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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Тенденції розвитку сучасного суспільства
визначають підвищення якості загальної середньої освіти пріоритетним напрямом її
модернізації. Зміна типу культури діяльності та орієнтирів соціуму зумовила
затребуваність самостійної, активної, критично мислячої, відповідальної особистості,
здатної до взаємодії з іншими. Такі обставини викликали націленість системи освіти на
оволодіння учнями широкого спектру результатів навчання функціонального
характеру.
Упродовж останнього двадцятиліття періодично загострювалась увага
держави і педагогічної спільноти до питань удосконалення контролю й оцінювання
навчальних досягнень здобувачів початкової освіти як важливого чинника, що
впливає на її якість. Упровадження в початковій школі державних стандартів у 2011
і 2018 роках зумовили спрямованість навчання на досягнення не лише предметних
результатів, а й надпредметних, що виходять на рівень компетентностей. Науковими
дослідженнями вітчизняних учених Т.М. Байбари, Н.М. Бібік, В.І. Бондаря,
М.І. Бурди, О.І. Локшиної, О.І. Ляшенка, О.І. Пометун, О.Я. Савченко,
О.М. Топузова та інших доведено, що компетентність за своєю суттю є
особистісною і діяльнісною характеристикою дитини. Згідно з теорією діяльності
(Давидов В.В., Ельконін Д.Б., Леонтьєв О.М., Рєпкін В.В.), період навчання дітей на
першому ступеню освіти є сенситивним для формування в учнів комплексу
навчальних дій надпредметного характеру, які впливають на якість навчальних
досягнень. Отже, упорядкування системи контролю й оцінювання особистісно
значущих результатів навчання належить до визначальних проблем сучасного етапу
функціонування і розвитку початкової освіти.
У зв’язку із зазначеним важливо уточнити сутність поняття навчальних
досягнень, виробити дидактико-методичні засади визначення їх рівня;
проаналізувати методичні підходи до контролю й оцінювання досягнень; вивчити
зарубіжний досвід контрольно-оцінювальної діяльності та на основі цього дійти
висновків про можливість адаптування такого досвіду для вітчизняної початкової
школи. Відзначимо, що наразі досить дискусійними залишаються питання
доступного для віку змісту освіти, збалансованості контрольно-оцінювальних
процедур щодо навчальних та особистісних результатів навчання. Це загострює
актуальність
розроблення
дидактико-методичних
вимог
до
побудови
інструментарію оцінювання, який би забезпечував вимірювання всього спектру
навчальних досягнень учнів у ході здійснення різних видів контролю за участі всіх
суб’єктів освітнього процесу. Натомість, упродовж останніх років, навпаки,
домінувальна роль у цьому процесі належить учителю, що зумовило ситуацію
невизначеності. З огляду на зазначене особливої уваги потребує оновлення важливої
функції педагогічної діяльності вчителя – розроблення і використання вимірників
результатів навчання з орієнтацією на дітей конкретного класу, врахування даних
контролю й оцінювання для аналізу, інтерпретації і наступного проєктування
дидактичного процесу.
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Результати аналізу педагогічних і психологічних джерел, накопичений
педагогічний досвід у кінці XX – на початку XXI століття забезпечили можливість
істотних змін у теорії змісту освіти та в практиці контролю й оцінювання. Так,
поняття навчальних досягнень було суттєво розширено: до їх числа крім
предметних знань і вмінь було віднесено оволодіння компонентами навчальної
діяльності (Божович О.Д., Давидов В.В., Савченко О.Я., Цукерман Г.О.); услід за
зарубіжною практикою у вітчизняній дидактиці вперше до поля освітніх досягнень
увійшло поняття компетентності (Бібік Н.М., Локшина О.І., Луговий В.І.,
Ляшенко О.І., Овчарук О.В., Пометун О.І., Савченко О.Я. та ін.). Відтак, параметри
досягнень розширилися за рахунок способів діяльності, досвіду творчої діяльності,
емоційно-ціннісних ставлень тощо (Байбара Т.М., Загвязинский В.І., Краєвський В.В.,
Кодлюк Я.П., Савченко О.Я., Хуторськой А.В. та ін.).
Від початку нинішнього століття ефективно розвивалася методологія
педагогічних вимірювань (Аванесов В.С., Биков В.Ю., Жук Ю.О., Лукіна Т.О.,
Ляшенко О.І., Подмазін С.І., Романенко Ю.А. та ін.), здійснювались розроблення і
перевірка
стандартизованих
контрольно-вимірювальних
матеріалів,
що
відображено, наприклад, у працях І.Є. Булах, Л.С. Ващенко, В.І. Звоннікова,
В.С. Кіма, М.Р. Мруги, З.В. Рябової, В.П. Сергієнка та інших дослідників.
Розроблялася ідея моніторингових досліджень як необхідної умови управління
якістю освіти ( Болотов В.А., Кальней В.А., Ковальова Г.С., Михайлов Є.І., Рєпкін В.В.,
Третьякова Т.В. та ін.).
Процес навчання як цілісна педагогічна система, що охоплює комплекс
взаємопов’язаних діяльностей учня й учителя, досліджений і відображений у працях
з дидактики Ю.К. Бабанського, В.І. Бондаря, І.В. Зайченка,
І.Я. Лернера,
І.В. Малафіїка, О.Я. Савченко та ін.; у психологічних працях П.Я. Гальперіна,
О.К. Дусавицького, В.В. Давидова, С.Д. Максименка, В.В. Рєпкіна, О.В. Скрипченка
та ін. У цій системі одним із визначних складників є контрольно-оцінювальна
діяльність.
Імплементація засадничих положень Законів України « Про освіту » (2017 р.)
і « Про повну загальну середню освіту » (2020 р.) , на яких нині ґрунтується реформа –
Нова українська школа, зумовили зміни видів контролю й оцінювання. Наразі в
початковій школі здійснюється формувальний і підсумковий контроль, водночас
залишалися невирішеними важливі питання теоретичного й методичного порядку,
принципові для конструювання змісту, організації і подальшої інтерпретації результатів
оцінювання досягнень на нових засадах.
Результати вивчення теоретичних підходів до проблеми контролю й
оцінювання, реального стану практики початкової освіти уможливили виявити
низку суперечностей між:
- потребою педагогічної спільноти до осучаснення змісту освіти та
відсутністю чіткої номенклатури об’єктів контролю й оцінювання;
- залежністю якості освіти від системи контрольно-оцінювальної діяльності та
відсутністю зв’язку між одержуваними результатами і їх впливу на дидактичний
процес;
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- необхідністю формування компонентів змісту освіти у початковій школі та
недостатнім дидактико-методичним забезпеченням цього процесу;
- сучасними вимогами до реалізації новітніх функцій контрольнооцінювальної діяльності та відсутністю адекватного ситуації інструментарію
вимірювання результатів навчання.
Наявність виявлених суперечностей зумовили необхідність вирішення низки
проблем, які увійшли в поле нашої дослідницької уваги.
1. Державний стандарт початкової освіти (2018 р.) орієнтує на досягнення
ключових компетентностей як основних результатів навчання і обов’язкових
об’єктів підсумкового оцінювання. Однак не всі досягнення молодших школярів
вимірюються компетентностями. У Законі України «Про освіту» (2017 р.) до числа
результатів початкової школи віднесено знання, уміння, навички, емоційно-ціннісні
ставлення, досвід творчої діяльності та інші надбання особистості молодшого
школяра. Тому необхідно чітко визначити, які компоненти змісту освіти підлягають
контролю й оцінюванню; які параметри дозволять об’єктивно визначити рівень
сформованості в учня початкової школи компетентностей; які теоретичні засади
дозволять схарактеризувати особистісні надбання учнів.
2. Реалізація методологічного положення, що досягнення учнями обов’язкових
і очікуваних результатів навчання є суттєвим чинником забезпечення якості освіти,
можлива, якщо буде розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.
Проблема полягає в тому, що досі освітній простір початкового навчання
наповнений підручниками і навчальними посібниками, де розгорнені методичні
системи, орієнтовані переважно на формування в учнів результатів знанієвого
характеру, отже вони не можуть вважати ресурсом навчальних досягнень нової
якості.
3. На сучасному етапі розвитку початкової школи актуальним залишається
обґрунтування методичних підходів до конструювання контрольно-оцінювальної
діяльності в умовах особистісно орієнтованого навчання. Це пов’язано з тим, що
оцінювання навчальних досягнень традиційно будується з огляду на
«середньостатистичні» пізнавальні можливості учнів, що ускладнює реалізацію
дидактичного принципу диференціації у навчанні й не дозволяє оцінювати
індивідуальний прогрес дитини.
4. Контроль і оцінювання навчальних досягнень потребує переходу на
принципово новий рівень педагогічної діяльності – кожен учитель за новими
функціональними обов’язками має самостійно розробляти інструментарій
оцінювання, в побудові якого будуть ураховані особливості освітньої програми
закладу освіти; специфіка методичних систем, які реалізовуються у процесі
навчання; суб’єктні характеристики учнів, що впливають на обсяг і складність
навчального матеріалу, темп навчання тощо. Для цього необхідно розробити
дидактико-методичні засади конструювання інструментарію оцінювання, що
дозволить здійснювати різні види контролю, оперативно реагувати на обставини, які
спричиняють зміни в освітньому процесі.
Актуальність, теоретична та практична значущість проблеми, наявні
суперечності і потреба в осучасненні її наукових смислів зумовили визначення теми
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дослідження «Дидактико-методичні засади контролю й оцінювання навчальних
досягнень молодших школярів».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень відділу початкової
освіти імені О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України як складник таких
комплексних тем: «Формування ключових і предметних компетентностей молодших
школярів у навчальному процесі» (01.01.2010 – 31.12.2013 рр.), державний
реєстраційний номер 0110U001154; «Дидактичне моделювання організаційних форм
компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (01.01.2014 –
31.12.2016 рр.), державний реєстраційний номер 0114U003129; «Дидактикометодичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»
(01.01.2017 – 31.12.2019 рр.), державний реєстраційний номер 0117U000048;
«Технології компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (розпочато
01.01.2020 р.), державний реєстраційний номер 0120U100393. Тему дослідження
затверджено рішенням вченої ради Інституту педагогіки НАПН України (протокол
№ 5 від 26.05.2014 р.) й узгоджено в Міжвідомчій раді з координації досліджень у
галузі, освіти, педагогіки і психології (протокол № 6 від 17.06.2014 р.).
Об’єкт дослідження – контроль і оцінювання результатів компетентнісно
орієнтованого навчання учнів початкової школи.
Предмет дослідження – дидактико-методичний супровід контролю й
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.
Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні дидактико-методичних
засад контролю й оцінювання навчальних досягнень молодших школярів,
розробленні методики створення інструментів вимірювання освітніх результатів на
різних етапах процесу навчання.
Відповідно до мети дослідження в дисертації розв’язуються такі завдання:
1.
Теоретично обґрунтувати феномен навчальних досягнень молодших
школярів як аспект якості початкової освіти й об’єкт контролю.
2.
Визначити змістовий діапазон навчальних досягнень учнів початкової
школи в проєкції нової освітньої парадигми.
3.
На основі аналізу еволюції змісту початкової освіти виявити ресурси
формування обов’язкових і очікуваних результатів навчання.
4.
Визначити провідні функції освітніх галузей та зумовлені ними
результати навчання.
5.
Розробити дидактичні й методичні засади реалізації складників
контрольно-оцінювальної діяльності на різних етапах процесу навчання.
6.
Теоретично обґрунтувати й розробити показники рівнів сформованості
особистісних характеристик учнів початкової школи.
7.
Розробити й упровадити в практику методику створення вимірників
навчальних досягнень молодших школярів для різних контрольно-оцінювальних
процедур.
8.
Підготувати ресурсне забезпечення для здійснення дидактикометодичного супроводу контрольно-оцінювальної діяльності в Новій українській
школі.
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Теоретико-методологічною основою дослідження стали фундаментальні
праці, що розкривають питання:
теорії навчання як цілісної педагогічної системи (Бабанський Ю.К.,
Байбара Т.М., Бондар В.І., Величко Л.П., Зайченко І.В., Лернер І.Я., Малафіїк І.В.,
Пушкарьова Т.О., Савченко О.Я.);
- психологічної теорії навчальної діяльності молодшого школяра (Гальперін П.Я.,
Дусавицький О.К., Давидов В.В., Кондратенко Л.О., Максименко С.Д., Рєпкін В.В.,
Скворцова С.О., Скрипченко О.В.);
