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ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ  
ДОСЯГНЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Відповідно до закону України “Про загальну середню освіту”, 
визначальними положеннями діяльності школи мають стати гуманізація та 
демократизація освіти, методологічна переорієнтація процесу навчання на 
розвиток особистості кожного школяра. Особливої актуальності набуває 
проблема узгодження вузівської підготовки майбутнього вчителя з 
реальними вимогами школи, суспільства, держави. Процес підготовки 
майбутнього вчителя повинен повною мірою враховувати основні принципи 
реформування національної школи на етапі сьогодення. 

Перехід на новий зміст і структуру шкільної освіти веде до зміни 
системи оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів та 
якості роботи вчителя.  

Нова система оцінювання навчальних досягнень учнів початкової 
школи характеризується такими ознаками:  

- стимулюючий характер та позитивна спрямованість оцінювання, що 
ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учнів, а не їхніх невдач;  

- ефективне використання поточного, тематичного і підсумкового 
оцінювання;  

- поєднання у процесі оцінювання молодших школярів оцінного 
судження та оцінки-балу;  

- визначення чотирьох інтегрованих рівнів навчальних досягнень 
молодших школярів (початковий, середній, достатній, високий) та 
співвідношення їх з 12 балами, які відповідно розподіляються між рівнями. 
[4] 

Ефективність впровадження у початковій школі нової системи 
оцінювання залежить від готовності вчителя до її реалізації. Формування 
готовності майбутнього педагога до професійної діяльності здійснюється в 
процесі навчання у вузі. Тому особливої актуальності набуває проблема 
узгодження підготовки майбутнього вчителя з реальними вимогами школи, 
суспільства, держави. 

Оцінювання – важливий структурний компонент професійної 
діяльності вчителя. Педагогічна діяльність як процес управління навчально-
пізнавальною діяльністю учня включає дії планування, організації та 
виконання, поточного контролю та регулювання, оцінювання та аналізу 
результатів (Якунін В.Н.). Дії контролю та оцінювання забезпечують 
зворотній зв’язок у системі “вчитель-учень”, який дозволяє робити висновок 
про рівень оволодіння учнями змістом освіти, про ефективність та 
доцільність організованої вчителем взаємодії [5]. 

Проблема оцінки та оцінювання неодноразово ставала предметом  
психолого-педагогічних досліджень. 



У психологічних дослідженнях оцінка розглядається як констатація 
ставлення суб’єкта до навколишньої дійсності; як структурний компонент 
механізму прийняття рішень (Ю.Козелецький та В.Рубахін); як етап процесу 
саморегуляції особистості і компонент мислительної діяльності 
(В.І.Андреєва, Н.Я.Крупіна, Ю.Н.Кулюткін, А.І.Ліпкіна, Л.А.Рибак). 

У ряді психолого-педагогічних досліджень останніх років вивчається 
вплив оцінки вчителя на формування особистісних якостей школярів: 
впевненість у власних силах (А.І.Ліпкіна); відповідальність (Т.В.Вершиніна), 
чесність (М.М.Скудіна), організованість (А.Л.Шнірман), вольові якості 
(І.К.Марголін), самоконтроль (Т.В.Вершиніна, І.А.Невський).  

Різноаспектність вивчення проблеми педагогічного оцінювання 
зобов’язує конкретизувати зміст даного поняття стосовно предмету нашого 
дослідження. 

Ми розглядаємо оцінювання як процес встановлення рівня 
відповідності результатів навчально-пізнавальної діяльності школярів 
вимогам чинних програм. 

Оцінка – це фіксований результат процесу оцінювання, який 
виражається у формі оцінних суджень і висновках учителя, які є її якісними 
(словесними, вербальними) показниками, або у формі оцінки-балу – 
кількісних показниках.  

Об’єктом оцінювання є результат навчально-пізнавальної діяльності – 
навчальні досягнення молодших школярів. У Методичних рекомендаціях 
“Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової 
школи“ [4; 12] зазначено, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку не 
просто повинна дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її 
компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, 
цінностях, здібностях, набутих у процесі навчання. 

Отже, результат процесу навчання – оволодіння змістом освіти, який на 
загальнотеоретичному рівні становить єдність основних компонентів (за 
теорією І.Я.Лернера, В.В.Краєвського): 

- знання про природу, суспільство, мислення, техніку, способи 
діяльності; 

- загальні інтелектуальні та практичні уміння і навички; 
- досвід творчої діяльності; 
- досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до 

інших людей, до самого себе [2]. 
Тому, у широкому значенні, навчальні досягнення – це суб’єктивний 

рівень засвоєння учнем основних компонентів змісту освіти. 
Об’єктивність і точність оцінок вчителя забезпечується критеріями 

оцінювання. Критерії – це реальні, точно обрані ознаки, величини, які 
виступають вимірниками об’єктів оцінювання. 

