
Методичні рекомендації  

щодо навчання інтегрованим курсам природничої освітньої галузі (5 клас) 

у 2022-2023 навчальному році   
 

У зв’язку із виникненням загрози національній безпеці у країні, Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 з 24 лютого 2022 року було 

введено в Україні воєнний стан. Це призвело до виникнення необхідності 

адаптувати освітній процес у закладах до організації процесу навчання в 

воєнних умовах.  

Ураховуючи перебування українців у екстремальних умовах, щоденні 

сповіщення про повітряні тривоги,  періодичне перебування в укриттях або ж 

знаходження за межами місць свого постійного проживання (переміщення в 

межах країни або на території дружніх держав) Міністерством освіти і науки 

України було видано ряд документів щодо організації освітнього процесу в 

закладах. 

Беручи до уваги, що пріоритетності набуває безпекова ситуація в закладі 

освіти та забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, 

то варто наголосити на необхідності дотримання психологічного комфорту 

учнів і вчителів під час проведення навчальних занять (лист Міністерства освіти 

і науки України від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного 

супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»). 

З метою психологічної підтримки школярів, рекомендуємо проводити ранкові 

зустрічі (психологічні хвилинки/вправи, бесіди тощо), класні години, години 

спілкування тощо, завданням яких має стати психологічне розвантаження, 

зменшення емоційного напруження та стресу у дітей. 

Щоб правильно говорити з учнями про війну, раціонально себе 

поводити, уникаючи власних стресових напружень, організовувати ефективну 

діяльність у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, рекомендуємо 

ознайомитися з матеріалами, що розміщені на офіційних освітянських сайтах: 

 Міністерства освіти і науки України, вкладка «Дистанційні 

платформи для навчання, саморозвитку та отримання допомоги й перевіреної 

інформації» (https://cutt.ly/mHUffbh); 

 Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», 

вкладка «Матеріали для використання в роботі під час воєнних дій» 

(https://cutt.ly/1HUfO9a);  

 Освіта Сумщини, вкладка «Психологічна підтримка в умовах 

воєнного стану» (https://cutt.ly/qHUftjk);  

 Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, вкладка «Психологічна підтримка дітей під час війни» 

(https://cutt.ly/OHSAtj2).  

З метою поглиблення психологічних знань та опанування техніками 

психологічної допомоги учням, доцільно ознайомитися із друкованими 

виданнями: 

 практикумом для дітей та підлітків «Твоя Сила» авторки Світлани 

Ройз (https://cutt.ly/KHUhlq6); 
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 посібником Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України Інститут психологічного здоров’я «Діти та війна: навчання технік 

зцілення» (https://cutt.ly/DJ6LAH7). 

Рекомендуємо пройти курс «Перша психологічна допомога учасникам 

освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій», що організований 

у межах Національної програми психологічного здоров’я українців, яку 

започаткувала Перша леді України Олена Зеленська (https://cutt.ly/WZPwX0V).  

Звертаємо увагу, що відповідно до Указу Президента України 

від 16.03.2022 № 143/2022, щоденно о 9 годині 00 хвилин проводиться 

загальнонаціональна хвилина мовчання, вшановуючи пам’ять усіх військових, 

цивільних і дітей, загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації 

проти України. 

Наголошуємо, що варто пам’ятати про неухильне дотримання вимог 

сигналів сповіщення «Усім увага! Повітряна тривога!», що передбачає 

припинення навчальних занять і переміщення до безпечних місць, визначених 

родиною (у випадку дистанційного формату навчання), або захисних споруд, 

визначених адміністрацією закладу освіти (у випадку очного навчання). 

