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ABSTRACT
The article analyzes modern types of students educational achievements assessment 
based on secondary schools (summation and molding), defines the functions, 
specifics, psychological peculiarities of the influence of the above evaluation types 
on self-esteem and schoolchildren personal self-development. Examples of the use 
of summative assessment (in different formats of test tasks) have been given, the 
justification of the expediency of using self-assessment and mutual evaluation, 
intra-group and inter-group assessment evaluation (within the framework of 
formative evaluation) during the study of Ukrainian and foreign literature has been 
presented.
Purpose. Based on the practical experience of work, the purpose is to analyze 
application features of summative and molding types of secondary school students 
achievements assessment, to outline the psychological factors of their influence on 
the peculiarities of individual self-development, and show the importance of the 
collective goal determination at the beginning of classes.
Methods. Theoretical (analysis, synthesis, interpretation of literature from the 
topic of study), studying school documentation, empirical (attending lessons of 
Ukrainian literature in order to observe the educational process and, in particular, 
on the course and results of assessing academic achievements of students).
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Conclusions. Summative (efficient) and formative (auxiliary and motivating) 
evaluations are important in the formation of competences in students of general 
educational institutions. Failure to properly evaluate their successes overlaps the 
understanding of mistakes made by other schoolchildren. The way from self-
assessment through mutual assessment to inter-group assessment – is a difficult path 
of personal growth which is accompanied by the development of critical thinking 
and formation of such important skills as analysis, synthesis, argumentation, 
interpretation and values acquisition – attentiveness, tolerance, lenience.

Keywords: еvaluation; types of evaluation; molding evaluation; summative 
evaluation; self-evaluation; mutual evaluation; intragroup and intergroup evaluation.

Особливості реалізації формувального  
й сумативного оцінювання
навчальних досягнень учнів 

(під час вивчення української та зарубіжної 
літератури)

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасні види оцінювання навчальних досягнень 
учнів середніх навчальних закладів (формувальне й сумативне), визначено 
функції, специфіку, психологічні особливості впливу окреслених видів 
оцінювання на самооцінку та особистісний саморозвиток школярів. Наведено 
приклади застосування сумативного оцінювання (у різних форматах тестових 
завдань) і подано обґрунтування доцільності використання самооцінювання, 
взаємооцінювання, внутрішньогрупового та міжгрупового оцінювання  
(в рамках формативного оцінювання) під час вивчення української та 
зарубіжної літератури.
Мета дослідження. Ґрунтуючись на практичному досвіді роботи, 
проаналізувати особливості застосування формувального й сумативного 
видів оцінювання навчальних досягнень учнів середніх навчальних закладів, 
окреслити психологічні чинники їхнього впливу на особливості саморозвитку 
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особистості, показати важливість колективного цілевизначення на початку 
навчального заняття.
Методи: теоретичні (аналіз, синтез, інтерпретація літератури з теми 
дослідження), вивчення шкільної документації; емпіричні (відвідування 
уроків української літератури з метою спостереження за навчальним 
процесом і зокрема за перебігом і результатами оцінювання навчальних 
досягнень школярів).
Висновки. Сумативне (результативне) і формативне (допоміжне, мотивуюче) 
оцінювання відіграють важливу роль у формуванні компетентностей  
і компетенцій в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Невміння 
оцінити належним чином свої успіхи суттєво ускладнює розуміння помилок 
інших школярів. Шлях від самооцінювання через взаємооцінювання до 
міжгрупового оцінювання – складна траєкторія особистісного зростання. 
Вона супроводжується розвитком критичного мислення, формуванням таких 
важливих умінь, як аналіз, синтез, аргументація та інтерпретація, а також 
набуттям цінностей – уважності, толерантності, терпимості.

Ключові слова: оцінювання; види оцінювання; формувальне оцінювання;  
сумативне оцінювання; самооцінювання; взаємооцінювання; внутрішньогру-
пове та міжгрупове оцінювання.

Вступ
Система оцінювання, що є ефективним інструментом підвищення 

якості освіти, має важливий вплив на всіх суб’єктів навчання  
– учителів та учнів. У Концепції “Нова українська школа” визнається, 
що “курс розвитку сучасного освітнього процесу в напрямі формування 
компетентностей зумовлює перегляд основних підходів до оцінювання 
навчальних досягнень учнів (…) змінюється загальна мета оцінювання 
– вона перестає бути лише інструментом оцінювання успішності учня,  
а стає засобом навчання для вчителя також” (Koncepciya, 2017). Сьогодні 
оцінювання визначає не тільки складність навчання, а виступає 
свідченням освітніх досягнень учнів, стимулює їх до усвідомленого 
опанування матеріалу, допомагає диференціювати ефективні методи  
і прийоми роботи для подальшого навчання. Сама категорія оцінювання 
також зазнала певної трансформації і нині означає “з’ясування реалій 
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реалізації стратегічного плану та його головних дійових осіб, критерії, 
процедури й інструменти виконання завдань і досягнення стратегічних 
цілей (Strategichne planuvannya, 2008, р. 61).