- теорії якості освіти (Кальней В.О., Лукіна Т.О., Ляшенко О.І., Поташник М.М.,
Савченко О.Я., Шишов С.Є.);
особистісно орієнтованого підходу до навчання (Амонашвілі Ш.О., Ільїн
Є.М., Лисенкова С.М., Осадченко І.І., Слободчиков В.І., Унт І.Е., Шаталов В.Ф.,
Щедровицький Г.П., Якиманська І.С.);
компетентнісного підходу до здійснення освітнього процесу
(Байбара Т.М., Бібік Н.М., Бурда М.І., Кодлюк Я.П., Локшина О.І., Луговий В.І.,
Ляшенко О.І., Овчарук О.В., Пометун О.І., Савченко О.Я., Топузов О.М.);
історіографічного підходу до визначення еволюції теорії змісту освіти
(Березівська Л.Д., Гавриленко Т.Л., Гупан Н.М., Дічек Н.П., Левківський М.В.,
Лобода С.М., Локшина О.І., Савченко О.Я., Сухомлинська О.В.);
теорії освітніх вимірювань (Аванесов В.С., Биков В.Ю., Жук Ю.О.,
Калініна Л.М., Лукіна Т.О., Ляшенко О.І., Подмазін С.І., Романенко Ю.А.,
Школьний О.В.);
- наукові основи гуманізації та дитиноцентризму в освіті ( Андрущенко В.П.,
Бех І.Д., Кремень В.Г.).
У полі авторської уваги знаходилися державні документи (Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України), що визначають концептуальні засади
функціонування вітчизняної системи освіти.
У роботі використані взаємопов’язані методи дослідження: теоретичні –
системний аналіз психологічної і педагогічної літератури, державних і нормативних
документів з проблеми дослідження – для виявлення генезису, стану розробленості
та перспектив досліджуваної проблеми; індукція і дедукція, абстрагування і
конкретизація, узагальнення і систематизація, порівняння, що дали можливість
розкрити методологічні та теоретичні засади, категоріальний апарат дослідження
змісту та якості освіти, категорії навчальних досягнень; вивчення концептуальних
основ та інструментарію міжнародних порівняльних досліджень якості освіти;
зіставний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду створення системи контролю й
оцінювання навчальних досягнень; педагогічне моделювання інструментарію для
різних контрольно-оцінювальних процедур; емпіричні – обсерваційні (педагогічне
спостереження), експериментальні (пілотний педагогічний експеримент),
діагностувальні (анкетування, бесіда, інтерв’ю, опитування), метод експертних
оцінок під час створення інструментарію; праксиметричні (вивчення масової
практики початкового навчання, продуктів діяльності учнів) – із метою перевірки
ефективності розробленого ресурсного забезпечення контрольно-оцінювальної
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діяльності в початковій школі; обробки даних – статистичне опрацювання
інформації у формі таблиць, діаграм.
Наукова новизна здобутих результатів полягає у тому, що вперше:
– теоретично обґрунтовано й розроблено концептуальні положення щодо
вимірювання навчальних досягнень молодших школярів, на основі яких створено і
впроваджено в масову практику дидактико-методичний супровід оцінювання
результатів навчання на засадах компетентнісного підходу – методика розроблення
інструментарію для різних видів контрольно-оцінювальних процедур, вимірювальні
матеріали, організаційні засади їх реалізації в освітньому процесі;
– розроблено змістове наповнення та організаційне забезпечення реалізації
функцій контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів у межах системи
уроків у взаємозв’язку з логікою розгортання процесу навчання та особливостями
змісту й перебігу його етапів; узагальнено характеристики рівнів навчальних
досягнень у проєкції на зміст початкової освіти;
– розроблено перелік об’єктів формувального і підсумкового контролю й
оцінювання результатів навчання з мовно-літературної, математичної і природничої
галузей у Новій українській школі; вибудовано їх ієрархію;
– розроблено дидактико-методичні вимоги до створення діагностувальних
завдань для формувального та підсумкового оцінювання результатів навчання з
різних освітніх галузей на основі їх провідних цілей;
– виділено дидактичні принципи, які забезпечують визначення змісту
навчання як ресурсу формування обов’язкових і очікуваних результатів початкової
освіти; виокремлено й схарактеризовано види та функції контрольно-оцінювальної
діяльності вчителя початкової школи в контексті впровадження компетентнісно
орієнтованої освіти; обґрунтовано концептуальні ідеї формувального оцінювання;
– визначено змістовий діапазон навчальних досягнень учнів початкової школи
в контексті нової освітньої парадигми. Схарактеризовані компетентнісні результати
навчання молодших школярів у дидактичному й психологічному аспектах – як
інтегрований результат засвоєння запроєктованої системи знань, способів
діяльності, уміння виявляти ціннісні ставлення, характеристики і ступінь оволодіння
якими розрізняються залежно від етапу засвоєння певної частини соціального
досвіду, трансформованого в змісті навчального предмета; особистісні якості, що
позначаються на здатності дитини самостійно діяти в навчальних і життєвих
обставинах на основі сформованого навчального досвіду. Виділено аспекти прояву
компетентностей, які відображають структуру й водночас критерії сформованості
предметних компетентностей;
– узагальнено поняття суб’єктних надбань особистості учня, яке є суттєвим
для сучасних підходів щодо інтерпретації навчальних досягнень; розроблено
показники вимірювання особистісних характеристик навчальних досягнень;
– визначено сфери в початковій освіті, до яких доцільно застосовувати
таксономії навчальних цілей.
Розширено наукові уявлення про контроль і оцінювання навчальних досягнень
учнів як невід’ємного складника дидактичної системи початкової освіти:
обґрунтована функціональна залежність контрольно-оцінювальної діяльності від
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пріоритетних цілей початкового навчання, виявлено умови позитивного впливу цієї
діяльності на забезпечення якості початкової освіти.
Дістали подальшого розвитку наукові позиції щодо сутнісних ознак
дидактичних категорій: навчальні досягнення молодших школярів; освіченість
випускника початкової школи; досвід діяльності молодшого школяра; критерії
оцінювання; навчальність учнів початкової школи.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:
– розроблено й упроваджено в масову практику технологічні процедури
створення інструментарію оцінювання навчальних досягнень учнів;
– підготовлено й апробовано ресурсне забезпечення для дидактикометодичного супроводу контрольно-оцінювальної діяльності в Новій українській
школі, що охоплює методику конструювання інструментарію формувального
оцінювання навчальних досягнень учнів; методику розроблення інструментарію для
технології вхідного діагностування навчальності учнів; методику конструювання
інструментарію підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів; методику
конструювання інструментарію оцінювання для державної підсумкової атестації;
– результати дослідження використані у процесі розроблення державних
стандартів початкової освіти 2011 і 2018 рр., під час створення навчальної програми
з математики (2012 р.) і типової освітньої програми математичної галузі (2018 р.); у
розробленні критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
(2012 р.); у підготовці й проведенні загальнодержавного моніторингового
дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та
математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх
навчальних закладів 2017 року»; під час розроблення і проведення курсів
підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів загальної
середньої освіти, працівників методичних служб «Методика формування
математичної компетентності учнів початкової школи» (2020 р.); під час проведення
літніх шкіл для вчителів початкових класів (м. Скадовськ Херсонської обл., 2017,
2018, 2019 роки);
– дидактико-методичні напрацювання за темою дослідження реалізовані в
підручниках з математики для 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти,
виданих за державним замовленням, в навчальних і методичних посібниках.
Матеріали дослідження можуть бути використані вчителями початкової
школи, науковцями та викладачами закладів вищої освіти в контексті навчання
психолого-педагогічних дисциплін і методик освітніх галузей, для підвищення
кваліфікації вчителів у системі післядипломної освіти.
Результати дослідження впроваджено в практичну діяльність закладів
загальної середньої освіти Київської області (довідка № 12-01-21/4178, видана
Департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації),
Херсонської області (довідка № 01-23/487 видана КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради), Пирятинського району
Полтавської області (довідка № 70/0124, видана Відділом освіти, молоді та спорту
Пирятинської районної державної адміністрації); у підготовці й проведенні
загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан
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сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової
школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року» (довідка № 67, видана
Українським центром оцінювання якості освіти).
Особистий внесок автора. Докторська дисертація у вигляді опублікованої
монографії має самостійний характер, усі представлені наукові результати отримані
автором самостійно. У статті [12], опублікованій у співавторстві, надана дидактична
характеристика результатам навчання, визначених у Національній рамці
кваліфікацій, Державному стандарті та навчальній програмі з математики;
обґрунтовано їх взаємопідпорядкування. У статті [15] визначено структуру
сучасного уроку математики, побудованого на засадах компетентнісного та
діяльнісного підходів; на підставі структури навчальної діяльності виділено етапи
уроку; окреслено зміст кожного з етапів. У статті [22] обґрунтувано дидактичні
можливості урахування під час вибору способів організації навчання
характеристики психологічного портрета сучасного молодшого школяра; зроблено
акценти на результативному складнику навчання дитини «цифрового покоління». У
статті [27] схарактеризовані предметні та загальнопредметні результати, що
досягаються засобами роботи над сюжетними математичними задачами. У
підручниках [68], [69], [70], [71], [72] реалізовано дидактичні концепти досягнення
нормативно визначених результатів навчання математики, представлено змістове
наповнення рубрик для самоконтролю учнями своїх досягнень та організації
проєктної діяльності міжпредметного характеру. У посібниках [73], [74], [77]
реалізовано авторську матрицю вимірювання освітніх результатів на державній
підсумковій атестації, розгорнуто систему тестових завдань з математики; [75], [78],
[81], [83], [84] – авторську систему контрольно-вимірювальних матеріалів для
діагностування очікуваних результатів навчання; [76], [79], [80], [82], [85], [95], [96]
– характеристику змісту освіти за кожним розділом курсу математики, дидактичний
коментар щодо результативних компонентів системи уроків; [88], [89], [90], [91] –
концептуальні засади технології вхідного діагностування навчальності учнів з
мовно-літературної, математичної, природничої галузей, систему інструментарію,
що забезпечує діагностику навчальності учнів 2 – 5 класів з математики.
Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати
дослідження оприлюднено на науково-практичних конференціях та інших
освітянських заходах різного рівня:
–
міжнародних:
«Инновационные
технологии
обучения
физикоматематическим дисциплинам» (Мозир, 2014); «Perspective trends in scientific
research – 2015» (Братислава, 2015); «Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті
сучасної освіти» (Чернігів, 2016); «Початкова освіта: історія, проблеми,
перспективи» (Ніжин, 2016); «Глобальні виклики педагогічної освіти в
університетському просторі» (Одеса, 2017); «Педагогічна компаративістика і
міжнародна освіта – 2017» (Київ, 2017); «Модернізація освітнього середовища»
(Умань, 2017; 2019; 2020); «Начальное образование: проблемы и решения»
(Намаган, 2018); «Проблеми сучасного підручника» (Мінськ, 2018); «Освіта ХХІ
століття:
теорія, практика, перспективи» (Київ, 2018); «Педагогічна
компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в
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освіті в умовах глобалізації» (Київ, 2019); «Проблеми сучасного підручника» (Київ,
2019; 2020); «Reflection of current abilities and needs of younger school age children»
(Братислава, 2019); «Konference MITAV 2019» (Брно, 2019); «Розвиток критичного
мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри»
(Глухів, 2020); «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»
(Запоріжжя, 2020);
