàíі çíàííÿ
ó íîâèõ ñèòóàöіÿõ

âèêîðèñòàéòå, âèêîíàéòå
çàâäàííÿ çà
äîïîìîãîþ...,
ðîçøèðòå,
ñêëàäіòü,
ðîçðîáіòü,
ñïëàíóéòå äії
âіäïîâіäíî
äî...

×èì öå ìîæå áóòè âàì
êîðèñíî? Äå öå ìîæíà
âèêîðèñòàòè? ßêîþ
іíôîðìàöієþ ìîæíà
äîïîâíèòè âàøó ðîçïîâіäü? Çà ÿêèì ïëàíîì
âè áóäåòå äіÿòè? ßêі
çíàííÿ äîïîìîæóòü
âàì ó âèêîíàííі çàâäàííÿ?

Àíàëіç

ðîçïîäіëÿє
іíôîðìàöіþ
íà ñêëàäîâі
÷àñòèíè,
âñòàíîâëþє
âçàєìîçâ’ÿçêè

ïðîàíàëіçóéòå,
ïîðіâíÿéòå,
óñòàíîâіòü
çâ’ÿçîê, âèçíà÷òå âіäìіííіñòü, ðîçïîäіëіòü

Ùî âàì ïîäîáàєòüñÿ, à
ùî – íі? Íà ÿêі ãðóïè
ðîçïîäіëèòå? Çà ÿêèìè
îçíàêàìè? ßêі îñíîâíі
ðèñè? Ùî ñïіëüíîãî,
à ùî âіäìіííîãî?
Іç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ?
ßê ïîáóäîâàíî?

Îöіíêà

îöіíþє
іíôîðìàöіþ
çãіäíî
ç âèçíà÷åíèìè êðèòåðіÿìè

âèñëîâіòü
ñâîþ äóìêó,
äàéòå îöіíêó,
àðãóìåíòóéòå
ñâîþ âіäïîâіäü,
íàäàéòå äîêàçè

Ùî âè äóìàєòå ç ïðèâîäó öієї ïîäії? Öÿ
äóìêà ïðàâèëüíà ÷è
ïîìèëêîâà? ßêі äîêàçè
âè íàâåäåòå? ßêі
ïåðåâàãè і íåäîëіêè?
Ùî ïîðàäèòå?

ñòâîðіòü, ïåðåòâîðіòü (òåêñò,
ñõåìó, ìàëþíîê), çàïðîïîíóéòå ñâіé
âàðіàíò, ïåðåôîðìàòóéòå,
ñôîðìóëþéòå,
ñèñòåìàòèçóéòå, ïіäãîòóéòå
ðîçãîðíóòó
âіäïîâіäü, íàïèøіòü òâіð

ßêå ðіøåííÿ âè ïðèéìåòå? ßêі ïðàâèëà
ïîâåäіíêè âè á çàïðîïîíóâàëè ñâîїì äðóçÿì? ßêèé âàðіàíò
ôіíàëó êàçêè âè çàïðîïîíóєòå? ßêó äóìêó âè
õî÷åòå äîâåñòè ó ñâîєìó òâîðі?
ßêáè âè áóëè ãåðîєì
êàçêè, ùî á âè çðîáèëè?

Ñòâîðåííÿ ñòâîðþє íà
îñíîâі îòðèìàíèõ çíàíü
íîâèé ïðîäóêò
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Ðîìàøêà Áëóìà

Ó ïðîöåñі ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäè÷íèé ïðèéîì, ÿêèé ìàє íàçâó «Ðîìàøêà Áëóìà».
Öå ìàëþíîê êâіòêè іç øåñòè ïåëþñòîê âіäïîâіäíî äî øåñòè
òèïіâ çàïèòàíü.
Ïðîñòі çàïèòàííÿ – ïèòàííÿ, âіäïîâіäàþ÷è íà ÿêі ïîòðіáíî íàçâàòè ôàêòè, ïðèãàäàòè і âіäòâîðèòè ïåâíó іíôîðìàöіþ
(Ùî? Êîëè? Äå? ßê?).
Óòî÷íþâàëüíі çàïèòàííÿ. Ìåòà їõ – óòî÷íèòè ñìèñë àáî
ïðîöåñ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі (Òè ââàæàєø, ùî... ? Òîáòî òè
ñêàçàâ, ùî... ? Òè áà÷èø öå òàê... ?) Óòî÷íþâàëüíі çàïèòàííÿ
ñâіä÷àòü ïðî ðåàêöіþ ó÷íіâ íà íåçíàéîìó, íîâó äëÿ íèõ ñèòóàöіþ (×è ïðàâèëüíî öå? À òàê ìîæíà? ßê ïîòðіáíî?). Іíîäі
òàêі çàïèòàííÿ ñòàâëÿòü, àáè îäåðæàòè äîäàòêîâó іíôîðìàöіþ
((À ùî ùå? À ÿê ñàìå?).
Іíòåðïðåòàöіéíі (ïîÿñíþâàëüíі) çàïèòàííÿ ñïðÿìîâàíі
íà ïîøóê çâ’ÿçêіâ ìіæ ôàêòàìè, âèçíà÷åííÿìè òà öіííîñòÿìè
(×îìó, íà âàøó äóìêó, ... ? ßê âè ââàæàєòå, ó ÷îìó ïðè÷èíà
òîãî, ùî... ?). Àëå, íàïðèêëàä, ÿêùî ó÷åíü çíàє âіäïîâіäü íà
çàïèòàííÿ: «×îìó ïòàõè âîñåíè âіäëіòàþòü ó âèðіé?», – âîíî
ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ïðîñòå ïèòàííÿ.
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Òâîð÷і çàïèòàííÿ ìіñòÿòü åëåìåíò ïðîãíîçó, ïðèïóùåííÿ.
ÿ
(Ùî çìіíèëîñÿ á ó ñâіòі, ÿêáè ëþäè ïåðåñòàëè ìðіÿòè? Ùî
ìîãëî á çìіíèòèñÿ â æèòòі ãåðîÿ îïîâіäàííÿ, ÿêùî á âіí çìіíèâ ñâîє ðіøåííÿ?)
Îöіíþâàëüíі çàïèòàííÿ. Öі ïèòàííÿ ґðóíòóþòüñÿ íà êîðåëÿöії íîâîї іíôîðìàöії ç îñîáèñòіñíîþ öіííіñíîþ ñèñòåìîþ
ó÷íÿ і ïåðåäáà÷àþòü âèðîáëåííÿ ïåâíèõ ñóäæåíü íà çðàçîê:
äîáðå ÷è ïîãàíî, ïðàâèëüíî ÷è íåïðàâèëüíî, – çãіäíî ç âèçíà÷åíèìè ó÷íÿìè êðèòåðіÿìè. (×è çãîäíі âè ç ðіøåííÿì ãåðîÿ îïîâіäàííÿ? ×èì ñõîæі, à ÷èì âіäðіçíÿþòüñÿ öі ïîäії?)
Ïðàêòè÷íі çàïèòàííÿ ñïðÿìîâàíі íà çàñòîñóâàííÿ çíàíü
ó÷íіâ, âîíè äàþòü ìîæëèâіñòü âèðіøóâàòè ïðîáëåìíі ïèòàííÿ, ñèòóàöії. ((À ÿê áè âè ïîâîäèëèñÿ â öіé ñèòóàöії? À ÿê öå
ìîæíà âèêîðèñòàòè? Ùî ìîæíà çðîáèòè ç... ?).
Íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі, êîëè ïîòðіáíî ïîêàçàòè ó÷íÿì ïðèêëàäè, ñïîñîáè ðîáîòè ç «ðîìàøêîþ Áëóìà», çàïèòàííÿ ôîðìóëþє ñàì ó÷èòåëü. Âàðіàíò, êîëè äіòè ñàìîñòіéíî ñòàâëÿòü
çàïèòàííÿ, ïîòðåáóє âіä íèõ ïåâíîї ïіäãîòîâêè òà äîñâіäó.
Âèêîðèñòàííÿ öієї ñèñòåìè çàïèòàíü є êîðèñíèì íå òіëüêè
äëÿ â÷èòåëÿ. Äіòÿì òàêîæ ïîäîáàєòüñÿ ïðàöþâàòè ç «Ðîìàøêîþ çàïèòàíü». Ïîñòóïîâî âîíè ïî÷èíàþòü ðîçóìіòè їõíþ ієðàðõіþ: âіä ïðîñòèõ äî ñêëàäíèõ, ÿêі ïîòðåáóþòü àíàëіçó,
îöіíêè òà ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöії.
Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Чим відрізняється таксономія Б. Блума від таксономії Л. Андерсона
і Д. Кратвола?
◄ На що орієнтована модифікація таксономії Л. Андерсона і Д. Кратвола?
◄ Доведіть або спростуйте твердження: «Творча діяльність вимагає критичного мислення, проте не завжди особистість, яка вміє критично
мислити, здатна до створення нового».
◄ Коли і для чого доцільно використовувати методичний прийом «ромашка Блума»?

Ñòðàòåãії êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ
íà åòàïі öіëåïîêëàäàííÿ
Ïðàêòèêà â÷èòåëіâ äîâîäèòü, ùî âæå íà åòàïі öіëåïîêëàäàííÿ äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ñòðàòåãії êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ÿêі äîïîìîæóòü ó÷íÿì ñâіäîìî âèçíà÷èòè öіëі ñâîєї
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
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Ñåðåä íèõ íàéåôåêòèâíіøèìè ó ïðîöåñі ïîñòàíîâêè öіëåé є:
– ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії;
– «ìîçêîâèé øòóðì»;
– «ãðîíóâàííÿ» («àñîöіàòèâíèé êóù»);
– «çíàєìî – õî÷åìî äіçíàòèñÿ – äіçíàëèñÿ».
Ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії
Ìåòà ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії – çáóäèòè â äіòåé
åìîöіéíó ðåàêöіþ çäèâóâàííÿ, ïîñòàâèòè їõ ïåðåä íåîáõіäíіñòþ âèðіøèòè ïåâíå ïèòàííÿ. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì ïîðіâíÿòè ñóïåðå÷ëèâі
ôàêòè, òåîðії ÷è òî÷êè çîðó àáî çіñòàâèòè ðіçíі äóìêè ó÷íіâ
ïðîáëåìíèì ïèòàííÿì ÷è ïðàêòè÷íèì çàâäàííÿì.
Å ò à ï è ñ ò ð à ò å ã і ї:
 ñòâîðåííÿ ïðîáëåìíîї ñèòóàöії;
 óñâіäîìëåííÿ її ñóòі (ñìèñëó ïðîòèðі÷÷ÿ);
 ôîðìóëþâàííÿ íàâ÷àëüíîї ïðîáëåìè;
 âèçíà÷åííÿ öіëåé äіÿëüíîñòі
ä
íà øëÿõó âèðіøåííÿ ïðîáëåìè.
Òàê, íàïðèêëàä, ó÷èòåëü ñòàâèòü ìåòó – íàâ÷èòè äіòåé âèêîðèñòîâóâàòè ïðàâèëà áåçïå÷íîї ïîâåäіíêè äîðîãîþ äî øêîëè і äîäîìó. Äëÿ äîñÿãíåííÿ öієї ìåòè íà åòàïі öіëåïîêëàäàííÿ âіí ìîæå çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì ïîñëóõàòè äіàëîã äâîõ
äðóçіâ:
–
–
–
–
–
–

Ïðèâіò, Ïåòðèêó! Êóäè öå òè òàê ïîñïіøàєø? – ïèòàє Òàðàñ.
Äîäîìó ïîñïіøàþ. Òðåáà ãîäóâàòè ìîãî ïåñèêà.
Íå ïîñïіøàé. Áóäü óâàæíèì. Ïîïåðåäó äîðîãà.
ß çíàþ ïðàâèëà. Òðåáà éòè íà çåëåíå ñâіòëî.
І âñå?
Çâè÷àéíî. À ùî æ іùå?

Çàïèòàííÿ â÷èòåëÿ:
– ×è çíàє Ïåòðèê, ÿê áåçïå÷íî ïåðåõîäèòè äîðîãó?
– ßê áè âè âіäïîâіëè íà çàïèòàííÿ Ïåòðèêà?
– ×èì ðîçìîâà äâîõ äðóçіâ âàæëèâà äëÿ âàñ?
«Ìîçêîâèé øòóðì»
ó
Íà åòàïі öіëåïîêëàäàííÿ öÿ ñòðàòåãіÿ âèêîðèñòîâóєòüñÿ
äëÿ çáèðàííÿ íàéáіëüøîї êіëüêîñòі іäåé, ôàêòіâ ç ìåòîþ
ñàìîñòіéíîãî âèçíà÷åííÿ öіëåé ïîäàëüøîї ðîáîòè.
«Ìîçêîâèé øòóðì» àêòèâіçóє ìèñëåííÿ ó÷íіâ, äîïîìàãàє їì ðîçêðèòèñÿ ó âіëüíîìó ñïіëêóâàííі, ñàìîñòіéíî âè26
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çíà÷èòè íàïðÿì ñâîєї äіÿëüíîñòі. Ïіä ÷àñ «ìîçêîâîãî øòóðìó»
»
âèñóâàєòüñÿ ÿêîìîãà áіëüøå іäåé, ïðèéìàþòüñÿ âñі іäåї, âèñëîâëþâàííÿ ó÷íіâ íå êðèòèêóþòüñÿ. Ó÷èòåëü çàïèñóє âñі їõíі
âèñëîâëþâàííÿ, íàâіòü íàéñóïåðå÷ëèâіøі. Æîäíà іäåÿ íå
ìîæå áóòè ïîãàíîþ.
Ïіä ÷àñ «ìîçêîâîãî øòóðìó» â÷èòåëü íå ñòàâèòü çàïèòàíü
ó÷íÿì, àëå ïіñëÿ âèñóâàííÿ âñіõ іäåé äîïîìàãàє äіòÿì їõ êëàñèôіêóâàòè.
Å ò à ï è ñ ò ð à ò å ã і ї:
 îãîëîøåííÿ òåìè;
 âèñóâàííÿ іäåé ùîäî íàïðÿìêіâ ðîçãëÿäó öієї òåìè;
 çàïèñ íà äîøöі âñіõ çàïðîïîíîâàíèõ іäåé;
 àíàëіç іäåé;
 âèáіð íàéêðàùèõ іäåé.
Íàïðèêëàä, ó÷èòåëü çàïèñóє íà äîøöі òåìó «Ìîї âïîäîáàííÿ» і ïðîïîíóє ó÷íÿì âèñóíóòè іäåї ùîäî їõíüîї äіÿëüíîñòі íà
óðîöі: «Ùî ìè áóäåìî îáãîâîðþâàòè íà óðîöі?». Íà îñíîâі
êðàùèõ іäåé ôîðìóëþþòüñÿ öіëі óðîêó.
«Ãðîíóâàííÿ» («Àñîöіàòèâíèé êóù»)
Öÿ ñòðàòåãіÿ ñïîíóêàє ó÷íіâ âіëüíî ðîçìіðêîâóâàòè,
âіäêðèòî âèñëîâëþâàòè ñâîї äóìêè ç ïåâíîї òåìè. Íà
åòàïі öіëåïîêëàäàííÿ âîíà îñîáëèâî äîöіëüíà, îñêіëüêè àêòóàëіçóє åìîöіéíó ñôåðó ó÷íÿ, éîãî àñîöіàòèâíå
ìèñëåííÿ.
Å ò à ï è ñ ò ð à ò å ã і ї:
 ïðåäñòàâëåííÿ òåìè;
 çàïèñ ñëіâ òà ôðàç іç öієї òåìè, ùî ñïàäàþòü äèòèíі íà
äóìêó;
ó ó
 óñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêіâ ìіæ öèìè ñëîâàìè і ôðàçàìè;
 âèçíà÷åííÿ íà îñíîâі àñîöіàöіé öіëåé íàâ÷àëüíîї äіÿëüä
íîñòі.
Íàïðèêëàä, ó÷èòåëü îãîëîøóє òåìó òèæíÿ «Ñïîðò» і çàïèñóє âñі ó÷íіâñüêі àñîöіàöії. Àôåêòèâíà ñôåðà â öüîìó âèïàäêó
àêòèâíî âçàєìîäіє ç êîãíіòèâíîþ ñôåðîþ – ó ðåçóëüòàòі øêîëÿðàì ëåãøå âèçíà÷èòèñÿ іç öіëÿìè ñâîєї äіÿëüíîñòі âïðîäîâæ
ðîáîòè íàä öієþ òåìîþ.
Òåìó ìîæíà àêòóàëіçóâàòè çà äîïîìîãîþ ìàëþíêіâ, ñâіòëèí, ðåïðîäóêöіé êàðòèí.
Òàê, íàïðèêëàä, íà åòàïі öіëåïîêëàäàííÿ òåìè «Ìîї óëþáëåíі êíèæêè» ìîæíà çàïðîïîíóâàòè äіòÿì çàïèñàòè àñîöіàöії,
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ÿ â íèõ âèíèêëè ïіä ÷àñ ñïîãëÿäàííÿ êàðòèíè Â. Õàáàðîâà
ÿêі
«Ïîðòðåò Ìіëè».

Â. Õàáàðîâ. Ïîðòðåò Ìіëè

«Çíàєìî
Ç
– õî÷åìî äіçíàòèñÿ
ä
– äіçíàëèñÿ»
ä
Öþ ñòðàòåãіþ ìîæíà âèêîðèñòàòè ÿê íà åòàïі öіëåïîêëàäàííÿ, òàê і äëÿ ñòðóêòóðóâàííÿ óðîêó. Ïіä ÷àñ
âòіëåííÿ ñòðàòåãії öіëі і ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ïîâ’ÿçóþòüñÿ â öіëіñíó ñèñòåìó: ó÷íі ïðèãàäóþòü âіäîìå,
ñòàâëÿòü çàïèòàííÿ ç ìåòîþ îäåðæàòè íîâó іíôîðìàöіþ, çàêðіïëþþòü ñâîї çíàííÿ.
Å ò à ï è ñ ò ð à ò å ã і ї:
 îãîëîøåííÿ òåìè;
 ñòâîðåííÿ òàáëèöі íà äîøöі
ä
÷è íà âåëèêîìó àðêóøі ïàïåðó;
ó
Ïðî ùî õî÷åìî
äіçíàòèñÿ?

Ïðî ùî äіçíàëèñÿ?