Оцінювання поділяється на формувальне (формативне, формуюче, 
моніторингове), що спрямоване на покращення самого процесу навчання 
і “розуміється як інтерактивне оцінювання учнівського прогресу, яке 
дає змогу вчителям визначати потреби учнів, адаптуючи до них процес 
навчання” (Py’nskaya, 2010, pp. 223-224), й сумативне (підсумкове), 
що “допомагає ухвалити рішення про те, чи варто продовжувати ту чи 
іншу програму чи, може, її слід закрити; чи варто розширити сферу  
її дії на інші території, − чи, може, слід, навпаки, скоротити її масштаби”  
(Tool Number 1, 2004, p. 72).

Вплив оцінювання на процес навчання переоцінити важко, але для його 
оптимального застосування варто зосереджуватися на меті (когнітивній, 
поведінковій тощо), специфіці оцінки (реакції, якості засвоєння, впливі на 
аудиторію), меті й формах навчання (колективне, індивідуальне, малими 
групами).

Дослідження проблеми оцінювання
Сучасне оцінювання навчальних досягнень передбачає з’ясування 

рівня знань і вмінь учнів (студентів), стимулювання їхньої навчальної 
мотивації, виявлення недоліків (білих плям) в опанованому вже матеріалі 
з метою їхнього усунення, корекції та дослідження стану викладання 
предмету або теми (ефективність обраних учителем методів і прийомів). 
Дослідження проблеми оцінювання навчальних досягнень пов’язуються 
з виходом монографії B. Bloom “Таксономія освітніх цілей” (1956),  
де чітко визначено такі цілі навчання: 

➢  когнітивні (розуміння, відтворення, застосування, аналіз, синтез, 
оцінювання);

➢  афективні (виражаються через особливості сприймання, здібності 
тощо);

➢  психомоторні (письмові, мовленнєві, фізичні, трудові навички) 
(Bloom, 1971). 
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Anderson L.W., Krathwohl D.R пізніше обґрунтували когнітивні 
(мисленнєві) процеси і способи вимірювання рівня знань (Anderson, 
2001). З огляду на запропоновані вченими визначення, у навчанні 
старшокласників української літератури вагоме місце посідають 
аналіз (як уміння розділяти на складові, порівняння цих складових  
з метою визначення суттєвого, встановлення зв’язку та визначенням 
властивостей), оцінювання (як аргументація, обґрунтована критика, 
визначення пріоритетів, дискутування з опорою на текст), синтез  
(як створення нового художньо-творчого продукту на основі аналітико-
оцінювальної діяльності, розв’язання проблеми, формулювання 
висновків). Тож цілком зрозуміло, що випускник гімназії як читач, що 
здобув певні компетентності, має володіти означеними найвищими 
мисленнєвими операціями. Як має відбуватися оцінювання поступу 
формування знань, умінь і цінностей, аби воно не тільки фіксувало 
рівень навчальних досягнень, а стимулювало й виявляло певні позитивні 
зрушення в особистісному розвитку індивіда?

Scriven M. (1966) запропонував два види оцінювання: формативне 
та сумативне. Згідно з його міркуваннями, оцінка на уроці може 
підсумовувати (порівнювати досягнення учня з певним нормативом)  
і формувати (оцінювати досягнення конкретного школяра згідно  
з обраною ним навчальною траєкторією) (Scriven, 1966).

Brown S., Knight P (1994) припустили, що формативне оцінювання 
може стати нормою, бо дає студентам свободу експериментувати і бути 
більш вільними, відкритими і креативними у виявленні результатів своїх 
досліджень. Учні та студенти відчуватимуть значно вищу навчальну 
мотивацію за умови розуміння специфіки формативного оцінювання, 
усвідомлення перспектив подальшого особистісного розвитку  
(Brown, 1994). 

Black P. (1998) зазначив, що вдосконалення формативного оцінювання 
має допомогти учням з низькою навчальною мотивацію її суттєво 
підвищити. Окрім того, вчений застеріг вважати такий вид оцінювання 
“чарівною паличкою в освіті”, оскільки його мета − стимулювати 
особистісне зростання індивіда, а не дарувати задоволення. Black P. 
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також зауважив: “інновації, що посилюють практику формативного 
оцінювання, забезпечують досягнення значних і важливих цілей” 
(Black, 1998).