– всеукраїнських: «Моніторинг як інструмент управління освітою» (Донецьк,
2011); «Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи
в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» (Харків,
2013); «Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації»
(Київ, 2014); «Варіативність організаційних форм компетентнісно орієнтованого
навчання у початковій школі» (Нікополь, 2016); «Упровадження ІКТ в освітній
процес навчальних закладів» (Полтава, 2016); «Реалізація наступності в
математичній освіті: реалії та перспективи» (Одеса, 2016); «Розвиток
конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти» (Київ, 2017);
«Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти:
реалії та перспективи» (Одеса, 2019); «Інновації в початковій освіті: проблеми,
перспективи, відповіді на виклики сьогодення» (Полтава, 2019); «Компетентнісно
орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (Київ, 2019; 2020); «Дидактикометодичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»
(Київ, 2019); «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії»
(Київ, 2020); «Ціннісна складова соціалізації особистості дитини в умовах
сьогодення» (Дніпро, 2020);
– літніх школах для вчителів початкових класів (Скадовськ, 2017; 2018; 2019).
Результати дослідження були оприлюднені в збірниках «Анотовані результати
науково-дослідної роботи Інституту педагогіки» за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роки.
Публікації. Результати дослідження висвітлено в 76 працях, із них: 1
одноосібна монографія, розділи до 3-х колективних монографій, 1 методичний
посібник; 5 підручників і 2 навчально-методичні посібники (у співавторстві); 22
навчальні посібники (5 одноосібних); 17 статей у наукових фахових виданнях
України (14 одноосібних), 5 статей у зарубіжних періодичних виданнях із
педагогіки (4 одноосібні), 6 статей у науково-методичних виданнях; 34 публікації у
збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Кандидатську дисертацію на тему «Метод проєктів як засіб розвитку
пізнавальних інтересів молодших школярів» (спеціальність 13.00.09 – теорія
навчання) захищено в 2009 році в Інституті педагогіки НАПН України. Її матеріали
в тексті докторської дисертації не використовувалися.
Структура та обсяг дисертації у вигляді опублікованої монографії.
Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів з висновками і списками
використаних джерел (всього налічує 518 позицій), загальних висновків, додатків
(розміщено на 55 сторінках), словника термінів і понять. Роботу викладено на 420
сторінках, з них 321 сторінка основного тексту. Основний текст дисертації містить
12 таблиць, 4 рисунки.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження; установлено ступінь її
розробленості, зв’язок із науковими програмами, планами, темами; визначено мету,
завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження; розкрито наукову новизну і
практичне значення отриманих результатів; відображено відомості про їхню
апробацію; подано інформацію про публікації та особистий внесок автора у наукові
роботи, опубліковані в співавторстві; наведено дані про структуру й обсяг
дисертації.
У першому розділі «Навчальні досягнення молодших школярів як
категорія дидактики початкової освіти» здійснено аналіз поняття навчальних
досягнень учня як результативної характеристики нормативно відповідної
навчальної діяльності і суб’єктних надбань особистості. Простежено еволюцію
змістового наповнення категорії навчальних досягнень у взаємозв’язку з розвитком
освітніх парадигм й ідеологічно зумовлених підходів до побудови педагогічної
культури діяльності. Визначені суттєві для розв’язання проблеми дослідження
ознаки навчальних досягнень: придатність для вимірювання, ранжування й
оцінювання; залежність від особистісних якостей суб’єкта навчання; обумовленість
мірою сформованості та етапом діяльності, на якому фіксується результат;
позитивний і комплексний прояв здобутків; доступність для дослідження на
завершальній стадії певного етапу процесу навчання; прогнозованість.
На основі аналізу психологічної і педагогічної літератури, чинної бази
нормативних джерел для початкової освіти розкрито й уточнено складники
понятійно-термінологічного поля дослідження, що дозволило окреслити зміст і
структуру навчальних досягнень молодших школярів як аспект якості освіти та
предмет контролю. Зокрема виділено дві групи дефініцій, якими позначені, поперше, результати засвоєння навчального матеріалу, що пропонується вчителем в
умовах організованого навчання; по-друге, – результати оволодіння науковими
поняттями, логічними схемами дій (прийомів, алгоритмів, операцій) у процесі
учіння, що є виконаною діяльністю. До першої групи віднесено предметні знання,
уміння, навички, досвід виконання способів діяльності, предметні компетентності;
до другої – досвід виконання творчої діяльності, загальнонавчальні й надпредметні
уміння, ключові компетентності, особистісні характеристики учнів (довільність
регуляції діяльності й поведінки; характер рефлексії, здатність до аналізу, наявність
внутрішнього плану дій, пізнавального ставлення до дійсності; орієнтація на групу
однолітків та ін.).
Узагальнено сутнісні ознаки ключових компетентностей як пріоритетних у
реалізації Державного стандарту початкової освіти (2018 р.): поліфункціональність
(дозволяють розв’язувати широке коло особистісно і соціально значущих задач і
проблем); міждисциплінарність (застосовуються не тільки в освітньому процесі, але
і в позашкільному середовищі); багатокомпонентність; спрямованість на
розвиток критичного мислення, рефлексії, визначення власної позиції
(самовизначення), поєднання особистісного і соціального досвіду; ситуативність
виявлення. Описано аспекти прояву компетентностей, які відображають структуру й
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водночас критерії їх сформованості, а саме: мотиваційний, що охоплює цілі –
результати, на досягнення яких спрямована діяльність, і мотиви, які спонукають до
діяльності; когнітивний, який виявляється у володінні учнем предметним змістом;
операційно-діяльнісний, представлений досвідом застосування предметних знань,
умінь і навичок; рефлексивний, виражений здатністю учня здійснювати
самоконтроль, самоаналіз і самооцінювання власної діяльності.
Розкрито залежність характеристики і рівня об’єктивних навчальних
результатів – знань, умінь і навичок, предметних компетентностей – від цілей
навчання та етапу освоєння певної частини соціального досвіду, трансформованого
в змісті навчального предмета або освітньої галузі. На основі аналізу класифікацій
навчальних цілей і зумовлених ними результатів навчання, що розрізняються за
складністю та глибиною когнітивних процесів, визначено сфери початкової освіти,
до яких можуть застосовуватись таксономії освітніх цілей, зокрема такі:
нормотворча діяльність (визначення на основі загальних цілей і обов’язкових
результатів Державного стандарту конкретних цілей освітньої галузі та відповідних
їм очікуваних результатів за кожним роком навчання); проєктування змісту
навчання (відбір і реалізація складників змісту в межах навчального курсу в їх
логічному розвитку за роками навчання, що забезпечує досягнення конкретних,
очікуваних і обов’язкових результатів); річне планування навчальної діяльності
учнів (визначення послідовності розгортання, обсягу та міри складності навчального
матеріалу з предмета чи інтегрованого курсу із забезпеченням взаємозв’язків між
компонентами змістових ліній освітньої програми); планування навчальної
діяльності учнів у межах системи уроків (відбір та реалізація у системах завдань
змісту, видів і форм діяльності, що забезпечують поступове засвоєння навчального
матеріалу відповідно до кожного етапу процесу навчання, та узгоджуються з
очікуваними результатами типової освітньої програми); створення інструментарію
оцінювання навчальних досягнень учнів (розроблення систем діагностувальних
різнорівневих завдань для здійснення поточного контролю і формувального
оцінювання навчальних досягнень учнів у межах теми, розроблення
діагностувальних робіт для підсумкового контролю на завершення теми чи розділу,
створення робіт для державної підсумкової атестації учнів).
На основі аналізу теоретичних аспектів формування навчальних цілей і
належних їм результатів обґрунтовано висновок про необхідність дотримання
відповідності когнітивного рівня діяльності певному етапу засвоєння змісту
навчання. За теоретичну основу забезпечення такої умови обрано теорію поетапного
формування розумових дій П.Я. Гальперіна. На таких позиціях розкрито поетапність
засвоєння учнями компонентів знань і умінь як засобу досягнення нормативно
визначених результатів навчання; вони визначені як дидактична основа для
побудови систем завдань, що забезпечують формування в учнів розумових та
практичних умінь, широкого кола емоційно-ціннісних результативних складників
освіти.
На підставі вивчення філософських, психологічних і педагогічних наукових
праць, що розкривають різні аспекти досліджуваної проблеми, уточнено визначення
деяких дефініцій: навчальні досягнення ми трактуємо як сукупну характеристику
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здобувача освіти, що засвідчує об’єктивні результати його навчальної діяльності і
суб’єктні надбання особистості; досвід діяльності молодшого школяра – як
актуальну для нього інформацію, що стала надбанням особистості, відклалася у
резерв довготривалої пам’яті і перебуває у стані постійної готовності до
застосування у конкретних навчальних і життєвих обставинах.
Визначено змістовий діапазон навчальних досягнень учнів початкової школи в
проєкції сучасної освітньої парадигми, зокрема, розкрито сутність результатів
навчання у новому вимірі – обов’язкові та очікувані. Проілюстровано прикладами
результативних показників мовно-літературної, математичної і природничої галузей
еволюцію компонентів навчальних досягнень упродовж чотирьох років навчання за
поетапним нарощуванням їх складності. Встановлено орієнтири для методичної
організації освітнього процесу, в тому числі контролю й оцінювання: діяльніснорезультатний підхід до визначення змісту навчального матеріалу; проєктування
освітнього процесу за такою структурно-смисловою схемою: взаємоузгодження
мети і результатів навчання – змістове забезпечення реалізації мети – методичний
супровід досягнення результатів – діяльнісні форми й методи навчання; орієнтація в
навчанні на реальні можливості кожної дитини; спрямованість на взаємопов’язане
формування в учнів ключових і предметних компетентностей, спільних для всіх
компетентностей умінь; інтегрованість змісту на основі ключових компетентностей
і наскрізних умінь; використання ефективних методик навчання, які враховують
особливості розвитку психічних процесів сучасних дітей; поєднання зовнішніх і
внутрішніх мотивів самонавчання, самоорганізації, самоконтролю учнів у різних
видах ігрової і навчальної діяльності; використання різних форм співпраці дітей у
середовищі навчання, яке здатне змінюватись залежно від мети діяльності.
Здійснено наукову рефлексію поняття якості освіти; сформовано перелік
педагогічних умов, важливих для забезпечення досягнення учнями якісних
результатів навчання: системність і цілісність змісту освіти та видів діяльності;
варіативність змісту освіти; особистісно орієнтований характер освіти; проблемність
і діалогічність змісту освіти; суб’єкт-суб’єктна взаємодія педагога й учня; активна,
творча діяльність учня з саморозвитку, самовизначення і становлення самого себе;
рефлексивність – усвідомленість учнями змісту, способів діяльності, власних змін;
орієнтація суб’єкта на майбутнє; творення образу світу в самому собі за допомогою
активного включення у світ предметної, соціальної і духовної культури.
У другому розділі «Ресурси формування результатів навчання у
початковій школі» відстежено еволюцію теорії змісту освіти як педагогічної
моделі втілення культури людства від початку ХХ століття до наших днів. На цій
основі визначено рівні реалізації змісту початкової освіти в контексті
компетентнісно орієнтованої парадигми навчання: рівень загального теоретичного
уявлення, що виражається у рамках кваліфікацій, концепціях освіти освітніх
стандартах; рівень освітньої галузі або навчального предмета, який розгортається в
концепціях навчання, навчальних програмах, типових освітніх програмах; рівень
навчального матеріалу – характерного для освітньої галузі або окремого предмета
комплексу компонентів змісту, відображеного в навчальних текстах, завданнях,
задачах, вправах шкільних підручників і навчальних посібників; рівень процесу

