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Складові освітнього процесу:  

1. цілі, зміст та 
завдання навчання;

2. форми, методи 
навчання; 

3. взаємодія педагогів 
та учнів для здійснення 

навчання;

4. контроль (оцінювання), 
самоконтроль, оперативне 

регулювання процесу 
навчання



Контроль (оцінювання) - невід’ємний елемент освітньої діяльності.

Забезпечує зворотний зв’язок щодо:
❖ ефективності, організації та проведення освітнього процесу;
❖ мотивування учнів до активної пізнавальної діяльності.

У педагогічній практиці широко використовується 
термін “контроль за навчальною діяльністю”.

З розвитком суспільства, побудованого на засадах гуманізму, 
термін «контроль» розглядається як “відлуння авторитарності” 
(контролювати=карати).

В сучасних умовах контроль (оцінювання) засновані на принципах:
1) об’єктивність  2) систематичність і системність 

3) відкритість 4) диференційованість 5) плановість



контроль:
родове поняття

перевірка:
процес контролю

оцінка:
кількісна фіксація вияв- 
леного рівня знань та умінь

облік:
документальна фіксація

оцінка ЗУН/
компетентностей:
це процес порівняння 
досягнутого з еталонами 

умовне відображення 
оцінки: відмітка в балах

ВІДМІННОСТІ ПОНЯТЬ:



Головна мета контролю: визначення якості у формі оцінки, 
в якій оцінка успішності = система показників, які відображають:

1) наявність об’єктивних знань, умінь та навичок,
2) визначають ступень їх засвоєння відповідно до вимог, що висуваються ОП, ТНП.

Крім бала (цифри) оцінка також може включати 
характеристику результатів навчання,

 їх позитивних моментів та недоліків, емоційне ставлення.

Моделі оцінювання:

1) співставлення;

2) норма;

3) розвиток.

Моделі застосовують для забезпечення 
основної навчальної мети:

● як діагностику (на початку діяльності);

● як підсумковий захід (рівень навчальних досягнень);

● як критерій норми (рівень досягнень відповідно стандартів);

● з формувальною метою (прогрес у просуванні).



ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ:

➢ Що?
➢ Коли?
➢ Як?



V. Організація освітнього процесу…
Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання 
здійснюється в порядку і за критеріями, 
визначеними освітньою програмою.
Основною формою оцінювання учня є 
характеристика результатів його навчання та 
порівняння їх з тими, що містяться у вимогах 
навчальних програм дисциплін (предметів) 
на відповідних етапах навчання.
Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 
здійснюється після завершення опанування 
освітньої програми шляхом виставлення оцінок 
в балах.
Освітньою програмою може бути встановлена 
інша система оцінювання результатів навчання учнів.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МИСТЕЦЬКУ ШКОЛУ (далі - МШ)

IV. Учасники освітнього процесу

Учень має право на:
… справедливе та об’єктивне 
оцінювання його результатів 
навчання та відзначення успіхів 
у навчанні та мистецькій діяльності.



Контроль і оцінювання навчальних досягнень 
(результатів навчання та компетентностей) учнів 

здійснюються на основі
систематичного відстеження (спостереження)

їхнього індивідуального розвитку  (навчального поступу) в процесі навчання.  

Мета контролю:
пошук ефективних шляхів досягнення навчальних результатів 

кожним учнем/ученицею. 
  Упродовж навчання учні удосконалюють навички:  Це виявляється в розумінні ними:

– самоконтролю,
- саморефлексії,

- самооцінювання

- власної відповідальності,
- розвитку інтересу,

- своєчасному виявленню прогалин 
у знаннях, уміннях, навичках, розумінні,, 

ставленні та їх корекції



     ТОП:
           - визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю;
           - рекомендації щодо їх проведення;
                - загальні підходи до оцінювання рівня досягнення учнями обов’язкових
              результатів навчання. 

