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Сьогодні в усьому світі відбувається трасформація освітнього 

простору. Ми живемо в епоху максимальної доступності інформації та 

стрімкої зміни  умов буття, через це змінюється роль вчителя, роль школи. 

Вчитель має спонукати дитину до пошукової активності, визначення своїх 

інтересів, прояву критичного мислення, усвідомлення свого місця в 

оточуючому світі, управління своїм емоційним станом. Це стає неможливим, 

якщо весь час використовувати фронтальне навчання. Учень більше не об’єкт 

освітнього процесу, він активний суб’єкт, здатний до співпраці, 

висловлювання власної точки зору, вражень, якщо йому не цікаво, він це 

продемонструє вчителеві, тому що це покоління дітей, які вміють 

прислухатися до себе, до своїх почуттів. Сучасний учень - це людина, якій 

доведеться жити в світі, що стрімко змінюється, в якому кордони подекуди 

стають умовними, де цінується креативність, комунікабельність, здатність до 

кооперації, толерантність до інакшості,  свобода від догм та шаблонів, вміння 

дбати про свій психічний ресурс, тобто запобігати емоційному вигоранню, 

пов’язаному з пришвидшеним темпом життя, недостатньою визначеністю 

вимог і завдань, у зв’язку з мінливістю умов. Сучасна школа має підготовити 

учня до майбутнього. 

 Все це обумовлює необхідність реформування середньої освіти в 

Україні. Концепція Нової української школи передбачає формування в учневі 

компетенцій, які сприятимуть його адаптивності, конкурентоспроможності, 

реалізації у житті, а саме: 



 спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; 

 спілкування іноземними мовами;  

 математична компетентність; 

 основні компетентності у природничих науках і технологіях; 

 інформаційно-цифрова компетентність; 

 уміння вчитися впродовж життя; 

 ініціативність і підприємливість; 

 соціальна та громадянська компетентності; 

 обізнаність та самовираження у сфері культури; 

 екологічна грамотність і здорове життя [9]. 

 Відомо, що найбільший вплив у вихованні має власний приклад, тобто 

вчитель не зможе сформувати необхідні компетентності в учнях, не 

володіючи ними сам. Вчитель має бути переконливим у професійному 

спілкуванні з дітьми. І тут потрібно розуміти, що компетентності, як дещо 

набуте, повинні базуватися на певних якостях особистості, які є базовими, 

стійкими [1], серед яких в професійному сенсі важливими є відкритість 

новому, допитливість, гнучкість, цілеспрямованість,  толерантність, 

емпатійність, емоційна стійкість, асертивність, демократичність. 

 Має змінитися комунікативний стиль вчителя. Сучасний вчитель - це 

вільна особистість, яка здатна на діалог, зацікавлена у зворотному зв’язку, 

використовує дивергентне мислення, тобто відкрита до різних точок зору. 

Подібним чином вчитель вибудовує стосунки як з учнями, так і їх батьками.  

 У зв’язку з цим, доречно згадати теорію трансакційного аналізу, що 

була розроблена американським психологом і психотерапевтом Еріком 

Берном у 60-их роках XX століття, основні положення якої викладені ним у 

книзі «Ігри, у які грають люди». На думку Берна, вступаючи в контакт з 

оточуючими людьми, особистість завжди знаходиться в одному з описаних 

ним станів: «Батька», «Дорослого» або «Дитини».  

 Его-стани – це сукупність зв’язаних один з одним способів поведінки, 

думок і почуттів, як спосіб прояву нашої особистості в певний момент. 
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 «Батько» – «его-стан» з інтеріоризованими раціональними нормами 

повинностей, вимог і заборон. «Батько» – це інформація, отримана в 

дитинстві від батьків і інших авторитетних осіб: правила поведінки, соціальні 

норми, заборони, норми того, як можна чи треба поводитися в тій чи іншій 

ситуації. Є два основних батьківських впливи на людину: прямий, який 

проводиться під девізом: «Роби як я!» і непрямий, опосередкований, який 

реалізується під девізом: «Роби не так, як я роблю, а як я велю тобі робити!». 