13
навчання, в якому вище вказані рівні реалізовуються у ході спеціально організованої
й домінувальної для освітньої галузі навчальної діяльності, де взаємодіють учитель і
учні на основі галузевих методик і технологій навчання; рівень структури
особистості здобувача освіти, на якому зміст переходить в індивідуальне надбання
дитини й може бути діагностованим на основі чинних для системи освіти критеріїв
оцінювання навчальних досягнень.
Обґрунтовано дидактичні принципи, які забезпечують визначення змісту
навчання як ресурсу формування обов’язкових і очікуваних результатів початкової
освіти: науковості та послідовності, що відповідає логіці розвитку теоретичного
мислення учня; системності й систематичності в побудові предметного змісту;
наступності й послідовності в розгортанні змісту як у межах одного року навчання,
так і впродовж всього шкільного періоду; взаємозв’язку змістового й
процесуального аспектів навчання, що виявляється в урахуванні всіх основних видів
людської діяльності, відображених у предметах або курсах навчального плану;
структурної єдності змісту на різних рівнях його формування, що передбачає
рівнозначність і пропорційність навчальних компонентів; посильності, яка
позначається на об’єктивній складності та суб’єктивній трудності змісту, зумовленій
віковими можливостями учнів; практичної й особистісної цінності для
загальнокультурного, наукового, технологічного розвитку особистості, для сучасної
і майбутньої життєдіяльності дитини; індивідуалізації і диференціації навчання.
На основі зіставлення загальних цілей кожної освітньої галузі із загальними й
обов’язковими результатами Державного стандарту початкової освіти та
очікуваними результатами типових освітніх програм визначено домінувальні
функції навчальних предметів та інтегрованих курсів, а також відповідні цим
функціям кінцеві для початкової школи результати – комплекс предметних і
надпредметних знань, способів діяльності, предметних і ключових компетентностей.
Домінувальні функції предметів і курсів вирізняються ступенем впливу на різні
сфери процесу навчання, зокрема на: цільову, що забезпечує розвиток творчої
особистості, здатної до інтелектуального засвоєння та емоційного сприйняття
соціального досвіду; змістову, яка сприяє цілісному вивченню й осмисленню
окремих об’єктів з позиції різних освітніх галузей; діяльнісну, що визначає
провідний вид інтелектуальної або практичної діяльності. Таке узагальнення є
методологічною підставою для обґрунтування і розроблення дидактико-методичних
ресурсів формування нормативно визначених результатів навчання, створення
системи вимірників навчальних досягнень учнів початкової школи.
Висвітлено наукові підходи й представлено досвід розроблення сучасного
підручника як основного носія змісту освіти й ресурсу формування обов’язкових і
очікуваних результатів навчання, зокрема такі: системний, що зумовлює поєднання
теоретичних і практичних компонентів навчання; культурологічний, що встановлює
сукупність предметних, загальнонавчальних і загальнокультурних складників змісту
з урахуванням закономірностей розвитку особистості молодшого школяра;
аксіологічний, який визначає ціннісні основи процесу навчання за домінування
цінностей саморозвитку і самореалізації індивідуальності; діяльнісний, згідно з яким
пізнавальна й практична діяльність організовується як засіб формування і розвитку
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суб’єктності дитини; особистісно зорієнтований, який сприяє особистісному
зростанню учня, розвитку і реалізації його природного потенціалу;
компетентнісний, який забезпечує формування в учня здатності актуалізувати,
інтегрувати й застосувати набутий досвід навчальної діяльності для розв’язування
навчально-пізнавальних і життєвих проблем. Сформовано перелік дидактичних
принципів, які забезпечують реалізацію змісту початкової освіти в навчальнометодичному забезпеченні.
На основі розробленої Я.П. Кодлюк теорії підручникотворення сформовано
концептуальні засади створення сучасного підручника як ресурсного забезпечення
досягнення обов’язкових і очікуваних результатів навчання у Новій українській
школі. Передбачена його функціональність у двох вимірах: для учня – це
лабораторія пізнання дійсності й опанування інструментами її освоєння; для вчителя
– це модель процесу навчання, засіб виховання в учнів культури учіння, спосіб
утілення педагогічних інновацій.
У третьому розділі «Складники контролю й оцінювання навчальних
досягнень молодших школярів» за результатами узагальнення даних теоретичного
аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури з проблем оцінювання навчальних
досягнень учнів і здобутого досвіду дидактико-методичного супроводу контрольнооцінювальної діяльності в початковій школі дістали подальшого розвитку
характерологічні ознаки низки дидактичних категорій: перевірка навчальних
досягнень потрактована як система дій і операцій, необхідних для визначення
засвоєних учнями компонентів змісту освіти, тенденцій у їх розвитку; оцінювання
навчальних досягнень – як процедура формування кількісної та якісної
характеристик досягнутих у навчанні результатів; інструментарій контролю й
оцінювання досягнень – як опис дидактичних елементів змісту навчання, що
відображають певний рівень їх засвоєння, укладених у цілісну систему
контролювальних завдань, підпорядкованих певній дидактичній меті й призначених
для дослідження ступеню її досягнення; вимірювання досягнень – як визначення
рівня здобутих учнем результатів виконання перевірних завдань незалежно від
результатів інших дітей; навчальність – як відносно стійку властивість особистості,
що відображає її здатність до подальшого учіння.
На підставі аналізу концептуальних підходів до контролю й оцінювання
навчальних досягнень учнів молодшого шкільного віку, що впроваджувались у
контексті педагогічних систем і технологій у вітчизняній освіті в різні періоди її
розвитку, виділено властиві їм ідеї, прийнятні для урахування в Новій українській
школі, а саме: індивідуальний характер здійснення контролю й оцінювання,
диференційований підхід, систематичність процесу, різноманітність форм
організації (знанієво орієнтована система); персональний облік реальних досягнень
кожного учня (педагогічна технологія рівневої диференціації); використання
широкого спектру педагогічних і психологічних діагностувальних методик для
урахування факторів впливу на успішність учня (технології індивідуалізації
навчання); охоплення контролем важливих для життя умінь і цінностей, до яких
застосовується безбальне оцінювання на основі змістового підходу (педагогічні
технології на основі гуманно-особистісної орієнтації); контроль процесуального
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характеру, основною формою якого є поопераційний і рефлексивний контроль за
домінування діагностувальної і коригувальної функцій, інтегральне безбальне
оцінювання результатів усіх видів діяльності учня, передбачених навчальною
програмою (система розвивального навчання).
Визначено сутнісні ознаки формувального підходу до оцінювання,
трансформованого з європейських освітніх практик, зокрема такі: систематичне
відстеження індивідуального розвитку школярів у процесі навчання для його
своєчасної корекції; активне залучення учнів до процесу оцінювання власної
діяльності; відкрите критеріальне оцінювання, за якого критерії оцінки прозорі й
зрозумілі всім учасникам освітнього процесу й операціоналізовані; стимулювання
учнів у прагненні мати в навчанні високі результати; визначення чітких критеріїв
відповідно до окреслених у стандарті освіти очікуваних результатів; проєктування
освітнього маршруту на основі наявних на певний момент знань і вмінь; організація
навчального процесу в атмосфері позитивного мікроклімату, ситуації успіху,
емоційного задоволення; залучення дітей до процесу навчання як його активних
учасників шляхом формування і застосування рефлексивних умінь (самоаналізу,
самоконтролю, самооцінювання, самокорекції); орієнтація освітнього процесу на
розвиток у школярів загальнонавчальних умінь і особистісних якостей.
Конкретизовано об’єкти формувального оцінювання, проілюстровано їх
підпорядкування очікуваним результатам освітньої програми і обов’язковим
результатам Державного стандарту початкової освіти.
На основі аналізу результатів досліджень, проведених у рамках наукової
роботи в Інституті педагогіки НАПН України впродовж 2010 – 2020 років, описано
стан реалізації складників і функцій контрольно-оцінювальної діяльності в
початковій освіті. Розроблено характеристику видів і функцій контрольнооцінювальної діяльності вчителя початкової школи в контексті впровадження
компетентнісно орієнтованої освіти. На цій основі сформовано концептуальні
домінанти, важливі для вимірювання навчальних досягнень:
- дидактичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень
учнів впливає на реалізацію освітнього процесу та на його якість;
- здійснення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається
в чіткій відповідності до змісту навчальної діяльності;
- дидактико-методичне забезпечення контролю й оцінювання навчальних
