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План роботи 
• 23.11, середа  
• 10.30 – 11.50   
• нормативна база, оформлення журналів за 

рекомендаціями МОН України  
• 16.00 – 17.30  
• Контроль учнівських компетенцій за 

аутентичними підручниками вид.Huber 
• 24.11, четвер 
• 13.30 – 14.30 
• Практики оцінювання на уроках німецької мови 
• 15.00 – 16.30  Рефлексія, підсумки 



Види оцінювання 

• Поточне, формувальне 

• Підсумкове (тематичне, семестрове, 
річне, ДПА) 



Поточний контроль (оцінювання) 

• Функція: закріплення вивченого, 
повторення пройденого, систематизація, 
самокорекція 

• Принцип індивідуального досвіду та 
розвитку індивідуальних потреб 

• Форми проведення : індивідуальні , 
фронтальні 

• НУШ:  терміни «формувальне оцінювання», 
«діагностичні роботи» 



Види навчальної діяльності 

• Сприймання на слух 

• Сприймання друкованого тексту 

• Усна взаємодія та усне 
висловлювання 

• Письмова взаємодія та письмове 
продукування 



•Який підхід у навчанні      
є актуально 

загальноприйнятим? 



Компетентнісний підхід 

• Компетентності 
 

• Мовна 

• Мовленнєва (комунікативна) 

• Соціокультурна/соціолінгвістична  



Мовна компетенція 

• Лексика 

• Граматика 

• Орфографія 

• Фонетика 

• Диктант, заповнення 
пропусків словами, 
співвіднесення слова-
зображення, класифікація 

• Розкрити дужки, 
трансформації, підстановки 

• Ребуси,  заповнення 
пропусків літерами, 
кросворди, виправлення 
помилок 

• Вимова буквосполучень, 
дифтонгів 

 



Комунікативна компетенція 
• Діалогічне мовлення  

• Мікродіалог 

• Рольова гра  

• Міжгрупове 
обговорення                   

• Монологічне висловлювання 

• Назвати відмінності 

• Описати малюнок 

• Назвати ,,, 

• Сказати, як ,,,,,, 

• Розповісти про ,,,, 

• Незавершені речення 



Види завдань, які Ви  
• використовуєте для проведення 

оцінювання (контролю)? 

• https://www.menti.com/al1qgrw
sq65w 



Підсумкове оцінювання 

• Функції: актуалізація результатів навчально-
пізнавальної діяльності, рефлексивний 
аналіз (складне стало зрозумілим) 

• Поєднання власних розробок з якісним 
контентом 



Підсумкове оцінювання 

 



5 клас НУШ (1 і 2 мова) 

 



Оцінювання 
• http://barna-consult.com/ne-varto-rozdilyaty-formuvalne-

otsinyuvannya-vid-
potochnogo/?fbclid=IwAR32P93v225vSqbKUPAJt2JXgKVXQ8i_ak54hG-
nPKtSrLHlpzatkJl07gg 

• У формувальному оцінюванні учні постійно вчаться 
оцінювати себе самостійно. 

• Відбувається це майже на кожному уроці. Учні виконують 
тестове завдання, перевіряють його за наданим вчителем 
еталоном, а потім ставлять собі оцінку за тією шкалою, яка 
застосовується у класі (це можуть бути і звичайні оцінки, і 
описові характеристики, і певні позначки). Щоб навчати учня 
оцінювати себе правильно, вчитель надає власну оцінку. 
Якщо вони не співпадають, педагог пояснює, що вплинуло на 
таку оцінку. 

• Окрім цього, учні в парах оцінюють один одного, це ж можна 
практикувати в роботі в групі.  
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• Суть формувального оцінювання – дати учневі 
зворотний зв’язок та можливість відрефлексувати, 
чому не вдалось виконати завдання, що потрібно 
надолужити. При такому оцінюванні вчителеві 
рекомендують залишати коментарі для учня, 
перевіряючи виконане завдання, так даючи 
зворотній зв’язок – над чим попрацювати, чому 
учень припускається помилки, де хиба у логіці 
розв’язання задачі тощо. 