Власна ОП МШ:
конкретизує зазначені позиції 

з урахуванням потреб 
і можливостей учнів. 

Наприклад,
ТОП ММ ІК:



Форми, види, зміст та строки
проведення поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень учнів 

конкретизуються в ТНП та РНП дисципліни.

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється 
як за одиничні завдання, так й за прогрес у опануванні дисципліни в цілому.

ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ПІДРІВЕНЬ БАЗОВИЙ ПІДРІВЕНЬ

оцінювання передбачає 
зпівставлення

навчальних досягнень учнів з конкретними очікуваними результатами навчання, 
визначеними власною ОП МШ та НП дисциплін,

які опановував/ла      учень/учениця



Для оцінювання досягнень учнів у мистецькій школі характерна 
багатофункціональність та єдність всіх функцій оцінювання: 

розвиток учня - цілісний, різнобічний

Основні функції оцінювання:
● формувальна
● діагностувальна
● мотиваційно-стимулювальна
● розвивальна
● орієнтувальна
● коригувальна
● прогностична
● констатувальна
● виховна



Попереднє: діагностика розвитку, з’ясовування особливостей учнів 
(ВСТУП, ПРИЙОМ).
Поточне: застосовується на мікроетапах процесу опановування 
змісту; виконує діагностичну, стимулюючу (заохочувальну) функції, 
коригує освітню діяльність учнів….
Модульне/тематичне: спрямовується на перевірку рівнів оволодіння 
певною системою знань/умінь/способів діяльності в межах 
визначених модулів/тем.
Підсумкове: здійснюється по завершенню кожного року 
навчання у формі річного контрольних заходів, які включають 
результати навчання в межах визначених обов’язкових результатів.
Самооцінка, взаємооцінка, взаємоперевірка:
додаткове, стимул активності, критичності, самокритичності, 
сприяє формуванню здатності учнів до рефлексії.

МОЖЛИВІ ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ В МШ:



           

          Підсумковий контроль (у формі річного комплексного контрольного заходу): 
     1) по завершенню кожного року навчання;
   2)  може включати результати навчання за ВСІМА компонентами, передбаченими ОП.

Наприклад:
наприкінці 4 р.н.,ТОП ЕП ММ
(інструментальні класи):

проводиться як комплексний іспит-співбесіда з 
виконанням творчого завдання 
за освітніми компонентами:

● «Музична грамота та практичне музикування»;
● «Бесіди про мистецтво».

проводиться як підсумковий публічний
показ (відповідно до спрямування) 
за освітніми компонентами:

● «Образотворче мистецтво»,
● «Операторська майстерність»,
● «Драматургія кіно та телебачення»,
● «Основи режисури».

наприкінці 5 р.н., ТОП БП АМ
(класи кіномистецтва, мультимедіа, анімації):

Поточний контроль (у формі опитувань або прослуховувань/переглядів/показів…):

1) протягом навчального року;
2) за підсумками етапу роботи;
3) під час навчальних занять.



Компетентності інтегрального типу відображають наявність 
у результатах навчання здатності переносу знань та вмінь, застосування 

набутих компетентностей у нових ситуаціях, утворення “знань на межі”, 
панорамність уявлень, ціннісних орієнтацій, досвід творчості.

Наприклад: за підсумками опанування нормативного змісту 
навчальної дисципліни «Бесіди про мистецтво» учень / учениця:

● представляє мистецький проєкт (індивідуальний або колективний) як результат 
особистих досягнень та демонстрацію естетичних уподобань;

● правильно застосовує мову (мови) обраного виду (видів) мистецтва, називає та описує 
жанр (жанри) виду (видів) мистецтва, у межах якого (яких) виконаний мистецький 
проєкт; 

● під час обговорення проєкту пояснює свої естетичні вподобання, розкриває ідею / 
задум, описує власний внесок у колективний проєкт, висловлює особисте ставлення 
до представленого проєкту; 

● демонструє культуру публічного виступу та доводить власну думку.