досягнень учнів передбачає педагогічні ресурси, спрямовані на формування як
нормативно визначених навчальних результатів, так і особистісних надбань
здобувачів освіти;
- реалізація особистісно орієнтованої парадигми освіти в контрольнооцінювальній діяльності виявляється у процесі визначення вчителем результатів
навчання кожного учня окремо та в самооцінюванні власних результатів учнями;
- система засобів контролю й оцінювання навчальних досягнень покликана
максимально забезпечувати індивідуальний підхід до кожної дитини;
- формування в учнів умінь, пов’язаних із самоконтролем і самооцінюванням є
невід’ємним складником навчальної діяльності;
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- для забезпечення об’єктивності в контрольно-оцінювальній діяльності
учасників освітнього процесу необхідний дидактичний інструментарій, створений
на основі стандартизованих вимог, які закріпились у міжнародному досвіді освітніх
вимірювань;
- ефективність педагогічного супроводу контролю й оцінювання навчальних
досягнень учнів залежить від професійної компетентності вчителя.
Розроблено й апробовано перелік об’єктів підсумкового контролю й
оцінювання результатів навчання з мовно-літературної, математичної і природничої
галузей у 1, 2, 3 і 4 класах Нової української школи; вибудовано їх ієрархію.
Розкрито дидактичні засади формування критеріїв оцінювання навчальних
досягнень здобувачів початкової освіти. Критеріальні характеристики описані на
основі результатів навчання за першим рівнем Національної рамки кваліфікацій, де
перша позиція відображає рівень сформованості компонентів знань і умінь учнів;
друга – пов’язана з характеристиками формування суджень і комунікування; третя –
відображає здатність до навчання і розвитку, автономність і відповідальність. За
ними простежується розвиток і поступове ускладнення навчальних дій на кожному
рівні досягнень.
На основі даних проведених в Україні психологічних і педагогічних
досліджень різних особистісних якостей учнів молодшого шкільного віку
розроблено перелік показників сформованості особистісних характеристик навчання
молодших школярів, що сприятиме їх об’єктивному оцінюванню, допоможе
вчителям розрізнити їх рівні під час спостережень за навчальною діяльністю і
поведінкою учнів. До їх числа віднесено характеристики навчальної поведінки;
особливості засвоєння навчального матеріалу; володіння способами роботи з
навчальним змістом; організація учнем своєї самостійної роботи в класі, групі, парі.
Сформовано перелік дидактичних вимог до розроблення інструментарію
оцінювання результатів навчання, зокрема такі:
1. Зміст завдань інструментарію пов’язується лише з навчальним матеріалом,
який є об’єктом оцінювання на етапі, що контролюється.
2. Рівень складності завдань відповідає когнітивному рівню засвоєння
навчального матеріалу на певному етапі його опрацювання.
3. Завдання інструментарію призначаються для самостійного виконання
учнями, тому вміщені в них тексти, формулювання, настанови повинні бути
чіткими, лаконічними, однозначно зрозумілими учнями; викладена в них інформація
описується доступною для дітей молодшого шкільного віку лексикою.
4. Форма подання завдання обумовлюється дидактичною метою його
використання. Завдання тестового характеру пропонуються, якщо діагностується
спроможність учня впізнати чи пригадати елемент змісту, або відтворити навчальну
інформацію за наданим еталоном. Якщо метою виконання завдання є з’ясування
розуміння чи володіння вмінням застосовувати елемент змісту, то використовується
завдання відкритого типу з короткою або розгорнутою відповіддю. Для визначення
здатності учня застосовувати набуті під час вивчення теми знання чи вміння у
змінених навчальних умовах, а також поєднувати їх із попереднім досвідом
діяльності, використовують контекстні або компетентнісно орієнтовані завдання.
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5. Для реалізації самоконтролювальної діяльності учня кожне завдання
піддається самооцінюванню. Передбачаються зрозумілі й звичні для учнів засоби
зворотного зв’язку, одним із яких буде позначатися ставлення дитини до виконаної
роботи. Цим самим забезпечується інтерактивність інструментарію оцінювання.
6. Результат виконання учнем завдань на певному етапі не є остаточним, він
свідчить про якість засвоєння ним лише елементу змісту й надає учителю
інформацію для здійснення необхідної корекції процесу навчання конкретної
дитини, що дозволяє реалізувати індивідуальний і диференційований підходи до
контролю й оцінювання.
Оскільки контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів має бути
максимально наближеним до кожного учня, то актуальним постає володіння
вчителем методикою розроблення систем діагностувальних завдань. Для з’ясування
стану такої проблеми у масовій практиці було проведено письмове та усне
опитування вчителів початкових класів – всього 112 респондентів. У результаті
виявлено, що вчителі в цілому правильно усвідомлюють сутність контролю й
оцінювання молодших школярів, визнають функціональними одиницями цього
процесу дослідження якості навчальних досягнень учнів з метою планування
коригувальних дій, відповідності складності контролювальних завдань когнітивному
рівню засвоєння учнями навчального матеріалу (84%), дотримуються лаконічних і
доступних формулювань у поданні настанов у завданнях (100%). Учителі
застосовують широке розмаїття форм, способів і засобів контрольно-оцінювальної
діяльності, проте їх добір відбувається здебільшого інтуїтивно завдяки
накопиченому досвіду (50,8%). Водночас, результати виконання учнями
діагностувальних завдань лише в окремих випадках використовуються для
коригування планів процесу навчання, не впливають на вибір учителем адекватних
методик і засобів навчання. Учителі здебільшого тяжіють до традиційного
компонування перевірних завдань, коли не обмежуються матеріалом з теми, яка
контролюється, – про це засвідчили лише 5,3% респондентів. Системне
забезпечення зворотного зв’язку від учнів є сталою практикою для 9,8% опитаних
учителів.
У четвертому розділі «Вимірники навчальних досягнень молодших
школярів» обґрунтовано й розроблено методику створення діагностувальних
завдань для формувального та підсумкового оцінювання результатів навчання з
різних освітніх галузей на основі їх провідних цілей: відстежувати динаміку
розвитку дитини й виявляти етап, на якому відбувається перехід на якісно новий
рівень засвоєння навчального матеріалу; здобути дані про рівень засвоєння учнями
змісту освіти в межах розділу або циклу навчальних тем. Ця методика була
апробована впродовж 2017 – 2020 років у межах партнерської підтримки організації
педагогічного супроводу навчання математики учнів пілотних класів
всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчальнометодичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного
стандарту початкової освіти».
У ході зондувального експерименту з апробації методики створення
вимірників навчальних результатів було з’ясовано, що в побудові систем завдань
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для формувального та підсумкового оцінювання необхідно враховувати, по-перше,
відповідність змісту завдань певному етапу його засвоєння, по-друге, різні навчальні
можливості дітей. Тому у проєктуванні вимірників результатів навчання нами
використано не лише завдання пошукового або проблемного характеру, а й на
відтворення фактологічних знань, на застосування умінь за наданим еталоном або у
стандартній навчальній ситуації, що було зумовлено неоднаковими можливостями
учнів і різним рівнем опанування змісту освіти. Інший висновок після апробації
методики полягає в тому, що контроль за якістю опанування учнями матеріалом
повинен бути пролонгованим, а остаточні узагальнення про якість засвоєння змісту
освіти відтерміновують до вироблення в дітей навчального досвіду.
Оскільки реалізація в освіті ідеї особистісно орієнтованого навчання
налаштовує педагогів на створення системи завдань, максимально наближених до
реалій конкретного класу і кожної дитини окремо, то виявились актуальними
методичні настанови вчителям щодо самостійного розроблення вимірників
навчальних досягнень учнів.
Методика створення інструментарію контролю й оцінювання результатів
навчання молодших школярів була апробована вчителями, які брали участь в
експертному вивченні стану проблеми на теоретико-пошуковому етапі дослідження.
Вони впродовж двох років користувалися нашими методичними розробками й
запропонованими системами завдань. Зміни, що сталися у дотриманні вчителями
запропонованих дидактичних умов, покажемо в таблиці.
Таблиця 1
Стан дотримання дидактичних вимог до розроблення діагностувальних
завдань за експертною оцінкою вчителів
Дидактична
вимога
Обмеження змісту завдань
матеріалом, що контролюється
Відповідність складності завдань
когнітивному рівню матеріалу
Лаконічність і доступність у
формулюваннях завдань
Обумовлення форми завдань
дидактичною метою застосування
Забезпечення самооцінювання і
зворотного зв’язку від учнів
Визнання результату виконання
завдання неостаточним

