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МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Реформування шкільної освіти на сучасному етапі – необхідна умова 
досягнення загальної педагогічної мети – всебічного розвитку особистості 
кожного учня. Завдання вчителя – зрозуміти та підтримати досягнення 
кожного школяра, навчити мислити, розв’язувати творчі завдання. Тому, 
особливої актуальності набуває проблема узгодження підготовки 
майбутнього вчителя відповідно до актуальних потреб школи, суспільства, 
держави. 

Розробка та впровадження нової дванадцятибальної системи оцінювання 
навчальних досягнень молодших школярів підкреслює актуальність 
проблеми формування готовності майбутнього вчителя до реалізації даного 
етапу педагогічної діяльності. 

Готовність до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів – 
стійка, цілісна, інтегративна характеристика особистості вчителя, що 
забезпечує ефективність підготовки та реалізації даного компонента 
професійної діяльності. Структуру готовності до оцінювання навчальних 
досягнень молодших школярів становить єдність мотиваційного, змістового 
та процесуального компонентів. 

Системоутворюючим компонентом у структурі готовності є 
мотиваційний. 

У психолого-педагогічних дослідженнях Л.І.Божович, Б.І.Додонова, В.О. 
Сластьоніна, Г.С.Костюка [1] аналізується два типи мотивації – зовнішня та 
внутрішня. При зовнішній мотивації фактори, які ініціюють та регулюють 
поведінку, знаходяться поза діяльністю. Внутрішньомотивовані дії не мають 
зовнішніх винагород, людина виконує певну діяльність заради самої 
діяльності. 

Результати досліджень Н.В.Кузьміної, Л.В.Кондрашової, О.Г.Ярошенко 
підтверджують, що провідним мотивом для будь-якого виду педагогічної 
діяльності є особистісні мотиви. Саме від особистісних переконань, поглядів, 
якостей вчителя значною мірою залежить ефективність навчально-виховного 
процесу. У контексті нашого дослідження мотиваційний компонент 
готовності майбутнього вчителя передбачає формування переконань 
особистісної (суб’єктивної) та суспільної (об’єктивної) значущості процесу 
оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Об’єктивна 
значущість полягає в усвідомленні необхідності ефективно здійснювати 
оцінювання навчальних досягнень учнів, що сприяє підвищенню 
результативності всього навчально-виховного процесу. Суб’єктивна 
значущість готовності вчителя до оцінювання навчальних досягнень 
школярів полягає у здатності виконувати даний вид професійної діяльності з 
меншими витратами енергії та часу на уроці.  



Змістовий компонент готовності майбутнього вчителя до оцінювання 
навчальних досягнень молодших школярів представлений системою 
педагогічних знань про суть, функції, форми, види, критерії, норми 
оцінювання та методику його здійснення. Структуру змістового компонента 
готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень 
молодших школярів становлять основні групи знань: 

– загальнотеоретичні знання про сутність та структуру процесу 
навчання, місце в ньому оцінювання навчальних досягнень; знання основних 
структурних складових процесу оцінювання; психолого-педагогічних основ 
його реалізації; 

– знання основних компонентів змісту освіти; цілей процесу навчання з 
різних дисциплін; рівнів оволодіння змістом; норм, критеріїв, засобів, форм, 
видів оцінювання навчальних досягнень молодших школярів; 

– конкретизація загальнотеоретичних знань, стосовно специфіки 
оцінювання навчальних досягнень у конкретних педагогічних ситуаціях, з 
урахуванням змісту навчального матеріалу, вікових та індивідуальних 
особливостей школярів в умовах реального педагогічного процесу. 

Педагогічні знання вчителя реалізуються в його практичній діяльності, 
тому вони безпосередньо пов’язані з уміннями вчителя в організації 
оцінювання навчальних досягнень учнів. Ця група професійних педагогічних 
умінь є самостійним структурним компонентом готовності вчителя до 
оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Процесуальний 
компонент готовності вчителя становлять уміння оцінювати навчальні 
досягнення учнів з різних дисциплін. 

Уміння – це готовність особистості на основі засвоєних знань і навичок 
виконувати діяльність, що складається з ряду розумових і практичних дій, 
спрямованих на досягнення усвідомленої мети (Г.С.Костюк, І.Я.Лернер, 
В.С.Цетлін та інші). Загальну структуру дидактичних умінь становить 
відповідна кількість взаємопов’язаних дій, що виконуються в певній 
послідовності. 

