
Формувальне 

оцінювання  в  НУШ



Якщо учень хоче знати, але не може,

треба допомогти йому зробити хоч би 

маленький крок уперед,

і цей крок стане джерелом емоційного 

стимулу думки –

радості пізнання…

В. Сухомлинський



Методичні рекомендації щодо оцінювання учнів

початкових класів НУШ

• Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних

досягнень учнів першого класу у Новій українській школі” 

(Наказ МОН України № 924 від 20.08.2018)

• Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних

досягнень учнів 2 класу (Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 27. 08. 2019 р. № 1154)

• Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів

навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української

школи (Наказ Міністерства освіти і науки України від

16.09.2020 № 1146)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwb2NhdGtvdmFza29sYW5kb3Znb3BvbHVrfGd4OjYwODgwOGIxMzI5NjdkYmU
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NMO-1154.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1WXxW9O7PPALw5W6f8peBI93AGU49VwQE?usp=sharing


Організація формувального оцінювання: п’ять 
порад для вчителя

https://ezavuch.mcfr.ua/698735


Для здійснення формувального оцінювання робоча 

група МОН розробила Свідоцтво досягнень учня. Воно 

потрібне для того, щоб дати батькам і учням зрозумілий 

та стукруторований зворотний зв’язок про те, що 

відбувалося протягом навчального року чи семестру.



У першій частині свідоцтва вчитель оцінюватиме 

так звані соціальні і робочі компетентності. 

Наприклад, чи дитина була активною на уроці, 

чи ставила запитання про щось нове і 

незрозуміле, чи виявляла самостійність у роботі, 

чи була доброзичливою до інших і вирішувала 

конфлікти мирним шляхом.

У другій частині компетентності оцінюються 

попредметно. Проте навчальні досягнення 

сформульовано, виходячи не з кількості 

помилок чи негативної оцінки досягнень учня, а 

виходячи з його моделей поведінки і процесу 

навчання.



Компетентності в обох частинах оцінюються за 

допомогою чотирьох рівнів: “має значні успіхи”, 

“демонструє помітний прогрес”, “досягає 

результати з допомогою вчителя”, “потребує 

значної уваги і допомоги”.

Як бачимо, у цьому списку немає варіанту на 

кшталт “низький рівень”.

У 1-2 класах оцінювання в обох частинах буде описовим. У 3 класі 

для оцінювання предметів з’являються бали.

У кінці свідоцтва є поле для рекомендацій учителя, в якому він може 

написати, що потрібно робити дитині для покращення результатів. 

Наприклад, це може бути “щодня читати по 15 хвилин уголос”.

Нижче є поле для зворотного зв’язку батьків. Вони отримують два 

екземпляри свідоцтва – один лишають собі, інший – повертають у 

школу. Саме в другому екземплярі вони можуть вказати свої 

побажання.



Свідоцтво досягнень 3 клас 