Беручи до уваги безпекову ситуацію в Україні та окремих регіонах, 

організація освітнього процесу може відбуватися в очній, дистанційній чи 

змішаній формах. Нагадуємо, що під час організації дистанційної форми 

навчання необхідно керуватися Положенням про дистанційну форму здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного 

навчання» [9]. Для його організації доцільно використовувати досвід роботи 

закладу загальної середньої освіти у дистанційному форматі за попередні 

навчальні роки (навчальні платформи та програми, інформаційні сайти, мобільні 

застосунки тощо). Дистанційне навчання може відбуватися в асинхронному або 

синхронному режимах. Асинхронний режим – це взаємодія між суб’єктами 

дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із 

затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, 

електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо. Синхронний режим – це 

взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники 

одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються 

за допомогою засобів аудіо-, відеоконференцій. 

Змішана форма навчання – це організація освітнього процесу, що поєднує 

застосування технологій дистанційного та очного форматів. У випадку 

організації процесу навчання за цією формою потрібно враховувати, що існує 

чотири її моделі: ротаційна, гнучка, модель самостійного змішування та 

поглиблена віртуальна модель. Для учнів 10-12 років найбільш ефективним є 

використання ротаційної моделі. Звертаємо увагу, що різновиди ротаційної 

моделі  «Ротація за станціями», «Ротація за лабораторіями» та «Індивідуальна 

ротація» реалізуються, як правило, під час очного навчання. Ротаційна ж модель 

«Перевернутий клас» передбачає опанування теоретичного контенту учнями 

вдома (відеолекцій, відеодослідів, наукових фільмів, матеріалу підручника 

тощо), а практичної частини – у класі (проведення практичних робіт, 
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експериментальної частини навчальних досліджень/проєктів тощо), тобто 

школярі відвідують заклад освіти за визначеним графіком. У випадку організації 

змішаної форми навчання під час перебування країни в умовах воєнного стану, 

або наявності карантинних обмежень, спричинених гострою респіраторною 

інфекцією SARS-CoV-2, ця модель («Перевернутий клас») має певні переваги.   

За умови організації освітнього процесу в очному чи змішаному форматах, 

необхідно звернути увагу на неухильному дотриманні протиепідемічних заходів 

у закладі освіти, що зазначені у Постанові головного державного санітарного 

лікаря Україна від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів 

у закладах освіти на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (https://cutt.ly/uKemyJE, https://cutt.ly/oKeWq6B), 

оскільки ситуація в країні з поширенням COVID-19 залишається тривожною 

(термін дії карантинних обмежень в Україні подовжено відповідно до  

Постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 630 «Про внесення 

змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»). 

Відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», з 2022 року 

розпочинається робота базової школи за Державним стандартом повної загальної 

середньої освіти, що був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.09.2020 № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної 

середньої освіти». Реалізація мети базової середньої освіти, що визначена цим 

документом, ґрунтується на ціннісних орієнтирах, ключових компетентностях та 

наскрізних уміннях [1]. 

Метою природничої освітньої галузі є формування особистості  учня, який 

знає та розуміє основні закономірності живої і неживої природи, володіє певними 

вміннями її дослідження, виявляє допитливість, на основі здобутих знань і 

пізнавального досвіду усвідомлює цілісність природничо-наукової картини 

світу, здатен оцінити вплив природничих наук, техніки і технологій на сталий 

розвиток суспільства та можливі наслідки людської діяльності у природі, 

відповідально взаємодіє з навколишнім природним середовищем.  

Для досягнення цієї мети рекомендуємо звернути увагу на 

компетентнісний потенціал, що зазначений в додатку 9 Державного стандарту. 

У ньому чітко структуровано уміння і ставлення з природничої освітньої галузі, 

через які формується кожна з одинадцяти ключових компетентностей: вільне 

володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною та іноземними 

мовами; математична компетентність; компетентність у галузі природничих 

наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; 

інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; 

громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; 

підприємливість та фінансова грамотність.  