«Батько» може бути доброю силою, що контролює (заборони, санкції) та 

піклується (поради, підтримка, опіка). Для «Батька» характерні директивні 

висловлювання типу: «Можна»; «Треба»; «Нізащо»; «Отже, запам’ятай»; 

«Яка дурниця»; «Неборака»... У тих умовах, коли «батьківський» вплив 

цілком блокований і не функціонує, людина позбавляється етики, моральних 

підвалин і принципів. 

 «Дитина» – емотивний початок у людині, що виявляється в двох видах: 

 1. «Природна дитина» – припускає всі імпульси, властиві дитині: 

довірливість, безпосередність, захопленість, винахідливість; додає людині 

чарівність і теплоту. Але водночас вона примхлива, уразлива, легковажна, 

егоцентрична, уперта й агресивна. 

 2. «Адаптована дитина» – припускає поведінку, що відповідає 

чеканням і вимогам батьків. Для «адаптованої дитини» характерна підвищена 

конформність, невпевненість, боязкість, сором’язливість. Різновидом 

«адаптованої дитини» є «Дитина, що бунтує» проти батьків. Для «Дитини» 

характерні висловлювання типу: «Я хочу»; «Я боюся»; «Я ненавиджу»; «Яка 

мені справа». 

 Дорослий «Я-стан» – здатність людини об’єктивно оцінювати дійсність 

за інформацією, отриманою внаслідок власного досвіду і на основі цього 

приймати незалежні, адекватні певній ситуації, рішення. Дорослий стан 

здатний розвиватися протягом усього людського життя. Словник 

«Дорослого» побудований без упередження до реальності і складається з 

понять, за допомогою яких можна об’єктивно вимірити, оцінити і виразити 



об’єктивну і суб’єктивну реальність. Людина з переважним станом 

«Дорослого» є раціональною, об’єктивною, здатною здійснювати найбільш 

адаптивну поведінку. Якщо «Дорослий» стан блокований і не функціонує, то 

така людина живе в минулому, вона не здатна усвідомити світ, що 

змінюється, і її поведінка коливається між поведінкою «Дитини» і «Батька» 

[6], тому задача вчителя утримуватись у спілкуванні в его-стані «Дорослий» і 

поступово спонукати до цього своїх учнів.  

 Якщо «Батько» – це подана концепція життя, «Дитина» – концепція 

життя через почуття, то «Дорослий» – це концепція життя через мислення, 

заснована на збиранні й обробці інформації,  тобто це саме той підхід, якій 

потребує сьогодення, перенасичене розмаїттям інформації та різноманітними 

викликами.  

 Цікаво як «дорослість» розвивають у фінській освітній системі. 

Учасники освітньої експедиції «ЕдМандри» до Фінляндії, яка відбулася для 

Одеської групи освітян за підтримки голови Одеської обласної державної 

адміністрації М.В. Степанова, мали нагоду познайомитись з тим, як 

вибудовуються стосунки вчителя та учнів, як підтримується їх мотивація до 

навчання. Дитині вже з першого класу дають зрозуміти, що навчання це її 

відповідальність, вона це робить для себе і має здібності зробити це 

найкращим чином. Учень отримує від вчителя наступну настанову: «Я гадаю, 

що ти настільки себе поважаєш, що ти зараз докладеш максимум зусиль і 

отримаєш найкращий результат». Це спілкування двох дорослих людей, 

незалежно від віку.  Вчитель демонструє віру в учня, в його можливості, а 

головне, що він здатний вважати найкращим будь-який результат свого учня, 

тому що знає, що сьогодні це є і його найкращий результат, який буде 

поліпшуватись надалі при підтримці та збереженні віри учня в свої сили. 

 Сьогодні, за результатами тестування PISA лідируючі позиції в світі 

займає освітня система Сінгапуру. За словами радника Міністра освіти та 

науки України Олександра Елькіна, який пройшов стажування Leaders in 



Education у Сінгапурі та поділився спостереженнями з ГО «Освіторія», в цій 

країні вірять, що навчання розквітає за чотирьох умов:  

 • Створення турботливого та безпечного середовища навчання. 

