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У зв’язку з сучасними тенденціями розвитку системи освіти 

світу оцінювання діяльності здобувачів вищої освіти стало 

важливим елементом педагогічного процесу, а оцінювання – по-

тужним педагогічним засобом. Оцінювання виконує цілий ряд 

функцій: контролюючу, навчальну, діагностико-коригуючу, 

стимулюючо-мотиваційну, розвивальну, виховну та функцію 

управління процесом навчання. У контексті акцентування особис-

тісно-орієнтованого навчання відбуваються зміни в теорії і прак-

тиці оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.  

Вітчизняні та зарубіжні науковці О. Бойцова , В. Вембер, 

Г. Войтків, С. Волошинов, Д. Жилін, О. Локшина, О. Шевченко, П. 

Блек, К. Кетлин, Б. Коуві, Дж. Макміллан та ін. досліджують 

питання оцінювання та його впливу на процес навчання.  

Концепція оцінювання набула популярності в 1999 році після 

публікації однойменної брошури, авторами якої стали вчені з 

академій Великої Британії. Робота цієї групи базувалася на роботах 
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П. Блека та Д. Вільяма, які зазначали, що покращення навчання 

залежить від п’яти ключових умов, таких як ефективний зворотній 

зв’язок від викладачів до здобувачів освіти; активне залучення 

здобувачів освіти до процес власного навчання; врахування у 

навчанні результатів, отриманих під час оцінювання; розуміння 

того, як від оцінки залежить мотивація та самооцінка здобувачів 

освіти; здатність здобувачів освіти до самооцінки. Формувальне 

оцінювання, яке ще називають оцінюванням для навчання, 

відповідає вимогам сучасного суспільства і враховує індивідуальні 

здібності здобувачів освіти. Традиційна система навчання у вищій 

школі має великий досвід у використанні підсумкового 

оцінювання. Щодо формувального оцінювання, то вважаємо за 

необхідне більш активне його застосування.  

С. Волошинов, І. Сокол, С. Тригуб трактують формувальне 

оцінювання як оцінювання, що здійснюється з метою допомоги 

навчальному процесу, шляхом забезпечення здобувача вищої 

освіти інформацією, яка може бути використана для покращення 

показників у майбутньому [1, с.109]. О. Локшина під форму-

вальним оцінюванням розуміє інтерактивне оцінювання прогресу 

здобувачів вищої освіти, що дає змогу викладачу визначити 

потреби здобувачів вищої освіти та відповідним чином адаптувати 

процес навчання [2, с.108].  

Б. Коуві та Б. Белл наголошують на необхідності 

співробітництва між викладачем та здобувачем вищої освіти в ході 

формувального оцінювання [3]. П. Блек зауважує про 

закономірність реагування на запроси здобувача вищої освіти під 

час такого оцінювання [4].  

О. Бойцова розуміє під формувальним оцінюванням таке 

«оцінювання, коли аналізуються знання, вміння, ціннісні 

установки, а також комунікативні вміння здобувача освіти, 

встановлюється зворотний зв'язок про його успіхи та недоліки» [5, 

с.172].  

Під формувальним оцінюванням ми розуміємо зворотний 

зв’язок, який здобувач освіти регулярно отримує впродовж 

проходження курсу. Мета формувального оцінювання – дати 
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здобувачеві освіти та викладачеві інформацію про поточний рівень 

навчальних досягнень та шляхи їх покращення [6, с.101].  

Ми переконані, що застосування формувального оцінювання 

у навчанні української мови як іноземної сприяє коригуванню 

діяльності викладача та здобувачів вищої освіти у навчальному 

процесі [7, с.256]. Коригування діяльності передбачає постановку 

викладачем завдань для підвищення результатів навчання, дає 

змогу викладачу відстежувати процес прогресу здобувачів вищої 

освіти у досягненні цілей навчання та допомагає викладачу 

скоригувати процес навчання на ранньому етапі, а здобувачу 

вищої освіти усвідомити більший ступінь відповідальності за своє 

навчання. Водночас слід зазначити, що формувальне оцінювання 

не є новим явищем в освіті [8, с.93]. Поточне оцінювання 

виконувало частину функції формувального оцінювання, але це 

оцінювання часто перетворювалося на самоціль і реалізувалося на 

рівні лише фіксації знань-незнань і відміток у журналі. Під 

поточним (формувальним) оцінюванням розуміють визначення 

поточного рівня засвоєння знань і вмінь у процесі повсякденної 

роботи на занятті та/або вдома, здійснення оперативного 

взаємозв’язку між здобувачем освіти і викладачем в процесі 

навчання. Це дозволяє здобувачу зрозуміти, наскільки добре вони 

виконують завдання під час вивчення нового матеріалу та 

досягають навчальних цілей і завдань. 

Незважаючи на структуру процесу формувального оцінюван-

ня, варто відзначити основні принципи формувального оціню-

вання, якими мають керуватися викладачі у своїй діяльності. 

Основні принципи формувального оцінювання включають 

значущість, яку можна охарактеризувати як спрямованість на 

оцінювання найбільш значущих результатів навчання та 

діяльності здобувача вищої освіти, адекватність (відстеження 

відповідності оцінювання знань, умінь, цінностей, компетенцій 

цілям і результатам навчання) об’єктивність і справедливість 

(здійснення ґрунтовної розробки конкретних критеріїв оціню-

вання), інтегрованість (здійснення оцінювання як спланованої та 

ретельно продуманої частини навчального процесу) [9, с.179]. 
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Відкритість також відіграє істотну роль у формувальному 

оцінюванні досягнень здобувачів вищої освіти у навчальному 

процесі. Це можна описати як інформування здобувачів вищої 

освіти про критерії та методи оцінювання заздалегідь, перед 

виконанням роботи. Здобувачі можуть брати участь у розробці 

критеріїв оцінювання. Наступний принцип – доступність. Це 

прагнення до простоти і зрозумілості форм, методів, цілей і 

процесу оцінювання для всіх учасників навчального процесу. 

Формувальне оцінювання має бути системним і доброзичливим. 

Кожен викладач, який дотримується цих простих принципів 

формувального оцінювання на своїх заняттях, може досягти успіху 

в навчальному процесі. Усі види оцінювання, і формувальне 

зокрема, передбачають використання ретельно розроблених 

критеріїв організації оцінювання роботи здобувачів освіти. 

Оцінювання за критеріями робить цей процес прозорим і 

зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу. Критерії 

сприяють об'єктивізації оцінювання. Основою розробки критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти є навчальні 

цілі. Розробляючи критерії оцінювання, важливо завжди пам’ятати 

про цілі та зміст заняття.  

Таким чином, аналіз трактувань формувального оцінювання 

науковцями дає змогу зробити висновок, що формувальне 

оцінювання – це складова навчального процесу. Воно передбачає 

активну участь у ньому викладача і здобувача вищої освіти та 

спонукає їх до коригування їхньої діяльності. Важливо, щоб 

формувальне оцінювання було пов’язаним із результатами 

навчання; містило коментарі щодо конкретних характеристик 

виконаного завдання; пропонувало подальші кроки; було 

своєчасним (із достатнім проміжком часу на опрацювання 

коментарів до виконаної частини завдання).  
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