Важливим є розуміння вимог до обов’язкових результатів навчання учнів 

у природничій освітній галузі (додаток 10), що відображаються через низку 

загальних і конкретних  результатів, орієнтири для оцінювання. У цьому додатку 
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визначено чотири  групи обов’язкових результатів навчання, що обумовлюють 

пріоритетні напрями формування предметної компетентності, а саме: пізнання 

світу природи засобами наукового дослідження; опрацювання, систематизація та 

представлення інформації природничого змісту; усвідомлення розмаїття і 

закономірностей природи, ролі природничих наук і техніки в житті людини; 

відповідальна поведінка для сталого розвитку суспільства; розвиток наукового 

мислення, набуття досвіду розв’язання проблем природничого змісту 

(індивідуального та у співпраці). Звертаємо увагу, що загальні результати, які 

відносять до кожної із груп, спільні для всіх рівнів навчання і представлені 

описом складників ключових і предметної компетентностей, якими має володіти 

випускник базової середньої освіти. Конкретні результати навчання  визначають 

навчальний поступ учня за освітніми циклами. На основі орієнтирів для 

оцінювання визначаються навчальні досягнення учнів на завершення 

відповідного циклу. 

Варто зауважити, що організація освітнього процесу протягом усього 

навчального періоду має супроводжуватися формуванням наскрізних умінь, 

серед яких Державним стандартом визначено: читання з розумінням; 

висловлювання власної думки в усній і письмовій формі; критичне і системне 

мислення; логічне обґрунтування позиції; творча діяльність, що передбачає 

креативне мислення; ініціативність; конструктивне керування емоціями; 

оцінювання ризиків; здатність приймати рішення, розв’язувати проблеми, 

співпрацювати з іншими [1]. 

Відповідно до типової освітньої програми (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової освітньої 

програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти») на вивчення 

інтегрованих курсів природничої освітньої галузі у 5-х класах  рекомендовано 

70 год/рік (2 год/тижд). Проте, ураховуючи особливості організації освітнього 

процесу та індивідуальні освітні потреби учнів (наприклад, у перспективі 

планується поглиблене вивчення предметів певної освітньої галузі) 

адміністрація закладу освіти може виділити максимальну (105 год/рік – 

3 год/тижд.) або мінімальну (52,5 год/рік – 1,5 год/тижд.) кількість навчальних 

годин [11]. 

Реалізація природничої освітньої галузі, відповідно до типової освітньої 

програми, в адаптаційному циклі, забезпечується через зміст модельних 

навчальних програм інтегрованих курсів «Пізнаємо природу. 5-6 класи», 

«Довкілля. 5-6 класи» та «Природничі науки. 5-6 класи», а саме: 

 «Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.) 

(https://cutt.ly/2LiT2CL); 

 «Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Бобкова О.С.) (https://cutt.ly/3LvTd1v); 

 «Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Коршевнюк Т.В.) (https://cutt.ly/DLvTDHm); 
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 «Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Шаламов Р.В., Каліберда М.С., Григорович О.В., 

Фіцайло С.С.) (https://cutt.ly/1LvYeQ6); 

 «Природничі науки. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів 

загальної середньої освіти (авт. Білик Ж.І., Засєкіна Т.М., Лашевська Г.А., 

Яценко В.С.) (https://cutt.ly/jLvYbgb); 

 «Довкілля. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Григорович О.В.) (https://cutt.ly/ULvIynG). 

Для реалізації модельних навчальних програм авторськими колективами 

розроблено підручники, які розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти» (https://cutt.ly/lZjM5Go). 

Звертаємо увагу, що реалізація змісту природничої освітньої галузі на 

рівні базової середньої освіти має здійснюватися з урахуванням напрацювань 

початкової освіти. З метою уникнення дублювання навчального матеріалу 

початкової та базової освіти рекомендуємо на початку навчального року 

провести діагностику рівня освітнього досвіду учнів у природничій галузі 

через: педагогічне спостереження, діагностичне тестування, усні бесіди тощо. 