 îáãîâîðåííÿ іíôîðìàöії, ÿêà ìàє áóòè ðîçìіùåíà â òàáëèöі;
 çàïîâíåííÿ ñòîâï÷èêіâ òàáëèöі íà îñíîâі âèñóíóòèõ
іäåé ó÷íіâ.
ó
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Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Доведіть доцільність використання стратегій критичного мислення на
етапі цілепокладання.
◄ Чим стратегія «мозковий штурм» відрізняється від стратегії «гронування»?
◄ У чому полягає мета створення проблемної ситуації на етапі цілепокладання?
◄ Проілюструйте використання однієї зі стратегій критичного мислення
на етапі цілепокладання прикладом зі своєї педагогічної практики.

Âèðîáëåííÿ êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ
Åòàï âèðîáëåííÿ êðèòåðіїâ є íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ ïðîöåñó ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ. Âіí ïîâ’ÿçóє åòàï öіëåïîêëàäàííÿ ç åòàïîì îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ñèñòåìó, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà ñâіäîìå ïëàíóâàííÿ òà îá’єêòèâíå
îöіíþâàííÿ ó÷íåì ñâîєї ðîáîòè âïðîäîâæ ïåâíîї òåìè.
Ñïіëüíà ðîçðîáêà êðèòåðіїâ, ÿê і âèðîáëåííÿ öіëåé, ñïðèÿє
ïîçèòèâíîìó ñòàâëåííþ äî îöіíþâàííÿ і ïіäâèùóє âіäïîâіäàëüíіñòü çà íàâ÷àëüíèé ðåçóëüòàò.
Îñíîâíі ïðèíöèïè âèðîáëåííÿ êðèòåðіїâ
ó ïðîöåñі
ð ö
ôîðìóâàëüíîãî
ð ó
îöіíþâàííÿ
ö
1. Êðèòåðії îöіíþâàííÿ ґðóíòóþòüñÿ íà öіëÿõ íàâ÷àííÿ òà
êîðåëþþòü ç î÷іêóâàíèìè ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ.
2. Êðèòåðії îöіíþâàííÿ äîöіëüíî ðîçðîáëÿòè ðàçîì ç ó÷íÿìè.
 Ó÷èòåëü îçâó÷óє êðèòåðії îöіíþâàííÿ äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ çàâäàííÿ òà íàî÷íî ïðåäñòàâëÿє їõ íà äîøöі.
 Êðèòåðії îöіíþâàííÿ ïîâèííі áóòè çðîçóìіëèìè äëÿ
ó÷íіâ. ×іòêî òà êîíêðåòíî ñôîðìóëüîâàíі êðèòåðії
ñïðèÿþòü ñâіäîìîìó äîñÿãíåííþ ó÷íåì ïîñòàâëåíèõ
öіëåé íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
3. Çìіñò êðèòåðіїâ òðåáà âèêëàäàòè çðîçóìіëîþ і äîñòóïíîþ
äëÿ ó÷íіâ ìîâîþ.
4. Ó÷èòåëü ìàє çâåðòàòè óâàãó ó÷íіâ íà êðèòåðії îöіíþâàííÿ âïðîäîâæ ðîáîòè íàä òåìîþ.
5. Ó÷èòåëü îöіíþє âèêîíàíó ðîáîòó ó÷íÿ òіëüêè íà îñíîâі
âèçíà÷åíèõ êðèòåðіїâ.
Íàâåäåìî ïðèêëàäè ôîðìóëþâàíü êðèòåðіїâ:
1. ×è ïðàâèëüíî ðîçïîäіëåíі ñëîâà ó ãðóïè çà çíà÷åííÿì òà
ïèòàííÿìè?
2. ×è ïðàâèëüíî ðîçìіùåíî îá’єêò íà ïëîùèíі âіäïîâіäíî
äî çàâäàííÿ: ëіâіøå, ïðàâіøå, âèùå, íèæ÷å?
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3. ×è âіäòâîðåíі ãðàôі÷íі çíàêè òî÷íî çà çðàçêîì?
4. ×è äîòðèìóâàâñÿ êîæåí ç âàñ äîìîâëåíîñòåé ïіä ÷àñ
ðîáîòè ó ãðóïі?
5. ×è çìіã êîæåí ç âàñ íàâåñòè äîêàçè íà êîðèñòü ñâîãî
òâåðäæåííÿ?
Êðèòåðії îöіíþâàííÿ â÷èòåëü ãîòóє çàçäàëåãіäü, à ïîòіì
ïðåäñòàâëÿє ó÷íÿì. Ó÷èòåëü ìîæå äàòè çàâäàííÿ ó÷íÿì ó ïàðàõ ÷è ãðóïàõ îáãîâîðèòè êðèòåðії îöіíþâàííÿ. Çà ïіäñóìêàìè îçâó÷åíèõ êðèòåðіїâ ñïіëüíî çі øêîëÿðàìè â÷èòåëü îáèðàє
ïðіîðèòåòíі êðèòåðії.
Àëãîðèòì ñïіëüíîї ç ó÷íÿìè ðîçðîáêè êðèòåðіїâ
1. Îãîëîøåííÿ òåìè óðîêó.
2. Âèçíà÷åííÿ öіëåé äіÿëüíîñòі.
3. Ñïðÿìóâàííÿ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà âèðîáëåííÿ 2–3 êðèòåðіїâ, çà ÿêèìè îöіíþâàòèìåòüñÿ ðîáîòà íà óðîöі.
4. Çàïèñ íà äîøöі êðèòåðіїâ, çàïðîïîíîâàíèõ ó÷íÿìè.
5. Âèáіð ïðіîðèòåòíèõ êðèòåðіїâ òà ðîçìіùåííÿ їõ çà ñòóïåíåì âàæëèâîñòі.
6. Çäіéñíåííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ç ìåòîþ ïåðåêîíàòèñÿ, ÷è
ïðàâèëüíî ó÷íі çðîçóìіëè êðèòåðії îöіíþâàííÿ.
Íàâåäåìî ïðèêëàä âіäïîâіäíîñòі öіëåé êðèòåðіÿì.
Ö і ë і ä і ÿ ë ü í î ñ ò і:
 Ïðî÷èòàòè òåêñò і ðîçïîâіñòè ïðî îïèñàíі â íüîìó ïîäії.
 Çðîáèòè âèñíîâîê ùîäî ïîâåäіíêè ãîëîâíîãî ãåðîÿ ïіä ÷àñ
öèõ ïîäіé.
 Ïіäòâåðäèòè ñâіé âèñíîâîê ôàêòàìè ç òåêñòó.
Ê ð è ò å ð і ї:
 ×è çìіã ó÷åíü âіäïîâіäíî äî òåêñòó ðîçïîâіñòè ïðî ïîäії,
ÿêі â íüîìó
ó îïèñàíî?
 ×è çðîáèâ ó÷åíü âèñíîâîê?? ×è âіäïîâіäàє
ä
ä
âèñíîâîê òåêñòó?
ó
 ×è áóëî íàâåäåíî ôàêòè, ÿêі ïіäòâåðäæóþòü âèñíîâîê?
Îöіíþâàííÿ ðîáіò ïðîâîäèòüñÿ òіëüêè âіäïîâіäíî äî âèðîáëåíèõ êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ. Íåäîëіêè ðîáîòè, ÿêі íå âèçíà÷åíî êðèòåðіÿìè, íå âðàõîâóþòüñÿ. Îäíàê ó÷èòåëü ìîæå çâåðíóòè óâàãó äèòèíè íà ìîæëèâіñòü ïîêðàùåííÿ її ðîáîòè.
Íàïðèêëàä, êðèòåðії äî òâîðó «Ìіé äîìàøíіé óëþáëåíåöü».
1. Òâіð ïðî äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ ïîâèíåí ñêëàäàòèñÿ
іç øåñòè ðå÷åíü.
2. Ó òåêñòі ìàє áóòè îïèñàíèé éîãî âèãëÿä òà õàðàêòåð.
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3. Íàïðèêіíöі òâîðó òðåáà âèñëîâèòè ñâîє ñòàâëåííÿ äî äîìàøíüîї òâàðèíè.
4. Òâіð ìàє áóòè äîïîâíåíèé ìàëþíêîì äîìàøíüîãî óëþáëåíöÿ.
Ïіñëÿ ïåðåâіðêè òâîðó â÷èòåëü ïіä ÷àñ áåñіäè ç ó÷íåì àíàëіçóє òіëüêè ðåçóëüòàòè, äîñÿãíóòі âіäïîâіäíî äî êðèòåðіїâ.
Íåäîëіêè ðîáîòè òðåáà õàðàêòåðèçóâàòè ÷åðåç ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî äіÿëüíîñòі ó÷íÿ çàãàëîì:
«Ìåíі áóëî öіêàâî ÷èòàòè òâîþ ðîáîòó. ß óÿâèëà, ÿê âèãëÿäàє òâіé ïåñèê. Ç òâîãî îïèñó âèäíî, ùî âіí äóæå êóìåäíèé. Äîïîâíè ñâіé òâіð ìàëþíêîì і ðîçêàæè, ÿê òè ñòàâèøñÿ
äî ñâîãî óëþáëåíöÿ».
Öåé ïðèêëàä ïîêàçóє, ùî â÷èòåëü ïðè ïåðåâіðöі ðîáîòè
ñïèðàâñÿ íà êðèòåðії îöіíþâàííÿ, óêàçàâ ñïî÷àòêó, ùî áóëî
äîñÿãíóòî, ïîòіì – íà òå, ùî íå áóëî çðîáëåíî, і ðåêîìåíäóâàâ
çâåðíóòè íà öå óâàãó.
Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Поясніть один із принципів використання критеріїв: «Учитель повинен оцінювати виконану роботу учня тільки на основі визначених
критеріїв».
◄ Які принципи формувального оцінювання актуалізуються під час оцінювання учнівських проектів?
◄ Як критерії впливають на мотивацію навчальної діяльності учнів?
◄ Завершіть речення: «Критерії мають ґрунтуватися...».

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÀÊÒÈÂÍÎЇ Ó×ÀÑÒІ Ó×ÍІÂ
Ó ÏÐÎÖÅÑІ ÏІÇÍÀÍÍß
Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê
Ñòâîðåííÿ åôåêòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó є íå òіëüêè îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ ðåàëіçàöії ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ, à é ïіäґðóíòÿì óñïіøíîãî íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ó öіëîìó.
Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê – öå іíñòðóìåíò, ùî çàáåçïå÷óє âçàєìîäіþ ó÷íÿ і â÷èòåëÿ, ó÷íіâ ìіæ ñîáîþ; äàє іíôîðìàöіþ ïðî òå,
ÿê âіäáóâàєòüñÿ ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, ïðî äîñÿãíåííÿ òà ïðîáëåìè
ó÷íіâ ç ìåòîþ їõ ïîäàëüøîãî ïðîãðåñó.
Ïðèíöèïè òà óìîâè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ âèçíà÷àþòü ñïåöèôіêó çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â éîãî êîíòåêñòі. Âіí çäіéñíþєòüñÿ äîáðîçè÷ëèâî, áåç íåãàòèâíèõ êîìåíòàðіâ òà îöіíêè
îñîáèñòîñòі ó÷íÿ, àêöåíò ðîáèòüñÿ íà ïîçèòèâíèõ àñïåêòàõ
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі äіòåé.
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Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê òðèâàє âïðîäîâæ óñüîãî óðîêó çà äîïîìîãîþ ðіçíîìàíіòíèõ ïðèéîìіâ îöіíþâàííÿ, ÿêі îáîâ’ÿçêîâî
ïåðåäáà÷àþòü ñàìå îöіíþâàííÿ òà âçàєìîîöіíþâàííÿ. Ïðîâîäèòüñÿ ÿê â óñíіé, òàê і â ïèñüìîâіé ôîðìі, çà äîïîìîãîþ ÿê
іíäèâіäóàëüíîãî, òàê і ôðîíòàëüíîãî îïèòóâàííÿ.
Çà ðåçóëüòàòàìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â÷èòåëü îöіíþє ïðîöåñ
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі äëÿ éîãî êîðåêöії: ïіäáіð íîâèõ ìåòîäèê, ïðèéîìіâ, ïіäòðèìêà ó÷íіâ. Ó÷åíü, ó ñâîþ ÷åðãó, òàêîæ
îöіíþє ñâîþ äіÿëüíіñòü, îòðèìóє ìîòèâàöіþ äëÿ ïîäàëüøîї
ñïіâïðàöі, äî ïîêðàùåííÿ ñâîїõ ðåçóëüòàòіâ.
Îñíîâîþ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó є ðåôëåêñіÿ.
Ðåôëåêñіÿ (âіä ëàò. reflecio – «ïîâåðíåííÿ íàçàä») ó íàâ÷àííі – öå àíàëіç ó÷íåì і â÷èòåëåì ñâîєї ó÷àñòі ó ïðîöåñі íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі òà ÿêîñòі її ðåçóëüòàòіâ ç ìåòîþ їõ ïîêðàùåííÿ.
Ðåôëåêñіÿ íàäàє ó÷íÿì і â÷èòåëþ ìîæëèâіñòü îñìèñëèòè
ðіçíі ÷èííèêè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó: åìîöіéíі, ïðàêòè÷íі,
çíàííєâі. Âîíà çäіéñíþєòüñÿ âïðîäîâæ óñüîãî óðîêó, à íå òіëüêè íàïðèêіíöі.
Óæå â ïåðøîìó êëàñі â÷èòåëü àêòèâíî çàëó÷àє ó÷íіâ äî
ðåôëåêñії, ïðîïîíóþ÷è òàêі ïèòàííÿ:
 Ïðî ùî âè ñüîãîäíі
ä ä
äіçíàëèñÿ?? ×îãî âè ñüîãîäíі
ä íàâ÷èëèñÿ? Ùî
Ù âàì ñïîäîáàëîñÿ íà óðîöі
ó
íàéáіëüøå?
 ×è ñïîäîáàëîñÿ òîáі ïðàöþâàòè ó ãðóïі? ×è ñòàíå òîáі
â ïðèãîäі òå, ïðî ùî äіçíàâñÿ(äіçíàëàñÿ) íà óðîöі? Ùî
ïðèâåðíóëî
ó òâîþ ó
óâàãó?
ó Ùî
Ù òåáå íàéáіëüøå ñõâèëþâàëî?
Óòіì, äåêîëè ó÷íі íå ìîæóòü ÷è íå õî÷óòü âіäïîâіäàòè íà
ïðÿìі ðåôëåêñіéíі çàïèòàííÿ, іíîäі їì âàæêî âèçíà÷èòè ñâіé
íàñòðіé íà óðîöі. Òîìó â 1–2 êëàñàõ ïî÷àòêîâîї øêîëè àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі іãðîâі ðåôëåêñіéíі ïðèéîìè, ÿêі äîïîìàãàþòü ó÷èòåëþ âèçíà÷èòè íå òіëüêè çíàííєâèé
ðіâåíü, àëå é åìîöіéíî-ïñèõîëîãі÷íèé ñòàí ó÷íÿ, éîãî ãîòîâíіñòü äî ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі. Öå ïåðåâàæíî óñíі ôîðìè ðåôëåêñії. Ïèñüìîâі ôîðìè çàïðîâàäæóþòüñÿ àêòèâíіøå ó 2 êëàñі
òà âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåðåäîâñіì íàïðèêіíöі âèâ÷åííÿ òåìè.
Ðåôëåêñіÿ åìîöіéíîãî
ö
ñòàíó
óó
ó÷íіâ
Ìåòà – âèçíà÷èòè íàñòðіé ó÷íіâ òà âñòàíîâèòè åìîöіéíèé
êîíòàêò іç êëàñîì.
Ï ð è é î ì è:
«Ñîíå÷êî» àáî «Ñìàéëèêè». Ó÷íÿì ïðîïîíóєòüñÿ îáðàòè
ñîíå÷êî ÷è ñìàéëèê, ÿêèé âіäïîâіäàє їõíüîìó íàñòðîþ. Іíøèé
âàðіàíò – íàìàëþâàòè íà ñîíå÷êó àáî ñìàéëèêó ñâîї åìîöії,
âіäòâîðèâøè ðèñè ëþäèíè, óñìіøêó, ñëüîçè òîùî.
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«Ïåëþñòêè». Äіòè îáèðàþòü äëÿ ñåáå ïåëþñòêè, êîëіð ÿêèõ
íàéáіëüøå âіäïîâіäàє íàñòðîþ. Ïîòіì óñі ïåëþñòêè çáèðàþòü
ó êâіòêó.
«Áóêåò íàñòðîþ». Íà ïî÷àòêó óðîêó â÷èòåëü ðîçäàє äіòÿì
ïàïåðîâі êâіòêè, íàïðèêëàä ÷åðâîíîãî і áëàêèòíîãî êîëüîðіâ.
Ó÷íі îáèðàþòü êâіòè é çáèðàþòü їõ ó ñïіëüíèé áóêåò íà ïî÷àòêó òà â êіíöі óðîêó. Öå äàє çìîãó âèçíà÷èòè, ÿê çìіíèâñÿ
їõíіé íàñòðіé óïðîäîâæ óðîêó.
«×àðіâíèé ïåíçëèê íàñòðîþ». Ó÷íі çà äîïîìîãîþ óÿâíîãî
ïåíçëèêà «ìàëþþòü» ñâіé íàñòðіé і ïî÷åðãîâî ãîâîðÿòü: «Ìіé
íàñòðіé ... êîëüîðó, òîìó ùî...».
«Ìіêðîôîí». Ó÷íі ïî ÷åðçі áåðóòü óÿâíèé ìіêðîôîí і âèñëîâëþþòü ñâîї åìîöії, äóìêè ïðî âëàñíó äіÿëüíіñòü óïðîäîâæ äíÿ.
«Õóäîæíÿ ðåôëåêñіÿ», «Ìóçè÷íà ðåôëåêñіÿ». Ó÷íÿì ïðîïîíóþòüñÿ äâі êàðòèíè іç çîáðàæåííÿì ïåéçàæó. Îäíà ïðîéíÿòà
ñóìíèì íàñòðîєì, іíøà – æèòòєðàäіñíèì. Ó÷íі âèáèðàþòü òó
êàðòèíó, ÿêà âіäïîâіäàє їõíüîìó íàñòðîþ.
Ìóçè÷íà ðåôëåêñіÿ ïðîâîäèòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìóçèêàëüíèõ
ôð
ôðàãìåíòіâ
(ðàäіñíèõ,
(ð
âåñåëèõ, òðèâîæíèõ,
ð
ñìóòíèõ
ó
òîùî).
)
«Òåðìîìåòð» àáî «Âèìіðþâàííÿ òåìïåðàòóðè». Çà äîïîìîãîþ ìàëþíêà òåðìîìåòðà ó÷åíü âèçíà÷àє ðіâåíü ñâîãî íàñòðîþ.
Ðåôëåêñіÿ äіÿëüíîñòі
ä
Ìåòà – ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі,
îïòèìіçàöіÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ï ð è é î ì è:
«Ñèãíàëè». Ó÷èòåëü ïðîñèòü ó÷íіâ ïîêàçóâàòè ñèãíàëè, ùî
ïîçíà÷àþòü ðîçóìіííÿ àáî íåðîçóìіííÿ ìàòåðіàëó. Ïîïåðåäíüî ïîòðіáíî äîìîâèòèñÿ ç ó÷íÿìè ïðî âèêîðèñòàííÿ òàêèõ
ñèãíàëіâ:
– ß ðîçóìіþ і ìîæó ïîÿñíèòè (âåëèêèé ïàëåöü ðóêè ñïðÿìîâàíî
âãîðó).
– ß âñå ùå íå ðîçóìіþ (âåëèêèé ïàëåöü ðóêè ñïðÿìîâàíî âáіê).
– ß íå çîâñіì óïåâíåíèé ... (ïîìàõàòè ðóêîþ).