 • Діти залучаються до активного конструювання знань. Це навчання 

через запитання та через вирішення проблем, а не накопичування знань 

заради знань. А знання тут отримують для того, щоб задовольнити 

внутрішню зацікавленість і потребу у вирішенні проблем. 

 • Велика увага до розвитку навичок синтезу й аналізу, вміння 

дискутувати. 

 • Акцент на оцінюванні. Воно потрібне, щоб закривати певні пробіли в 

навчанні дітей, і передусім — формувальне, а не звичайні «рейтингові» тести 

та екзамени. 

В умовах переходу на компетентнісну освіту, затребуваним стає такий 

підхід до оцінювання досягнень учнів, який дає можливість виключити 

негативні моменти в навчанні, сприяє індивідуалізації навчального процесу, 

підвищенню навчальної мотивації й самостійності учнів. Допомогти їм 

ставати відповідальними  та самостійними зможе тільки такий вчитель, який 

завжди поруч з учнем і веде його до успіху, використовуючи інформацію з 

оцінювання для корегування навчання та забезпечення правильного 

виконання учнями завдань, залучає учнів до збирання та перевірки 

інформації про своє навчання.  

Запроваджуючи формувальне оцінювання, вчитель має знати та 

пам’ятати основні його компоненти: 

1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей.  

2.Створення ефективного зворотного зв'язку.  

3. Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання.  

4. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання.  

5. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність 

(рефлексія).  



6. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням 

результатів оцінювання.  

 Зупинимось коротко на характеристиці кожного компонента. 

Навчальні цілі. У процесі навчання об’єктом оцінювання є діяльність 

учня для досягнення цілей навчання. Отже, розроблення навчальної цілі є 

основою всіх видів оцінювання. На початковому етапі вчитель розробляє, 

доводить до відома й обговорює зі школярами цілі уроку. Регулярні 

обговорення в майбутньому мають перерости у традиційну спільну роботу 

вчителя з учнями.  

З метою правильного формулювання конкретних  навчальних цілей 

слід дотримуватись принципу SMART (абревіатура англійських слів, що 

вказують на характеристики навчальної цілі – конкретна (Specific), вимірна 

(Measurable), досяжна (Achievable), відповідна (Relevant), визначена в часі 

(Timed/Timed-bound) та брати за основу таксономію, запропоновану                    

Б. Блумом. Ученим визначено шість категорій навчальних цілей: знання, 

розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання. 

Ефективний зворотний зв'язок. Він має бути чітким, зрозумілим, 

своєчасним, відбуватися в атмосфері доброзичливості і взаємоповаги. 

Мотивація дітей зростає, коли вони бачать, що вчитель цікавиться їхньою 

роботою та спрямовує їх. Існує ряд технік формувального оцінювання для 

розширення діапазону інструментарію, який використовується педагогами 

для вимірювання навчальних досягнень учнів: «Сигнали рукою», 

«Світлофор», «Інтелект-карти», «Двохвилинне есе», «Ліхтарик» тощо; 

спостереження, відстеження індивідуальних досягнень учнів, вербальне 

оцінювання.  Однією із важливих технологій оцінювання у початковій школі, 

особливо у першому класі, є технологія портфоліо. 

Чим більше інформації отримує вчитель про те, що учні знають, як 

міркують,  що вчать і як, тим більше має можливостей для корегування 

процесу. 



Наступний компонент формувального оцінювання – забезпечення 

активної участі учнів у процесі пізнання. Щоб знання ставало інструментом, 

учень має з ним працювати: застосовувати, шукати умови й межі 

застосування, перетворювати, розширювати, доповнювати, знаходити нові 

зв’язки і співвідношення тощо. Це забезпечується різноманіттям прийомів, 

форм і методів роботи з навчальним матеріалом.  

Знання й розуміння учнями критеріїв оцінювання. Для ефективного 

результату. учителю важливо спільно з учнями укласти критерії до процесу 

оцінювання. Критерії, розроблені для поточного, або формувального, 

оцінювання мають описувати те, що заявлено в навчальних цілях. Важливим 

є ознайомлення учнів із критеріями до початку виконання завдання.. Чим 

конкретніше сформульовані критерії, тим зрозумілішою для учнів є 

діяльність щодо успішного виконання завдання. 

