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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНОГО
ОЦІНЮВАННЯ
Анотація. У статті окреслено проблему використання сучасних цифрових технологій для
формувального оцінювання. Проаналізовано основні цілі оцінювання, такі як «оцінювання
для навчання», «оцінювання як навчання» й «оцінювання навчання», та зазначено, що перші
дві цілі реалізуються саме за допомогою формувального оцінювання. Проаналізовано
стратегії оцінювання, які може використовувати викладач для збирання даних про навчальні
досягнення студентів. Визначено цілі формувального оцінювання перед початком навчання,
в процесі навчання та наприкінці; а також методи формувального оцінювання.
Проаналізовано структуру процесу формувального оцінювання, що складається з шести
кроків. В сучасних умовах для реалізації формувального оцінювання доцільно
використовувати цифрові технології. Тому в статті запропонована класифікація цифрових
ресурсів, які можуть застосовуватися для формувального оцінювання на різних етапах
заняття та з різною метою, наведено приклади та опис використання деяких інструментів.
Розглянуті, зокрема, цифрові інструменти для створення вікторин, опитувань, онлайнтестувань, інтерактивних завдань з можливістю самостійної перевірки правильності їх
виконання, віртуальні дошки, сервіси створення хмар слів, карт знань, інфографіки та
візуалізації, ведення щоденників та журналів. Запропоновано різні напрямки використання
віртуальних дошок для формувального оцінювання та наведено відповідні приклади.
Дослідження, результати якого викладені в статті, проведено в рамках проекту
«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів
викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, №
586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.
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Вступ. В сучасному суспільстві інтеграція цифрових технологій в освітній процес
закладів освіти всіх типів стає необхідністю для ефективності та якості навчання,
враховуючи, що шлях до підвищення мотивації та заохочення студентів до навчання
прокладений їх пристрастю до застосування нових технологій та цифрових інструментів.
З появою сучасних педагогічних технологій в освіті проведені дослідження щодо
вивчення ролі цифрових технологій в освітньому процесі та їх впливу на поліпшення
освітнього середовища (Н.В. Морзе, В.Ю. Биков, А.М. Гуржій, В.В. Лапінський,
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О.М.Спірін, A. Baylor, D. Ritchie). Дослідження науковців свідчать, що цифрові
технології впливають на вдосконалення методів навчання та оцінювання, використання
яких позитивно впливає на знання та навички студентів.
Важливим сьогодні є питання оцінювання результатів навчальних досягнень тих,
хто навчається, особливо в умовах впровадження технологій Big Data. Дослідники
виокремлюють різні цілі оцінювання. Зокрема, Гевін Браун [12] визначає основні цілі
оцінювання через відповідь на питання: чи дає оцінювання користь? І відповідь на це
питання – так. Але оцінювання може бути корисним в різні способи, і в різних випадках
можуть використовуватися різні види оцінювання. Наприклад, підсумкове оцінювання
може бути корисним для учнів та студентів – його застосування дозволить оцінити їх
знання та компетентності, написати відгуки про їх досягнення для батьків. Ще одним
вигодонабувачем підсумкового оцінювання можуть бути заклади освіти, вчителі та
викладачі, оскільки батьки зможуть оцінювати, наскільки професійними є школи чи
заклади вищої освіти та вчителі й викладачі, які там працюють, враховуючи, наприклад,
рейтинги, які сформували їх випускники, і на основі такого оцінювання приймати
рішення, який заклад освіти та якого вчителя чи викладача обрати для подальшого
навчання своєї дитини. Але сьогодні, завдяки, перш за все, зміні парадигми освіти та
стрімкого розвитку цифрових інструментів, впровадження формувального оцінювання
стає більш актуальним і перспективним. При застосуванні технологій формувального
оцінювання отримується зворотній зв’язок, який дасть змогу досягти вдосконалення,
причому з обох боків: і з боку викладача – як він має змінити проектування освітнього
процесу: які зміни йому потрібно внести в педагогічну діяльність, методи чи технології,
які він використовує; і з боку студента – з якими навчальними завданнями він впорався
успішно, а над виконанням яких йому потрібно ще працювати додатково.
Формувальне оцінювання допомагає формувати навички “навчатися вчитися”, а
також залучати студентів як партнерів у цьому процесі. Воно також розвиває навички
студентів щодо пірінгового оцінювання та самооцінювання і допомагає їм розвивати
ефективні стратегії навчання [11].
Студенти, які активно беруть участь в процесі навчання, а не лише пасивно
слухають новий матеріал, при цьому навчаються оцінювати якість результатів своєї
роботи та роботи своїх однолітків за чітко визначеними критеріями, розвивають навички
для навчання протягом усього життя.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стратегії оцінювання, основні цілі
оцінювання та питання впровадження формувального оцінювання в освітній процес з
використанням цифрових засобів досліджували Барна О., Блек П., Браун Г., Ерл Л.,
Логвина І., Локшина О., Рождественська Л. та ін.
Основні цілі оцінювання можна окреслити таким чином [10]:
 Оцінювання для навчання відбувається тоді, коли викладачі використовують
висновки про прогрес студентів для внесення змін до організації навчання
(формувальне оцінювання).
 Оцінювання як навчання відбувається тоді, коли студенти обмірковують і
контролюють свій прогрес для формування своїх навчальних цілей (формувальне
оцінювання).
 Оцінювання навчання відбувається тоді, коли викладачі використовують
результати навчання студентів для оцінювання досягнень у порівнянні з цілями
та стандартами (підсумкове оцінювання).
Нова освітня стратегія України передбачає зміни підходів до оцінювання результатів
навчальної діяльності студентів. Одним із таких підходів є застосування формувального
оцінювання, яке відноситься до оцінювання, яке сприяє поліпшенню навчання.
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Формувальне оцінювання (або оцінювання для навчання) - це процес пошуку та
інтерпретації даних, які студенти й їхні викладачі використовують для того, щоб
вирішити, як далеко студенти вже просунулися у своєму навчанні, та куди їм необхідно
рухатися і як зробити це найкращим чином [7].
Локшина О. на основі аналізу тлумачень поняття «формувальне оцінювання»
зарубіжними вченими Перрену Ф., Коуві Б.та Беллом Б., Блеком П. сформулювала
означення: «Формувальне оцінювання розуміється як інтерактивне оцінювання
учнівського прогресу, що дає змогу вчителям визначати потреби учнів, адаптуючи до
них процес навчання» [4]. Формувальне оцінювання дає можливість студентам
усвідомлювати й відслідковувати особистий прогрес і планувати за допомогою
викладача подальші кроки у навчанні.
Для успішного впровадження технологій формувального оцінювання сьогодні
можна використовувати сучасні цифрові технології та інструменти.
Метою статті є класифікація цифрових інструментів для формувального
оцінювання в залежності від його цілей в освітньому процесі та визначення особливостей
їх використання для формувального оцінювання.
Теоретичні основи дослідження.
Для більш ефективного оцінювання викладач може застосовувати різні стратегії
оцінювання (рис. 1) [3].