«Äîëîíüêè». Ó÷íі çà äîïîìîãîþ âèðіçàíèõ ç ïàïåðó ðîçôàðáîâàíèõ äîëîíüîê ñèãíàëіçóþòü ó÷èòåëþ: «Óñå çðîçóìіëî» ÷è
«Ïîòðіáíà äîïîìîãà».
«Ñâіòëîôîð». Ó÷íі îáèðàþòü îäèí ç êîëüîðіâ: ÷åðâîíèé,
æîâòèé ÷è çåëåíèé. ×åðâîíèé – íå çðîçóìіâ, æîâòèé –
є ñêëàäíîùі, ïîòðåáóþ äîïîìîãè, çåëåíèé – óñå çðîçóìіâ.
«Äðàáèíà óñïіõó» àáî «Ëіíіéêà». Çà äîïîìîãîþ ìàëþíêà
äðàáèíè ÷è ëіíіéêè ó÷åíü ñàì âèçíà÷àє, íà ÿêîìó ùàáëі âіí
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îïèíèâñÿ â ðåçóëüòàòі ñâîєї äіÿëüíîñòі ïіä ÷àñ óðîêó, òîáòî
îöіíþє äîñÿãíóòі ðåçóëüòàòè.
«Äåðåâî óñïіõó». Ðåôëåêñèâíèé ïðèéîì, äå ïåâíèì êîëüîðîì ëèñòÿ ïîçíà÷åíі ðіâíі çàñâîєííÿ ìàòåðіàëó. Çðîçóìіâ óñå,
ëåãêî âèêîíóâàâ çàâäàííÿ – çåëåíèé; æîâòèé – ïðàöþâàâ
ñàìîñòіéíî, àëå âèíèêëè óñêëàäíåííÿ ó âèêîíàííі äåÿêèõ
çàâäàíü; ÷åðâîíèé – ïîñòіéíî ïîòðåáóâàâ äîïîìîãè â÷èòåëÿ òà
îäíîêëàñíèêіâ.
«Ïëþñ – ìіíóñ». Ó÷íі çà äîïîìîãîþ ïëþñіâ і ìіíóñіâ ïîçíà÷àþòü ó çîøèòі, ç ÿêèìè çàâäàííÿìè âîíè âïîðàëèñÿ ëåãêî,
à ÿêі їì áóëè íåçðîçóìіëі.
Ðåôëåêñіÿ çìіñòó íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі
Ìåòà – ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі,
îïòèìіçàöіÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ï ð è é î ì è:
«Ðåôëåêñèâíèé åêðàí». Çàñòîñîâóєòüñÿ íà åòàïі îñìèñëåííÿ òà çàñâîєííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó äëÿ øâèäêîї ðåôëåêñії
áàãàòüìà ó÷íÿìè. Ó÷íі ïî÷åðãîâî âèñëîâëþþòüñÿ îäíèì ðå÷åííÿì. Ïî÷àòêè ðå÷åíü çàïèñàíî íà äîøöі, ïëàêàòі.
Ñüîãîäíі ÿ äіçíàâñÿ... .
ß âèêîíóâàâ çàâäàííÿ... .
ß íàâ÷èâñÿ... .
ß çìіã... .

Ìåíі áóëî êîðèñíî äіçíàòèñÿ... .
Ìåíå çäèâóâàëî, ùî... .
ß ðîçïîâіì áàòüêàì... .

«Âіäêðèòі âіäïîâіäі». Ïðèéîì çàñòîñîâóєòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ çàñâîєííÿ çìіñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.
Íàïðèêëàä, «Ìåíі ñïîäîáàâñÿ ãåðîé êàçêè, òîìó ùî âіí...».
«Öåé â÷èíîê ãåðîÿ çìіíèâ ñòàâëåííÿ äî íüîãî äðóçіâ, òîìó
ùî...».
«Ö
Öÿ іíôîðìàöіÿ ìåíå çàöіêàâèëà (áóäå
ó êîðèñíîþ), áî...».
«Çëîâè ðèáêó». Ïðèéîì âèêîíóєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìàãíіòíîãî âóäëèùà òà «ðèáîê». Äіòè íà óðîöі ïіäõîäÿòü і âèëîâëþþòü «ðèáêó», äî ÿêîї çàâ÷àñíî ïðèêðіïëåíå çàïèòàííÿ ç íàâ÷àëüíîї òåìè.
«Çіðî÷êè». Íà ñèìâîëàõ ó âèãëÿäі «çіðî÷îê» ó÷íі çàïèñóþòü
ñâîї îñîáèñòі äîñÿãíåííÿ íà óðîöі, çà òèæäåíü, ÷âåðòü і âêëàäàþòü їõ ó ùîäåííèê, ïðèêðіïëþþòü íà ñòåíä, íà äîøêó òîùî.
Äåÿêі ïðèéîìè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íåçàëåæíî âіä âèäó
ðåôëåêñії. Öå âæå ðîçãëÿíóòі ïðèéîìè «Òåðìîìåòð», «Ëіíіéêà», «Äðàáèíà óñïіõó», à òàêîæ ïðèéîìè «Ðåôëåêñèâíà ìіøåíü» àáî «Êîøèê іäåé».
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«Ðåôëåêñèâíà ìіøåíü». Ìіøåíü ïîòðіáíî ðîçäіëèòè íà
à
êіëüêà ÷àñòèí çàëåæíî âіä ÷èííèêіâ, ÿêі âàñ öіêàâëÿòü. Ùî
áëèæ÷å äî öіëі – òî âèùèé áàë. Êîæåí ó÷åíü ìîæå çðîáèòè â
êîæíîìó ñåêòîðі ïî îäíіé ïîçíà÷öі.
«Êîøèê іäåé». Ó÷íі çàïèñóþòü íà àðêóøàõ ñâîþ äóìêó ïðî
óðîê, óñі àðêóøі êëàäóòü äî êîøèêà (êîðîáêè, ìіøå÷êà),
ïîòіì ó÷èòåëü âèáіðêîâî ÷èòàє öі çàïèñè, ðàçîì ç ó÷íÿìè
îáãîâîðþє âіäïîâіäі.
Öі ðåôëåêñèâíі ïðèéîìè íå òіëüêè äàþòü ìîæëèâіñòü ó÷íåâі і â÷èòåëþ îäåðæàòè іíôîðìàöіþ ùîäî ïðîöåñó íàâ÷àëüíîї
äіÿëüíîñòі, àëå é ãîòóþòü ïіäґðóíòÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòі
äî åôåêòèâíîãî ñàìîîöіíþâàííÿ òà âçàєìîîöіíþâàííÿ: ñïðèÿþòü àêòèâіçàöії äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ íà óðîöі, ñòâîðþþòü óìîâè
àäåêâàòíîї âçàєìíîї âèìîãëèâîñòі і âèìîãëèâîñòі äî ñåáå, ùî
âàæëèâî íå òіëüêè â íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі, àëå é ó їõíüîìó
ïîâñÿêäåííîìó æèòòі.
Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Чому створення ефективного зворотного зв’язку є важливою умовою
реалізації формувального оцінювання?
◄ Що таке рефлексія?
◄ На які групи поділяються рефлексійні прийоми?
◄ Розкажіть, які рефлексійні прийоми ви використовуєте у власній
педагогічній практиці.

Ñàìîîöіíþâàííÿ òà âçàєìîîöіíþâàííÿ
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ â êîíòåêñòі ðåàëіçàöії êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó äî íàâ÷àííÿ ìîæå ââàæàòèñÿ åôåêòèâíèì çà
óìîâè éîãî ñïðÿìóâàííÿ íà âèðîáëåííÿ ó øêîëÿðіâ íàâè÷îê
ñàìîîöіíþâàííÿ і âçàєìîîöіíþâàííÿ, îñêіëüêè ñàìå çà öèõ
óìîâ äіòè çìîæóòü óñâіäîìëþâàòè ñåáå ñóá’єêòîì ïðîöåñó íàâ÷àííÿ і âіäïîâіäàòè çà ðåçóëüòàòè òà ÿêіñòü ñâîєї íàâ÷àëüíîї
äіÿëüíîñòі.
Ãîëîâíèé ïîòåíöіàë ñàìîîöіíþâàííÿ ïîëÿãàє â éîãî çàñòîñóâàííі ÿê іíñòðóìåíòó ïіäâèùåííÿ ìîòèâàöії òà ñâіäîìîñòі:
äîïîìîãòè ó÷íÿì îöіíèòè ñâîї ñèëüíі ñòîðîíè, óñâіäîìèòè
øëÿõè âäîñêîíàëåííÿ ñâîєї ðîáîòè òà åôåêòèâíіøå îðãàíіçóâàòè ñâîє íàâ÷àííÿ.
Àëå ôîðìóâàííÿ öèõ óìіíü ïîòðåáóє ñïåöіàëüíî îðãàíіçîâàíîї ðîáîòè.
Âèðîáëåííÿ âìіííÿ і íàâè÷êè ñàìîêîíòðîëþ é ñàìîêîðåêöіїї є îäíèìè ç ïðîâіäíèõ çàâäàíü ó ïî÷àòêîâіé øêîëі, àäæå
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ç
çóìîâëþþòü
ðîçâèòîê ðåôëåêñії, êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ñàìîñòіéíîñòі ç óðàõóâàííÿì іíäèâіäóàëüíèõ âіêîâèõ і ïñèõîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé îñîáèñòîñòі ó÷íÿ. Óæå ç ïåðøèõ óðîêіâ ó÷èòåëü ìàє ðîçâèâàòè çäàòíіñòü äèòèíè ïåðåäáà÷àòè ìàéáóòíі
ðåçóëüòàòè ñâîїõ äіé òà çіñòàâëÿòè їõ ç ðåàëüíèìè, òîáòî ïðîâîäèòè ñàìîðåãóëÿöіþ.
Íàðàçі â 1–2 êëàñàõ ïåðåäóñіì çàñòîñîâóєòüñÿ ïåðåâàæíî
ðåòðîñïåêòèâíå ñàìîîöіíþâàííÿ, îñêіëüêè ó÷íåâі ùå âàæêî
ïðîàíàëіçóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü, âèçíà÷èòè íà îñíîâі àíàëіçó
øëÿõè її âäîñêîíàëåííÿ. Ó öüîìó âіöі òіëüêè çàêëàäàєòüñÿ
çäàòíіñòü äî ñàìîðåãóëÿöії.
Âàæëèâèìè äëÿ îðãàíіçàöії ïðîöåñó ñàìîîöіíþâàííÿ є òàêі
ïðèíöèïè:
 ó÷íіâñüêå ñàìîîöіíþâàííÿ ïåðåäóє îöіíþâàííþ ðîáîòè
â÷èòåëåì;
 ó÷èòåëü îöіíþє äіÿëüíіñòü ó÷íÿ çà òèìè ñàìèìè êðèòåðіÿìè, çà ÿêèìè ïðîâîäèëîñÿ ñàìå îöіíþâàííÿ ó÷íÿ;
 ó÷èòåëü íå òіëüêè ïðîïîíóє ó÷íÿì ëèñòè ñàìîîöіíêè, à é
ðîçðîáëÿє їõ ðàçîì ç ó÷íÿìè;
 âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ôîðìè îöіíþâàííÿ: êàðòêè, ëèñòè ñàìîîöіíêè, ùîäåííèêè äîñÿãíåíü, ïîðòôîëіî
òîùî.
Ó ïðîöåñі ñàìîîöіíþâàííÿ ó÷åíü àíàëіçóє íå òіëüêè çàñâîєííÿ çìіñòó íàâ÷àííÿ, à é ñâіé åìîöіéíî-ïñèõîëîãі÷íèé ñòàí,
õàðàêòåð òà ÿêіñòü ñâîєї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Ëèñò ñàìîîöіíêè åìîöіéíî-ïñèõîëîãі÷íîãî ñòàíó ó÷íÿ
Íà óðîöі ìåíі áóëî öіêàâî.
Ñâîєþ ðîáîòîþ íà óðîöі ÿ çàäîâîëåíèé(-à).
Çà óðîê ÿ âòîìèâñÿ(-ëàñÿ).
Ìіé íàñòðіé ïîêðàùèâñÿ.
Ìåíі ïîäîáàëîñÿ ïðàöþâàòè ç іíøèìè ó÷íÿìè.
Ëèñò ñàìîîöіíêè äіÿëüíîñòі ó÷íÿ (âèâ÷åííÿ òåìè)
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß

àêòèâíî ïðàöþâàâ(-ëà) íà óðîöі.
ñòàâèâ(-ëà) çàïèòàííÿ ïðî íîâå, íåçðîçóìіëå.
áóâ(áóëà) ñòàðàííèì(-îþ).
ñàìîñòіéíî âèêîíóâàâ(-ëà) çàâäàííÿ.
ñòàðàííî âèêîíóâàâ(-ëà) çàâäàííÿ.
äîòðèìóâàâñÿ(-ëàñÿ) ïðàâèë ïîâåäіíêè ïіä ÷àñ óðîêó.
äîáðå ñïіâïðàöþâàâ(-ëà) ç іíøèìè äіòüìè.
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Ëèñò ñàìîîöіíêè çàñâîєííÿ çìіñòó íàâ÷àííÿ ó÷íåì
ß
ß
ß
ß
ß
ß

äîáðå çðîçóìіâ(-ëà) öþ òåìó.
ìîæó ðîçêàçàòè, ùî ÿ äіçíàâñÿ(-ëàñÿ) іç öієї òåìè.
áðàâ(-ëà) ó÷àñòü ó її îáãîâîðåííі íà óðîöі.
ñòàâèâ(-ëà) ïèòàííÿ, ÿêùî ìåíі áóëî ùîñü íåçðîçóìіëî.
ñàìîñòіéíî çíàõîäèâ(-ëà) ìàòåðіàë іç öієї òåìè.
ïіäãîòóâàâ(-ëà) óñíå ïîâіäîìëåííÿ ç òåìè.