Nitko A.J., Brookhart S.M. (2005) звернули увагу, що передмова до 
навчальних планів і програм обов’язково має містити інформацію про 
особливості перевірки ефективності засвоєння (тобто складники для 
сумативної оцінки – знання, уміння, навички) та шляхи покращення 
знань і навчальних перспектив (формувальне оцінювання). Успіх освіти 
Великобританії, Данії, Канади, Фінляндії вчені пов’язують з активним 
упровадженням в навчальний процес саме другого виду оцінювання. 
Nitko A.J., Brookhart S.M. визнали, що слід зважати на психологічні 
особливості учнів, бо деякі з них не можуть повною мірою презентувати 
власні навчальні досягнення перед аудиторією і внаслідок цього їхні 
короткі усні відповіді не показують справжній рівень знань, тому й не 
можуть бути оціненими належним чином. Такі учні потребують більшої 
уваги, більше часу для висловлення своїх думок з приводу вивченого 
матеріалу (Nitko, 2005).

Wenjie Qu (2013) зазначив, що формативне оцінювання не є досконалим, 
хоча має свої переваги. Воно потребує уважного, чуйного ставлення до 
всіх учасників навчального процесу, поваги й толерантності, урахування 
унікальних особливостей кожного учня. Хоча формувальне оцінювання 
не має стандартних критеріїв, воно надає вагому допомогу і вчителям, 
і учням, бо надає більше можливостей дізнатися про свої реальні 
досягнення і вибудовувати подальшу перспективу (Wenjie Qu, 2013).

Застосування сумативного і формувального 
оцінювання у практиці вивчення української 

та зарубіжної літератури
Сумативне оцінювання побудоване на аналітиці, ефективним 

інструментарієм якої є тестові завдання, різні за форматом і виважені 
за валідністю. Підсумкова оцінка, яку отримують учні, є результатом 
сформованості знань, умінь, цінностей, що піддаються вимірюванню. 
Цілком коректно можна виміряти рівень теоретико-літературних знань, 
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бо вони є конкретними, не передбачають подвійного тлумачення і опори 
на суб’єктивне сприйняття тексту реципієнтом. Наприклад, витлумачити 
жанрові особливості роману або повісті, способи зображення головних 
героїв твору, відмінності ліричного героя від автора-наратора можна 
тільки в межах усталених літературознавчих характеристик. Разом із тим 
питання сумативного оцінювання в аспекті сприйняття авторського задуму, 
суб’єктної оцінки читачем художніх особливостей тексту не підпадає під 
загальні стандарти і не може бути виміряним за допомогою тестових 
завдань закритого типу. Тож, якщо ми хочемо уникнути суб’єктивізму, 
делегувати обчислювальній техніці визначення абсолютного рівня 
знань та вмінь, що сформовані впродовж вивчення навчальної теми, 
оптимальними будуть такі формати тестових завдань:

1.  Множинного вибору “правильно – неправильно” (з двома чи більшою 
кількістю дистракторів), наприклад:
Із поданого переліку оберіть параметри, що відповідають визначенню 

теоретичного поняття. Ліричний портрет – це:

Опис зовнішності героя в художньому творі.

Опис уявної особи, за допомогою якого автор ліричного твору 
виражає свої переживання.

Характер зображення внутрішнього світу людини.

Один із жанрів поезії. 

2.  Із кількома правильними чи неправильними відповідями, наприклад:
Позначте всі неправильні визначення поняття “пафос твору”:
а)  показ одних явищ на тлі інших;
б) умовне позначення якогось предмета, поняття, явища;
в)  переживання душевного піднесення, викликане певною подією  

чи ідеєю;
г)  момент найвищого піднесення, напруження, розвитку конфлікту 

(Kolosovs`ka, Ulishchenko, 2010, p. 36).



VIOLETTA ULISHCHENKO

EDUCATION

110 l  Vol. 1(6), 2018 Intercultural Communication

3.  Із кількома правильними (або найкращими) відповідями, наприклад:
Про що не запитував Тугар Вовк Максима (Іван Франко, “Захар 

Беркут”)? Оберіть усі правильні відповіді:
а)  яким безпечним шляхом можна вийти з котловини;
б)  які сили має тухольська громада;
в)  чарівне слово, що допоможе викликати прихильність тухольців;
г)  де ховається Захар Беркут.