Оцінювання навчальних досягнень – це специфічний вид професійної 
діяльності вчителя, що має свою сталу операційну структуру: 

1) визначення мети оцінювання у її зіставленні з попередньо заданими 
цілями; добір загальних критеріїв оцінювання 

2) конкретизація об’єктів та критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень молодших школярів відповідно до власне предметного 
змісту; 

3) зіставлення реальних результатів з раніше поставленими цілями 
процесу навчання на основі визначених критеріїв;  

4) повідомлення результату виконаної діяльності з використанням 
доцільних та ефективних форм та видів педагогічної оцінки.  

Складний системний характер готовності вчителя до оцінювання 
навчальних досягнень молодших школярів підкреслює актуальність питання 
визначення критеріїв її сформованості. Критерій – це ознака (чи сукупність 
ознак), на основі якої може здійснюватися визначення, оцінка та порівняння 



рівнів сформованості готовності вчителів та студентів до оцінювання 
навчальних досягнень молодших школярів. 

Оскільки готовність розглядається як складна система, представлена 
єдністю мотиваційного, змістового та процесуального компонентів, важко 
виділити єдиний критерій оцінки даного структурного утворення. Кожен 
елемент системи потребує розробки власних критеріїв та показників його 
якісної та кількісної оцінки.  

Поділяючи думку Н.В.Кузьміної, В.В.Борисова, А.Ф.Ліненко [3], 
головним критерієм оцінки мотиваційного компонента готовності ми 
вважаємо ставлення вчителя до педагогічної діяльності. Показником даного 
критерію є рівень педагогічної самосвідомості вчителя, тобто бачення своєї 
ролі на кожному з етапів педагогічної діяльності. Адекватна самооцінка 
власних прагнень і здібностей, усвідомлення особистісного та суспільного 
значення процесу оцінювання навчальних досягнень як структурного 
компонента педагогічної діяльності є необхідною передумовою професійного 
формування майбутнього вчителя. 

Від того, чи буде ставлення до певного виду діяльності позитивним або 
негативним, короткочасним, випадковим чи стабільним, значною мірою 
залежить її ефективність та міра активності особистості. Розглянуті 
характеристики дають підставу визначати характер і стійкість ставлення 
вчителя до педагогічної діяльності та до процесу оцінювання навчальних 
досягнень школярів як перший критерій оцінки рівня сформованості 
готовності. 

Узагальненими показниками мотиваційного компонента готовності 
майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших 
школярів є:  

· Позитивно-діяльнісне ставлення виявляється у стійкій внутрішній 
мотивації професійної педагогічної діяльності. Вчитель глибоко розуміє суть, 
функції та механізми ефективної реалізації кожного з етапів педагогічної 
діяльності. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється на основі 
усвідомлення особистісної та суспільної значущості ефективної організації 
даного структурного компонента навчально-виховного процесу. 

· Пасивно-позитивне ставлення майбутнього вчителя до оцінювання 
навчальних досягнень виявляється у перевазі зовнішньої мотивації даного 
процесу, спрямованій на подолання труднощів і помилок, що виникають. 
Виявляється низький рівень усвідомлення особистісної та суспільної 
значущості ефективної організації даного етапу. 

· Байдуже ставлення, яке характеризується відсутністю стійкого інтересу 
до педагогічної діяльності. Реалізація окремих її етапів здійснюється під 
впливом зовнішніх мотивів поведінки. Оцінювання навчальних досягнень 
має безсистемний необ’єктивний характер; вчитель не усвідомлює 
особистісну та суспільну значущість ефективної організації даного етапу 
педагогічної діяльності. 

У ряді психолого-педагогічних досліджень (І.Я.Лернер, В.В.Краєвський, 
М.М.Скаткін) розглядаються різні якості та характеристики знань: повнота, 



глибина, оперативність, гнучкість, конкретність, узагальненість, системність, 
систематичність, усвідомленість та інші. Якості знань, водночас, є мірилом, 
критерієм результативності процесу їх засвоєння. Тому критеріями оцінки 
рівня сформованості змістового компонента готовності вчителя до 
оцінювання навчальних досягнень молодших школярів є якості знань, які в 
повній мірі характеризують даний компонент, мають загальний характер та 
легко діагностуються у процесі педагогічного дослідження, зокрема:  

· Повнота знань – кількість елементів знань про об’єкт чи явище, що 
вивчається. 

· Глибина знань – число усвідомлених суб’єктом зв’язків між одиницями 
знань, що засвоюються. 