Äëÿ ñèñòåìíîãî êîíòðîëþ çà ïðîöåñîì ñàìîîöіíþâàííÿ òà
êîðåêöії íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ùîäåííèêè äîñÿãíåíü. Ó ùîäåííèêó ó÷íі ñàìîñòіéíî îöіíþþòü
ñâîї äîñÿãíåííÿ, ñïèðàþ÷èñÿ íà çàçäàëåãіäü çàïðîïîíîâàíі
êðèòåðії, âèðîáëåíі ñïіëüíî ç ó÷íÿìè. Ó 1 òà 2 êëàñàõ âèêîðèñòîâóþòü ìàëþíêè, ãðàôі÷íі ïîçíà÷êè. Ó÷èòåëü ñèñòåìàòè÷íî ïåðåâіðÿє öі ùîäåííèêè, çâіðÿє çàïèñè â íèõ çі ñâîїìè
íîòàòêàìè і íà îñíîâі öèõ ñïіâñòàâëåíü äîõîäèòü âèñíîâêó
ùîäî ïîäàëüøîї ñïіëüíîї ç ó÷íåì ðîáîòè.
Ïîðÿä іç ñàìîîöіíþâàííÿì ó÷èòåëü ìàє îðãàíіçóâàòè і âçàєìîîöіíþâàííÿ ó÷íіâ. Âçàєìîîöіíþâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ íå òàê ÷àñòî,
ÿê ñàìîîöіíþâàííÿ, àáè óíèêíóòè êîíôëіêòíèõ і êîíôðîíòàöіéíèõ ñèòóàöіé. Ðîçâèòîê ñàìîîöіííèõ óìіíü â ó÷íіâ 1–2 êëàñіâ
íåîáõіäíî ðåàëіçîâóâàòè íà çàñàäàõ ôîðìóâàííÿ âçàєìîîöіííèõ
ñóäæåíü, çîêðåìà, óêðàé âàæëèâî íàâ÷èòè ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ
ðàäèòèñÿ ìіæ ñîáîþ, òîëåðàíòíî äàâàòè îäíå îäíîìó ïîðàäè.
Äëÿ öüîãî їì âàðòî çàïðîïîíóâàòè ïåðåëіê ñòàëèõ ñëîâîñïîëó÷åíü, ÿêі ìîæíà âæèâàòè ïіë ÷àñ âçàєìîîöіíþâàííÿ.
Í à ï ð è ê ë à ä:
 Äîçâîëü äàòè òîáі ïîðàäó... .
 ßêùî òè õî÷åø ïîñëóõàòè ìîþ ïîðàäó, òî... .
 ß á òîáі ïîðàäèëà... .
 Íà æàëü, ìóøó òîáі ñêàçàòè, ùî... .
 Ìåíі äóæå ïðèєìíî òîáі ñêàçàòè, ùî... .
 ßêùî òè ïîñòàðàєøñÿ, ó òåáå âèéäå
ä ùå êðàùå. Äëÿ öüîãî çâåðíè óâàãó
ó
ó íà... .
Ó ïðîöåñі âçàєìîîöіíþâàííÿ äіòè òàêîæ ìàþòü îöіíþâàòè
íå îñîáèñòіñòü, à âèêîíàíó ðîáîòó. Ïðè öüîìó êîðèñòü âіä ïðîöåñó âçàєìîîöіíþâàííÿ îäåðæóþòü і òі, êîãî îöіíþþòü, і òі,
õòî îöіíþє, àäæå â íèõ ç’ÿâëÿєòüñÿ ìîæëèâіñòü ïîáà÷èòè é
óñâіäîìèòè âëàñíі ïîìèëêè.
Òàê, íàïðèêëàä, ïðè îöіíöі ðîáîòè îäíîãî ç ó÷íіâ іíøі
ó÷àñíèêè ãðóïè âèçíà÷àþòü ïî îäíîìó ïîçèòèâíîìó ìîìåíòó
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â ðîáîòі і òàêîìó, ùî ïîòðåáóє âäîñêîíàëåííÿ (ñèìâîëè ìîæóòü áóòè îáðàíі ñàìèìè ó÷íÿìè). Äіòè â òàêèé ñïîñіá ïðèâ÷àþòüñÿ áà÷èòè ïåðåäóñіì ïîçèòèâíі åëåìåíòè ðîáîòè ñâîїõ
îäíîêëàñíèêіâ òà ïîì’ÿêøóâàòè íåâäàëі.
Äëÿ îöіíþâàííÿ ðîáîòè ãðóï òàêîæ äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ëèñòè ñàìîîöіíêè, ó ÿêèõ ó÷åíü àíàëіçóє ñâîþ äіÿëüíіñòü
ó ãðóïі.
Ëèñò ñàìîîöіíêè ðîáîòè ó ãðóïі
1. ß áóâ(-ëà) àêòèâíèé(-à) ó ãðóïі.
2. ß óâàæíî ñëóõàâ(-ëà) іíøèõ ó÷íіâ.
3. ß ñòàâèâ(-ëà) äîöіëüíі ïèòàííÿ.
4. ß íàìàãàâñÿ(-ëàñÿ) âіäïîâіäàòè íà ïèòàííÿ, ÿêі â íàñ âèíèêàëè.
5. ß íå âіäâîëіêàâñÿ(-ëàñÿ) âіä ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ.
6. ß âèñëîâëþâàâ(-ëà) ñâîþ òî÷êó çîðó.
7. ß ïðîïîíóâàâ(-ëà) іäåї.
8. ß äîïîìàãàâ(-ëà) ó÷àñíèêàì ãðóïè.
Ëèñò ñàìîîöіíêè ó 2 êëàñі ìîæå áóòè äîïîâíåíèé ïèñüìîâèìè çàâäàííÿìè:
Ó ðîáîòі ãðóïè ìåíі áіëüø çà âñå ñïîäîáàëîñÿ... .
Ó ïðîöåñі ñàìîîöіíþâàííÿ òà âçàєìîîöіíþâàííÿ ó÷íі â÷àòüñÿ áðàòè íà ñåáå âіäïîâіäàëüíіñòü çà íàâ÷àííÿ. Çàâäÿêè ìîæëèâîñòі ïðîàíàëіçóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü і äіÿëüíіñòü îäíîêëàñíèêіâ íàâ÷àëüíà ìîòèâàöіÿ çðîñòàє, àäæå äèòèíà âіä÷óâàє
çíà÷óùіñòü ñâîєї ïîçèöії, áî ìîæå çàïðîïîíóâàòè іíøèì âëàñíó êîíñòðóêòèâíó äóìêó.
Ñàìîîöіíþâàííÿ і âçàєìîîöіíþâàííÿ ïіäâèùóþòü îá’єêòèâíіñòü îöіíêè, ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ íåçàëåæíîñòі ó÷íÿ
âіä «çîâíіøíüîãî êîíòðîëþ» òà ïðîáóäæåííþ â íüîãî ïðàãíåííÿ äî «âíóòðіøíüîãî êîíòðîëþ». Ó÷íі ïî÷èíàþòü ñâіäîìî ñòàâèòèñÿ äî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ.
Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Охарактеризуйте роль самооцінювання як інструменту підвищення
ефективності навчання.
◄ Назвіть основні принципи впровадження самооцінювання.
◄ Чому самооцінювання має передувати оцінюванню вчителем?
◄ Чи правильним є твердження: «Взаємооцінювання використовується
так часто, як і самооцінювання». Обґрунтуйте свою відповідь.
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Êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ
â êîíòåêñòі ôîðìóâàëüíîãî
ô
ó
îöіíþâàííÿ
Ùîá çíàííÿ ñòàâàëè іíñòðóìåíòîì äіÿëüíîñòі, ó÷åíü ìàє
â÷èòèñÿ їõ çàñòîñîâóâàòè, àíàëіçóâàòè óìîâè äëÿ їõ çàñòîñóâàííÿ, çíàõîäèòè íîâі çâ’ÿçêè і ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ íèìè,
ñòâîðþâàòè íîâå íà їõíіé îñíîâі òîùî. Öåé ïðîöåñ çàáåçïå÷óєòüñÿ ðіçíîìàíіòòÿì ïðèéîìіâ, ôîðì і ìåòîäіâ ðîáîòè ç íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì.
Ñåðåä äієâèõ òåõíîëîãіé, ùî ðîçâèâàþòü ñàìîñòіéíó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ, є êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ. Ìåòà òà
ñïîñіá äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ïðè âèêîíàííі òàêèõ çàâäàíü êîðåëþþòü ç îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ.
Êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ (ÊÎÇ) є ñòðóêòóðíèìè
åëåìåíòàìè íîâîї ìîäåëі ïðîöåñó íàâ÷àííÿ, â îñíîâі ÿêîї –
îñîáèñòіñíі öіííîñòі øêîëÿðіâ, їõíі іíòåðåñè, çäàòíіñòü äî ñàìîñòіéíîãî ïðèéíÿòòÿ ðіøåíü. Ïðàöþþ÷è íàä çàâäàííÿì,
ó÷åíü ñàì îñìèñëþє ïðîáëåìó, êîíòðîëþє ïðîöåñ її âèðіøåííÿ, à â÷èòåëü âèêîíóє ôóíêöії îðãàíіçàòîðà, êîíñóëüòàíòà, ùî
ñóïðîâîäæóє ñàìîñòіéíó ðîáîòó øêîëÿðà. Öÿ ìîäåëü çíà÷íî
ïіäâèùóє ìîòèâàöіþ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ùî ñïðèÿє ïîêðàùåííþ
ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ â öіëîìó.
ÊÎÇ ìàþòü ñâîþ îñîáëèâó ñòðóêòóðó, êîæíèé åëåìåíò ÿêîї
íàöіëåíèé íà îðãàíіçàöіþ ñàìîñòіéíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó íàáëèæåíèõ äî ðåàëüíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ. Êіíöåâèì ðåçóëüòàòîì òàêîãî çàâäàííÿ ìàє áóòè ìàòåðіàëüíèé àáî іíòåëåêòóàëüíèé ïðîäóêò.
Îäíієþ ç îñíîâíèõ ðèñ ÊÎÇ є éîãî òåõíîëîãі÷íіñòü, ÿêà ïåðåäáà÷àє íàÿâíіñòü ÷іòêîї ñòðóêòóðè (ñòèìóë, ôîðìóëþâàííÿ
çàâäàííÿ, äæåðåëî іíôîðìàöії, ìîäåëüíà âіäïîâіäü). Êîæåí іç
öèõ åëåìåíòіâ ìàє ñâîþ ìåòó.
Ñòèìóë çàíóðþє â êîíòåêñò çàâäàííÿ і ìîòèâóє íà éîãî
âèêîíàííÿ. Âіí ìîæå âèêîíóâàòè і ðîëü äæåðåëà іíôîðìàöії.
Ñòèìóë ґðóíòóєòüñÿ íà æèòòєâî âàæëèâèõ àáî öіêàâèõ äëÿ
äèòèíè îáñòàâèíàõ, àëå іíôîðìàöіÿ íå ïîâèííà âіäâîëіêàòè
ó÷íÿ âіä çìіñòó çàâäàííÿ. Çà îáñÿãîì ñòèìóë ìàє áóòè íå áіëüøå òðüîõ-÷îòèðüîõ ðå÷åíü.
Ñåðåä íàéïîøèðåíіøèõ ïîìèëîê – âèêîðèñòàííÿ íàäòî
ñïðîùåíèõ, øòó÷íèõ ñèòóàöіé, äàëåêèõ âіä æèòòєâîãî äîñâіäó
ó÷íіâ; ïîñòàíîâêà ïðîáëåì, ÿêі åìîöіéíî íå ìîòèâóþòü ó÷íÿ
äî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ.
ßê ñòèìóë àáî äæåðåëî іíôîðìàöії äîðå÷íî âèêîðèñòîâóâàòè öіêàâі äëÿ ó÷íіâ òåêñòè, ÿêі òðåáà ïîñëóõàòè àáî ïðî÷èòàòè
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і çðîçóìіòè їõíіé çìіñò, íà îñíîâі ÿêîãî і áóäå ôîðìóâàòèñÿ
ÊÎÇ.
Íàâåäåìî ï ð è ê ë à ä.
Ñòèìóë. Âàø äðóã ç ëèñòóâàííÿ ââàæàє, ùî íå âàðòî ãàÿòè
÷àñ íà ÷èòàííÿ êíèæîê. Âè ïëàíóєòå âèñëîâèòè â ëèñòі äî
íüîãî ñâîє áà÷åííÿ öüîãî ïèòàííÿ.
Ôîðìóëþâàííÿ çàâäàííÿ. Ïðî÷èòàéòå òâåðäæåííÿ ïðî êîðèñòü êíèã і ÷èòàííÿ, íàïèñàíі Øâåäñüêîþ àêàäåìієþ äèòÿ÷îї
êíèãè. ßêі іç öèõ òâåðäæåíü âè ââàæàєòå íàéâàæëèâіøèìè?
Äîïîâíіòü їõ. Çàïèøіòü ñòèñëі òâåðäæåííÿ ïðî êîðèñòü êíèã
і ÷èòàííÿ, ÿêі ïîòіì ñòàíóòü îñíîâîþ äëÿ âàøîãî ëèñòà äðóãîâі.
Òåêñò – äæåðåëî іíôîðìàöії.
Êíèãà – öå ðîçâàãà і ïðèãîäà. Âîíà çäàòíà çìóñèòè íàñ ïëàêàòè і
ñìіÿòèñÿ. Êíèãà ìîæå âòіøèòè і ïіäêàçàòè âèõіä ç âàæêîї ñèòóàöії.
Êíèãà ïðîáóäæóє íàøó ôàíòàçіþ і â÷èòü íàñ ìèñëèòè îáðàçàìè.
Êíèãà âіäêðèâàє íàì, ùî âñі ëþäè ðіçíі, ùî íà îäíå ïèòàííÿ
ìîæå áóòè êіëüêà âіäïîâіäåé.
Êíèãà ïîðîäæóє ó íàñ íîâі ïèòàííÿ, íàä ÿêèìè âàðòî çàäóìàòèñÿ.
Êíèãè ðîçêàçóþòü íàì ïðî íîâі êðàїíè, õòî, äå і ÿê æèâå, ïðî
ïðèðîäó, òåõíіêó, іñòîðіþ – ïðî âñå íà ñâіòі, ùî íàñ öіêàâèòü.
Êíèãà ñïîíóêàє íàñ çàìèñëèòèñÿ íàä òèì, ùî ïðàâèëüíî, à ùî
ïîìèëêîâî, ùî äîáðå, à ùî ïîãàíî.

Ôîðìóëþâàííÿ çàâäàííÿ íàöіëþє ó÷íÿ íà äії, íåîáõіäíі
äëÿ éîãî âèêîíàííÿ. Îñíîâíі âèìîãè äî íüîãî – ÷іòêіñòü, îäíîçíà÷íіñòü, ñïіââіäíåñåííÿ ç ìîäåëüíîþ âіäïîâіääþ. Îñíîâíà
ñêëàäíіñòü äëÿ â÷èòåëÿ íà öüîìó åòàïі – êîðåëÿöіÿ ôîðìóëþâàííÿ ç êîíêðåòíîþ íàâ÷àëüíîþ ìåòîþ, òîìó ïðè ôîðìóëþâàííі çàâäàíü äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè êîíñòðóêòîð êîãíіòèâíèõ öіëåé (äèâ. òåìó «Òàêñîíîìіÿ Ë. Àíäåðñîíà òà
Ä. Êðàòâîëà»).
Äæåðåëî іíôîðìàöії äàє ìàòåðіàë äëÿ óñïіøíîãî âèêîíàííÿ
çàâäàííÿ. Âîíî ìîæå âìіùóâàòè âñþ ïîòðіáíó іíôîðìàöіþ äëÿ
âèêîíàííÿ çàâäàííÿ àáî ëèøå âêàçіâêó íà ñïîñіá її îòðèìàííÿ. Іíîäі âèêîðèñòîâóєòüñÿ і íàäëèøêîâà іíôîðìàöіÿ, ç ÿêîї
ïîòðіáíî äіáðàòè íåîáõіäíó äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. Îñíîâíі
ïîìèëêè ïðè êîíñòðóþâàííі öüîãî åòàïó – âèêîðèñòàííÿ òåêñòіâ, ÿêі íå ñïіââіäíîñÿòüñÿ ç æèòòєâèì äîñâіäîì ó÷íіâ. Äæåðåëî іíôîðìàöії ìàє ñïðèÿòè âèíèêíåííþ іíòåðåñó äî âèêîíàííÿ çàâäàííÿ.
Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ùî â ðîëі äæåðåëà іíôîðìàöії åôåêòèâíèì òàêîæ є âèêîðèñòàííÿ àëãîðèòìіâ òà іíñòðóêöіé.
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Í à ï ð è ê ë à ä.
Ñòèìóë. ×è öіêàâî âè ïðîâåëè êàíіêóëè? Ïîáà÷èëè ùîñü
íîâå? Íàâ÷èëèñÿ ÷îãîñü?
Ôîðìóëþâàííÿ çàâäàííÿ. Íàïèøіòü ïðî öå íåâåëè÷êèé
òâіð-ðîçïîâіäü, êåðóþ÷èñü іíñòðóêöієþ «ßê ïðàöþâàòè íàä
òâîðîì». Ìîæëèâі òåìè «ßê ÿ ïîäîðîæóâàâ», «ßê ÿ ïîçíàéîìèâñÿ çі ñâîїì äðóãîì», «ßê ÿ íàâ÷èâñÿ ïëàâàòè». Ìîæåòå
òàêîæ ñàìîñòіéíî ñôîðìóëþâàòè òåìó òâîðó íà îñíîâі îñîáèñòîãî äîñâіäó.
Іíñòðóêöіÿ
1. Îáìіðêóéòå òåìó òâîðó, âèçíà÷òå, ïðî ùî âè áóäåòå ïèñàòè.
2. Ñôîðìóëþéòå îñíîâíó äóìêó ìàéáóòíüîãî òâîðó.
3. Ñêëàäіòü ïëàí.
4. Çàïèøіòü òåêñò òâîðó. Óâàæíî ïðî÷èòàéòå íàïèñàíå.
Ïðîñòåæòå, ùîá âñòóï, îñíîâíà ÷àñòèíà і âèñíîâîê áóëè
ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ.
5. Ïîäóìàéòå, ÷è âäàëîñÿ âàì ðîçêðèòè òåìó і îñíîâíó
äóìêó.
6. ×è öіêàâî âè îïèñàëè ïîäіþ, ó÷àñíèêîì ÿêîї ñòàëè?
7. Çà ïîòðåáè äîïîâíіòü òåêñò òâîðó àáî çàêðåñëіòü òå, ùî
âèÿâèëîñÿ â íüîìó çàéâèì.
Ïіñëÿ íàïèñàííÿ òâîðіâ ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì ïðî÷èòàòè òà îáãîâîðèòè їõ ó êëàñі. Ëîãі÷íèì çàâåðøåííÿì çàâäàííÿ є âäîñêîíàëåííÿ òâîðó âäîìà ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàòіâ îáãîâîðåííÿ.
Äîñëіäæåííÿ ïіäòâåðäèëè, ùî åôåêòèâíîþ ôîðìîþ ðåàëіçàöії ÊÎÇ є ïàðíî-ãðóïîâà ðîáîòà.
Íàâåäåìî ï ð è ê ë à ä.
Ñòèìóë. Âè õî÷åòå, ùîá ëþäè óâàæíî âàñ ñëóõàëè, ïîâàæàëè âàøó äóìêó? Äëÿ öüîãî òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ
ïðàâèë ñïіëêóâàííÿ.
Ôîðìóëþâàííÿ çàâäàííÿ. Ñôîðìóëþéòå öі ïðàâèëà ñàìі,
êîðèñòóþ÷èñÿ çàïðîïîíîâàíèì òåêñòîì. Îáãîâîðіòü їõ ç âàøèì ñóñіäîì ïî ïàðòі, äіéäіòü єäèíîї äóìêè: ñïіëüíî ñôîðìóëþéòå òðè ïðàâèëà і ïðåäñòàâòå їõ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿäі.
Òåêñò – äæåðåëî іíôîðìàöії.
Ìîâà òîãî, õòî ãîâîðèòü, ïîâèííà áóòè ââі÷ëèâîþ, à âèñëîâëþâàííÿ – äîðå÷íèì. Âèêëàäåííÿ äóìîê ó âèñëîâëþâàííі ìàє áóòè ëîãі÷íèì і ïîñëіäîâíèì.
Íà ñìèñë âèñëîâëþâàííÿ âïëèâàє і òîí, ÿêèì âîíî âèìîâëåíå.
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Íàìàãàéòåñÿ áóòè íåáàãàòîñëіâíèì – äîâãó ïðîìîâó âàæêî
çàïàì’ÿòàòè і íà íåї âàæêî âіäïîâіñòè. Êðіì òîãî, çâàæòå íà òå, ùî
âàø ñïіâðîçìîâíèê òåæ ìàє áàæàííÿ âèñëîâèòèñÿ.

Åôåêòèâíîþ ôîðìîþ âèêîíàííÿ ÊÎÇ є ðîáîòà ó ãðóïàõ.
Íàïðèêëàä, ãðóïі äàєòüñÿ çàâäàííÿ ïðî÷èòàòè òåêñò і ïðîàíàëіçóâàòè ïîâåäіíêó ãîëîâíîї ãåðîїíі Âåðîíіêè, äàâøè âіäïîâіäü íà ïèòàííÿ: ×è ìîæíà âèáà÷åííÿ Âåðîíіêè íàçâàòè
ââі÷ëèâèì?; ×è çðîçóìіëà äіâ÷èíêà ïðîõàííÿ æіíêè?; ×è áóëà
òàêà ðåàêöіÿ ïðàâèëüíîþ?
Íà îñíîâі òåêñòó і îáãîâîðåííÿ ïèòàíü ïіäãîòóâàòè óñíå
âèñëîâëþâàííÿ «Ùî á ìè ïîðàäèëè Âåðîíіöі?» òà âèáðàòè
ó÷íÿ ó ãðóïі, ÿêèé íà îñíîâі ñïіëüíîї ðîáîòè ïðåäñòàâèòü âіäïîâіäü.
ÁÓÄÜ ËÀÑÊÀ
Âåðîíіêà їõàëà â àâòîáóñі. Ó íåї áóâ ãàðíèé íàñòðіé. Âîíà êðóòèëàñÿ íà ñèäіííі, äðèґàëà íîãàìè. Ïîòіì äіñòàëà ç ðþêçà÷êà øîêîëàäêó і ïî÷àëà її їñòè. Æіíêà, ÿêà ñèäіëà ïîðó÷, áîÿëàñÿ, ùî Âåðîíіêà
çàáðóäíèòü її ñâіòëå ïàëüòî, і ïîïðîñèëà äіâ÷èíêó ñèäіòè ñïîêіéíî.
Âåðîíіêà ãîëîñíî і ÷іòêî ñêàçàëà: «Áóäü ëàñêà». Òîí її âіäïîâіäі áóâ
ãðóáèé. Ïîòіì âîíà îáðàæåíî âіäâåðíóëàñÿ і ñòàëà äèâèòèñÿ ó âіêíî.