4.  На встановлення послідовності, наприклад:
Встановіть правильну послідовність частин пісні “Ой у степу 

криниченька” (1-4):

“Ой ночують чумаченьки 
В чистім степу при долині…”

“Ой рад би я, моя мила, 
Хоч обидві подати…”

“Ой прилетіла сива зозуленька,
Та все “ку-ку” та “ку-ку” 

“Ой у степу криниченька,
З неї вода протікає…”

5.  На встановлення відповідності, наприклад:
Встановіть відповідність між поданим фрагментом твору та його 

назвою:
“А попереду Дорошенко
Веде своє військо,
Веде Запорізьке
Хорошенько!” 

“Гомін, гомін по діброві”

Не рад явір хилитися, вода корінь миє!
Не рад козак журитися, так серденько ниє!

“Над річкою бережком”

“Мене мати, турки знають, ‒
Вони мене не займають
Вони мені коня дадуть…”

“Ой на горі та женці жнуть”

‒ Постій, чумак, постривай,
Шляху в людей розпитай

“Стоїть явір над водою”
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Звісно, що тестових форматів існує більше, і ми не ставили за мету 
проілюструвати всі можливі, а прагнули окреслити найбільш затребувані  
з них для сумативного оцінювання навчальних досягнень учнів з літератури.

Тестові завдання відкритого формату (на кшталт: “Чим обумовлене 
ваше ставлення до героя? Наведіть аргументи, посилаючись на текст 
художнього твору” або ж “Охарактеризуйте авторське ставлення до героя, 
ґрунтуючись на тексті художнього твору”) не дають можливості уникнути 
суб’єктивізму, що обумовлений читацькою позицією викладача. Однак 
саме такі завдання здатні показати рівень аргументованості суджень 
учня-читача, його розуміння стилю, художніх знахідок митця.

Ми цілком погоджуємося з думкою Fendo O., Pudchenko S. (2018), що 
використання нових технологій навчання (тестування, на наше переконання, 
вимагає використання комп’ютерних технологій!) є наслідком глобальної 
інформатизації суспільства. Це має стимулювати викладачів долучатися 
до сучасних дидактичних принципів навчання, опановувати оновленні 
психолого-педагогічних цінностей учнів-центеніалів (Fendo O., 2018, 
р. 188).

Сумативне оцінювання має не тільки позитивні особливості, оскільки 
може викликати стрес і тривожність у школярів. Слід зважати на те, 
що підсумкова оцінка є не тільки певною межею навчальної теми, 
вона суттєво впливає на загальну підсумкову оцінку. Можливо саме це  
й викликає надмірне психологічне напруження учнів, внаслідок якого учні, 
побоюючись висловлювати оригінальні думки, переважно вдаються до 
загальновідомих тверджень, узятих з підручників і посібників.

Альтернативний вид оцінювання – формативне. Воно являє собою 
конструктивний діалог між учителем та учнями, спрямований на 
покращення навчальних результатів, на допомогу в опануванні нового 
матеріалу, зацікавлення несподіваними ракурсами дослідження. Під 
час такого діалогу учні усвідомлюють свої прогалини у знаннях, краще 
сприймають рекомендації щодо покращення своїх успіхів, а вчителі 
отримують вкрай важливу фахову інформацію для подальшої рефлексії. 

Оскільки формативне оцінювання не впливає на загальний показник 
успішності, його можна вважати мотивуючим, структуруючим, 
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допоміжним. А зважаючи на відсутність ризиків отримати наприкінці 
вивчення теми небажані оцінки, учні мають психологічно сприятливі 
умови для експериментування, стають більш розкутими, виявляють 
бажання висловлювати оригінальні ідеї. 

Важливим елементом уроку, що запускає механізм формувального 
оцінювання, є колективне (учитель та учні) визначення мети уроку. 
Якщо учень розуміє, які кроки йому потрібно зробити для досягнення 
мети, де і яку він зробив помилку на шляху її досягнення, як краще  
і швидше виправити ситуацію, то він матиме високу навчальну мотивацію 
і сприятливі умови для особистісної самореалізації.

Заради того, щоб школярі якомога краще усвідомлювали власний 
поступ на шляху до реалізації спільної мети, учитель має окреслити коло 
критеріїв та допомогти (на перших етапах) із укладанням дорожньої 
карти дослідження з визначенням проміжних висновків.