Ураховуючи, що попередній рік учні завершували в умовах воєнного стану, за 

необхідності доцільно провести коригуюче навчання. На перших уроках у  

5-му класі доцільно приділити увагу повторенню і систематизації знань про 

природу та методи її дослідження, а результати спільної роботи оформити у 

вигляді схем, таблиць, ментальних карт. Це дозволить учителю вчасно 

скоригувати прогалини у засвоєнні учнями навчального матеріалу. Тривалість 

періоду коригуючого навчання кожен учитель визначає самостійно. 

Необхідно також ураховувати, що перехід із початкової школи в основну 

супроводжується зростанням психологічного навантаження учнів, спадом 

успішності, зниженням загального інтересу до навчання. Щоб допомогти 

учням пристосуватися до нових вимог під час адаптаційного періоду в 5-му 

класі (багато вчителів, збільшено кількість навчальних предметів, кабінетна 

система навчання) рекомендуємо: зберігати й продовжувати традиції, що 

склалися в початкових класах; дозувати навчальне навантаження та обсяг 

домашнього завдання; забезпечувати систематичне повторення, проводити 

фізкульт-хвилинки, руханки, вправи для очей тощо.  

Важливим проявом наступності від початкової до базової освіти є 

ідентичність у групуванні вимог до обов’язкових результатів навчання, що 

вказані у державних стандартах освіти. Такий підхід сприяє навчальному 

поступу у здобутті природничих знань і формуванні умінь та ставлень, 

розвитку навичок дослідження природи.   

Відповідно до Концепції «Нова українська школа» освітній процес має 

містити практичну спрямованість, а отже бути побудованим на основі 

компетентнісного, діяльнісного, інтегрованого, особистісно орієнтованого, 

дослідницького, проблемно ситуативного, диференційованого, інноваційного 

та рефлексивного підходів. Це буде сприяти зацікавленню учнів змістом 

предметів природничої освітньої галузі, розширенню в них наукової картини 
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світу, поглибленню навичок дослідника і розумінню важливості знань про 

природу і оточуюче середовище [3]. 

Оновлення змісту природничої освітньої галузі відбувається через 

запровадження інтегрованих курсів та зміну акцентів, щодо методів навчання. 

Пріоритетності набувають активні й інтерактивні методи. Нагадуємо, що 

активні методи супроводжуються взаємодією вчителя та учнів, під час якої 

діти не є пасивними слухачами, а становляться активними учасниками 

процесу навчання. Методи цієї групи стимулюють пізнавальну активність і 

самостійність учнів (лабораторні й практичні дослідження, робота з книгою, 

розробка і оформлення графічних зображень тощо). Суть інтерактивних 

методів навчання полягає у тому, що навчання відбувається за умови 

постійної, активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу (учнів та 

вчителя). До нього відносять методи кооперативного навчання (робота в 

групах, парах, коло ідей тощо), методи колективно-групового навчання 

(мікрофон, мозковий штурм, незакінчене речення, ажурна пилка тощо), 

методи ситуативного моделювання (рольові та імітаційні ігри, громадські 

слухання тощо) та методи опрацювання дискусійних питань (займи позицію, 

дискусії, дебати, шкала думок тощо) [7].  

Беручи до уваги перелік наскрізних умінь, які необхідно формувати в 

учнів під час освітнього процесу (відповідно до вимог Державного стандарту 

2020 року), потрібно врахувати необхідність розвитку у здобувачів освіти 

критичного мислення. Аби сформувати його, учителю доцільно 

використовувати відповідні методи і засоби навчання:  залучати учнів до 

обговорення і відстоювання своїх думок в інтерактивному спілкуванні з 

однокласниками; пропонувати завдання, виконання яких передбачають 

залучення різних рівнів мисленнєвої діяльності [10]. Для розробки таких 

завдань рекомендуємо використовувати таксономію Бенджаміна Блума, що 

відображає поступ опанування навчальним матеріалом відповідно до рівнів 

мисленнєвої діяльності.  