Рис. 1. Стратегії оцінювання
Формувальне оцінювання використовується в тих випадках, коли студенти
аналізують свій процес навчання в ході опрацювання навчального матеріалу [5]. При
цьому змінюються цілі, методи та інструменти оцінювання. Цілі формувального
оцінювання подано на рис 2.
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Цілі формувального оцінювання
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Рис. 2. Цілі формувального оцінювання
Для реалізації формувального оцінювання можуть використовуватися різні методи
(рис. 3):

Рис. 3. Методи формувального оцінювання
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Структуру процесу формувального оцінювання можна подати у такому вигляді
(рис.4):

Рис. 4. Структура процесу формувального оцінювання
Завершаючий етап в процесі формувального оцінювання полягає в усуненні
прогалин між тим, де студент знаходиться в теперішній час і тим, чого прагне досягти в
майбутньому. Як тільки одна прогалина усувається, визначаються нові цілі навчання,
тобто цикл формувального оцінювання відновлюється.
Виклад основного матеріалу. Для успішного впровадження технологій
формувального оцінювання сьогодні доцільно використовувати сучасні цифрові
інструменти.
В залежності від цілей формувального оцінювання цифрові інструменти, можна
використовувати на різних етапах заняття. Їх класифікація подана в таблиці 1.
Таблиця 1.
Класифікація цифрових інструментів
Група цифрових
інструментів