· Гнучкість знань – швидкість знаходження варіативних способів 
використання знань у змінених умовах. 

· Усвідомленість – розуміння системи взаємозв’язків між одиницями 
знань; уміння їх доводити [4].  

Діагностика процесуального компонента готовності майбутнього 
вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів 
здійснюється за окремими критеріями. Ними є сукупність відносно 
незалежних характеристик дій та умінь вчителя по їх реалізації: 

· Форма виконання дії – матеріальна, або матеріалізована (виконання 
практичних дій з конкретним об’єктом); перцептивна (дія на рівні 
сприймання); зовнішньо-мовленнєва; внутрішньо-мовленнєва; розумова.  

· Рівень узагальнення дії визначає здатність майбутнього вчителя 
здійснювати оцінювання навчальних досягнень школярів у нових умовах 
(новий зміст навчального предмета, змінені норми та критерії оцінювання, 
використання різних систем оцінювання та інше). 

· Рівень розгорнутості дії – це повнота виконання всіх структурних 
операцій процесу оцінювання в їх логічній послідовності. 

· Рівень самостійності – міра допомоги, яка надається зовні в ході 
виконання дії. 

· Рівень автоматизації та швидкість оцінювання навчальних досягнень. 
Узагальнення змісту основних критеріїв діагностики мотиваційного, 

змістового та процесуального компонентів готовності дозволяє виділити такі 
рівні готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень 
молодших школярів: 

Високий рівень готовності об’єднує студентів, яким притаманна стійка 
позитивна внутрішня мотивація професійної педагогічної діяльності, високий 
рівень педагогічної самосвідомості, усвідомлення особистісної та суспільної 
значущості процесу оцінювання навчальних досягнень. Майбутні вчителі 
виявляють високий рівень засвоєння знань про суть процесу оцінювання на 
загальнотеоретичному та конкретно предметному рівнях, вони глибоко 
усвідомлюють взаємозв’язки між компонентами у структурі процесу 
оцінювання: цілі навчання - зміст освіти – норми – критерії – види – форми – 
результат оцінювання. 



Цей рівень готовності передбачає найвищу сформованість уміння 
оцінювати навчальні досягнення, яка виявляється у доцільності виконання 
дії, високому рівні узагальнення, реалізації всіх структурних операцій 
процесу оцінювання (визначення цілей навчально-пізнавальної діяльності; 
визначення загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень; 
конкретизація загальних критеріїв, відповідно до власне предметного змісту; 
зіставлення реальних навчальних досягнень з визначеними критеріями; добір 
видів, форм, методів оцінювання; аналіз результатів процесу оцінювання 
навчальних досягнень). Студенти з високим рівнем готовності виявляють 
самостійність та оперативність оцінювання. Сформоване вміння легко 
переноситься в нові, нетипові ситуації. За умови високого рівня готовності 
майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень не виникає 
проблем реалізації даного етапу діяльності з різних навчальних дисциплін. 

До групи з середнім рівнем прояву досліджуваної готовності відносимо 
студентів, у яких виявляється аналогічний попередньому рівень педагогічної 
самосвідомості і всі вищезгадані якості, але адаптація у змінюваних 
педагогічних ситуаціях не завжди здійснюється швидко. 

Елементарний рівень готовності майбутнього вчителя до оцінювання 
навчальних досягнень молодших школярів характеризується байдужим 
ставлення до педагогічної діяльності, що виявляється у відсутності стійкого 
інтересу, яскравому прояві зовнішньої мотивації професійної діяльності. Такі 
студенти не усвідомлюють суті та функцій процесу оцінювання, особистісну 
та суспільну значущість ефективної організації даного етапу. 

Знання про суть, структуру та методику оцінювання мають поверховий, 
неусвідомлений характер. Тому у практичній діяльності оцінювання набуває 
стихійного, безсистемного характеру. Такі студенти можуть здійснювати 
оцінювання тільки у типових, подібних ситуаціях; самостійно не можуть 
визначити об’єкт, критерії, норми оцінювання і охарактеризувати повний 
операціональний склад дії; виділяють несуттєві ознаки та властивості 
предметів. Потребують постійної допомоги у реалізації даного етапу 
професійної діяльності.  

Визначені рівні готовності майбутнього вчителя до оцінювання 
навчальних досягнень молодших школярів дають можливість об’єктивно 
діагностувати сформованість даної характеристики з метою підвищення 
ефективності процесу професійної підготовки вчителя у вузі.  
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