Для детального ознайомлення з технологією розвитку критичного 

мислення в учнів рекомендуємо ознайомитися із матеріалами (публікації, 

методична література для педагогів, вебінари, тематичні курси тощо), що 

розміщені на освітній платформі «Критичне мислення» 

(https://cutt.ly/YZlXYrN). Також, можна пройти онлайн-курси на платформі 

Prometheus: «Критичне мислення для освітян» (https://cutt.ly/4Zilaz4), «Освітні 

інструменти критичного мислення» (https://cutt.ly/BZilwX4). 

Одним із способів розвитку в учнів навичок критичного мислення є 

виконання завдань, зміст яких направлений на розвиток медіаграмотності  у 

природничій освітній галузі. З метою усвідомлення шляхів та можливостей це 

робити, радимо ознайомитися із навчально-методичним посібником 

«Медіаосвіта в Державному стандарті базової середньої освіти (5-6 класи)», до 

розробки якого долучився один із авторів модельної навчальної програми 

природничої освітньої галузі [5].  

Для ознайомлення із науковими публікаціями та навчальними 

матеріалами, що стосуються формування медіаграмотності у школярів, 
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доцільно розглянути напрацювання, що розміщені на сайті «Академія 

Української Преси» (https://www.aup.com.ua/). Можна пройти онлайн-курси на 

платформі Prometheus: «Медаграмотність для освітян» (https://cutt.ly/DZikGh3), 

«Медіаграмотність: практичні навички» (https://cutt.ly/MZikdOJ»).  

Найбільш уніфікованим методом, що допомагає одночасно 

реалізовувати усі перелічені вище підходи і методи до організації освітнього 

процесу, формувати навички критичного мислення і медіаграмотність 

зокрема, є метод проєктів. Використовувати його пропонують автори усіх 

шести модельних навчальних програм інтегрованих курсів природничої 

освітньої галузі, і наводять рекомендовану їх тематику в рубриці «Види 

навчальної діяльності». Варто пам’ятати, що розробка та створення будь-якого 

навчального проєкту повинна мати попередню ретельну підготовку як з боку 

вчителя, так і з боку учнів. Наголошуємо, що під час організації проєктної 

діяльності в 5 класі потрібно враховувати вікові особливості учнів 

десятирічного віку та рівень володіння ними уміннями проводити елементи 

наукового дослідження. Відповідно до вимог щодо обов’язкових результатів 

навчання учнів у природничій освітній галузі (додаток 10 до Державного 

стандарту 2020 року) фактично усі етапи організації та проведення наукового 

дослідження учень має виконувати за допомогою або під керівництвом 

учителя до кінця адаптаційного циклу навчання, тобто до кінця 6-го класу. 

Звертаємо увагу, що реалізація змісту інтегрованих курсів природничої 

освітньої галузі має забезпечуватися використанням навчального обладнання. 

У разі наявності можливості облаштування відповідного кабінету, 

рекомендуємо учителю проаналізувати зміст обраної модельної навчальної 

програми з урахуванням змін, унесених ним (під час складання власної 

навчальної програми на основі модельної, учитель може змінювати види 

практичних робіт, навчальних проєктів тощо) та скласти необхідний перелік 

обладнання, що знадобиться у процесі опанування навчальним матеріалом у 

5-6 класах. З технічними характеристиками, яким має відповідати обладнання, 

можна ознайомитися у Типовому переліку засобів навчання та обладнання для 

навчальних кабінетів і STEM-лабораторій (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 29.04.2020 № 574). У випадку відсутності такої можливості, можна 

скористатися обладнанням, наявним у предметних кабінетах (біології, 

географії, фізики, хімії). Також, рекомендуємо використовувати електронні 

засоби візуалізації будови об’єктів живої і неживої природи, процесів та явищ, 

що відбуваються в природі:  