• Наприклад, слід уникати 
слів “ідеально”, “блискуче”, “вражає”. Ці слова не 
допоможуть зрозуміти, як виконати інше завдання 
так само добре. 
 



Чим формувальне оцінювання 
відрізняється від поточного? 

 
• Не варто їх розділяти. Формувальне оцінювання і є 

поточною щоденною роботою. Різниця полягає 
лише у підході. 

• У традиційному оцінюванні оцінку ставлять не за те, 
як учень навчився, а за те, скільки виконав завдань 
без помилок. У формувальному ставлення до 
помилок особливе. Учнів навчають, що бачити 
власні помилки – це прекрасно. Тому що це перший 
крок до їхнього подолання. Окремо учнів вчать 
стратегіям пошуку та виправлення власних 
помилок. Таке оцінювання – не про контроль, а про 
частину навчання. 



Як формувальне оцінювання 
працює на практиці? 

 
• Вчитель на початку навчального року 

розробляє та озвучує учням і батькам чіткі 
очікувані результати опанування предмету. 
Ці ж результати відображаються у свідоцтві 
досягнень. Так усі розуміють, для чого учні 
вчать те чи інше, та яких умінь мають вони 
досягти, що буде в першому семестрі, що в 
другому, завдяки чому учні будуть досягати 
очікуваних результатів тощо. 

 



Формувальне оцінювання 

• Принцип середнього арифметичного усіх 
поточних оцінок тут не працює, адже 
формувальне оцінювання має дати 
інформацію, чи засвоює учень матеріал, 
наскільки гарно засвоює і якщо є якісь 
проблеми – разом подолати  їх. 



• Якщо провести аналогію з кулінарією, 
формувальне оцінювання – процес 
приготування страви. Поки кухар готує, він 
може куштувати страву, додавати гостроти, 
солі, доварити чи досмажити продукти до 
більшої готовності. В процесі можна 
вдосконалити страву. Коли ж вона подана 
до столу, і змінити вже нічого не можна, 
гості куштують її та проводять так зване 
підсумкове оцінювання. 



Увага! 

• Поточне, тематичне, підсумкове (семестрове та 
річне оцінювання) - виключно БАЛЬНЕ, семестрове 
оцінювання груп загальних результатів навчання - 
РІВНЕВЕ або БАЛЬНЕ. 

• Не може бути "поточного рівневого оцінювання". 
Поточне оцінювання має бути БАЛЬНИМ. 

• У першому семестрі рішенням педагогічної ради 
може вводитись "адаптаційний період" під час 
якого не здійснюється поточне та тематичне 
оцінювання. У такому випадку річні оцінки будуть 
лише за результатами ІІ семестру. 
 



 
Як здійснюється  

підсумкове оцінювання 
 • Правила підсумкового оцінювання може 

визначити самостійно педколектив школи. 
Наприклад, його можна проводити після 
вивчення кожної теми у вигляді 
діагностичних (так називаються вони у 
початкові школі), або контрольних робіт.               
З іншомовних дисциплін, як правило, окрім 
тематичних, проводять слухання, говоріння 
(діалоги, усні висловлювання), письмо, 
читання. 



Оформлення журналу 5 клас 

Бальне оцінювання 

• Тематична (оцінка) 

• І семестр 

• Скорегована 

• ІІ семестр 

• Скорегована 

• Річна 

 

 

Вербальне (рівневе) 
оцінювання 

• Зразок див. 
«Дорожня карта 
вчителя мовно-
літературної 
освітньої галузі»  



 



Рекомендації щодо бального 
оформлення журналу  

 



 



Запитання ? 

•  050 930 31 26  - Ірина Ураєва 

 

 

 


