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Згідно із «Концептуальними засадами реформування середньої школи 
«Нова українська школа» (2016) реформування української системи 

повної загальної середньої освіти передбачає новий погляд на оцінювання 
результатів навчання здобувачів освіти: «Оцінки слугуватимуть для 
аналізу індивідуального прогресу і плануванню індивідуального темпу 
навчання, а не ранжуванню здобувачів освіти. Оцінки розглядатимуться 
як рекомендація до дії, а не присуд» [4, с. 15].

Тобто, на наш погляд, передбачається застосування формувального 
оцінювання як напряму реформування освіти в Україні. Адже, це оціню-
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вання являє собою інтерактивне оцінювання учнівського прогресу, що 
дає змогу вчителям визначити потреби учнів, адаптуючи до них освітній 
процес [2, с. 223].

Зарубіжний досвід застосування формувального оцінювання в системах 
повної загальної середньої освіти європейських країн показав його пере-
ваги, зокрема, через покращення результатів навчання у здобувачів освіти, 
зокрема, у тих, хто відстає у навчанні, та розвиток в них самооцінювання, 
критичного і творчого мислення та вміння вчитися.

Формувальне оцінювання — це двосторонній процес взаємодії пе-
дагогічного працівника (вчителя) і здобувача освіти (учня). При цьому, 
здобувач освіти є активним учасником освітнього процесу. Адже, це 
оцінювання дає можливість здобувачам освіти відслідковувати особистий 
прогрес навчання, визначати його проблемні місця та планувати подальші 
кроки щодо покращення ситуації за допомогою педагогічного працівника. 
Роль педагогічного працівника — допомогти здобувачу освіти під час 
навчання: визначити його рівень навчальних досягнень і потенційні 
можливості та обговорити з ним варіанти його покращення.

Для педагогічного працівника формувальне оцінювання дає можливість 
виявити слабкі місця у викладанні предмету, курсу або теми.

Під час запровадження формувального оцінювання у навчальному про-
цесі педагогічний працівник повинен дотримуватися п’ятьох принципів:

1. Він регулярно забезпечує зворотний зв’язок, надаючи здобувачам 
освіти коментарі, зауваження, поради щодо їхньої діяльності.

2. Здобувачі освіти беруть активну участь в організації процесу влас-
ного навчання.

3. Педагогічний працівник змінює техніки і технології навчання в за-
лежності від зміни результатів навчання здобувачів освіти.

4. Педагогічний працівник усвідомлює, що оцінювання за допомогою 
оцінки різко знижує мотивацію і самооцінку здобувачів освіти.

5. Педагогічний працівник усвідомлює необхідність навчити здобувачів 
освіти принципам самооцінювання і способам поліпшення власних 
результатів [3].

У навчальному процесі формувальне оцінювання використовують на 
всіх етапах оцінювання. Так, під час вхідного (попереднього) оцінювання 
воно дає можливість: а) визначити навчальні потреби здобувачів освіти; 
б) оцінити їхній рівень володіння навчальним матеріалом; в) виявити 
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інтереси кожного здобувача освіти; г) поставити цілі навчання. Під час 
поточного оцінювання: 1) відслідковувати прогрес в навчанні здобувачів 
освіти; 2) перевірити в них розуміння особливостей власного мислення 
та спонукати їх до самопізнання. Під час підсумкового оцінювання — 
перевірити рівень навчальних досягнень, які здобули здобувачі освіти [1].

Отже, формувальне оцінювання являє собою цілеспрямований не-
перервний процес спостереження за навчанням здобувачів освіти. Воно 
сприяє поліпшенню результатів навчання кожного здобувача освіти, вчить 
їх здійснювати самооцінювання, розвиває в них навички критичного 
і творчого мислення, сприяє впевненості у власних силах, підтримує у них 
впевненість, що кожен із них здатен покращити свої результати. Адже, 
формувальна оцінка показує здобувачу освіти, що він зробив добре, що 
погано, і як може покращити свою роботу. Вона підтримує і допомагає 
здобувачу освіти в процесі навчання.

Як зазначає О. В. Онопрієнко: впровадження формувального під-
ходу вимагає передусім зміни психологічної настанови педагогічного 
працівника, докорінної зміни ставлення здобувачів освіти і їхніх батьків 
до шкільної оцінки [5, с. 41].
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