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Важливо!!!
п.3 наказу № 813 від 13.07.2021 р.

Визнати такими, що втратили чинність, накази

Міністерства освіти i України від 20.08.2018 N 924 «Про

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання

навчальних досягнень учнів першого класу у Новій

українській школі», від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження

методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних

досягнень учнів другого класу», від 16.09.2020 № 1146 «Про

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання

результатів навчання учнів третіх i четвертих класів Нової

української школи».



Як зрозуміти сучасне оцінювання?



Для уніфікації термінів та зручності їх використання 

в практичній діяльності пропонують оцінювальне 

судження називати вербальною оцінкою,

а оцінювальне судження із зазначенням рівня 

результату– рівневою оцінкою.

Обидві оцінки можна виражати як 

усно, так і письмово.



Два різновиди результатів навчання

Об′єктивні

результати

Особистісні 

надбання
 знання

 уміння

 навички

 творча діяльність

активність

наполегливість

 комунікабельність

 здатність співпрацювати

самостійність

 відповідальність

ціннісні ставлення
1-2 клас – вербальна оцінка

3-4 клас – вербальна або рівнева

оцінка (за рішенням педагогічної

ради!)

1-4 класи – вербальна оцінка



Для рівневої оцінки є 4 рівні:

 Початковий (П)

 Середній (С)

 Достатній (Д)

 Високий (В)

Вербальну та рівневу оцінки можна виражати як усно 

так і письмово





Як проводити формувальне оцінювання ?
Особливості:

 починається з перших днів навчання в школі і триває постійно;

 спрямоване на з’ясування індивідуальних проблем в опануванні учнем 

матеріалу та на запобігання утруднень на подальших етапах навчання;

 учителю треба постійно спостерігати за динамікою розвитку особистісних 

якостей учня / учениці, рівня сформованості навчальних дій, що співвідносяться 

з очікуваними результатами, сприяти формуванню впевненості щодо власних 

можливостей та навичок;

 рівноправний діалог між учнем / ученицею та вчителем;

 зазвичай розпочинають із самооцінювання учнем / ученицею своєї роботи 

(або взаємооцінювання результатів навчання учнями) і завершують 

оцінюванням результату вчителем. Важливо: учитель озвучує своє 

оцінювальне судження лише після того, як учень/-і висловив/-ли свою / свої 

думки;



Для зворотного зв'язку можна 
використати певні оцінні маркери













Лист самооцінювання
Критерії Умію це робити Все ще тренуюся

Я хороший друг, не цькую, не провокую

Дотримуюсь правил школи і класу

Добре ставлюсь до інших

Швидко йду на перерву

Обідаю як культурна дитина

Слухаю інструкції в класі і дію згідно з 

ними

Пам’ятаю, що треба підіймати руку

Даю всім спокійно працювати

Виконую вправи, які задають, не роблю 

нічого іншого

Умію самостійно працювати

Умію працювати вдвох, групі

або у команді

Сам дбаю про свою домашню роботу



• Водночас доцільно вчити дітей взаємооцінюванню, при
цьому формувати уміння коректно висловлювати думку
про результат роботи однокласника, давати поради
щодо його покращення. Це активізує навчальну роботу,
сприяє розвитку критичного мислення, формуванню
адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій,
зміцнює товариськість та відчуття значимості кожного в
колективі



Учителям пропонують орієнтовні рамки оцінювання, у яких

містяться характеристики чотирьох рівнів і формулювання

для оцінювальних суджень.

 Учитель може ініціювати певні особливості оцінювання в класі 

та винести на затвердження педради.

Оцінка – конфіденційна й доступна лише для учня та батьків 

(або осіб, які їх замінюють).

 Інформувати батьків можна під час індивідуальних зустрічей, 

через запис оцінювальних суджень у робочих зошитах, у 

паперових / електронних щоденниках тощо, через фіксацію 

результатів навчання у свідоцтвах досягнень учня.

https://drive.google.com/file/d/1IxF09c6QK8s20mqMNu4EWU9cMJNoOg_y/view


Як позначати і фіксувати результати

формувального оцінювання ?
Вчителю потрібно конкретизувати формулювання з рамки оцінювання 1.