Âàæëèâèì åòàïîì ÊÎÇ є åòàï îöіíþâàííÿ. Äëÿ îöіíþâàííÿ âèêîíàíèõ çàâäàíü âèêîðèñòîâóþòüñÿ: êëþ÷і (äëÿ òåñòîâèõ
çàâäàíü çàêðèòîãî òèïó), ìîäåëüíі âіäïîâіäі, òîáòî çðàçêè âіäïîâіäі, áëàíêè äëÿ îöіíþâàííÿ ãðóïîâîї ðîáîòè. Çàóâàæèìî,
ùî іíêîëè ìîäåëüíà âіäïîâіäü íå îáîâ’ÿçêîâà (òâîð÷і, êîìóíіêàòèâíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ), ïðîòå â áóäü-ÿêîìó ðàçі ó÷åíü
ïîâèíåí îäåðæàòè âêàçіâêó ùîäî ôîðìè її ïðåäñòàâëåííÿ.
Óñïіøíіñòü âèêîíàííÿ ÊÎÇ ó÷íåì çàëåæèòü ïåðø çà âñå âіä
ìîòèâàöії, íàÿâíîñòі àêòèâíîãî íàìіðó âèêîíàòè öå çàâäàííÿ.
Ñàìå òîìó, ãîòóþ÷è çàâäàííÿ, ó÷èòåëü ïîâèíåí óðàõîâóâàòè
öіííіñòü çàâäàííÿ äëÿ ó÷íіâ, âіäïîâіäíіñòü éîãî ïñèõîëîãîâіêîâèì çàïèòàì øêîëÿðіâ, íàÿâíіñòü ó íèõ çíàíü, óìіíü òà
äîäàòêîâèõ ðåñóðñіâ äëÿ éîãî âèêîíàííÿ. Óñі öі ÷èííèêè ìàþòü çíà÷åííÿ íà êîæíîìó åòàïі ñêëàäàííÿ ÊÎÇ.
Çâåðíåííÿ äî òàêèõ çàâäàíü ìàє áóòè ñèñòåìíèì. Åôåêòèâíіñòü ðîáîòè ç ÊÎÇ ìîæå çíà÷íî âòðà÷àòèñÿ, ÿêùî â÷èòåëü
ðіäêî âèêîðèñòîâóє їõ òà íå çìіíþє îðãàíіçàöіþ ðîáîòè ç ó÷íÿìè â öіëîìó.
Îñíîâíèì ó ïðîöåñі çàïðîâàäæåííÿ ÊÎÇ є íå òàê äîòðèìàííÿ ïîñëіäîâíîñòі ó âèêîðèñòàííі ðîçãëÿíóòèõ ñòðóêòóðíèõ
åëåìåíòіâ, ÿê àêòóàëіçàöіÿ ïðèíöèïіâ, íà ÿêèõ âîíè áàçóþòü42
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ñÿ. Öå, ïåðø çà âñå, – ïðîáëåìíіñòü, ñèòóàòèâíіñòü, ïðàêòè÷íà
à
çîðієíòîâàíіñòü, ñòèìóëþâàííÿ ñàìîñòіéíèõ ðіøåíü і äіé, íàäàííÿ ìîæëèâîñòі äëÿ ñàìîîöіíêè.
Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Розкрийте сутність компетентнісно орієнтованих завдань.
◄ Охарактеризуйте структуру компетентнісно орієнтованих завдань.
◄ У чому полягає особливість оцінювання компетентнісно орієнтованих
завдань?
◄ Наведіть приклади компетентнісно орієнтованих завдань із власної
педагогічної практики.

Ñàìîîöіíþâàííÿ òà âçàєìîîöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíîї
äіÿëüíîñòі ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ «Ùîäåííèõ
Ù
5»
«Ùîäåííі 5» (Daily 5) – öå ìåòîäè÷íà ñèñòåìà, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü ó òàêèõ êðàїíàõ ñâіòó, ÿê Êàíàäà, Âåëèêà Áðèòàíіÿ, Ñïîëó÷åíі Øòàòè Àìåðèêè òà Àâñòðàëіÿ. Âîíà ðîçâèâàє
ñàìîñòіéíіñòü, êðåàòèâíіñòü, óìіííÿ ìèñëèòè íåñòàíäàðòíî.
Óïåðøå öÿ ñèñòåìà áóëà ïðåäñòàâëåíà Ãåéëîì Áóøå і Äæîàí Ìîçåð ó êíèçі «The Daily 5: Íåçàëåæíіñòü ãðàìîòíîñòі â
ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ».
«Ùîäåííі 5» áóëè àäàïòîâàíі â÷èòåëÿìè Íîâîïå÷åðñüêîї
ãіìíàçії Êèєâà, ÿêі çàïðîâàäèëè öþ ñèñòåìó ó øêіëüíó ïðàêòèêó. Íàðàçі ñèñòåìà «Ùîäåííі 5» øèðîêî âèêîðèñòîâóєòüñÿ
â÷èòåëÿìè ïî÷àòêîâîї øêîëè â Óêðàїíі.
ßê і êîìïåòåíòíіñíî îðієíòîâàíі çàâäàííÿ, «Ùîäåííі 5» є
òåõíîëîãі÷íîþ ñèñòåìîþ ç ïåâíîþ ñòðóêòóðîþ, êîæíèé åëåìåíò ÿêîї ñïðÿìîâàíèé íà ðîçâèòîê íàâè÷îê ñàìîñòіéíîї ðîáîòè, ïî÷èíàþ÷è âіä åòàïó ïîñòàíîâêè öіëåé äî îöіíþâàííÿ
ó÷íåì âëàñíîї äіÿëüíîñòі.
Ó÷íі â êîíòåêñòі ñèñòåìè «Ùîäåííі 5» ïðèâ÷àþòüñÿ:
1) îñìèñëþâàòè, ùî âîíè ðîáëÿòü, ç ÿêîþ ìåòîþ äіþòü; 2) ïëàíóâàòè âëàñíó äіÿëüíіñòü; 3) çíàõîäèòè çðó÷íå ìіñöå äëÿ ðîáîòè; 4) äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ñïіëüíîї ðîáîòè; 5) òðåíóâàòè
âèòðèìêó; 6) ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî; 7) áóòè ãîòîâèì äî çìіíè
äіÿëüíîñòі; 8) àíàëіçóâàòè âëàñíó äіÿëüíіñòü.
Öÿ ñèñòåìà ñêëàäàєòüñÿ ç ï’ÿòè âèäіâ äіÿëüíîñòі – «Ïèñüìî
äëÿ ñåáå», «×èòàííÿ äëÿ ñåáå», «×èòàííÿ äëÿ êîãîñü», «Ðîáîòà çі ñëîâàìè» і «Ñëóõàííÿ», ÿêі äіòè âèêîíóþòü ùîäíÿ íà
óðîêàõ ÷è ó ãðóïі ïðîäîâæåíîãî äíÿ. Âëàñíå, öі âèäè äіÿëüíîñòі є ðіçíîâèäîì çâè÷íèõ äëÿ óêðàїíñüêîї øêîëè çàâäàíü
ç ðîçâèòêó ðіçíèõ âèäіâ ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі: ÷èòàííÿ ìîâ÷êè,
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â
âãîëîñ,
äіàëîãі÷íîãî ìîâëåííÿ òà ïèñüìà. Óòіì, îñîáëèâîñòі
îðãàíіçàöії öієї ðîáîòè íàäàþòü їé áіëüøîї ðåçóëüòàòèâíîñòі.
«Ùîäåííі 5» є ñòàíäàðòèçîâàíîþ àâòîðñüêîþ òåõíîëîãієþ,
òîìó âîíà ñêëàäàєòüñÿ ç îáîâ’ÿçêîâèõ ïðîöåäóðíèõ åòàïіâ, ùî
ìàþòü ñòàëі ôîðìè. Öÿ ñèñòåìà âêëþ÷àє ÷èòàííÿ äëÿ ñåáå, ÷èòàííÿ äëÿ êîãîñü, ñëóõàííÿ, ðîáîòó çі ñëîâàìè, ïèñüìî.
Äëÿ ñàìîñòіéíîãî ÷èòàííÿ ó÷íі ñàìі îáèðàþòü êíèæêó àáî
òåêñò. ×èòàííÿ òðèâàє âïðîäîâæ âèçíà÷åíîãî ÷àñó (5–15 õâèëèí). Ïî çàêіí÷åííі ó÷íі âèêîíóþòü çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâіðêè
ðîçóìіííÿ òà óñâіäîìëåííÿ ïðî÷èòàíîãî.
Ó÷èòåëü íå íàâ’ÿçóє ó÷íÿì êíèãè, àëå ìîæå ïîðàäèòè їì òó
÷è іíøó êíèæêó, òåêñò.
Ïåðåä ÷èòàííÿì äëÿ êîãîñü ó÷íі îá’єäíóþòüñÿ â ïàðè òà
ðàçîì ÷èòàþòü (òåêñòè, ïіäðó÷íèê). Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ âèêîíóþòü çàâäàííÿ íà ðîçóìіííÿ òà óñâіäîìëåííÿ ïðî÷èòàíîãî, ÿêі
ïіäãîòóâàâ ó÷èòåëü. Ó÷èòåëü ãîòóє òåêñòè, äîïîìàãàє ó÷íÿì
îá’єäíóâàòèñÿ â ïàðè, âèçíà÷àє ÷àñ äëÿ ÷èòàííÿ, íàäàє çàâäàííÿ äëÿ ðîáîòè íàä óñâіäîìëåííÿì ïðî÷èòàíîãî.
Ó÷èòåëü ãîòóє òåêñòè äëÿ ñëóõàííÿ òà çàâäàííÿ äëÿ ðîáîòè
íàä óñâіäîìëåííÿì ïî÷óòîãî, ìàòåðіàëè äëÿ ðîáîòè ïіñëÿ ñëóõàííÿ. Ó÷íі ñëóõàþòü ó÷èòåëÿ, îäíîêëàñíèêà ÷è àóäіîçàïèñè,
âèêîíóþòü çàâäàííÿ íà ðîçóìіííÿ òà îñìèñëåííÿ ïðîñëóõàíîãî.
Ðîáîòà çі ñëîâàìè ïåðåäáà÷àє òðåíóâàííÿ ó÷íіâ ó íàïèñàííі ñëіâ, ñïîëó÷åíü ñëіâ. Ó÷íі ïîÿñíþþòü їõíє çíà÷åííÿ, äîáèðàþòü ñëîâà ç ïåâíîї òåìè, ñèíîíіìè, àíòîíіìè.
Ó÷èòåëü äîáèðàє ñëîâà і òåêñòè äëÿ ðîáîòè, ãîòóє íàâ÷àëüíі
ìàòåðіàëè і çàâäàííÿ, ñëîâíèêè. Ðîçìіùóє íàî÷íі ïîñіáíèêè.
Ïіä ÷àñ ïèñüìà ó÷íі âіëüíî ïèøóòü íà ñàìîñòіéíó àáî çàïðîïîíîâàíó â÷èòåëåì òåìó íà àðêóøі ïàïåðó, ó çîøèòàõ ÷è
«Ùîäåííèêó âðàæåíü». Çà áàæàííÿì äіòè ìîæóòü ïðî÷èòàòè
íàïèñàíå äëÿ âñіõ ÷è äëÿ êîãîñü.
Ó÷èòåëü äîáèðàє òåìè, ÿêі ñòîñóþòüñÿ ó÷íіâñüêîãî äîñâіäó,
àáî äîïîìàãàє îáðàòè òåìó. Íåîáõіäíî çâàæàòè, ùî â÷èòåëü íå
îöіíþє, íå êðèòèêóє òâîðіâ ó÷íіâ, íå îáìåæóє îáñÿã òåêñòó,
àëå âèçíà÷àє ÷àñ äëÿ éîãî íàïèñàííÿ.
Ó÷èòåëü ðàçîì ç ó÷íÿìè îáãîâîðþє їõíі äії ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ «Ùîäåííèõ 5». Äëÿ êîæíîãî âèäó äіÿëüíîñòі є ñâîÿ
ñõåìà-àëãîðèòì îáîâ’ÿçêîâèõ äіé äëÿ ó÷íіâ і â÷èòåëÿ, ÿêі ïîòіì àíàëіçóþòüñÿ â ëèñòàõ ñàìîîöіíêè. Òîáòî і ó÷íі, і â÷èòåëü
÷іòêî óÿâëÿþòü, ùî âîíè ðîáëÿòü ïіä ÷àñ êîæíîãî âèäó äіÿëüíîñòі.
44
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè ó÷íі âèãîëîøóþòü ìîòèâàöіéíі ðåå
÷åííÿ, ÿêі ñïðÿìîâóþòü їõ íà àêòèâíó ñàìîñòіéíó ðîáîòó.
ßê çäіéñíþєòüñÿ ñàìîîöіíþâàííÿ ó÷íåì ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
«Ùîäåííèõ 5»?
Äëÿ ðîçóìіííÿ öüîãî ïðîöåñó â÷èòåëü ìàє óñâіäîìèòè, ùî
ñàìîöіíþâàííÿ ó÷íіâ – ñèñòåìíà ÷àñòèíà öієї òåõíîëîãії. Îáîâ’ÿçêîâèì åòàïîì êîæíîãî âèäó äіÿëüíîñòі є çàïîâíåííÿ ó÷íÿìè ëèñòіâ ñàìîîöіíþâàííÿ.
Ëèñòè ñàìîîöіíþâàííÿ є âàæëèâèì іíñòðóìåíòîì ñàìîàíàëіçó ó÷íåì ñâîєї äіÿëüíîñòі. Ó÷íі îöіíþþòü ïåðåäóñіì íå ðåçóëüòàò ñâîї äіÿëüíîñòі, à õàðàêòåð і ïîñëіäîâíіñòü âèêîíàííÿ
ïåâíèõ äіé, ÿêі ñïðÿìîâàíі íà ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîñòі і ðîçêðèòòÿ їõíüîãî òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó. Îñîáëèâà óâàãà çâåðòàєòüñÿ íà òðåíóâàííÿ âèòðèâàëîñòі ó÷íÿ, íà àêòèâíó ðîáîòó
âïðîäîâæ óñüîãî ÷àñó, âіäâåäåíîãî äëÿ öüîãî âèäó äіÿëüíîñòі.
Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ÿêùî ó÷åíü äîòðèìóâàòèìåòüñÿ öієї
ïðîöåäóðè, òî ðåçóëüòàò áóäå ïðîãíîçîâàíî ïîçèòèâíèì.
Ó÷èòåëü òàêîæ àíàëіçóє öі ëèñòè ç ìåòîþ âіäñòåæåííÿ ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ çäàòíîñòі äî ñàìîîöіíêè.
ËÈÑÒÈ ÑÀÌÎÎÖІÍÞÂÀÍÍß
Ö
І ÂÇÀЄÌÎÎÖІÍÞÂÀÍÍß
Ö

×èòàííÿ äëÿ ñåáå (Ñàìîîöіíþâàííÿ)
ß ñâіäîìî îáèðàþ êíèæêó (òåêñò) äëÿ ÷èòàííÿ.
ß îäðàçó ïî÷èíàþ ïðàöþâàòè.
Ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ çàëèøàþñü íà îäíîìó ìіñöі.
Ïðàâèëüíî òðèìàþ ïîñòàâó. Ïðàâèëüíî òðèìàþ êíèæêó.
Ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ÿ ïåðåâіðÿþ, ÷è âñå ðîçóìіþ.
ß ÷èòàþ âåñü âіäâåäåíèé ÷àñ!
×èòàííÿ äëÿ êîãîñü (Ñàìîîöіíþâàííÿ і âçàєìîîöіíþâàííÿ)
Ìè äðóæíî і äîáðå ïðàöþєìî ðàçîì.
Ìè îäðàçó ïî÷èíàєìî ïðàöþâàòè.
Íàøі î÷і äèâëÿòüñÿ ó êíèæêó.
Ìè ÷èòàєìî ïî÷åðãîâî (àáçàö ÷è ñòîðіíêó).
Ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ ìè çàëèøàєìîñÿ íà îäíîìó ìіñöі.
Ìè êîíòðîëþєìî ñâіé ãîëîñ ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ.
Ìè äîïîìàãàєìî îäíå îäíîìó çðîçóìіòè ïðî÷èòàíå.
Ìè ÷èòàєìî âåñü âіäâåäåíèé ÷àñ!
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Ñëóõàííÿ (Ñàìîîöіíþâàííÿ)
ß ñïîêіéíî áåðó âñі ïîòðіáíі ìàòåðіàëè.
ß îäðàçó ïî÷èíàþ ïðàöþâàòè.
ß âåñü ÷àñ çàëèøàþñÿ íà îäíîìó ìіñöі.
ß âèêîðèñòîâóþ çàñîáè òà ïðèéîìè äëÿ ðîçóìіííÿ ïî÷óòîãî.
ß âèêîðèñòîâóþ ëèøå òі çàñîáè і çàïèñè, ÿêі ðåêîìåíäóє
â÷èòåëü.
ß ïðàöþþ âåñü âіäâåäåíèé ÷àñ!
ß ïðèáèðàþ âñі ìàòåðіàëè íà ìіñöå.
Ðîáîòà çі ñëîâàìè (Ñàìîîöіíþâàííÿ)
ß áåðó ìàòåðіàëè øâèäêî і òèõî.
ß îäðàçó ïî÷èíàþ ïðàöþâàòè.
Ïіä ÷àñ ðîáîòè çàëèøàþñÿ íà îäíîìó ìіñöі.
ß âèêîíóþ âñå ïðàâèëüíî і îõàéíî.
ß ìîæó âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі ñëîâíèêè.
Ïіä ÷àñ ðîáîòè ÿ äîòðèìóþñü іíñòðóêöії.
ß ïðàöþþ âåñü âіäâåäåíèé ÷àñ!
ß ïðèáèðàþ âñі ìàòåðіàëè íà ìіñöå.
Ïèñüìî äëÿ ñåáå (Ñàìîîöіíþâàííÿ)
ß áåðó ìàòåðіàëè øâèäêî і òèõî.
Ïіä ÷àñ ðîáîòè çàëèøàþñÿ íà îäíîìó ìіñöі.
ß îäðàçó ïî÷èíàþ ïðàöþâàòè.
ß çàñòîñîâóþ íîâі ñëîâà, âèâ÷åíі ïðàâèëà і ðіçíі òèïè
ìîâëåííÿ.
ß ïðàöþþ âåñü âіäâåäåíèé ÷àñ!
ß ïðèáèðàþ âñі ìàòåðіàëè íà ìіñöå.
Äëÿ çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè «Ùîäåííі 5» ó÷èòåëü ïîâèíåí
êîíöåïòóàëüíî çìіíèòè ñâîþ äіÿëüíіñòü íà óðîöі і íàäàòè
ó÷íÿì ìîæëèâіñòü ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî.
Ó÷èòåëü íå êðèòèêóє ðîáîòó ó÷íіâ, íå âèïðàâëÿє ïîìèëêè,
íå îáìåæóє їõ â îáñÿçі íàïèñàííÿ ðîáîòè.
Ó÷èòåëü ñïîñòåðіãàє çà äіÿëüíіñòþ ó÷íіâ, à íàïðèêіíöі äíÿ
ðîáèòü çàïèñ ñâîїõ ñïîñòåðåæåíü òà àíàëіçóє ó÷íіâñüêі ðîáîòè,
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ÿêі áóëè âèêîíàíі âïðîäîâæ äíÿ, ôіêñóє ó ñâîєìó æóðíàëі
ëі
ïðîãðåñ òà ïðîáëåìè, ÿêі âèíèêëè â äіòåé ïіä ÷àñ ðîáîòè.
Іç öèìè ó÷íÿìè ïëàíóєòüñÿ ðîáîòà і íà íàñòóïíèé äåíü.
Ñòіéêèé åôåêòèâíèé ðåçóëüòàò ó ïðîöåñі âèêîðèñòàííÿ öієї
òåõíîëîãії áàçóєòüñÿ íà ñèñòåìі âèðîáëåíèõ ïðèíöèïіâ äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ÿêèìè âîíè êåðóþòüñÿ â ðîáîòі ç òåêñòàìè, íîâèìè
ñëîâàìè òîùî. Òîáòî äіÿëüíіñòü çóìîâëþєòüñÿ öèìè ïðèíöèïàìè і є êåðîâàíîþ, àëå ó÷åíü íå âіä÷óâàє æîðñòêîãî «çîâíіøíüîãî êîíòðîëþ», ïðàöþþ÷è â àòìîñôåðі ñâîáîäè і äîâіðè.
Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Розкрийте особливості методичної системи «Щоденні 5».
◄ Охарактеризуйте структуру компетентнісно орієнтованих завдань.
◄ Як здійснюється самооцінювання під час «Щоденних 5»?
◄ Як змінюється діяльність учителя в контексті роботи за системою
«Щоденні 5»?