Вихідний стан (112 уч.)
Кількість
Частка в %
6
5,3

Заключний стан (110 уч.)
Кількість
Частка в %
84
76,3

94

84

105

95,4

112

100

110

100

57

50,8

98

89

11

9,8

65

59

78

93

93

84,5

Динаміку змін у дотриманні виявлених умов покажемо на діаграмі (рис. 1). Як
бачимо, особливо позитивні зміни торкнулися дотримання умов, пов’язаних із
змістовим наповненням діагностувальних матеріалів; вибору формату завдань
відповідно до мети діагностувального завдання; необхідності долучення учнів до
самоконтролю та самооцінювання своєї роботи.
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Рис. 1. Порівняння стану дотримання вчителями дидактичних умов створення
інструментарію контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів
За результатами апробації розробленої методики узагальнено методологічні
засади конструювання інструментарію оцінювання навчальних досягнень, а саме:
компетентнісний підхід до початкового навчання, що виявляється в провідній меті
контролю й оцінювання, а саме: через проєкцію засвідчених учнем показників
виконання завдань з’ясувати міру опанування учнями результатами навчання –
знаннями, вміннями, навичками, способами мислення, поглядами, цінностями,
особистісними якостями і компетентностями; особистісно-орієнтований підхід,
який передбачає урахування в побудові системи вимірників потенційних
можливостей кожної дитини, що виявляється у різнорівневому викладі завдань,
налаштуванні учнів на виконання посильних для них завдань, у заохоченні до
вищого рівня навчальних домагань, залученні школярів до самооцінювальної
діяльності; діяльнісний підхід, що реалізується у дотриманні логіки поступового
нарощування складності завдань з огляду на передбачувані розумові дії та способи
мислення; заохоченні кожного виконавця до самостійної продуктивної діяльності;
мотивуванні учнів до висування ними особистісно і суспільно значущих цілей
власної діяльності та їх реалізації, наданні їм свободи вибору форм і способів
досягнення мети; здоров’язбережувальний підхід, який забезпечується гуманними та
психологічно комфортними умовами для виконання завдань. До числа педагогічних
умов, які дозволять реалізувати вказані підходи до створення інструментарію
оцінювання, віднесемо такі: забезпечення реалізації функцій контрольнооцінювальної діяльності як невід’ємного складника цілісного освітнього процесу;
встановлення взаємозв’язку і взаємозалежності між цілями і результатами процесу
навчання, сприяння реалізації мети циклу уроків, освітньої галузі, початкової освіти
в цілому; урахування під час проєктування процесу навчання і визначення місця
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контролювальних дій у системі уроків, структурних компонентів навчального
предмета або інтегрованого курсу, забезпечення реалізації їх функцій; використання
для оцінювання вчителем і самооцінювання результатів навчання об’єктивних,
однозначно зрозумілих і значущих для учнів критеріїв, які забезпечені чіткими й
доступними показниками, сформульованими в діяльнісній формі; застосування у
ході контрольно-оцінювальної діяльності завдань різних рівнів складності,
відповідних меті етапу навчання, що контролюється; відображення у вимірювальних
матеріалах змісту, засвоєного на етапі, що контролюється.
Розроблено й апробовано ресурсне забезпечення для дидактико-методичного
супроводу контрольно-оцінювальної діяльності в Новій українській школі, що
охоплює методику конструювання інструментарію формувального оцінювання
навчальних досягнень учнів; методику розроблення інструментарію для технології
вхідного діагностування
навчальності
учнів; методику
конструювання
інструментарію підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів; методику
конструювання інструментарію оцінювання для державної підсумкової атестації.
ВИСНОВКИ
Результати здійсненого наукового дослідження засвідчили досягнення мети та
розв’язання поставлених завдань, що дало підставу для таких висновків:
1. На основі формування понятійно-термінологічного поля дослідження
встановлено, що феномен навчальних досягнень у педагогіці інтерпретовано як
результативну характеристику здобувача освіти, що позначається сукупністю
навчальних і особистісних здобутків. Вона відображає визначальний аспект якості
початкової освіти і відбивається на освіченості учня. Освіченість випускника
початкової школи є результатом досягнення основної мети освіти – володіння
учнями сукупністю знань, умінь, індивідуальних здатностей, особистісних якостей і
компетентностей. Результати навчання учнів початкової школи виявляються у
ключових і предметних компетентностях, знаннях, уміннях, навичках, досвіді
діяльності, спільних для всіх компетентностях уміннях, способах мислення,
поглядах, цінностях, інших особистісних якостях, які піддаються спостереженням,
фіксації й оцінюванню. Досвід діяльності молодшого школяра визначено як
актуальну для нього інформацію, що стала надбанням особистості, відклалася у
резерв довготривалої пам’яті і перебуває у стані постійної готовності до
застосування у конкретних навчальних і життєвих обставинах. Якість навчальних
досягнень є комплексним показником, що синтезує результативні характеристики
всіх етапів навчання, розвитку та становлення особистості. Критерії оцінювання
визначено як перелік кількісних і якісних ознак, які використовують для винесення
судження щодо виконання, продукту діяльності або як інструмент оцінювання.
Навчальність є відносно стійкою властивістю особистості, що відображає її
здатність до подальшого учіння.
Навчальні досягнення молодших школярів доцільно розглядати як синтез
результатів навчання (нормативно відповідної діяльності) й учіння – індивідуально
значущої діяльності здобувача освіти, в якій виявляються суб’єктні надбання
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особистості. До загальних властивостей навчальних досягнень віднесено
придатність для вимірювання, ранжування й оцінювання; залежність від
особистісних рис суб’єкта навчання; обумовленість мірою сформованості, етапом
діяльності, на якому фіксується результат; позитивний прояв навчальних здобутків;
комплексний характер; доступність результатів для дослідження на завершальній
стадії певного відрізка процесу навчання; прогнозованість.
Компетентнісні результати навчання молодших школярів розкриваємо в
дидактичному й психологічному планах – як інтегрований результат засвоєння
запроєктованої системи знань, способів діяльності, уміння виявляти ціннісні
ставлення, характеристики і ступінь оволодіння якими розрізняються залежно від
етапу засвоєння певної частини соціального досвіду, трансформованого в змісті
навчального предмета; особистісні якості, що позначається на здатності самостійно
діяти в навчальних і життєвих обставинах на основі сформованого досвіду.
Компетентності проявляються у таких аспектах: мотиваційному, що охоплює цілі –
результати, на досягнення яких спрямована діяльність, і мотиви, які спонукають до
діяльності; когнітивному, який виявляється у володінні учнем предметним змістом;
операційно-діяльнісному, представленому досвідом застосування предметних знань,
умінь і навичок; рефлексивному, вираженому здатністю учня здійснювати
самоконтроль, самоаналіз і самооцінювання власної діяльності. Означені
характеристики відображають структуру й водночас критерії сформованості
предметних компетентностей.
Результати теоретичного дослідження дають підстави заперечити твердження
про винятковість компетентностей як основного і кінцевого результату початкової
школи. Результативний складник початкової освіти являє собою ширше поняття, яке
охоплює такі компоненти змісту освіти, як знання, уміння, навички, ціннісні
ставлення та інші характеристики, що становлять передумову функціональної
грамотності особи та її компетентності.
Обґрунтовано взаємозв’язок і взаємообумовленість між цілями навчання і
результатами їх досягнення. Окреслено навчальні цілі, диференційовані за
спрямованістю на досягнення як об’єктивних, так і суб’єктних навчальних
результатів, та прийнятних для організації поточного (діагностувального,
розвивального) і підсумкового (нормовідповідного) оцінювання. На основі аналізу
вітчизняного досвіду з огляду на побудову об’єктів і процесів за ієрархією
складності та глибини когнітивних процесів визначено сфери в початковій освіті, до
яких доцільно застосовувати таксономії навчальних цілей: у нормотворчій
діяльності; для проєктування змісту навчання; у річному плануванні навчальної
діяльності учнів; під час планування навчальної діяльності учнів у межах системи
уроків; для розроблення інструментарію оцінювання навчальних досягнень учнів.
2. Визначено змістовий діапазон навчальних досягнень молодших школярів у
проєкції нової освітньої парадигми. Суттєвими для формування їхніх навчальних
досягнень встановлено такі компоненти: новий зміст освіти, заснований на
формуванні компетентностей, потрібних дитині для успішної самореалізації в
суспільстві; педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і
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батьками; орієнтація на потреби дитини в освітньому процесі, дитиноцентризм;
наскрізний процес виховання, який формує цінності.
Узагальнено поняття суб’єктних надбань особистості учня, яке є суттєвим для
сучасних підходів щодо інтерпретації навчальних досягнень. До їх числа віднесено
характеристики навчальної поведінки; особливості засвоєння навчального
матеріалу; володіння способами роботи з навчальним матеріалом, які залежать від
особливостей психічних процесів і впливають на характер відтворення, повторення,
застосування знань; організація учнем своєї самостійної роботи в класі, групі, парі.
На основі виявлення змістового діапазону навчальних досягнень учнів Нової
української школи встановлено орієнтири для методичної організації освітнього
процесу, в тому числі контролю й оцінювання: діяльнісно-результатний підхід до
визначення змісту навчального матеріалу; проєктування освітнього процесу за
структурно-смисловою схемою: взаємоузгоджені мета і результати навчання –
змістове забезпечення реалізації мети – методичний супровід досягнення
результатів – діяльнісні форми й методи навчання; орієнтація в навчанні на реальні
можливості кожної дитини; спрямованість на взаємопов’язане формування в учнів
ключових і предметних компетентностей, спільних для всіх компетентностей умінь;
інтегрованість змісту на основі ключових компетентностей і наскрізних умінь;
використання ефективних методик навчання, які враховують особливості розвитку
психічних процесів сучасних дітей; поєднання зовнішніх і внутрішніх мотивів
самонавчання, самоорганізації, самоконтролю учнів у різних видах ігрової і
навчальної діяльності; використання різних форм співпраці дітей у середовищі
навчання, яке здатне змінюватись залежно від мети діяльності.
3. Відстеження історичного розвитку теорій змісту освіти та еволюції змісту
початкової освіти дало змогу обґрунтувати дидактичні принципи, які забезпечують
визначення змісту навчання як ресурсу формування обов’язкових і очікуваних
результатів у початковій школі, а саме: науковості та послідовності, що відповідає
логіці розвитку теоретичного мислення учня; системності й систематичності в
побудові предметного змісту; наступності й послідовності в розгортанні змісту як у
межах одного року навчання, так і впродовж всього шкільного періоду;
взаємозв’язку змістового й процесуального аспектів навчання, що виявляється в
урахуванні всіх основних видів людської діяльності, відображених у предметах або
курсах навчального плану; структурної єдності змісту на різних рівнях його
формування, що передбачає рівнозначність і пропорційність навчальних
компонентів; посильності, яка позначається на об’єктивній складності та
суб’єктивній трудності змісту, зумовлених віковими можливостями учнів;
практичної й особистісної значущості для загальнокультурного, наукового,
технологічного розвитку особистості, для сучасної і майбутньої життєдіяльності