Приклади цифрових інструментів

Сервіси для створення
вікторин, опитувальників,
онлайн тестувань

kahoot.com,
socrative.com,
mentimeter.com, onlinetestpad.com,
quizlet.com,
quizizz.com,
triventy.com, www.strawpoll.me

Віртуальні дошки

padlet.com, trello.com, twiddla.com,
whiteboard.org, realtimeboard.org

Можливості використання
для формувального
оцінювання відповідно до
цілей формувального
оцінювання (рис.2)
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Мультисервіси для
створення інтерактивних
завдань
Сервіси для створення хмар
слів

learningapps.org, studystack.com

Сервіси для створення карт
знань

mindmeister.com,
mindmapninja.com, coogle.it,
bubble.us, mindomo.com,
mind24.com, wisemapping.com,
spiderscribe.net
piktochart.com, canva.com, visual.ly,
prezi.com, thinglink.com

Сервіси для створення
інфографіки та візуалізації

answergarden.ch,
tagхedo.com

wordart.com,

Google-сервіси

google-документи, googleпрезентації, google-таблиці

Сервіси для ведення
щоденників та журналів

wordpress.com, blogger.com,
tumblr.com, facebook.com,
twitter.com, instagram.com, форуми
(в тому числі в LMS Moodle)

Розглянемо використання деяких з них.
В Київському університеті імені Бориса Грінченка студентам спеціальності
«Початкова освіта» було запропоновано ознайомитися з особливостями застосування
різних цифрових інструментів для формувального оцінювання [1]. Після цього у березні
2019 року проводилось опитування за допомогою інструменту answergarden.ch, в якому
взяло участь близько 50 студентів. Вони мали зазначити лише три найбільш популярні
серед студентів онлайнові засоби для майбутнього використання при формувальному
оцінюванні. Особливістю інструменту answergarden.ch є створення хмари слів із
отриманих відповідей, у якій варіанти відповідей, що зустрічаються частіше,
відображаються більшим шрифтом. На рисунку 5 відображено результат проведеного
опитування. Як бачимо, найбільш популярними серед опитаних студентів є ресурси
learningapps.org (27 відповідей), kahoot.com (20 відповідей) та padlet.com (17 відповідей).

Рис. 5. Цифрові інструменти формувального оцінювання
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До групи інструментів для реагування в класі відносяться так звані
клікери (Socrative, Kahoot, Plickers тощо), які дозволяють збирати в реальному часі дані
від студентів для отримання швидкого зворотного зв'язку.
Цікавим за способом отримання даних є цифровий інструмент Plickers, що
передбачає використання карток з кодуванням на папері і при цьому не вимагається
наявність електронних пристроїв у студентів для проведення оцінювання. Викладачу
потрібно лише створити обліковий запис на сайті Plickers.com. Ознайомившись з
доступними онлайновими правилами викладач може створити банк питань і почати
використовувати Plickers (рис. 6).

Рис. 6. Бібліотека запитань в Plickers
Цифровий інструмент Socrative призначений для створення тестів з наступним
використанням комп’ютерів чи мобільних гаджетів. З його допомогою викладач може
створювати опитувальники з відкритими питаннями, тести з варіантами відповідей,
може запускати командну гру (рис. 7) або ж озвучувати запитання усно.

Рис. 7. Приклад відображення екранної сторінки програми Socrative під час командної
гри
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Студенти приєднуються до електронної вікторини за посиланням, а результати їх
відповідей обробляються програмою. Викладач отримує статистику для студентів всієї
групи, кожного студента і зведену таблицю результатів (рис. 8). Сервіс має інтуїтивно
зрозуміле меню і використовується для швидкого створення інтерактивних
опитувальників: вікторин, опитувань, тестових запитань, обговорень.