Видатний педагог Ш.А.Амонашвілі підкреслює, що від оцінки вчителя 
значною мірою залежить ставлення дитини до навчання, до вчителя, до 
школи в цілому. Вплив оцінки вчителя на формування особистості учнів 



молодшого шкільного віку доведено в численних психолого-педагогічних 
дослідженнях. Тому педагог повинен вміло користуватися цим інструментом 
у процесі взаємодії з учнем. 

Однак проведений аналіз літератури та матеріалів психолого-
педагогічних досліджень останніх років свідчить, що на сьогодні у процесі 
загальнопедагогічної підготовки вчителя проблемі оцінки та оцінювання 
приділяється недостатня увага. У реальному педагогічному процесі досить 
часто спостерігаємо суб’єктивізм оцінки вчителя, стихійність та 
необґрунтованість підходів до оцінювання результатів пізнавальної 
діяльності, розгубленість та безпорадність молодого педагога в ситуації 
оцінювання. Ці явища болісно відображаються на процесах інтелектуального 
розвитку, становленні емоційно-вольової сфери особистості молодших 
школярів, викликають негативне ставлення дітей до навчання. Тому 
важливим завданням навчально-виховного процесу у педагогічному вузі є 
формування готовності майбутніх педагогів до оцінювання навчальних 
досягнень молодших школярів. 

Визначення змісту, структури, окремих шляхів формування готовності 
у процесі професійної підготовки вчителя, знаходимо у роботах 
О.А.Абдуліної, О.М.Алексюка, Г.А.Балла, Н.В.Кузьміної, В.А.Сластьоніна, 
А.Ф.Ліненко, Д.Ф.Ніколенка, О.В.Хрущ-Ріпської, О.В.Безпалько, 
В.В.Борисова, В.Й.Бочелюк, О.В.Волошенко, В.І.Завіни, Л.В.Заремби, 
Д.С.Мазоха, , В.М.Чайки, В.І.Щербини та інших. 

Однак у психолого-педагогічній літературі відсутнє єдине 
загальноприйняте визначення поняття “готовність”. Залежно від напряму 
дослідження, готовність розглядається як “структурне утворення”, 
“властивість”, “якість”, “психічний стан” та інше. 

Виходячи з філософського розуміння суті готовності, А.Ф.Ліненко 
розглядає цю категорію як цілісне утворення, що виявляється у емотивно-
когнітивній і вольовій мобілізації суб’єкта у момент його включення до 
виконання діяльності певного виду. [3] 

У нашому дослідженні ми розглядаємо педагогічну готовність як стійке 
цілісне інтегративне утворення особистості вчителя, що забезпечує 
включення його у підготовку та реалізацію кожного етапу педагогічної 
діяльності. 

Оскільки готовність – обов’язкова умова ефективної діяльності, то у 
своїй структурі вона відображає всі складові діяльності: потреби, мотиви, 
знання, способи дій, уміння і навички їх реалізації.  

Отже, структуру педагогічної готовності вчителя становить єдність 
мотиваційного, змістового та процесуального компонентів. 

Конкретизуємо зміст визначених компонентів стосовно готовності до 
оцінювання навчальних досягнень школярів.  

Мотиваційний компонент виявляється у позитивному ставленні до 
педагогічної діяльності в цілому, усвідомленні вчителем впливу оцінки на 
процес формування особистості школяра, прагненні оволодіти методикою 



оцінювання навчальних досягнень з метою підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу. 

Змістовий компонент представлений системою педагогічних знань про 
суть, функції, форми, види, критерії, нормативи, норми оцінювання та 
методику його здійснення. 

Процесуальний компонент готовності вчителя становлять уміння 
оцінювати навчальні досягнення учнів, поєднуючи різні форми та види 
оцінок. 

Ефективність процесу формування готовності майбутніх учителів до 
оцінювання навчальних досягнень зростає за умови: 

1) формування стійкої позитивної мотивації майбутньої професійної 
діяльності; 

2) формування змістового компоненту готовності через засвоєння 
студентами знань про зміст, функції, завдання, об’єкт, критерії форми, 
способи оцінної діяльності; 

3) забезпечення процесуального компоненту готовності шляхом 
поетапного формування уміння майбутніх учителів оцінювати навчальні 
досягнення учнів; 

4) забезпечення єдності мотиваційного, змістового та процесуального 
компонентів готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних 
досягнень молодших школярів. 

Отже, оцінювання – складна специфічна професійна діяльність 
вчителя. Високий рівень оволодіння умінням оцінювати навчальні 
досягнення школярів з різних дисциплін – це результат цілеспрямованої 
підготовки майбутнього вчителя у вузі.  
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