дитини; індивідуалізації і диференціації навчання.
Теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел із проблем
дидактики початкової освіти та аналіз досвіду експериментального дидактикометодичного супроводу формування в учнів предметних і ключових
компетентностей дозволили виявити актуальні ресурси для досягнення учнями
обов’язкових і очікуваних результатів. Описано практику реалізації змісту освіти
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різних рівнів під час створення двох поколінь стандартів освіти і навчальних
програм, методик навчання, дидактичного забезпечення навчання математики у
початковій школі.
4. На основі використання методів дедукції й узагальнення сформульовано
провідні функції навчальних предметів та інтегрованих курсів, а також відповідні
цим функціям кінцеві результати – систему предметних і надпредметних знань,
способів діяльності, предметних і ключових компетентностей. Функції предметів
вирізняються ступенем впливу на різні сфери процесу навчання, зокрема на:
цільову, що забезпечує розвиток творчої особистості, здатної до інтелектуального
засвоєння та емоційного сприйняття соціального досвіду; змістову, яка сприяє
цілісному вивченню й осмисленню окремих об’єктів з позиції різних освітніх
галузей; діяльнісну, що визначає провідний вид інтелектуальної або практичної
діяльності.
Розроблено й реалізовано в навчальних виданнях концептуальні ідеї створення
засобів навчання на компетентнісних засадах. Визначено методологічні підходи до
створення сучасного підручника як основного носія змісту освіти й ресурсу
формування обов’язкових і очікуваних результатів навчання, зокрема такі:
системний, що зумовлює поєднання теоретичних і практичних компонентів
навчання;
культурологічний,
що
встановлює
сукупність
предметних,
загальнонавчальних і загальнокультурних складників змісту з урахуванням
закономірностей розвитку особистості молодшого школяра; аксіологічний, який
визначає ціннісні основи процесу навчання за домінування цінностей саморозвитку і
самореалізації індивідуальності; діяльнісний, згідно з яким пізнавальна й практична
діяльність організовується як засіб формування і розвитку суб’єктності дитини;
особистісно зорієнтований, який сприяє особистісному зростанню учня, розвитку і
реалізації його природного потенціалу; компетентнісний, який забезпечує
формування в учня здатності актуалізувати, інтегрувати й застосувати набутий
досвід навчальної діяльності для розв’язування навчально-пізнавальних і життєвих
проблем.
5. На основі використання методів порівняння і узагальнення матеріалів
вітчизняної та зарубіжної літератури з проблем оцінювання навчальних досягнень
учнів, аналізу та систематизації здобутого досвіду дидактико-методичного
супроводу контрольно-оцінювальної діяльності в початковій школі визначено й
уточнено понятійний апарат проблеми контролю й оцінювання навчальних
досягнень молодших школярів. Зокрема сформульовано означення перевірки
навчальних досягнень як системи дій і операцій, необхідних для визначення
засвоєних учнями компонентів змісту освіти, тенденцій у їх розвитку; оцінювання
навчальних досягнень – як процедури формування кількісної та якісної
характеристик досягнутих у навчанні результатів; інструментарію контролю й
оцінювання досягнень – як опису дидактичних елементів змісту навчання, що
відображають певний рівень їх засвоєння; укладених у цілісну систему
контролювальних завдань, підпорядкованих певній дидактичній меті й призначених
для дослідження ступеню її досягнення; вимірювання досягнень – як визначення
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рівня здобутих учнем результатів виконання перевірних завдань незалежно від
результатів інших дітей.
Ретроспективний аналіз становлення контрольно-оцінювальної діяльності у
вітчизняній системі освіти дозволив виявити суттєві позиції, які вплинули на
формування такого виду діяльності в сучасній парадигмі функціонування
початкової школи.
Виокремлено й схарактеризовано види та функції контрольно-оцінювальної
діяльності вчителя початкової школи в контексті впровадження компетентнісно
орієнтованої освіти: стимулювальну, яка впливає на вольову сферу здобувача освіти
через переживання успіху чи невдачі; діагностувальну, яка вказує на причини
наявних результатів і може бути використана як індикатор необхідності модернізації
освітньої програми та методик навчання; формувальну, за допомогою якої
визначаються подальші навчальні дії здобувача освіти й формулюються чіткі цілі
майбутніх досягнень; орієнтувальну, що впливає на розумову активність дитини,
забезпечує усвідомлення нею суті діяльності та розуміння власних здобутків;
виховну, яка формує самосвідомість, конкретну адекватну самооцінку діяльності;
розвивальну, що сприяє формуванню інтелектуальних операцій (аналізу, синтезу,
порівняння, узагальнення, абстрагування, конкретизації та ін.) та розумових
процесів (пам’яті, мовлення, уваги та ін.); управлінську, що дає можливість
удосконалювати організацію освітнього процесу, виявляти проблеми та їх причини,
коригувати процес навчання; інформаційну, що надає дані щодо результатів
навчання для подальшого звітування перед суспільним замовником.
Обґрунтовано концептуальні ідеї формувального оцінювання – відстежувати
динаміку навчального поступу дитини й виявляти етап, на якому відбувається
перехід на якісно новий рівень засвоєння навчального змісту, а також мету
підсумкового контролю – здобути дані про рівень засвоєння учнями змісту освіти в
межах розділу або циклу навчальних тем. Розроблено перелік об’єктів
формувального і підсумкового контролю й оцінювання результатів навчання у
Новій українській школі з мовно-літературної, математичної і природничої галузей;
вибудовано їх ієрархію.
Розкрито сутнісні характеристики, розроблено змістове наповнення та
організаційне забезпечення реалізації функцій контролю й оцінювання навчальних
досягнень учнів у межах системи уроків взаємозв’язку з логікою розгортання
процесу навчання та особливостями змісту й перебігу його етапів.
6. Узагальнено характеристики рівнів навчальних досягнень у проєкції на
зміст початкової освіти. Науково обґрунтовано й розроблено загальні критерії
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, в яких на підставі опису
результативного складника Національної рамки кваліфікацій за першим рівнем
освіти відображений ступінь сформованості компонентів знань і умінь учнів;
характеристики формування суджень і комунікування; здатність дитини до навчання
і розвитку, автономність і відповідальність.
Теоретично обґрунтовано й розроблено показники вимірювання суб’єктних
надбань особистості учня, які є значущими для сучасної інтерпретації навчальних
досягнень. До їх числа віднесено характеристики навчальної поведінки; особливості
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засвоєння навчального матеріалу; володіння способами роботи з навчальним
змістом, які залежать від особливостей психічних процесів і впливають на характер
відтворення, повторення, застосування знань; організація учнем своєї самостійної
роботи в класі, групі, парі.
Сформульовано концептуальні положення, важливі для вимірювання
навчальних досягнень: дидактичне забезпечення контролю й оцінювання
навчальних досягнень учнів впливає на реалізацію освітнього процесу та на його
якість; здійснення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається
в чіткій відповідності до змісту навчальної діяльності; дидактико-методичне
забезпечення контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів повинно
передбачати педагогічні ресурси, спрямовані на формування як нормативно
визначених навчальних результатів, так і особистісних надбань здобувачів освіти;
реалізація особистісно орієнтованої парадигми освіти в контрольно-оцінювальній
діяльності виявляються у процесі визначення результатів навчання вчителем і
самооцінюванні своїх результатів учнями; система засобів контролю й оцінювання
навчальних досягнень учнів покликана максимально забезпечувати індивідуальний
підхід до кожної дитини; формування в учнів умінь, пов’язаних із самоконтролем і
самооцінюванням є обов’язковим складником навчальної діяльності; для
забезпечення об’єктивності в контрольно-оцінювальній діяльності учасників
освітнього процесу необхідний дидактичний інструментарій, створений на основі
стандартизованих вимог, які усталились у міжнародному досвіді освітніх
вимірювань; ефективність педагогічного супроводу контролю й оцінювання
навчальних досягнень учнів залежить від професійної компетентності вчителя.
7. Визначено дидактико-методичні вимоги до створення діагностувальних
завдань для формувального та підсумкового оцінювання результатів навчання з
різних освітніх галузей на основі їх провідних цілей: відстежувати динаміку
навчального поступу дитини й виявляти етап, на якому відбувається перехід на
якісно новий рівень засвоєння навчального змісту; здобути дані про рівень
засвоєння учнями змісту освіти в межах розділу або циклу навчальних тем. Для
цього оформлено процедуру підготовки діагностувальних завдань у систему
послідовних взаємопов’язаних дій. Методологічною підставою для розроблення
інструментарію обрано компетентнісний підхід до початкового навчання;
особистісно-орієнтований підхід, який передбачає урахування в побудові системи
вимірників потенційних можливостей кожної дитини; діяльнісний і
здоров’язбережувальний підходи.
Сформовано й апробовано на практиці педагогічні умови, необхідні для
створення інструментарію оцінювання: забезпечення реалізації функцій контрольнооцінювальної діяльності як невід’ємного складника цілісного освітнього процесу;
встановлення взаємозв’язку і взаємозалежності між цілями і результатами процесу
навчання, сприяння реалізації мети циклу уроків, освітньої галузі, початкової освіти
в цілому; урахування під час проєктування процесу навчання і визначення місця
контролювальних дій у системі уроків, структурних компонентів навчального
предмета або інтегрованого курсу, забезпечення реалізації їх функцій; використання
для оцінювання вчителем і самооцінювання результатів навчання об’єктивних,
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однозначно зрозумілих і значущих для учнів критеріїв, забезпечених чіткими й
доступними показниками, сформульованими в діяльнісній формі; застосування у
ході контрольно-оцінювальної діяльності завдань різних рівнів складності,
відповідних меті етапу навчання, що контролюється; відображення у вимірювальних
матеріалах змісту, засвоєного на етапі, що контролюється.
Розроблено й упроваджено в масову практику технологічні процедури
створення інструментарію оцінювання навчальних досягнень учнів, що
передбачають взаємоузгодження мети навчальної теми та очікуваних результатів її
засвоєння; прогнозування проміжних цілей і належних їм результатів для кожного
етапу вивчення теми, що дозволять виявити істотні для етапу характеристики; опис
дидактичних елементів змісту навчання, що задовольняє таким вимогам: зміст
завдань інструментарію пов’язується лише з навчальним матеріалом, який є
об’єктом оцінювання на етапі, що контролюється; рівень складності завдань
відповідає когнітивному рівню засвоєння навчального матеріалу на певному етапі
його опрацювання; завдання інструментарію призначаються для самостійного
виконання учнями, тому вміщені в них тексти, формулювання, настанови повинні
бути чіткими, лаконічними, однозначно зрозумілими учнями; викладена в них
інформація має описуватись лексикою, доступною дітям молодшого шкільного віку;
форма подання завдання обумовлюється дидактичною метою його використання
(завдання тестового характеру можуть пропонуватись, якщо діагностується
спроможність учня впізнати чи пригадати елемент змісту, або відтворити навчальну
інформацію за наданим еталоном; якщо метою виконання завдання є з’ясування
розуміння чи володіння вмінням застосовувати елемент змісту, то доцільно