У контексті експерименту після проведеного вчителем-методистом уроку 
ми запитали учнів, чого вони навчилися на уроці. Школярі розгубилися  
і почали розповідати про перебіг уроку (що “обговорювали”, “аналізували”, 
“вибудовували діалог з автором”), уникаючи окреслення результату. Урок 
був цікавим, але тільки декілька учнів змогли сформулювати думку  
і поділитися своїми міркуваннями про кінцевий результат. На наш погляд, 
це відбулося через відсутність колективного цілевизначення та неуважне 
ставлення до окресленої вчителькою мети уроку. 

Оскільки об’єктом формативної оцінки є результат навчальної 
діяльності учнів, мета уроку, на яку акцентується увага в перші п’ять 
хвилин від початку заняття, визначає методи, прийоми, види і форми 
роботи, проміжну і прикінцеву рефлексії засвоєних знань, умінь, набутих 
цінностей. Саме мета допомагає вчителю коригувати дії учнів на шляху  
її досягнення, траєкторію спільного дослідження.

Формативне оцінювання відбувається в декількох формах – само-
оцінювання, взаємооцінюванння, внутрішньогрупове й міжгрупове 
оцінювання. Серед основних складників його є ефективний зворотний 
зв’язок учителя з учнями, постійний моніторинг і коригування процесу 
навчання (відповідно до результатів оцінювання), стимулювання 
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навчальної мотивації учнів і створення “ситуації успіху”, самоорганізація 
учнів у критичному оцінюванні власних навчальних здобутків. Розглянемо 
кожну з названих форм.

Самооцінювання налаштовує учнів критично ставитися до своїх 
успіхів і поразок, не боятися зізнатися, що недопрацював, не був достатньо 
уважним і наполегливим, об’єктивно оцінювати свої досягнення. 
Викладач має привчати учнів до самооцінювання, заохочувати їх протягом 
рефлексивної паузи давати собі відповіді на такі, наприклад, запитання:
1.  Чи впорався я із завданням? Якщо ні, то чому саме? Які труднощі заважали 

мені своєчасно виконати завдання? Яких помилок я припустився і чому?
2.  Чи можна вважати висновки, яких я дійшов, достатніми для реалізації 

мети навчального заняття? 
3.  На яку оцінку (бали) заслуговує виконана мною робота і чому?

За умови адекватного самосприйняття, відсутності завищеної 
самооцінки, доброзичливого ставлення до оточення самооцінка відіграє 
надзвичайно вагому роль у підвищенні мотивації особистості до 
саморозвитку. Для ефективної оцінювальної діяльності учні мають знати 
про вимоги до робіт різного виду, набувати вмінь бачити помилки та 
пояснювати їх природу.

Взаємооцінювання – важливий чинник розвитку командного духу, 
взаєморозуміння, підтримки, критичного і водночас толерантного ставлення 
до інших “Я”. Оцінити навчальні досягнення однокласників завжди важко, 
бо об’єктивність потрібно виявляти не тільки до тих, кому симпатизуєш; 
окрім того, оцінити здобутки іншого неможливо без сформованої суми 
знань і вмінь з навчальної теми, без аргументованого аналізу матеріалу, без 
усвідомлення власних сильних і слабких сторін, а також без об’єктивного 
сприйняття здібностей своїх товаришів. Взаємооцінювання потребує 
також умінь донести до іншого справедливість свого рішення завдяки 
коректному ставленню та аргументованості суджень.

Метод взаємооцінювання зі зворотним зв’язком, як правило, 
застосовується для невеликих за обсягом творчих робіт – заповнення 
текстових лакун, різних описів, есе тощо. Учитель пропонує учням  
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(у ротаційних парах) обмінятися роботами і перевірити їх. Коментуючи 
позитивне та негативне в роботі однокласника, школярі мають 
зосередитися на двох показниках – чи не суперечить авторському задуму 
інтерпретація фрагмента тексту, його художнє осмислення, які нові 
думки, ідеї, наявні в аналізованій роботі, заслуговують на схвалення. 
Після повторного обміну робіт кожний учень висловлює свою згоду чи 
незгоду із зауваженнями однокласника.

Висновки
Сумативне (результативне) і формативне (допоміжне, мотивуюче) 

оцінювання відіграють важливу роль у формуванні компетентностей  
і компетенцій в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Невміння 
оцінити належним чином свої успіхи суттєво ускладнює розуміння помилок 
інших школярів. Шлях від самооцінювання через взаємооцінювання до 
міжгрупового оцінювання – складна траєкторія особистісного зростання. 
Вона супроводжується розвитком критичного мислення, формуванням 
таких важливих умінь, як аналіз, синтез, аргументація та інтерпретація,  
а також набуттям цінностей – уважності, толерантності, терпимості.
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