На елементарному підрівні:
1 - 2 р.н.: вербальне оцінювання;
3 - 4 р.н.: вербальне та бальне 

оцінювання

На середньому (базовому) підрівні
бальне оцінювання в числовій шкалі

за поділом на 4 рівні

РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ:
початковий (1 – 3 бали)
середній (4 – 6 балів)
достатній (7 – 9 балів)
високий (10 – 12 балів)



Кількісна шкала: якщо як вимір виступає числова характеристика (представлення оцінки числом).
ПЕРЕВАГА: простота, визначеність
НЕДОЛІКИ: втрата інформативності

Абсолютна 
оцінна шкала:

при оцінюванні здійснюється співставлення результатів з абстрактними 
нормативними критеріями, яким відповідають цифрові оцінки: безпомилково 
виконане завдання – «5», одна помилка – «4» і т. ін., точка відліку абстрактна, 
тобто лежить поза учнем, не залежить від нього, а оцінка знань і зусиль учня 
виглядає як числовий символ.

Відносна 
оцінна шкала:

припускає порівняння поточного стану учня з його ж станом при 
попередньому оцінюванні. Таким чином, відносна шкала пов’язана із самим 
вимірюваним об’єктом і відбиває його зміну, розвиток. Вона має свій 
вимірювальний інструмент – шкалу збільшень. 

Порядкова шкала:
рангова,
рейтингова система,
дескриптивні 
(описові) шкали

особливість полягає в тому, що об’єкт оцінки порівнюється з подібними об’
єктами. Порівняння в цьому випадку виробляється експертним шляхом. 
Експертна оцінка завжди пов’язана з порядковою шкалою та формується шляхом 
упорядкування великої кількості ознак, фактів, критеріїв. Кожному об’єкту 
присвоюється ранг, номер в ієрархії об’єктів. 
ПЕРЕВАГА: інформативна, змістовна
НЕДОЛІКИ: міра невизначеності, складна в застосуванні, суб’єктивність

ВИДИ ОЦІННИХ ШКАЛ, ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ



Мистецтво (слабо структурована галузь) 
- тут частіше використовуються порядкові шкали.

Їх особливість - об’єкт оцінки порівнюється з подібними об’єктами. 

Порівняння в цьому випадку виробляється експертним шляхом. 
Експертна оцінка завжди пов’язана з порядковою шкалою та формується 

шляхом упорядкування великої кількості ознак, фактів, критеріїв. 

Спосіб поширений у суддівстві деяких видів спорту (фігурне катання, 
гімнастика й ін.), а також у західній системі освіти.



ВЕРБАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ 
(з програм елементарного підрівня):

«має значні успіхи» – високий рівень;
«демонструє помітний прогрес» – достатній рівень;
«досягає результату з допомогою» – середній рівень;
«ще потребує уваги і допомоги» – початковий рівень. 



ПРИКЛАД СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ “БПМ” В РНП:



Що є об’єктами перевірки та оцінювання результатів?
уміння практичної діяльності: відтворення з використанням інструкцій, 
наочності, володіння засобами виразності, техніками (праксеологічний вимір);

досвід творчої діяльності: застосування набутих знань, умінь, компетентностей у 
змінених умовах (креативний вимір);

обізнаність, знання: особливості мови мистецтв, основні види, жанри, розуміння 
змісту понять, користування відповідною термінологією, уявлення про творчість 
вітчизняних та зарубіжних вітчизняних митців (гносеологічний вимір);

виявлення ставлення до творів мистецтва: аналіз/інтерпретація, висловлення 
власних оцінок щодо них (аксіологічний вимір);

досвід комунікації: уміння презентувати творчі досягнення, взаємодіяти 
з іншими, регулювати свій емоційний стан (комунікативний вимір).



