


Пояснювальна записка 

Загальні положення 

Формувальне оцінювання (formative assessment), «оцінка навчання» – 

проміжне оцінювання, яке допомагає направляти процес навчання (іншими 

словами, формує цей процес), вказуючи, що саме здобувачі освіти не 

зрозуміли, що їм потрібно повторити, і чи готові вони перейти до наступного 

етапу навчальної діяльності. Формувальне оцінювання носить безперервний 

характер, передбачає зворотний зв’язок між учасниками освітнього процесу і 

завжди є критеріальною формою оцінки. 

Крім того, формувальне оцінювання сприяє розвитку у здобувачів освіти 

метакогнітивних навичок, тобто вміння планувати, регулювати, аналізувати 

власну навчальну діяльність, визначати причини труднощів та можливі шляхи 

їхнього подолання, що, зі свого боку, розвиває внутрішню мотивацію.  

Мета програми: ознайомити з теоретичними відомостями та 

особливостями практичного застосування формувального оцінювання. 

Створення інструментів формувального оцінювання з допомогою онлайнових 

інструментів. 

Завдання курсу: розвиток професійних компетентностей педагогічних 

працівників із використання технологій формувального оцінювання. 

Створення інструменту формувального оцінювання за допомогою 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.  

Напрям курсу: професійно-технічна освіта. 

Форма проходження: дистанційна з використанням сервісу Google 

Classroom. 

Тривалість курсу: 6 годин. Педагогічний працівник самостійно обирає 

час і темп навчання, зворотній зв’язок налаштований через систему сповіщень, 

здачі робіт та отримання приватних консультацій до кожного завдання в 

середовищі Google Classroom. 

Зміст курсу: курс програми передбачає опрацювання трьох модулів 

(після завершення вивчення всіх модулів здійснюється підсумковий 

контроль): 

- поняття формувального оцінювання; 

- техніки формувального оцінювання та онлайн-інструменти; 

- розробка плану формувального оцінювання (практична частина). 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1. 
Формувальне оцінювання: загальні пояснення, переваги 

та ефективність 
1 

2. 

Що таке формувальне оцінювання, для чого воно 

потрібне учням і які основні виклики. Методи 

формувального оцінювання 

1 

3. Техніки формувального оцінювання 1 



4. 
 Набір онлайн-сервісів/застосунків для здійснення 

формувального оцінювання 
1 

5. 

Практична робота «Досвід роботи педагогів із 

упровадження формувального оцінювання в освітньому 

процесі ЗП(ПТ)О» 

2 

Усього: 6 год  

Документ, що видається після завершення навчання:  учасники, які 

успішно виконали завдання дистанційного курсу та набрали 70 % від загальної 

кількості балів, отримують сертифікат про підвищення кваліфікації (6 годин). 

Дані для оформлення сертифікату беруться із реєстраційної форми, що 

заповнюється слухачем перед початком навчання. Результат навчання може 

бути враховано педагогічною радою закладу освіти до загальної кількості 

годин із підвищення кваліфікації. 

Доступ до проходження курсу відкрито з 01 березня 2023 року, термін – 

необмежений.  

Реєстрація на курс здійснюється за посиланням:  

https://forms.office.com/e/T9DWDWT9eV  

 

Погоджено на засіданні навчально-методичної ради Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області.  

Протокол № 4 від 14.12.2022 р. 