 сайт PhET, на якому розміщено інтерактивні симуляції, що 

використовують для навчального моделювання об’єктів природи та процесів, 

які в ній відбувається (https://cutt.ly/3ZlYZSX);  

 програмне забезпечення від компанії Mozaik, що містить цифрові 

підручники, зошити, анімовані презентації, інтерактивний уміст (3D-сцени, 

навчальні програми, відео, ілюстрації, анімації, вправи тощо) із навчальних 

предметів природничої освітньої галузі (https://www.mozaweb.com/uk/);  

 освітній мобільний застосунок ArBook з набором лабораторних 

експериментів у доповненій реальності із навчальних предметів природничої 
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освітньої галузі (фізика, астрономія, біологія, географія, хімія), що допоможе 

вчителю, використовуючи сучасні технології, пояснити окремі явища природи 

та процеси, які в ній відбуваються, а також зробити навчання більш цікавим 

(https://arbook.info/); 

 цифровий е-додаток до підручника «Природничі науки», 5 клас 

авторського колективу Ж. Білик, Т. Засєкіна, Г. Лашевська 

(https://cutt.ly/dZlFgTu). 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» основними видами оцінювання результатів навчання учнів є 

формувальне, поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) 

оцінювання. Вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють 

педагогічні працівники закладу загальної середньої освіти. За вибором закладу 

освіти оцінювання може здійснюватися за власною шкалою оцінювання 

результатів навчання учнів або за системою оцінювання, визначеною 

законодавством [2].  

Оцінювання результатів навчання учнів 5-го класу має бути 

орієнтованим на ключові та предметні компетентності, наскрізні вміння та з 

урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 

оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту 

відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289) [6]. 

Звертаємо увагу, що відповідно до цього документа, заклад освіти може 

вводити період без оцінок (не здійснювати поточне та тематичне оцінювання) 

для адаптації учнів до нових шкільних вимог (більшої кількості предметів та 

вчителів, ніж у початковій школі, кабінетної системи навчання тощо). Можна 

виставляти рівневі оцінки («В», «Д», «С», «П»). 

Результати перевірки робочих зошитів не враховуються під час 

виставлення підсумкових оцінок. Тематичний контроль можна проводити без 

контрольних робіт, які обов’язкові лише для семестрового контролю (його 

можна проводити у формі тестування). Річне оцінювання визначають за 

результатами I та II семестрів, без додаткових перевірок. 

Акцентуємо увагу, що заклади освіти мають право на свободу вибору 

форм, змісту та способів оцінювання за рішенням педагогічної ради.  

Формувальне (поточне) оцінювання, окрім рівневого або бального може 

здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання 

вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника 

спостереження вчителя тощо). Варто пам’ятати, що метою формувального 

оцінювання є оптимізація освітнього процесу для розвитку особистості учня, 

а не лише оцінювання навчальних досягнень, як це характерно для 

традиційного оцінювання. При формувальному оцінюванні учні не 

порівнюються з іншими дітьми, а лише зі своїми попередніми досягненнями. 

Під час оцінювання визначається не те, скількох помилок припустився учень, 

а на скільки змінився отриманий результат порівняно з його попередніми 

досягненнями, а також чи відповідає результат очікуванням самого учня. 
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Формувальне оцінювання – не перевірка та контроль знань, а встановлення 

зворотного зв’язку між учителем та учнем.  

Пам’ятаємо, що учні молодшого підліткового віку вже не схильні 

вважати нормою жорсткий контроль їхньої поведінки. Вони від дорослих 

очікують визнання свого права на самостійність, право висловлення власної 

думки щодо способів вирішення проблемних питань. Водночас, вони все ще 

потребують підтримки від учителя, заохочення за старанність, радіють 

заслужено отриманим високим результатами. Усе це необхідно ураховувати 

під час організації процесу навчання на уроці та комплектуванню банку 

завдань для роботи на різних етапах уроку. 
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