Ìåòîä ïðîåêòіâ. Îñîáëèâîñòі îöіíþâàííÿ
ó÷íіâñüêèõ ïðîåêòіâ
Ïðîåêò – öå іíäèâіäóàëüíà, ïàðíà àáî ãðóïîâà äіÿëüíіñòü
ó÷íіâ, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ îðèãіíàëüíîãî êіíöåâîãî
ïðîäóêòó. Ó ïðîöåñі éîãî ðåàëіçàöії ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ
òâîð÷îãî ñàìîðîçâèòêó і ñàìîâèðàæåííÿ ó÷íіâ, ôîðìóþòüñÿ
íåîáõіäíі æèòòєâі êîìïåòåíöії.
Áіëüøіñòü ïðîåêòіâ çà ñâîєþ ñóòíіñòþ є ìіæäèñöèïëіíàðíèìè, ñàìå òîìó їõ âèêîðèñòàííÿ є âàæëèâîþ óìîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó êîíòåêñòі іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ.
Ñàìîñòіéíå çäîáóâàííÿ çíàíü, їõ ñèñòåìàòèçàöіÿ, ìîæëèâіñòü îðієíòóâàòèñÿ â іíôîðìàöіéíîìó ïðîñòîðі, áà÷èòè ïðîáëåìó і ïðèéìàòè ðіøåííÿ âіäáóâàþòüñÿ ñàìå ÷åðåç ìåòîä ïðîåêòó. Öіííіñòü ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі äëÿ ó÷íіâ ïîëÿãàє ùå é ó
òîìó, ùî âîíè â÷àòüñÿ ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè ñâîєї äіÿëüíîñòі.
Îñíîâíі öіëі ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі:
1. Ðîçâèòîê ñàìîñòіéíîї äîñëіäíèöüêîї äіÿëüíîñòі ç ìåòîþ
îòðèìàííÿ òà àíàëіçó іíôîðìàöії äëÿ âèðіøåííÿ íîâèõ
ïіçíàâàëüíèõ і ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü.
2. Ðîçâèòîê êîìóíіêàòèâíîї êîìïåòåíòíîñòі, çäàòíîñòі ïðàöþâàòè ó ãðóïàõ, ðîçïîäіëÿòè òà âèêîíóâàòè ñîöіàëüíі
ðîëі ó ãðóïі (ëіäåð, âèêîíàâåöü), äîëàòè êîíôëіêòíі ñèòóàöії.
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Ïðîåêòè íàäàþòü ìîæëèâіñòü äіòÿì ç ðіçíèìè çäіáíîñòÿìè
çíàõîäèòè ñâîє ìіñöå ó òâîð÷іé êîëåêòèâíіé äіÿëüíîñòі, âіä÷óòè
öіííіñòü ñâîãî âíåñêó â öþ ðîáîòó, ïіäâèùèòè ñàìîîöіíêó.
Àëãîðèòì ðåàëіçàöії ïðîåêòó:
ó
– ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè;
– ïëàíóâàííÿ ìåòè òà çàâäàíü äіÿëüíîñòі ó÷íіâ;
– ïîøóê іíôîðìàöії;
– ñòâîðåííÿ ïðîäóêòó;
– ïðåçåíòàöіÿ;
– ïіäáèòòÿ ïіäñóìêіâ.
Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè íàä ïðîåêòîì є ïåâíèé êіíöåâèé ïðîäóêò.
Çà õàðàêòåðîì äіÿëüíîñòі â ïî÷àòêîâіé øêîëі íàé÷àñòіøå
ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà â òàêèõ ïðîåêòàõ, ÿê:
Òâîð÷èé ïðîåêò
Ìåòà: ðîçêðèòòÿ òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó ó÷íіâ ó ðîáîòі íàä
ïåâíîþ òåìîþ.
Ðåçóëüòàòè: çáіðêà òâîðіâ, âèñòàâêà ìàëþíêіâ, âіäåîôіëüì, êîëàæ, ôîòîàëüáîì, êîíöåðò, іíñöåíóâàííÿ.
Í à ï ð è ê ë à ä, ïðîåêòè «Íàø êëàñ ìàє òàëàíòè», «Ìîї
âïîäîáàííÿ».
Ïðàêòèêî-îðієíòîâàíèé ïðîåêò
Ìåòà: âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü.
Ðåçóëüòàòè:
ó
ìàêåò, ìîäåëü âëàñíîãî âèíàõîäó, іíñòðóêöії.
Іãðîâèé ïðîåêò
Ìåòà: îá’єäíàííÿ ó÷íіâ ñïіëüíîþ іäåєþ ó ïðîöåñі âèêîíàííÿ іãðîâèõ ðîëåé.
Ðåçóëüòàòè:
ó
іíñöåíóâàííÿ, ðîëüîâà ãðà, êâåñò, çìàãàííÿ.
Í à ï ð è ê ë à ä, êâåñò «Ïðîãóëÿíêà ðіäíèì ìіñòîì», іíñöåíóâàííÿ «Îñîáëèâîñòі êîæíîї ïîðè ðîêó», òåàòðàëüíà ïîñòàíîâêà «Ìіé óëþáëåíèé ëіòåðàòóðíèé ãåðîé».
Іíôîðìàöіéíèé
ð ö
ïðîåêò
ð
Ìåòà: çáèðàííÿ, àíàëіç і ôîðìóëþâàííÿ âèñíîâêіâ ùîäî
îá’єêòà, ÿêèé âèâ÷àєòüñÿ.
Ðåçóëüòàòè:
ó
äîïîâіäü, íåâåëèêà êíèæêà, àëüáîì.
Í à ï ð è ê ë à ä: «Íàéäèâîâèæíіøі ïòàõè ñâіòó», «Ðіäêіñíі
ïîðîäè êіøîê».
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Äîñëіäíèöüêèé ïðîåêò
Ìåòà: äîâåäåííÿ àáî ñïðîñòóâàííÿ ÿêîї-íåáóäü ãіïîòåçè.
Ðåçóëüòàòè: ñàìîñòіéíå îðèãіíàëüíå äîñëіäæåííÿ, ÿêå ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíå â ðіçíîìàíіòíèõ ôîðìàõ.
Í à ï ð è ê ë à ä: «Äåðåâà áіëÿ ìîãî äîìó», «Îñіííіé âðîæàé
íàøîãî ãîðîäó», «Ñâÿòà ìîєї ñіì’ї».
Äîñëіäíèöüêèé
ä
ïðîåêò ó 2 êëàñі
«Óëþáëåíі êíèæêè ó÷íіâ
ó
íàøîãî êëàñó»
ó
Îá’єêò äîñëіäæåííÿ: êîëî ÷èòàöüêèõ іíòåðåñіâ øêîëÿðіâ.
Ìåòà ïðîåêòó: ñïðèÿòè ïіäâèùåííþ çàöіêàâëåíîñòі äіòåé
÷èòàííÿì, ðîçøèðåííÿ ÷èòàöüêîãî êîëà.
Çàâäàííÿ ïðîåêòó:
ó
– ç’ÿñóâàòè, ÿêі êíèæêè є óëþáëåíèìè â îäíîêëàñíèêіâ,
÷îìó ñàìå;
– ñêëàñòè ïåðåëіê óëþáëåíèõ êíèæîê. Ïîðіâíÿòè âïîäîáàííÿ îäíîêëàñíèêіâ, çðîáèòè âèñíîâêè;
– îðãàíіçóâàòè êíèæêîâó âèñòàâêó;
– ïіäãîòóâàòè êîëåêòèâíó ïðåçåíòàöіþ óëþáëåíèõ êíèæîê,
íà ÿêіé ïðåäñòàâèòè êîëî ÷èòàöüêèõ іíòåðåñіâ ó÷íіâ.
Ó 1–2 êëàñàõ ïî÷àòêîâîї øêîëè ñëіä óðàõîâóâàòè âіêîâі òà
ïñèõîëîãі÷íі îñîáëèâîñòі ó÷íіâ 6–7 ðîêіâ, òîìó òåìà ïðîåêòó
ìàє ñïèðàòèñÿ íà æèòòєâèé äîñâіä äіòåé öüîãî âіêó, áóòè äëÿ
íèõ öіêàâîþ. Ñàìå òîìó і òåìè ïðîåêòó, і ïðîáëåìà, ÿêà áóäå
âèðіøóâàòèñÿ çàñîáîì ïðîåêòó, ïîïåðåäíüî îáãîâîðþþòüñÿ ç
ó÷íÿìè.
Ïðîåêòíà äіÿëüíіñòü ïîâèííà ïîñòіéíî êîíòðîëþâàòèñÿ
â÷èòåëåì, áàæàíî, àáè і áàòüêè áðàëè â öüîìó ó÷àñòü. Àëå àíі
â÷èòåëü, àíі áàòüêè íå ïîâèííі ñòðèìóâàòè ñàìîñòіéíó äіÿëüíіñòü äèòèíè ÷è ïіäìіíÿòè її âëàñíèìè äіÿìè äëÿ ïіäâèùåííÿ
ÿêîñòі êіíöåâîãî ïðîäóêòó ïðîåêòó. Ó÷àñòü áàòüêіâ і â÷èòåëÿ
ìàє âèÿâëÿòèñÿ ëèøå â ïîðàäàõ òà íåíàâ’ÿçëèâîìó êîíòðîëі
çà âèêîíàííÿì ïðîåêòó. Äîïîìîãà ìîæå ìàòè ìіñöå ïðè îáãîâîðåííі öіëåé ïðîåêòó, äîáîðі ëіòåðàòóðè, îôîðìëåííі ðåçóëüòàòіâ, ó òîìó ÷èñëі ó âèãëÿäі åëåêòðîííîї ïðåçåíòàöії ïðîåêòó.
Ïðîåêòіâ íå ïîâèííî áóòè áàãàòî, îñîáëèâî öå ñòîñóєòüñÿ
ñåðåäíüî- òà äîâãîòðèâàëèõ ïðîåêòіâ.
Ïðîåêòè äëÿ 1–2 êëàñіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè ó áіëüøîñòі âèïàäêіâ ïîâèííі áóòè êîðîòêîòðèâàëèìè. Íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ ôîðìóâàííÿ çäàòíîñòі ïðàöþâàòè ó ïðîåêòàõ ïåðåâàãà âіääàєòüñÿ іíäèâіäóàëüíèì ïðîåêòàì, îñêіëüêè â äіòåé ùå
íåäîñòàòíüî ñôîðìîâàíі íàâè÷êè ãðóïîâîї ïðîåêòíîї ðîáîòè.
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Îðієíòèðàìè äëÿ âèçíà÷åííÿ òåìè ïðîåêòó ìîæóòü áóòè
òåìè òèæíÿ àáî ìіñÿöÿ, ÿêі âèçíà÷åíі â ìîäåëüíèõ ïðîãðàìàõ, àáî îñîáèñòіñíі âïîäîáàííÿ äèòèíè, ïðîáëåìè, ÿêі ïîñòàþòü ïåðåä íåþ â ðåàëüíîìó æèòòі.
Âàæëèâèì çàâäàííÿì äëÿ â÷èòåëÿ є ñòâîðåííÿ ïñèõîëîãі÷íî êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ âèêîíàííÿ ïðîåêòó: íå êðèòèêóâàòè
äіÿëüíіñòü äіòåé, ïîðàäè íàäàâàòè â äîáðîçè÷ëèâіé ôîðìі, íå
ñòðèìóâàòè іíіöіàòèâó ó÷íіâ.
ßê îöіíþâàòè êіíöåâі ðåçóëüòàòè ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі?
Ïðè îöіíþâàííі ïðîåêòіâ åôåêòèâíî àêòóàëіçóþòüñÿ îñíîâíі ïðèíöèïè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ (äèâ. òåìó «Îñíîâíі
ïðèíöèïè òà óìîâè
ó
ðåàëіçàöії ôîðìóâàëüíîãî
ó
îöіíþâàííÿ»).
Ãîëîâíîþ îöіíêîþ ïðîåêòó є íå îöіíêà â÷èòåëÿ ÷è áàòüêіâ, à ñàìîîöіíêà òà âçàєìîîöіíêà ó÷íіâ. Òîìó çàâäàííÿì ïåäàãîãà íà öüîìó åòàïі є îðãàíіçàöіÿ ïðîöåñó ñàìîîöіíþâàííÿ
òà âçàєìîîöіíþâàííÿ. Îöіíþâàííÿ ïðîåêòіâ ìàє ïåðåäóñіì
ñòèìóëþþ÷ó ôóíêöіþ. Íå âàðòî ïåðåòâîðþâàòè ïðåçåíòàöії
íà çìàãàííÿ. Äîöіëüíî çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì âèçíà÷èòè íîìіíàöії.
Ó÷èòåëü ìîæå ñêåðîâóâàòè îöіíþâàëüíó äіÿëüíіñòü ó÷íіâ
çà äîïîìîãîþ ïèòàíü:
×îìó âè îáðàëè ñàìå öþ òåìó ïðîåêòó? ×è öіêàâî âàì áóëî
ïðàöþâàòè íàä ïðîåêòîì? ×îìó? ßêîþ áóëà âàøà ðîëü ó ïðîåêòі? ßêі ïðîáëåìè âè âèðіøóâàëè? ×è ñàìîñòіéíî ïðàöþâàëè íàä ïðîåêòîì? Õòî âàì äîïîìàãàâ?
×è äîñÿãëè
ä
âè ñâîєї ìåòè?? Ùî âè õîòіëè á çìіíèòè, ä
äîðîáèòè? Ùî âàì äàëà ðîáîòà â öüîìó ïðîåêòі? ×îãî âè íàâ÷èëèñÿ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîåêòó?
ó
Äîöіëüíî òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè ëèñòè ñàìîîöіíêè, íà
îñíîâі ÿêèõ ìîæíà ïðîàíàëіçóâàòè ÿê ðîáîòó ó÷íÿ íàä ïðîåêòîì, òàê і éîãî ó÷àñòü ó ãðóïîâіé ðîáîòі.
Запитання та завдання для самоконтролю
◄ У чому полягає особливість використання методу проектів у роботі з
учнями початкових класів?
◄ Які принципи формувального оцінювання актуалізуються під час оцінювання учнівських проектів?
◄ Які види проектів ви використовуєте найчастіше?
◄ Наведіть приклади учнівських проектів із власної педагогічної діяльності.
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Ïîðòôîëіî
ð ô
ÿê òåõíîëîãіÿ ôîðìóâàëüíîãî
ô ð ó
îöіíþâàííÿ
Ó 90-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. ó ñâіòîâîìó îñâіòíüîìó ïðîñòîðі ç’ÿâèëèñÿ іííîâàöіéíі òåõíîëîãії îöіíþâàííÿ, çîêðåìà òåõíîëîãіÿ
ñòâîðåííÿ ïîðòôîëіî, ÿêà â ñó÷àñíіé ïðàêòèöі â÷èòåëіâ àêòèâíî çàñòîñîâóєòüñÿ ÿê ñïîñіá ôіêñóâàííÿ, àêóìóëÿöії òà îöіíêè
іíäèâіäóàëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íÿ.
Ïîðòôîëіî (âіä іòàë. portafoglio — «ïîðòôåëü») ÿâëÿє ñîáîþ êîëåêöіþ ðîáіò ó÷íÿ, ÿêà äåìîíñòðóє éîãî ïðîãðåñ ó íàâ÷àííі і äîêëàäåíі íèì çóñèëëÿ çà ïåâíèé ïåðіîä íàâ÷àííÿ.
Ïîðòôîëіî íàäàє ìîæëèâіñòü ó÷èòåëþ ïðîâîäèòè êîìïëåêñíèé ìîíіòîðèíã ìèñëåííєâîї äіÿëüíîñòі øêîëÿðà, ðîçâèòêó
éîãî ìіæäèñöèïëіíàðíèõ óìіíü, îïàíóâàííÿ íàâè÷îê ãðóïîâîї
ðîáîòè òà íàïîëåãëèâîñòі â äîñÿãíåííі ðåçóëüòàòó òîùî.
Ïðèíöèïè ñòâîðåííÿ ïîðòôîëіî îðãàíі÷íî êîðåëþþòü іç çàãàëüíèìè ïðèíöèïàìè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ.
 Ïîðòôîëіî ìàє áóòè îðієíòîâàíèì íà іíòåðåñè і çàïèòè
ó÷íÿ.
 Âàæëèâî ñòâîðþâàòè äëÿ ó÷íіâ ñèòóàöіþ óñïіõó: íàâіòü
íåçíà÷íå äîñÿãíåííÿ íàäèõàє äіòåé.
 Íàâ÷àëüíå ïîðòôîëіî ÿê ôîðìà îöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє
çìіùåííÿ àêöåíòó ç òîãî, ÷îãî ó÷åíü íå çíàє і íå âìіє, íà
òå, ùî âіí óæå äîáðå îïàíóâàâ і ùî ïîòðåáóє ïåâíîї ñèñòåìàòèçàöії.
 Ïîðòôîëіî íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïîðіâíÿííÿ äіòåé ìіæ ñîáîþ.
 Îçíàéîìëåííÿ çі çìіñòîì ïîðòôîëіî â÷èòåëÿ, áàòüêіâ òà
іíøèõ ó÷íіâ äîçâîëÿєòüñÿ òіëüêè ç âіäîìà і çãîäè ó÷íÿ,
ÿêîìó íàëåæèòü ïîðòôîëіî.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ïîðòôîëіî ÿê òåõíîëîãії ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ є ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ:
– àíàëіçó îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü і ðåçóëüòàòіâ äіÿëüíîñòі ó÷íÿ
â ðіçíèõ ãàëóçÿõ øêіëüíîãî òà ïîçàøêіëüíîãî æèòòÿ;
– ðîçâèòêó íàâè÷îê ñàìîñòіéíîї ðîáîòè;
– ðîçâèòêó êðåàòèâíîñòі і ïðîäóêòèâíîñòі;
– ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîї, àäåêâàòíîї ñàìîîöіíêè;
– ôîðìóâàííÿ ñòіéêèõ ìîòèâіâ äіÿëüíîñòі, öіííîñòåé і ìîäåëåé ñàìîðåàëіçàöії.
Ó 1–2 êëàñàõ ïî÷àòêîâîї øêîëè ïîðôîëіî ìàє áóòè ïåðåäîâñіì ïðîöåñóàëüíèì, òîáòî çàñòîñîâóâàòèñÿ íàñàìïåðåä äëÿ
âіäñòåæåííÿ ïðîöåñó äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, à íå òіëüêè êîíêðåòíèõ
ðåçóëüòàòіâ.
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Âіäïîâіäíî äî öіëåé ïîðòôîëіî îáèðàєòüñÿ éîãî òèï.
Ó 1–2 êëàñàõ öå ïåðåâàæíî ïîðòôîëіî ðîçâèòêó і äåìîíñòðàöіéíå ïîðòôîëіî.
Ïîðòôîëіî ðîçâèòêó ìіñòèòü âèáðàíі íàâ÷àëüíі ðîáîòè (íå
òіëüêè íàéêðàùі), à òàêîæ ñàìîîöіíêó âëàñíèõ äîñÿãíåíü,
çðîáëåíó â äîñòóïíіé äëÿ ó÷íÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè ôîðìі (ìàëþíêè, ïîçíà÷êè, êîðîòêі îöіííі ñóäæåííÿ). Öÿ ôîðìà äîïîìàãàє â÷èòåëåâі ñïîñòåðіãàòè çà äîñÿãíåííÿìè ó÷íÿ, äèíàìіêîþ éîãî óñïіõіâ óïðîäîâæ íàâ÷àëüíîãî ðîêó, íàïðèêëàä,
â îïàíóâàííі ìîâè ÷è ìàòåìàòèêè, ðіâíåì çäàòíîñòі äî ñàìîîöіíþâàííÿ. À ó÷åíü ïîñòóïîâî ïðèâ÷àєòüñÿ âіäñòåæóâàòè
ñâіé ïðîãðåñ ó íàâ÷àííі.
Äåìîíñòðàöіéíå ïîðòôîëіî (ïîðòôîëіî äîñÿãíåíü) óìіùóє
êðàùі ó÷íіâñüêі ðîáîòè, íàãîðîäè, çіáðàíі íà ïåâíîìó åòàïі
íàâ÷àííÿ, ÿêі âñåáі÷íî äåìîíñòðóþòü óìіííÿ òà ìîæëèâîñòі
ó÷íÿ. Íàïðèêëàä, ìàòåðіàëè ïðîåêòіâ і äîñëіäæåíü, åêñïåðèìåíòіâ, õóäîæíі ðîáîòè, äîñÿãíåííÿ â ðіçíèõ ãàëóçÿõ ìèñòåöòâà òîùî.
ßêùî ó÷íі ðàçîì ç ó÷èòåëåì ïðàöþþòü íàä ïåâíîþ òåìîþ і
ââàæàþòü çà äîöіëüíå âèñâіòëèòè öþ äіÿëüíіñòü, òî ìàòåðіàëè
ç äîñëіäæóâàíîї òåìè, ñâîї äîñÿãíåííÿ âîíè ìîæóòü ðîçìіùóâàòè â îêðåìі ïîðòôîëіî: ïîðòôîëіî òåìè àáî ïîðòôîëіî ïðîåêòó.
Öі âèäè ïîðòôîëіî äåìîíñòðóþòü ðîáîòó ó÷íÿ ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ òåìè àáî âèêîíàííÿ ïðîåêòó.
Ó òåìàòè÷íîìó ïîðòôîëіî âìіùóþòüñÿ âèêîíàíі çàâäàííÿ, ñàìîñòіéíî çäîáóòà іíôîðìàöіÿ ç òåìè, íåâåëè÷êі åñå, ðåçóëüòàòè åêñïåðèìåíòіâ, ðåçóëüòàòè òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ,
ëèñòè ñàìîêîíòðîëþ òîùî.
Ïîðòôîëіî ïðîåêòó ðåïðåçåíòóє ìåòó і çàâäàííÿ ïðîåêòó,
éîãî ïëàí, âèñâіòëþє êîíêðåòíó äіÿëüíіñòü ó÷íÿ ïіä ÷àñ éîãî
âèêîíàííÿ, âèñíîâêè, ÿêèõ äіéøîâ ó÷åíü, ìàòåðіàëè ïðåçåíòàöії ïðîåêòó.
Ó÷íіâñüêå ïîðòôîëіî, ÿê ïðàâèëî, ïðåäñòàâëÿєòüñÿ ó ôîðìі
ñïåöіàëüíîї òåêè. Îäíàê éîãî çìіñò íå ìîæå îáìåæóâàòèñÿ
ëèøå êîìïіëÿöієþ ó÷íіâñüêèõ ðîáіò. Öå ìàє áóòè íàëåæíèì
÷èíîì ñïëàíîâàíà òà îðãàíіçîâàíà іíäèâіäóàëüíà äîáіðêà ìàòåðіàëіâ, ÿêі äåìîíñòðóþòü ñòàðàííÿ, äèíàìіêó і äîñÿãíåííÿ
øêîëÿðà â îáðàíèõ äëÿ ïîðòôîëіî ãàëóçÿõ. Ñàìå òîìó âàæëèâî ðàçîì ç ó÷íÿìè òà áàòüêàìè îáãîâîðþâàòè ìåòó, ðîçäіëè
ïîðòôîëіî, ÷іòêî âèçíà÷àòè ïåðіîä éîãî ïіäãîòîâêè.
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Óòіì, íå ïîòðіáíî âèñóâàòè ìîëîäøèì øêîëÿðàì æîðñòêі
óìîâè ùîäî çìіñòó ïîðòôîëіî. ßê ïðàâèëî, ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ïîðòôîëіî ìàє êîìáіíîâàíó ñòðóêòóðó.
Ó÷èòåëü ìîæå çàïðîïîíóâàòè ó÷íÿì îðієíòîâíі ðóáðèêè,
íàïðèêëàä:
 Ðóáðèêè, ó ÿêèõ ó÷åíü ïðåäñòàâëÿє іíôîðìàöіþ ïðî ñåáå.
ß і ìîÿ ñіì’ÿ.
Ìîї ôîòîãðàôії.
ß ó÷åíü(ó÷åíèöÿ).
ó
ó
 Ðóáðèêè, ÿêі ðåïðåçåíòóþòü ñâіò çàõîïëåíü ó÷íÿ, éîãî
іíòåðåñіâ.
Ìîї çàõîïëåííÿ.
Ìîї âðàæåííÿ.
Êíèæêè, ÿêі ÿ ïðî÷èòàâ(-ëà).
Ìîї óëþáëåíі
ó
іãðè.
Ñïîðòèâíі äîñÿãíåííÿ.
ä
Ìîÿ òâîð÷іñòü.
 Ðóáðèêè, ó ÿêèõ óìіùåíî іíôîðìàöіþ ùîäî íàâ÷àëüíèõ
äîñÿãíåíü ó÷íÿ.
Ìîї äîñÿãíåííÿ ç ïðåäìåòіâ: ìàòåìàòèêà, óêðàїíñüêà
ìîâà, ÷èòàííÿ òîùî.
Ó÷àñòü ó íàâ÷àëüíèõ ïðîåêòàõ.
Äëÿ êîæíîãî ó÷íÿ âàæëèâî âіä÷óâàòè ñåáå âàæëèâèì äëÿ
êîëåêòèâó, òîìó â ïîðòôîëіî ìîæóòü áóòè çàïèñàíі òà îôîðìëåíі çà äîïîìîãîþ ìàëþíêіâ, ôîòîãðàôіé òі îáîâ’ÿçêè, ÿêі äèòèíà âèêîíóє ó êëàñі. Ïіä ðóáðèêîþ «Æèòòÿ íàøîãî êëàñó»
ó ïîðòôîëіî ðîçìіùóþòüñÿ ôîòîãðàôії, çðîáëåíі ïіä ÷àñ åêñêóðñіé, ñïіëüíèõ ñâÿò, ïîїçäîê.
Âàæëèâîþ є ðóáðèêà «Âіäãóêè òà ïîáàæàííÿ». Âîíà є ñâîєðіäíîþ ôîðìîþ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Öåé ðîçäіë ïîðòôîëіî
ó÷íÿ àáî ó÷åíèöі 1–2 êëàñіâ çàïîâíþþòü áàòüêè і â÷èòåëü.
Îñíîâíà ìåòà – çàîõîòèòè äèòèíó äî ïîäàëüøîї àêòèâíîї äіÿëüíîñòі. Íå âàðòî îáìåæóâàòèñÿ çàãàëüíèìè ôðàçàìè «Ìîëîäåöü!», «Äóæå äîáðå!». Êðàùå íàäàâàòè êîðîòêі êîìåíòàðі òà
õâàëèòè ó÷íÿ çà ÿêіñü êîíêðåòíі äîñÿãíåííÿ, ùî ñïðèÿòèìå
ïіäâèùåííþ éîãî ìîòèâàöії äî íàâ÷àííÿ.
Ïîçèòèâíі ðåêîìåíäàöії і ïîáàæàííÿ äî íàñòóïíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó òàêîæ áóäóòü ñòèìóëþâàòè äèòèíó äî ïëіäíîї
ðîáîòè.
Ïîðòôîëіî ó÷íіâ ìîæå ìіñòèòè é іíøі ðîçäіëè. Ó÷åíü ç äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ, áàòüêіâ îáèðàє, ÿêі ðóáðèêè áóäóòü ó éîãî
ïîðòôîëіî, àëå îñòàòî÷íèé âèáіð çàëèøàєòüñÿ çà äèòèíîþ:
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ñàìå âîíà âèðіøóє, ÿêà іíôîðìàöіÿ áóäå ðîçìіùåíà â ïîðòôîëіî, ó ÿêіé äіÿëüíîñòі âîíà ðîáèòü çíà÷íі, íà її äóìêó,
óñïіõè.
Ïåðåä ïî÷àòêîì ñòâîðåííÿ ïîðòôîëіî â÷èòåëü ïîâèíåí ïðàâèëüíî ìîòèâóâàòè ó÷íіâ, ïåðåêîíàòè їõ ó òîìó, ùî ïîðòôîëіî – öå íå çìàãàííÿ íà îñíîâі êіëüêîñòі ãðàìîò, íàãîðîä. Áåçóìîâíî, âèñîêèé ðåçóëüòàò âàæëèâèé, àëå ãîëîâíå íàâ÷èòèñÿ
ïîìі÷àòè ñâîї ìàëåíüêі, àëå çíà÷èìі äëÿ ñàìîãî ñåáå óñïіõè.
Ñàìå òîìó â÷èòåëþ âàðòî ïîðàäèòè çâåðòàòèñÿ äî çàïîâíåííÿ
ïîðòôîëіî â äîáðîìó ãóìîðі, êîíöåíòðóâàòèñÿ íå íà ïîìèëêàõ, à íà äîñÿãíåííÿõ.
Ñëіä óðàõîâóâàòè, ùî ôîðìà ïðåäñòàâëåííÿ ïîðòôîëіî â ïî÷àòêîâіé øêîëі òàêîæ ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі. Âîíî ìàє áóòè
öіêàâèì і öіííèì äëÿ ñàìîãî ó÷íÿ, òîìó ùå öå íàñàìïåðåä
âèðàæåííÿ éîãî îñîáèñòîñòі.
Ïîðòôîëіî îôîðìëþєòüñÿ ç óðàõóâàííÿì óïîäîáàíü ó÷íÿ,
ó íüîìó ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ìàëþíêè, ôîòîãðàôії,
çîáðàæåííÿ ãåðîїâ êàçîê, ìóëüòôіëüìіâ òîùî.
Ó÷èòåëü ìàє ñïðèÿòè ìàêñèìàëüíî ñàìîñòіéíіé ðîáîòі øêîëÿðà íàä óêëàäàííÿì ïîðòôîëіî. Âіä ñàìîãî ïî÷àòêó ðîáîòó
ñëіä îðãàíіçóâàòè òàê, àáè äèòèíà ñàìà äîêëàäàëà ïåâíèõ çóñèëü äî ôîðìóâàííÿ ñâîãî ïîðòôîëіî, îñêіëüêè ïіä ÷àñ ðîáîòè
âіäáóâàєòüñÿ óñâіäîìëåííÿ âëàñíèõ äîñÿãíåíü, ôîðìóєòüñÿ
ñòàâëåííÿ äî îòðèìàíèõ ðåçóëüòàòіâ òà ðîçóìіííÿ âëàñíèõ
ìîæëèâîñòåé. Ñàìîñòіéíà äîáіðêà ìàòåðіàëіâ ïîðòôîëіî ïîðîäæóє ñèòóàöіþ óñïіõó, ïіäâèùóє ñàìîîöіíêó і âïåâíåíіñòü
ó âëàñíèõ ìîæëèâîñòÿõ; îêðіì òîãî, ðîçâèâàє ïіçíàâàëüíі
іíòåðåñè òà ãîòîâíіñòü äî ñàìîñòіéíîãî ïіçíàííÿ.
Ïðîòå òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ íàâè÷êè
ñèñòåìàòèçàöії ñâîїõ íàâ÷àëüíèõ ðåçóëüòàòіâ òà ñàìîîöіíþâàííÿ ðîçâèíåíі ùå íåäîñòàòíüî. Òîìó ñòâîðåííÿ ïîðòôîëіî
ïîòðåáóє çíà÷íîї óâàãè ç áîêó â÷èòåëÿ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ òà
áàòüêіâ. Îäíàê öÿ äîïîìîãà ìàє âèêîíóâàòè ïåðåäóñіì êîíñóëüòàöіéíó òà ñòèìóëþþ÷ó ôóíêöії.
Ó ïåðøîìó êëàñі, êîëè äèòèíà ïî÷èíàє â÷èòèñÿ ñêëàäàòè
ïîðòôîëіî, äîïîìîãà áàòüêіâ ìàє áóòè íàéáіëüø âàãîìîþ і ïîñòóïîâî її íåîáõіäíî ìіíіìіçóâàòè.
Îöіíþâàííÿ ìàòåðіàëіâ ïîðòôîëіî ïðîâîäèòüñÿ âіäïîâіäíî
äî çàâäàíü, íà ÿêі âîíè ñïðÿìîâàíі, і âèìîã äî ôîðì îöіíþâàííÿ, ùî âèçíà÷åíі íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè.
Ñèñòåìàòè÷íà ðîáîòà ó÷íÿ ó ïðîöåñі íàïîâíåííÿ ïîðòôîëіî
ðîçêðèâàє éîãî òâîð÷і ìîæëèâîñòі, çàáåçïå÷óє ïðîäóêòèâíіñòü
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éîãî äіÿëüíîñòі, ñïðèÿє ôîðìóâàííþ çäàòíîñòі äî àäåêâàòíîї
ñàìîîöіíêè, íàäàє â÷èòåëþ ìàòåðіàëè äëÿ âіäñòåæåííÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íÿ, ðîçâèòêó éîãî îñîáèñòîñòі.
Запитання та завдання для самоконтролю
◄ Сформулюйте загальну мету створення портфоліо.
◄ Як технологія портфоліо корелює з принципами формувального оцінювання?
◄ Розкрийте сутність видів портфоліо, які представлені в розділі.
◄ Які типи портфоліо ви використовуєте у своїй педагогічній практиці?

Êîðåêöіÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó ïðîöåñі
ô
ôîðìóâàëüíîãî
ó
îöіíþâàííÿ
«Îöіíþâàííÿ äëÿ íàâ÷àííÿ» íàäàє â÷èòåëåâі ìîæëèâіñòü
âіäñòåæåííÿ ïðîöåñó ïðîñóâàííÿ ó÷íÿ äî íàâ÷àëüíèõ öіëåé,
êîðåêöії íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà ðàííіõ åòàïàõ, ôîðìóâàííÿ
âіäïîâіäàëüíîñòі ó÷íіâ çà ÿêіñòü âëàñíîї íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі,
її ðåçóëüòàòè.
Ó ïðîöåñі çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó (íà îñíîâі ñïîñòåðåæåíü, âіäïîâіäåé íà ïèòàííÿ, àíàëіçó ó÷íіâñüêèõ ðîáіò, ëèñòіâ ñàìîîöіíþâàííÿ) ó÷èòåëü âèçíà÷àє äèíàìіêó íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі
ó÷íіâ і âèÿâëÿє ïðè÷èíè íåäîñòàòíüîãî ðîçóìіííÿ òà çàñâîєííÿ
íèìè íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, ñïðÿìîâóє (êîðåãóє) їõíþ äіÿëüíіñòü íà ðîçêðèòòÿ îñîáèñòіñíîãî ïîòåíöіàëó ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ.
×èì åòàï êîðåêöії ó òðàäèöіéíîìó ðîçóìіííі êîíòðîëþ òà
îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ âіäðіçíÿєòüñÿ âіä
åòàïó êîðåêöії â êîíòåêñòі ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ?
Òðàäèöіéíèé ïіäõіä ïåðåäáà÷àє, ùî â÷èòåëü ñïðÿìîâóє óâàãó äèòèíè ïåðåäóñіì íà ïîìèëêè. Ñàì âèïðàâëÿє їõ. Ïðè öüîìó
÷àñòî øêîëÿð íå ðîçóìіє ïðè÷èí ñâîїõ ïîìèëîê, íå ìàє ìîæëèâîñòі ñàìîñòіéíî äîîïðàöþâàòè ìàòåðіàë òà âèïðàâèòè їõ.
Ó÷èòåëü ñàì âèñòàâëÿє îöіíêó. Ñàìîîöіíþâàííÿ íå àêòóàëіçóєòüñÿ â öüîìó ïðîöåñі.
Ó ïðîöåñі ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ â÷èòåëü íàñàìïåðåä
âèçíà÷àє ïðàâèëüíî (âіäïîâіäíî äî âèðîáëåíèõ êðèòåðіїâ) âèêîíàíі çàâäàííÿ òà âèäіëÿє їõ çåëåíèì êîëüîðîì.
Ïåðåäóñіì òðåáà çâåðòàòè óâàãó íà ïîçèòèâíі ðåçóëüòàòè
âèêîíàííÿ ðîáîòè: «Óñå ïðàâèëüíî», «Âèêîíàíî âñі çàâäàííÿ», «Çàâäàííÿ № 1, 2 âèêîíàíî ïðàâèëüíî». Ó ðàçі íàÿâíîñòі
ïîìèëîê: «Ïîäóìàé ùå íàä öèì çàâäàííÿì», «Çâåðíè óâàãó
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í öі çàâäàííÿ», «Òè ïðàâèëüíî ìіðêóєø, àëå äàâàé ùå ïîäóíà
ìàєìî, ÿê...», «×îìó òè òàê äóìàєø?», «×îìó òè äіéøîâ (äіéøëà) òàêîãî âèñíîâêó?».
Ðîáîòà ó÷íÿ є ïіäґðóíòÿì äëÿ âèðîáëåííÿ êîíêðåòíèõ
ðåêîìåíäàöіé ùîäî її ïîêðàùåííÿ. Ðåêîìåíäàöії ìîæíà íàäàâàòè ïî-ðіçíîìó, àëå áàæàíî íå ó ôîðìі ïðÿìîї íàñòàíîâè:
«Çðîáè òàê... , âèïðàâ ó òàêèé ñïîñіá...».
Ó÷èòåëü ìîæå íàãàäàòè ó÷íåâі íàâ÷àëüíі öіëі і çàïðîïîíóâàòè çіñòàâèòè їõ ç ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè, çâåðíóòè óâàãó øêîëÿðà íà àëãîðèòì, çðàçîê, íà îñíîâі ÿêîãî âèêîíóâàëîñÿ
çàâäàííÿ; íà êîíêðåòíîìó ïðèêëàäі ïîêàçàòè, ùî íåîáõіäíî
çðîáèòè; ïîñòàâèòè êîðåãóâàëüíå ïèòàííÿ. Âèáіð öèõ іíñòðóìåíòіâ êîðåêöії çäіéñíþєòüñÿ âіäïîâіäíî äî ïñèõîëîãі÷íèõ
îñîáëèâîñòåé äèòèíè òà ðіâíÿ îïàíóâàííÿ íåþ íàâ÷àëüíîãî
ìàòåðіàëó.
Ïіä ÷àñ êîðåêöії ïåðåâàãà íàäàєòüñÿ іíäèâіäóàëüíіé ðîáîòі,
ÿêó â÷èòåëü ïðîâîäèòü ÿê ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ó÷íÿìè çàâäàíü,
òàê і ïіñëÿ ïåðåâіðêè їõ.
Ðîáîòà íàä ïîìèëêàìè ó ãðóïі ïðîâîäèòüñÿ ÷åðåç ñïіëüíå
îáãîâîðåííÿ ó÷íÿìè íàéáіëüø óñïіøíèõ ìîìåíòіâ їõíüîї ðîáîòè і òèõ, ùî ïîòðåáóþòü óäîñêîíàëåííÿ âіäïîâіäíî äî âèðîáëåíèõ êðèòåðіїâ. Ó ïðîöåñі îáìіíó äóìêàìè ó÷íі äîõîäÿòü
êðàùîãî ðîçóìіííÿ, ÿê їì óäîñêîíàëèòè ñâîþ ðîáîòó.
Îáîâ’ÿçêîâî íà óðîöі òðåáà íàäàâàòè äіòÿì ìîæëèâіñòü
і ÷àñ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè (êîðåêöіÿ ðîáîòè çãіäíî ç ðåêîìåíäàöіÿìè).
Êîðåêöіÿ ó ïðîöåñі ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ – öå ñïіëüíèé ïðîöåñ. Íà îñíîâі ðåçóëüòàòіâ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â÷èòåëü
êîðåãóє і âëàñíó äіÿëüíіñòü äëÿ ïîêðàùåííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. ßêùî äіÿëüíіñòü ó÷íіâ і їõíі íàâ÷àëüíі ðåçóëüòàòè є íåâèñîêèìè, ó÷èòåëü ïîâèíåí çìіíèòè ÷è âäîñêîíàëèòè:
 ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі;
 ìåòîäè і ïðèéîìè íàâ÷àííÿ;
 ôîðìè îðãàíіçàöії ðîáîòè ó÷íіâ;
 ðîçïîäіë ÷àñó íà ðіçíèõ åòàïàõ óðîêó;
 ïñèõîëîãі÷íі òåõíіêè ðîáîòè ç ó÷íÿìè.
Ïðè çàïðîâàäæåííі ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ â÷èòåëþ íà
îñíîâі àíàëіçó ñâîєї äіÿëüíîñòі äîöіëüíî ñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ
ïèòàííÿ ùîäî éîãî åôåêòèâíîñòі. Çîâíіøíіé êîíòðîëü ç áîêó
àäìіíіñòðàöії ç ìåòîþ îòðèìàííÿ іíôîðìàöії ïðî ÿêіñòü çàñòîñóâàííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ òàêîæ ïîâèíåí ґðóíòóâà56
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òèñÿ íà ðåòåëüíîìó àíàëіçі ñïіëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ і â÷èòåëÿ
ÿ
âіäïîâіäíî äî îñíîâíèõ ïðèíöèïіâ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ.
Çіñòàâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ çîâíіøíüîãî і âíóòðіøíüîãî àíàëіçó äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ і ó÷íіâ ó ïðîöåñі ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ áóäóòü ñïðèÿòè ïіäâèùåííþ éîãî åôåêòèâíîñòі. Àäìіíіñòðàöіÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïîâèííà òàêîæ çìіíþâàòè
ïіäõîäè äî îöіíþâàííÿ â÷èòåëÿ: âіä æîðñòêîãî êîíòðîëþ
îêðåìèõ àñïåêòіâ éîãî ðîáîòè äî àíàëіçó äіÿëüíîñòі â öіëîìó.
Ïðèíöèïè âèêîðèñòàííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ â öüîìó
âèïàäêó є äîöіëüíèìè äëÿ îöіíêè і êîðåêöії äіÿëüíîñòі ÿê
ó÷íÿ, òàê і â÷èòåëÿ.
Ñàìå òîìó çàâäàííÿ àäìіíіñòðàöії øêîëè ïðè àíàëіçі ïåäàãîãі÷íîї äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ – öå ïåðåäóñіì ðîçêðèòòÿ òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó ïåäàãîãà ç ìåòîþ ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі
і ÿêîñòі éîãî ðîáîòè.