Наприклад, у рамці зазначено: “Визначає спосіб подолання виявленого

утруднення за наданими орієнтирами”. Учитель натомість

трансформує це в таке судження: “Ти правильно обрав пам’ятку для 

пояснення способу обчислення, водночас дотримуйся послідовності

дій”.

Наголошують, що оцінювальне судження зазвичай виражає не лише

емоційне сприйняття (“Молодець!”, “Чудово!”), а розкриває суть 

досягнутого результату відповідно до конкретних очікувань (“Іменники в 

тексті визначено правильно, однак перевір написання слів у рядку…”, 

“Дякую за старанність, хід розв’язування задачі обрано правильно, 
повтори способи обчислень за №102 на с. 34” тощо).

оцінювання високий рівень.jpg
оцінювання достатній рівень.jpg
оцінювання початковий рівень.jpg




Про зошити
Рекомендовано перевіряти кожну роботу вербальною оцінкою

(оцінювальним судженням) усно або в письмовій формі. 

Рекомендовано диференційовано підходити ло позначок у зошиті: в 

залежності від потреб дитини помилку можна виправити, підкреслити чи

позначити рядок, де її знайти. 

Зробити "банк" вербальних оцінок, на які можна спиратися.

Учитель разом з учнями може обрати позначення самооцінки учня, 

оцінки вчителя для фіксації перевірених робіт. Окрім позначень

важливими є записи оцінювальних суджень щодо виконання письмової

роботи.

Не зловживайте наліпками. Це мотиваційні значки , а не формувальне

оцінювання.



Підсумкове оцінювання
 Рекомендують за 10–15 днів до кінця навчального року узагальнити 

результати навчання учнів за кожним блоком обов’язкових результатів 

навчання з різних предметів / інтегрованих курсів, який окреслений у 

свідоцтві досягнень(попередню оцінку).

 За рішенням педради вчитель може фіксувати попередню оцінку 

підсумкового оцінювання в класному журналі або лише на носії 

зворотного зв’язку з батьками.

 Якщо учні / їхні батьки хочуть покращити результати, учитель може 

запропонувати їм індивідуалізовану діагностувальну роботу. Таку 

роботу учні зазвичай виконують індивідуально на уроці. Змінювати 

оцінку варто, лише якщо індивідуалізована робота показала 

покращення результату.



Учні 1–4 класів не отримують балів (можна позначити рівень в 3-4 кл. 

за рішенням педради)

Рекомендують визначати підсумок за рік з урахуванням динаміки

досягнення того чи іншого результату навчання.

Підсумкову (річну) оцінку фіксують у класному журналі та свідоцтвах

досягнень учнів.

ДПА: наприкінці 4 класу проводять державну підсумкову атестацію. 

Її результати не впливають на підсумкову оцінку за рік, 

ДПА в 4 класі проводять тільки для моніторингу.



Нагородження

Ураховуючи, що кожен учень/кожна учениця мають певні 

обдарування до хоча б одного виду навчальної діяльності, за 

підсумками навчального року рекомендуємо нагороджувати учнів 

відзнаками (грамотами, дипломами тощо) школи за індивідуальні 

досягнення.



Портфоліо як прийом формувального оцінювання

Портфоліо — це набір робіт учня, який відображає його запити, інтереси та навчальний поступ. 

Що таке учнівське портфоліо?

Портфоліо — це набір робіт учня, який відображає його запити, інтереси та навчальний поступ.

Навіщо створювати портфоліо?

Для учнів процес створення портфоліо сприяє розвитку навичок самостійної роботи, креативності та 

орієнтованості на результат. А вчителеві/-льці портфоліо допомагає простежити навчальний поступ учнів. 

На основі портфоліо вчитель/-ка разом із учнем / ученицею та батьками планує подальший навчальний 

поступ дитини.

Які є види портфоліо?
● Портфоліо розвитку або робоче портфоліо. Учень / учениця добирає свої роботи за певний 

період, вчитель/-ка додає до них ті, які допоможуть краще простежити навчальний поступ дитини за 

цей період.

● Демонстраційне портфоліо або портфоліо учня / учениці. Учень / учениця самостійно добирає 

ті свої роботи, які вважає найкращими. Так, дитина навчається аналізувати свою роботу, оцінювати, 

що вдалося краще, а що — гірше. На відміну від портфоліо розвитку, демонстраційне портфоліо не 

завжди відбиває щоденну діяльність дитини.