використовувати завдання відкритого типу з короткою або розгорнутою відповіддю;
для визначення здатності учня використовувати набуті під час вивчення теми знання
чи вміння у змінених навчальних умовах, а також поєднувати їх із попереднім
досвідом діяльності, доцільно вміщувати контекстні або компетентнісно орієнтовані
завдання); для реалізації самоконтролювальної діяльності учня кожне завдання
піддається самооцінюванню (передбачаються зрозумілі й звичні для учнів символи
зворотного зв’язку, одним із яких буде позначатися ставлення дитини до виконаної
роботи, цим самим забезпечується інтерактивність інструментарію оцінювання);
результат виконання учнем завдань на певному етапі не є остаточним, він лише
може свідчити про якість засвоєння ним елементу змісту й надає учителю
інформацію для здійснення необхідної корекції процесу навчання конкретної
дитини, що дозволяє реалізувати індивідуальний і диференційований підходи до
контролю й оцінювання.
8. Підготовлено й апробовано ресурсне забезпечення для дидактикометодичного супроводу контрольно-оцінювальної діяльності в Новій українській
школі, що охоплює методику конструювання інструментарію формувального
оцінювання навчальних досягнень учнів; методику розроблення інструментарію для
технології вхідного діагностування навчальності учнів; методику конструювання
інструментарію підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів; методику
конструювання інструментарію оцінювання для державної підсумкової атестації.
Зазначене ресурсне забезпечення оформлено у вигляді авторського методичного
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посібника «Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого
навчання молодших школярів».
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної багатогранної
проблеми. Перспективними можна визнати такі аспекти її подальшої розвідки:
обґрунтування сутності та розроблення психологічних і дидактичних підходів до
формування в учнів молодшого шкільного віку спільних для всіх компетентностей
умінь, зокрема тих, що пов’язані із самоконтролювальною і самооцінювальною
діяльністю; удосконалення дидактико-методичного супроводу контролю й
оцінювання особистісних результатів навчання здобувачів освіти; визначення
оптимальних за обсягами контрольних процедур у початковій школі; розроблення
методичного забезпечення взаємодії учасників освітнього процесу в ході
контрольно-оцінювальної діяльності.
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АНОТАЦІЇ
Онопрієнко О. В. Дидактико-методичні засади контролю й оцінювання
навчальних досягнень молодших школярів. – Монографія.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. – Інститут педагогіки НАПН України,
Київ, 2021.
У дисертації подано результати теоретичного дослідження дидактикометодичних засад здійснення контролю й оцінювання навчальних досягнень
молодших школярів у контексті реалізації новітніх функцій контрольнооцінювальної діяльності. Розкрито зміст провідних категорій – навчальні
досягнення, досвід діяльності молодшого школяра, інструментарій контролю й
оцінювання навчальних досягнень, вимірювання досягнень, навчальність та ін.
Визначений змістовий діапазон навчальних досягнень учнів початкової школи в
проєкції нової освітньої парадигми. Розкрито дидактичні засади вироблення
критеріїв оцінювання навчальних результатів здобувачів початкової освіти;
розроблені критерії та показники вимірювання навчальних та особистісних
досягнень учнів молодшого шкільного віку. Обґрунтовано й розроблено методику
створення діагностувальних завдань для формувального та підсумкового
оцінювання результатів навчання, вхідного діагностування навчальності учнів з
різних освітніх галузей на основі їх провідних цілей. За результатами апробації
розробленої методики визначено методологічні засади і сформовано перелік
дидактичних вимог стосовно конструювання інструментів вимірювання освітніх
результатів на різних етапах процесу навчання.
Ключові слова: учень молодшого шкільного віку, зміст освіти, якість
навчальних досягнень, функції освітніх галузей, складники контрольнооцінювальної діяльності, інструментарій оцінювання.
Оноприенко О. В. Дидактико-методические основы контроля и оценивания
учебных достижений младших школьников. - Монография.
. – доктора педагогических наук по
Диссертация на соискание ученой степени
специальности 13.00.09 – теория обучения. – Институт педагогики НАПН Украины,
Киев, 2021.
В диссертации представлены результаты теоретического исследования
дидактико-методических основ осуществления контроля и оценивания учебных
достижений младших школьников в контексте реализации современных функций
контрольно-оценочной деятельности. Раскрыто содержание основных категорий –
учебные достижения, опыт деятельности младшего школьника, инструментарий
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контроля и оценивания учебных достижений, измерения достижений, наученность и
др. Определен содержательный диапазон учебных достижений учащихся начальной
школы в проекции новой образовательной парадигмы. Представлены дидактические
основы разработки критериев оценивания результатов учащихся начальной школы;
разработаны критерии и показатели измерения учебных и личностных достижений
младших школьников. Обоснована и разработана методика создания
диагностических заданий для формирующего и итогового оценивания результатов
обучения, входящего диагностирования наученности учащихся по разным
образовательным областям на основе их ведущих целей. По результатам апробации
разработанной методики определены методологические основы и сформирован
перечень дидактических требований по конструированию инструментов измерения
образовательных результатов на различных этапах процесса обучения.
Ключевые слова: учащийся младшего школьного возраста, содержание
образования, качество учебных достижений, функции образовательных областей,
компоненты контрольно-оценочной деятельности, инструментарий оценивания.
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The dissertation presents the results of theoretical research of didactic and
methodical bases of control and assessment of educational achievements of junior
schoolchildren under realization of the newest functions of control and assessment
activity.
The content of the leading categories is revealed and specified, i.e. educational
achievements, experience of activity of a junior schoolchild, tools of control and
assessment of educational achievements, measurement of achievements, learnability, etc.
The semantic range of educational achievements of primary school students in the
context of the new educational paradigm is determined. Competence results of junior
students teaching in didactic and psychological aspects are characterized as an integrated
result of mastering the designed system of knowledge, methods of activity, ability to
identify values, characteristics and degree of mastery which differ depending on the stage
of mastering a certain part of social experience; personal qualities affecting the child's
ability to act independently in educational and life circumstances based of the formed
educational experience. Aspects of the manifestation of competencies reflecting the
structure and at the same time the criteria for the formation of subject competencies are
highlighted.
The concept of subjective achievements of a student’s personality is generalized,
which is essential for modern approaches to the interpretation of educational
achievements. Didactic bases of elaboration of assessment criteria of educational results of
applicants of primary education are highlighted; criteria and indicators for measuring
educational and personal achievements of primary school students developed.
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The didactic principles providing definition of the training content as a resource of
formation of obligatory and expected results of primary education are substantiated; the
types and functions of control and evaluation activities of primary school teachers under
introduction of competency-oriented education are singled out and characterized.
The list of objects of formative and summative control and assessment of learning
outcomes in the language, literature, mathematics and natural sciences of the New
Ukrainian School is determined; their hierarchy is built. Didactic and methodological
requirements for the creation of diagnostic tasks for the formative and summative
assessment of learning outcomes in various educational fields based on their leading goals
are substantiated.
Conceptual provisions for measuring the educational achievements of junior
schoolchildren are theoretically substantiated and developed. On this basis, didactic and
methodological support for assessing learning outcomes based on the competency
approach is created and introduced into the mass practice – a method of developing tools
for different types of control and evaluation procedures, measuring materials,
organizational principles of their implementation in the educational process. The content
and organizational support for the implementation of the functions of control and
assessment of student achievement within the system of lessons in conjunction with the
logic of the development of the learning process is developed.
The following conceptual provisions that are important for measuring educational
achievements are formulated: didactic support of control and assessment of students’
educational achievements influencing the implementation of the educational process and
its quality; monitoring and assessment of students’ academic achievements is in strict
accordance with the content of educational activities; didactic and methodological support
of control and assessment of students’ academic achievements should provide pedagogical
resources aimed at the formation of normatively defined educational results and personal
achievements of students; the implementation of personality-oriented paradigm of
education in the control and assessment activities is manifested in the process of
determining the learning outcomes of the teacher and self-assessment of their results by
students; the system of means of control and assessment of educational achievements of
pupils is called to provide as much as possible an individual approach to each child; the
formation of students’ skills related to self-control and self-assessment is a mandatory
component of educational activities; to ensure objectivity in the control and assessment
activities of participants in the educational process requires didactic tools created on the
basis of the standardized requirements, which are enshrined in the international experience
of educational measurements; the effectiveness of pedagogical support of control and
evaluation of students’ academic achievements depends on the professional competence of
a teacher.
The author developed and piloted resource provision for didactic and
methodological support of control and assessment activities in the New Ukrainian School.
It includes the method of constructing tools for formative assessment of students’
achievements; methods of developing tools for the technology of incoming diagnosis of
students’ learnability; methods of constructing tools for summative assessment of
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students’ academic achievements; methods of designing assessment tools for the state final
certification.
The research materials can be used by primary school teachers, scholars and faculty
of higher education institutions for teaching psychological and pedagogical disciplines and
methods of education, to improve the skills of teachers in postgraduate education.
Key words: primary school student, content of education, quality of educational
achievements, functions of educational areas, components of control and assessment
activity, assessment tool.