Об’єкти оцінювання – 
результати навчання Основною формою оцінювання учня 

є характеристика результатів 
його навчання та порівняння  їх з тими, 

що містяться у вимогах НП 
на відповідних етапах.За методами оцінювання:

● формальне;
● неформальне.

За формою:
● індивідуальне;
● групове.

За способом (традиційне поточне):
● практичне (демонстрація, практична робота, проєкт, портфоліо, 

спостереження, робота з картками, заповнення таблиць, побудова схем, 
виконання моделей тощо);

● усне (відповідь, розповідь, переказ, бесіда тощо);
● письмове (запитання, завдання, тест, диктант тощо);
● програмоване (з використанням електронних засобів навчання).

За походженням:
● стандартизоване;
● укладене викладачем;
● автентичне (акцентується на оцінюванні 

компетентностей, оцінювання зібраних, 
задокументованих фактів навчального поступу, 
які підтверджують практичне застосування 
набутих знань, вмінь та навичок).



Наприклад,
ТОП
клас театру, 
ОСМ



Викладачі можуть відчувати труднощі 
у виставленні оцінок у балах. 

Це пов’язано з відсутністю обґрунтованих підходів до розробки стратегії оцінювання, 
яка тісно пов’язана з підготовкою і плануванням навчального заняття. 

Цей процес повинен складатися з таких дій:

   
1

     
  

1

2
3

4 5визначення мети 
і очікуваних 

результатів заняття

вибір критеріїв 
оцінювання 
результатів 
діяльності

вибір способу 
оцінювання

вибір шкали 
оцінювання

шляхи 
доведення до 

учнів 
очікувань 
викладача



Головною рисою ТРАДИЦІЙНОЇ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ:
діяльність викладача з мінімальним залученням учня 

до процесу оцінювання і діагностування його досягнень 
- виконання учнем інструкцій та вказівок викладача, 

відтворення певного об’єму навчальної інформації («школи знань»). 

У традиційному оцінюванні: оцінка за виконання завдання без помилок (їх кількість).

АЛЕ:
Результат навчання повинен мати суб’єктивну цінність для учня:

учень усвідомлює значимість, того що він робить, і розуміє для чого він це 
робить, тобто «привласнює» нове знання, 

в результаті чого воно набуває для нього певної цінності. 

Відмінність формувального від традиційного оцінювання: 
відсутність впливу поточних оцінок на підсумкову.



Моделі оцінювання: 
- модель співставлення (або критеріально-орієнтоване оцінювання); 

- модель норми (або нормо-орієнтоване оцінювання); 
- модель розвитку (або формуюче оцінювання). 

Модель співставлення: дозволяє визначити, наскільки досягнуто заданий рівень знань, 
умінь, навичок. Рівень навчальних досягнень порівнюється із встановленими стандартами освіти, 

наперед визначеними критеріями. Така модель забезпечує контроль якості навчання. 

Модель норми: дозволяє результати навчальної діяльності конкретного учня порівняти 
з результатом певного групового еталону. 

авдання такого оцінювання – визначити рейтинг учня серед інших учасників освітнього процесу.

Модель розвитку: це особистісно-орієнтоване оцінювання. Конкретного учня оцінюють 
шляхом аналізу рівня його розвитку в проміжку між двома точками в часі щодо обсягу 
його знань, сформованості вмінь та навичок. Оцінюється прогрес в навчанні, а не знання, 

вміння, навички. Це формувальне оцінювання. Воно не підвищує успішність само по собі.
Учні нарощують свої знання, якщо інформація, отримана в ході формувального оцінювання, 
використовується конструктивно, з метою врахувати індивідуальні особливості та потреби, 

допомогти учням стати більш незалежними в навчанні.
Формувальне оцінювання – джерело інформації для диференціації навчання.



КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ (1999):
оцінювання під час навчання і для «навчання»

Складові елементи ФО:
● вироблення зрозумілих учням цілей на 

певний період навчання;
● надання й отримання учнями 

конструктивного зворотного зв’язку щодо 
їхніх навчальних досягнень відповідно до 
визначених цілей;

● коригування вчителем навчального 
процесу відповідно до результатів і 
навчального поступу учнів.