Можливість і вміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія). 

Учні мають учитися самооцінюванню для того, щоб бачити мету навчання й 

досягати успіху. Водночас самооцінювання передбачає не лише оцінювання 

учнем власної роботи, але й визначення проблем і способів їх вирішення. 

Доцільно також використовувати взаємооцінювання, однак без надмірного 

захоплення цією формою. 

Останнім етапом організації формувального оцінювання є корегування 

спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання. 

Формувальне оцінювання уможливлює відстеження вчителем процесу 

просування учня до навчальних цілей, корегування навчального процесу на 

ранніх етапах, а учневі – усвідомлення більш високої відповідальності за 

самоосвіту.  

Від правильної організації оцінювання більшою мірою залежить 

ефективність управління навчальним процесом. Формувальне оцінювання 

підтримує впевненість учнів у тому, що кожен із них здатен покращити свої 

результати, оскільки учням наводяться приклади того, що від них очікують.  



Активне застосування сучасними педагогами методики формувального 

оцінювання є одним із ключових чинників якісної освіти.  

Один із ключових компонентів концепції Нової української школи є 

педагогіка партнерства – педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між 

учнем, учителем і батьками. В основі педагогіки партнерства – спілкування, 

взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. 

Батьки можуть співпрацювати з учителем у різний спосіб: брати участь 

у постійному діалозі, батьківських зборах, індивідуальних зустрічах, 

допомагати в організації заходів, проектів, проведенні класних і 

позашкільних занять.  

Спілкування між батьками та школою ґрунтується на довірі. Батьків 

учнів вчитель має розглядати як найважливіших консультантів для кращого 

розуміння особистості кожної дитини. Важливим кроком до становлення 

відкритих стосунків взаємної підтримки є вміння  вчителя активно слухати. 

Навички уважного слухання допомагають учителеві створити сприятливий 

клімат для співпраці. Говорячи з батьками, учитель повинен бути: дружнім, 

невимушеним, уважним, жвавим, запам’ятовуваним. 

Для підтримки постійного обміну інформацією про поступ кожної 

дитини доцільним є проведення батьківських зборів. Перша зустріч із 

батьками відбувається за тиждень до початку шкільного року. Мета цієї 

зустрічі – знайомство. Вчитель має з’ясувати чого прагнуть батьки в навчанні 

своєї дитини та встановлює відкриті, дружні стосунки, що тривають 

протягом року. 

Коли батьки беруть участь у шкільних заходах, співпрацюють з 

учителем, дитина бачить, що всі значимі для неї дорослі піклуються про неї. 

Відтак, зростає її самоповага. Об’єднання зусиль учителів і батьків сприяє 

особистісному зростанню дитини і полегшує засвоєння матеріалу. Батьки, які 

почувають себе частиною навчання своїх дітей, починають цінувати роботу 

вчителя, який намагається створювати  таке освітнє середовище в якому всім 

комфортно та панує відкрита атмосфера співпраці. 



 Батьки як помічники вчителя у роботі з дітьми – допомога вчителю в 

організації та проведенні навчальних занять, підготовці навчальних 

матеріалів. Дуже важливо давати батькам змогу брати участь у процесі 

навчання їхніх дітей, оскільки тоді вони знають, що школа готова зробити 

все можливе, аби задовольнити їхні потреби. Батьки стають партнерами 

вчителя у підтримці впровадження нових підходів і способів викладання та 

навчання. 

Плануючи організацію освітнього середовища в початкових класах 

потрібно пам’ятати, що воно має бути організовано таким чином, щоб кожна 

дитина почувала себе у класі затишно і безпечно, а кожен клас відображав ту 

спільноту дітей, яка там навчається. Вдала кооперація між вчителем, учнями 

та їх батьками, прагнення до зростання дадуть змогу учням оволодіти 

основними компетенціями, відчути спроможність до самореалізації, а 

головне бути у стані гармонії та щастя, що є найголовнішим у житті. 
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