Рис. 8. Приклади результатів опитування при використанні Socrative
Для швидкого отримання даних від студентів використовують також віртуальні
дошки, які відносять до Інтернет сервісу для підтримки спільної (групової та
колективної) роботи користувачів.
В освітньому процесі віртуальні дошки можуть бути використані для таких цілей
(рис.9):

Рис. 9 Напрямки використання віртуальних дошок
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Наприклад, віртуальна дошка Padlet доступна на 37 мовах, зокрема й українською
мовою. Після реєстрації (також можна скористатися акаунтами Google і Facebook) на
екрані відображається чистий простір – стіна, яку відразу можна почати наповнювати
контентом. Так створену сторінку Padlet можна відправити в соціальні мережі, зберегти
у вигляді електронного документа в форматах PDF, Excel, CSV, отримати RSS або
відправити електронною поштою, вставити в свою веб-сторінку або блог за допомогою
html-коду і навіть використовувати мобільну версію за QR кодом.
За допомогою віртуальної дошки Padlet викладач може створити стіну з блоків,
розміщених один біля одного, полотно з довільним розміщенням написів, трансляцію з
впорядкованим вмістом зверху вниз, сітку з блоками в рядок, полицю з вмістом в
стовпчиках та стіну-чат.
Наведемо приклади використання використання віртуальної дошки Padlet на різних
етапах заняття відповідно до різних цілей формувального оцінюванння. На рисунку 10
представлено результати опитування перед початком навчання для виявлення
навчальних потреб студентів та визначення, наскільки вони ознайомлені з тим
матеріалом, який планується розглянути на занятті.

Рис.10. Приклад використання віртуальної дошки перед початком заняття
Приклад використання віртуальної дошки на рисунку 10 демонструє результат
виконання студентами групових завдань в процесі навчання - презентації результатів
роботи кожної групи з можливістю коментування та внесення пропозицій та зауважень.
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Рис. 11. Приклад використання віртуальної дошки в процесі навчання
На рисунку 12 наведено приклад використання віртуальної дошки для рефлексії
наприкінці останнього заняття курсу.

Рис.12. Приклад використання віртуальної дошки наприкінці заняття для рефлексії
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Висновки. На сучасному етапі трансформації освіти формувальне оцінювання є
одним з найбільш ефективних видів оцінювання, яке передбачає вдосконалення як
студента, так і викладача. На відміну від підсумкового оцінювання, яке лише фіксує
результат навчальних досягнень студента, формувальне оцінювання надає можливість
студентові усунути прогалини за рахунок зворотного зв’язку та підтримки викладача та
отримати кращий результат. Широкі можливості для реалізації формувального
оцінювання розкриваються з використанням цифрових технологій. Цифрові інструменти
різних типів можуть застосовуватися на різних етапах заняття в залежності від мети
формувального оцінювання, а їх використання допоможе підвищувати мотивацію та
заохочувати студентів до навчання.
Перспективи подальших досліджень спрямовані на дослідження можливостей
впровадження технологій формувального оцінювання під час «перевернутого» навчання
з використанням електронних навчальних курсів.
ПОДЯКА
Дослідження, результати якого викладені в статті, проведено в рамках проекту
«Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів
викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти,
№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Ця стаття відображає лише погляди
автора, і Європейська Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання
інформації, що міститься в ній.
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Abstract. The article deals with the problem of using modern digital technologies for formative
assessment. The main objectives of the assessment, such as "assessment for learning", "assessment
as learning" and "assessment of learning", are analyzed, and it is stated that the first two objectives
are realized precisely by means of formative assessment. The evaluation strategies that the teacher
can use to collect data on student achievements is analyzed. The objectives of formative assessment
before the beginning, during the process of work and at the end of the lesson are determined; as well
as methods of formative assessment. The structure of the formative assessment process consisting
of six steps is analyzed. In today's conditions, for the implementation of formative assessment, it is
expedient to involve digital technologies. Therefore, the article proposes a classification of digital
resources that can be used for formative assessment at different stages of the occupation and for
different purposes, examples are given and a description of possible use of resources of each
specified category. In particular, such digital resources as quizzes, surveys, online tests, virtual
boards, multiservices for creating interactive tasks with the possibility of self-checking their
correctness, word-of-mouth word services, mindmaps, services for creating infographics and
visualization, keeping diaries are considered. Different ways of using virtual boards for formative
assessment are offered, and examples are given of their application before the beginning of the class,
in the process of work and at the end of the lesson for reflection. The research leading to these results
received, within the framework of the Modernization of Pedagogical Higher Education by
Innovative Teaching Instruments. MoPED – KA2 CBHE – 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2CBHE-JP.
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