❖ Освітній процес має спонукати кожного учня бути активним його учасником.
❖ Учнів навчають бачити власні помилки.



МІСІЇ РІЗНИХ ВИДІВ ОЦІНЮВАННЯ:

Формувальне Підсумкове
МЕТА: сприяння розвитку учня встановлення рівня навчальних досягнень учня

ЗАВДАННЯ:
перевірити, як триває процес навчання. 
Діагностика через регулярне отримання 
зворотного зв’язку, визначення сфер, де 
необхідне корегування

перевірити, що було вивчено

оцінка (вимірювання) досягнень певного рівня

ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ:
процес навчання (здійснюється під час 
освітнього процесу)

результат навчання (здійснюється наприкінці певного 
відрізку освітнього процесу - теми, семестру, навч. року)

З ЧИМ ПОРІВНЮЄТЬСЯ:
з попередніми досягненнями того ж учня з досягненнями інших учнів

ХТО ОЦІНЮЄ:
самооцінювання, взаємооцінювання, викладач викладач

МОТИВАЦІЯ: підвищується знижується для всіх, хто не має високих оцінок



МЕТА

КРИТЕРІЇ АКТИВНЕ 
ПІЗНАННЯ

РЕФЛЕКСІЯ

КОРИГУВАННЯ

АЛГОРИТМ ДІЙ ДЛЯ ФО:
МЕТА УРОКА: 

ієрархія розумових процесів





В оцінювальному судженні розкривають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, 
за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмних вимог.

Основою формулювання оцінювальних суджень можуть бути 
«Критерії оцінювання результатів навчання», 

окреслені в типовій навчальній програмі.

Наприклад:

У ТНП зазначено: Викладач формулює судження:

Демонструє достатньо осмислене музичне 
виконання, що відображає розуміння особливостей 
змісту творів, але при цьому допускає невеликі 
похибки в аранжуванні та виконанні, які не 
руйнують цілісності музичного образу

Ти продемонстрував достатньо 
осмислене музичне виконання, 
але допустив невеликі похибки 
під час виконання, які не руйнують 
цілісності музичного образу



12 балів:
4 – правильне композиційне вирішення завдання

3 – грамотне застосування художніх інструментів (технічних засобів - ТЗ) і матеріалів
3 – тему розкрито повністю, завдання виконано повністю

2 – охайність виконання роботи та презентація
 

11 балів:
4 – правильне композиційне вирішення завдання

3 – грамотне застосування художніх інструментів (ТЗ) і матеріалів
3 – тему розкрито повністю, завдання виконано повністю

1 – охайність виконання роботи та презентація
 

10 балів:
4 – правильне композиційне вирішення завдання

2 – застосування не всіх вивчених художніх інструментів (ТЗ) і матеріалів
3 – тему розкрито повністю, завдання виконано повністю

1 – охайність виконання роботи та презентація
 

9 балів:
4 – правильне композиційне вирішення завдання

2 – застосування не всіх вивчених художніх інструментів (ТЗ) і матеріалів
2 – тему розкрито повністю, завдання виконано не повністю

1 – охайність виконання роботи та презентація
 

8 балів:
3 – композиційне вирішення завдання містить незначну кількість помилок
2 – застосування не всіх вивчених художніх інструментів (ТЗ) і матеріалів

2 – тему розкрито повністю, завдання виконано не повністю
1 – охайність виконання роботи та презентація

 
7 балів:

3 – композиційне вирішення завдання містить незначну кількість помилок
2 – застосування не всіх вивчених художніх інструментів (ТЗ) і матеріалів

1 – тему розкрито не повністю, завдання виконано не повністю
1 – охайність виконання роботи та презентація