Післямова
Çàñòîñóâàííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ є âàæëèâîþ óìîâîþ åôåêòèâíîãî íàâ÷àííÿ, ïîòóæíèì іíñòðóìåíòîì äëÿ ïîëіïøåííÿ éîãî ÿêîñòі.
Ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ ñïðèÿє ñòâîðåííþ ïñèõîëîãі÷íî
êîìôîðòíîãî íàâ÷àëüíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ó÷íÿ і â÷èòåëÿ,
ó ÿêîìó åôåêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ íàâè÷êè êðèòè÷íîãî і òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, íàäàєòüñÿ ìîæëèâіñòü äëÿ îñîáèñòîãî ïðîãðåñó
âñіõ ó÷àñíèêіâ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Òðàäèöіéíà ñèñòåìà îöіíþâàííÿ çà ôîðìîþ òà ïðîöåäóðîþ
є áåçïåðå÷íî ïðîñòіøîþ ó âèêîðèñòàííі.
Óïðîâàäæåííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ ïîòðåáóє ñèñòåìíèõ çíàíü ùîäî éîãî ñóòíîñòі, óìîâ òà ïðèíöèïіâ âèêîðèñòàííÿ. Íà ñòàäії àïðîáàöії â÷èòåëåì öієї ñèñòåìè éîìó ïîòðіáíî
äîêëàñòè ÷èìàëî çóñèëü, àáè çàãàëüíі ïðèíöèïè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ åôåêòèâíî çàïðàöþâàëè â éîãî ïåäàãîãі÷íіé
äіÿëüíîñòі.
×è ñïðàâäі öі çóñèëëÿ äàþòü âàãîìèé ðåçóëüòàò?
Ïðàêòèêà çàðóáіæíèõ òà óêðàїíñüêèõ ó÷èòåëіâ ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ äàє ïîçèòèâíó âіäïîâіäü: «Öå òîãî âàðòå».
Ñó÷àñíà äèòèíà ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ïîòðåáóє іíøîãî ñòèëþ
ñïіëêóâàííÿ, ÿêèé ґðóíòóєòüñÿ íà ïîâàçі äî її îñîáèñòîñòі,
ïіäòðèìöі її çóñèëü, ïðàãíåííі äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.
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Ðîçóìіííÿ öüîãî ïîëîæåííÿ âàæëèâå òîìó, ùî çàïðîâàäæåííÿ áóäü-ÿêèõ òåõíîëîãіé áåç óñâіäîìëåííÿ іäåї äèòèíîöåíòðèçìó íå çàáåçïå÷óє çíà÷óùèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ.
Öå ñòîñóєòüñÿ і ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ. Ñàìî ïî ñîáі
âîíî íå âåäå äî ïîêðàùåííÿ ïðîöåñó íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
Òåõíіê ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ áàãàòî. Ó÷èòåëü ìîæå
âèêîðèñòîâóâàòè áóäü-ÿêі ç íèõ, çîêðåìà é òі, ÿêі âіí ïðèäóìàâ ñïіëüíî ç äіòüìè, àëå ãîëîâíå, ùî ïðîòÿãîì óðîêó óâàãó
âñіõ ó÷àñíèêіâ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ïîâèííî áóòè ñïðÿìîâàíî
íå òàê íà êîíñòàòàöіþ ðåçóëüòàòó, ÿê íà àíàëіç ñàìîãî ïðîöåñó, éîãî ðåôëåêñіþ.
Ñâіäîìå âèêîðèñòàííÿ ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ âіäïîâіäíî äî іíäèâіäóàëüíèõ ïñèõîëîãі÷íèõ îñîáëèâîñòåé âàøèõ
ó÷íіâ, їõíüîãî íàâ÷àëüíîãî ðіâíÿ, ñïîñîáіâ ñïðèéíÿòòÿ íèìè
іíôîðìàöії ñòàíå îäíèì іç âàãîìèõ ÷èííèêіâ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ÿêі çíàäîáëÿòüñÿ їì äëÿ
æèòòÿ â ìіíëèâîìó ñó÷àñíîìó ñâіòі.
Ìè ñïîäіâàєìîñÿ, ùî âè âіäêðèëè äëÿ ñåáå íîâі àñïåêòè
ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ, ñèñòåìàòèçóâàëè ñâîї çíàííÿ
ùîäî ðіçíîìàíіòíèõ éîãî òåõíіê, ïіäõîäіâ äî ïîñòàíîâêè öіëåé íàâ÷àííÿ і âèðîáëåííÿ êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ éîãî ðåçóëüòàòіâ; âèäіâ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ôîðì îðãàíіçàöії ñàìîîöіíþâàííÿ і âçàєìîîöіíþâàííÿ ó÷íіâ. Öå, íà íàøó äóìêó,
ñïðèÿòèìå ïіäâèùåííþ åôåêòèâíîñòі âàøîї ðîáîòè, äîïîìîæå
çðîáèòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ öіêàâèì, ÿêіñíèì і ðåçóëüòàòèâíèì.
Óñïіõіâ âàì!
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ÄÎÄÀÒÊÈ
Îïèòóâàëüíèê äëÿ â÷èòåëÿ ùîäî åôåêòèâíîñòі
çàïðîâàäæåííÿ íèì ôîðìóâàëüíîãî
ô
ó
îöіíþâàííÿ
ßêèìè ïðèíöèïàìè ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ ÿ êåðóþñü?
ßê çàáåçïå÷óþ äîñÿãíåííÿ ó÷íÿìè ïîñòàâëåíèõ öіëåé?
ßêі ôîðìè àêòèâіçàöії íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ÿ âèêîðèñòîâóþ?
ßêі ôîðìè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ÿ âèêîðèñòîâóþ?
ßêі ôîðìè ñàìîîöіíþâàííÿ òà âçàєìîîöіíþâàííÿ âèêîðèñòîâóþòü ìîї ó÷íі?
×è âïëèâàє öå íà óñïіøíіñòü їõ íàâ÷àííÿ?
×è âіäñòåæóþ ÿ ïðîãðåñ îêðåìèõ ó÷íіâ?
ßê ÿ âèçíà÷àþ ïðîáëåìè îêðåìèõ ó÷íіâ?
×è äîñÿãàþòü ìîї ó÷íі óñïіõó ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ?
×è óñâіäîìëþþòü âîíè äîñÿãíóòèé ïðîãðåñ?
×è äàє ìîє âèêëàäàííÿ ðіâíі ìîæëèâîñòі óñïіõó õëîï÷èêàì
і äіâ÷àòêàì? Ó÷íÿì ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè?
Â ÿêіé ôîðìі ÿ çàïèñóþ ñâîї ñïîñòåðåæåííÿ ùîäî óñïіøíîñòі îêðåìèõ ó÷íіâ òà êëàñó â öіëîìó?
Àíàëіòè÷íі òàáëèöі äіÿëüíîñòі ó÷èòåëÿ òà ó÷íіâ
ó ïðîöåñі ô
ôîðìóâàëüíîãî
ó
îöіíþâàííÿ
Ó÷íі

Òàê

Íі

×àñòêîâî

1. Äîòðèìóþòüñÿ îñíîâíèõ ïðàâèë ñïіëêóâàííÿ ó ïðîöåñі íàâ÷àëüíîї ñïіâïðàöі ç ó÷èòåëåì
òà îäíå ç îäíèì.
2. Áåðóòü ó÷àñòü â îáãîâîðåííі ìåòè, çàâäàíü
òà âèðîáëåííі êðèòåðіїâ îöіíþâàííÿ.
3. Ñòàâëÿòü ó÷èòåëþ і îäíå îäíîìó ïèòàííÿ ó
ïðîöåñі íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі.
4. Àäåêâàòíî îöіíþþòü ñâîї ðîáîòè, ñïèðàþ÷èñü íà êðèòåðії îöіíþâàííÿ.
5. Áåðóòü ó÷àñòü ó âçàєìîîöіíþâàííі, ñïèðàþ÷èñü íà êðèòåðії îöіíþâàííÿ.
6. Áåðóòü ó÷àñòü â îáãîâîðåííі çàâäàíü.
7. Íàìàãàþòüñÿ âäîñêîíàëèòè ñâîþ ðîáîòó.
8. Àêòèâíî òà ðåçóëüòàòèâíî ïðàöþþòü ó
ãðóïàõ.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
Ó÷èòåëü

Òàê

Íі

×àñòêîâî

1. Ñòâîðþє ïіä ÷àñ ðîáîòè àòìîñôåðó
äîáðîçè÷ëèâîñòі, âçàєìîïîâàãè,
ïñèõîëîãі÷íîãî êîìôîðòó.
2. Ðîçðîáëÿє ðàçîì ç ó÷íÿìè öіëі,
çàâäàííÿ óðîêó, êðèòåðії, çà ÿêèìè áóäå
îöіíþâàòèñÿ їõíÿ äіÿëüíіñòü.
3. Ïåðåâіðÿє, íàñêіëüêè äîáðå ó÷íі
çðîçóìіëè öіëü і çàâäàííÿ óðîêó, êðèòåðії
îöіíþâàííÿ.
4. Ïåðåâіðÿє, íàñêіëüêè óñïіøíî ó÷íі äîñÿãàþòü òîãî, ùî çàÿâëåíî â ìåòі óðîêó.
5. Îöіíþє ðîáîòó ó÷íіâ, ñïèðàþ÷èñü òіëüêè
íà âèðîáëåíі êðèòåðії.
6. Óðàõîâóє ó ïðîöåñі îöіíþâàííÿ іíäèâіäóàëüíі îñîáëèâîñòі äіòåé.
7. Ñïðèÿє âèðîáëåííþ â ó÷íіâ íàâè÷îê
ñàìîîöіíþâàííÿ òà âçàєìîîöіíþâàííÿ.
8. Äîöіëüíî âèêîðèñòîâóє ïðèéîìè
ôîðìóâàëüíîãî îöіíþâàííÿ.
9. Àäðåñóє ó÷íåâі ïîçèòèâíèé çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê ùîäî ÿêîñòі âèêîíàííÿ çàâäàííÿ
(ïîÿñíþє, ùî âèêîíàíî ïðàâèëüíî, íàäàє
êîíêðåòíі ðåêîìåíäàöії ùîäî ïîêðàùåííÿ
ðîáîòè).
10. Íå âèêîðèñòîâóє íåãàòèâíі îöіííі
ñóäæåííÿ ùîäî îñîáèñòîñòі ó÷íÿ òà éîãî
äіÿëüíîñòі.
11. Íàäàє äèôåðåíöіéîâàíі êîíêðåòíі
ðåêîìåíäàöії íà ïіäñòàâі ïåðåâіðêè ðîáіò
ç ìåòîþ їõ óäîñêîíàëåííÿ.
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