
ОЦІНЮВАННЯ
навчальних досягнень учнів

під час
дистанційного навчання

Підготував:

Викладач вищої
кваліфікаційної категорії, 
старший викладач

ШРАМКО
СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ



ДИСТАНЦІЙНЕ
НАВЧАННЯ

▪ ДИСТАНЦІЙНЕ  НАВЧАННЯ  – це процес набуття 

компетентностей дітьми, який відбувається зазвичай за 

опосередкованої взаємодії віддалених одне від одного 

учасників освітнього процесу у спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних.

▪ Дистанційне навчання передбачає:

▪ доступ до Інтернету;

▪ технічне забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон 

тощо) в усіх учасників освітнього процесу;

▪ володіння педагогами технологіями дистанційного 

навчання.





Платформа дистанційного навчання –

це програмне забезпечення, що дозволяє не тільки 

розміщувати навчальні матеріали, реалізовувати 

спілкування “учень-учень”, “учень-викладач”, 

контролювати знання здобувачів освіти,

а й здійснювати управління освітнім процесом. 



MOODLE –

(модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище) – це безкоштовна відкрита система 

управління дистанційним навчанням.

Дозволяє використовувати широкий набір 

інструментів для освітньої взаємодії вчителя, учнів та 

адміністрації закладу освіти.

Крім того, система має широкий спектр інструментів 

моніторингу навчальної діяльності учнів. 







Мої курси



Тестування



Журнал
оцінок



ФОРМУВАЛЬНЕ
ОЦІНЮВАННЯ

▪ процес пошуку та інтерпретації даних, які учні та вчителі 

використовують для того, щоб з’ясувати, як далеко учні 

просунулись у вивченні предмета, куди їм треба рухатись і 

як це зробити найкращим чином;

▪ усвідомлення самим учнем дистанції між тим, чого він 

хоче досягти, і тим, де він знаходиться в даний момент; 

планування того, що учень повинен зробити, щоб цю 

дистанцію скоротити;

▪ відбувається під час навчання і є його частиною; 

формувальне оцінювання можна розглядати як оцінювання 

для навчання; 

▪ використовується для того, щоб з’ясувати, чи досягнута 

мета навчання.



Переваги
формувального
оцінювання

Для вчителя
▪ Чітко сформулювати освітній 

результат, який потрібно отримати 

та оцінити в кожному конкретному 

випадку, та організувати відповідно 

до цього свою роботу,

▪ Зробити учня суб’єктом освітньої та 

оцінювальної діяльності

Для учня
▪ Вчитися на помилках,

▪ Зрозуміти, що є важливим, а що 

другорядним,

▪ Зрозуміти, що в них виходить – є успіхи,

▪ Визначити, чого вони не знають,

▪ Визначити, чого вони не вміють робити



Сходинки успіху на сервісі Jamboard

Приклади 
використання 

формувального 
оцінювання



Коло успіху

Приклади 
використання 

формувального 
оцінювання



ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ

▪«Виживає не сильніший

і не розумніший, а той, 

хто найкраще реагує на 

зміни, що відбуваються»
▪ ГОРДОН ДРАЙДЕН,

АВТОР КНИГИ «РЕВОЛЮЦІЯ В НАВЧАННІ»