6 балів:
2 – композиційне вирішення завдання містить значну кількість помилок

2 – застосування не всіх вивчених художніх інструментів (ТЗ) і матеріалів
1 – тему розкрито не повністю, завдання виконано не повністю

1 – охайність виконання роботи та презентація
 

5 балів:
2 – композиційне вирішення завдання містить значну кількість помилок

1 – застосування недостатньої кількості художніх інструментів (ТЗ) і матеріалів
1 – тему розкрито не повністю, завдання виконано не повністю

1 – охайність виконання роботи та презентація
 

4 бали:
1 – неправильне композиційне вирішення завдання

1 – застосування недостатньої кількості художніх інструментів (ТЗ) і матеріалів
1 – тему розкрито не повністю, завдання виконано не повністю

1 – охайність виконання роботи та презентація
 

3 бали:
1 – неправильне композиційне вирішення завдання

1 – застосування недостатньої кількості художніх інструментів (ТЗ) і матеріалів
1 – тему розкрито не повністю, завдання виконано не повністю

0 – охайність виконання роботи та презентація
 
 

2 бали:
1 – неправильне композиційне вирішення завдання

1 – застосування недостатньої кількості художніх інструментів (ТЗ) і матеріалів
0 – тему не розкрито, завдання виконано не повністю

0 – охайність виконання роботи та презентація
 

1 бали:
1 – неправильне композиційне вирішення завдання

0 – не вміє застосовувати вивчені художні інструменти (ТЗ) і матеріали
0 – тему не розкрито, завдання не виконано

0 – охайність виконання роботи та презентація

Приклад розподілу балів в числовому виразі та описовому: з програми з ОМ/ДМ



ClassMarker: 
https://www.classmarker.com/online-testing/faq/
Flippity: https://www.flippity.net/
Formative: https://www.formative.com/
Google Classroom: https://classroom.google.com/u/0/h
Kahoot!: https://kahoot.com/
Learning Apps: https://learningapps.org/
Online Test Pad: https://onlinetestpad.com/ua
Plickers: https://get.plickers.com/
Poll Everywhere: https://www.polleverywhere.com/
Quizalize: https://www.quizalize.com/
Quizizz: https://quizizz.com/?lng=en
Socrative: https://www.socrative.com/
Wooclap: https://www.wooclap.com/
Wordwall: https://wordwall.net/uk
Майстер-тест: https://master-test.net/uk

Освітні сервіси, орієнтовані на узагальнення 
та систематизацію знань, проведення контрольних заходів:

https://www.classmarker.com/online-testing/faq/
https://www.classmarker.com/online-testing/faq/
https://www.flippity.net/
https://www.formative.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://kahoot.it/
https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/ua
https://get.plickers.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://www.quizalize.com/
https://quizizz.com/?lng=en
https://www.socrative.com/
https://www.wooclap.com/
https://wordwall.net/uk
https://master-test.net/uk


Майстер-тест



Kahoot!



Formative



Wordwall

https://docs.google.com/file/d/1qCQt-njwZZxPVgm2o54CX_T0coAAJubZ/preview


LearningApps

https://docs.google.com/file/d/1XIir37qb7UwhW4-grQem6TIx96LczxYy/preview


LearningApps

https://docs.google.com/file/d/1r68hKHJcyJAKC3fuVtKS6MApUg4VAy3v/preview
https://docs.google.com/file/d/1YC_eT1KQ5Rx0Lm4_5sbyEyaZhs6kMhU1/preview


За педагогічною оцінкою
залишається 

провідна роль в управлінні 
психічними процесами розвитку учнів, 

оскільки їй властива
психологічно виправдана й індивідуально спрямована

суб’єктивність 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

сайт: http://www.dnmczkmo.org.ua

e-mail: center@dnmczkmo.org.ua

сторінка в соцмережі Facebook:
https://www.facebook.com/dnmczkmo

моб. тел.: +3 8 066 870 77 30

https://www.facebook.com/dnmczkmo

