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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 
«ПРАКТИКУМ З ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ» 

 
Найменування освітньої опції: Практикум з формувального оцінювання. 
 
Напрям: методи і прийоми оцінювання досягнень учнів, оцінювання навчальної 

діяльності, метод зеленої ручки, оцінювання, спрямоване на розвиток, ефективні 
інструменти оцінювання та самооцінювання, виховання здорової самокритичності, вміння 
порівнювати реальні результат із бажаним. 

 
Мета: надання допомоги шкільній адміністрації, вчителям, батьківству, дітям, 

підліткам в опануванні методів формувального оцінювання, обранні ефективного 
інструментарію, зменшенні часозатратності, розробленні та напрацюванні алгоритму його 
введення у навчальний процес, а також розвиток загальних і фахових компетентностей, 
необхідних для ефективної діяльності в освітній та інших галузях, мотивація до обміну 
досвідом між учительством, батьківством, дітьми, допомога в побудові індивідуальної 
траєкторії професійного розвитку. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І 

МОЯ ШКОЛА». 
 

Розробниця програми: 
Галина Сищук, учитель початкових класів вищої 

кваліфікаційної категорії, психолог, півфіналістка  Global 
Teacher Prize Ukraine 2020 та Teacher Innovation Cup 2020, 
засновниця центру діяльнісної освіти для учнів початкової 
школи «Стежка», авторка щоденника-планувальника «Мій 
успішник», тренерка програми «Лідер у мені» (FranklinCovey 
Education), амбасадорка програми «Супергерої FAST» 
(Факультет освітньої та соціальної політики Університету 
Македонії, за підтримки ініціативи Angels). 



 
 

 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні майстер-класи. 
За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 

 
Цільова аудиторія: працівники сфери освіти, шкільна адміністрація, сім'ї, батьківство, 

діти, підлітки, бабусі, дідусі. 
 

Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 6 годин (або 0,2 кредиту ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 

до 60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 1 тренінг тривалістю 6 годин – очно.  
 

Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 
місцезнаходженням замовника. 

 
Зміст: Під час навчання учасники й учасниці опанують і систематизують теоретичні 

знання, опрацюють різні форми і методи застосування формувального оцінювання у 
навчанні, оберуть зручні для себе інструменти, навчаться зменшувати часозатратність 
процесу, навчаться ефективно вводити формувальне оцінювання у навчальний процес вже 
з першого класу, дізнаються про можливості використання онлайн платформ та ресурсів. 

Навчання структурно складатиметься із теоретичних оглядових занять з реальними 
кейсами про формувальне оцінювання та практичних занять з обговоренням та аналізом 
результативності виконаних завдань. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові: 
 
- предметно-методична; 
- інформаційно-цифрова; 
- оцінювально-аналітична; 
- прогностична компетентність; 
- громадянська компетентність; 
- інноваційна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя. 
 



 
 

 

Загальні: 
- покращення загальних вмінь аналізувати досягнення;  
- розуміння конкретних інструментів щодо того, який вплив мають усі учасники 

навчального процесу на ефективність використання формувального оцінювання; 
- стимулювання до розвитку методом порівняння досягнутих результатів із 

результатами початкових етапів . 
 

Очікувані результати навчання: учасники й учасниці після проходження практикуму 
опанують ефективні інструменти, позбудуться страху перед новою методологією навчання 
та матимуть алгоритм по ефективному введенню формувального оцінювання у навчальний 
процес. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів 
із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 900 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс: 
 
Google форма: https://bit.ly/formativeassessmentinnus. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 

№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

 

https://bit.ly/formativeassessmentinnus

