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Ходжаєва Джемілє, 

Хаітова Мерджен 

 

ДЕЯКІ МЕТОДИ ФОРМАЛЬНОГО ТА НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Оцінка відіграє вирішальну роль у викладанні та навчанні, і важливо 

пам’ятати, що будь-які бар’єри, з якими студенти стикаються в процесі 

навчання, можуть бути посилені, коли мова йде про оцінку. Рівень 

засвоєння матеріалу часто оцінюються шляхом виставлення підсумкової 

оцінки. Вона, як правило, має вирішальне значення при вступі до 

університету або працевлаштуванні тощо. То ж цілком зрозуміло, що для 

дітей з особливими освітніми потребами такі іспити з високими ставками 

можуть бути надзвичайно складними та мати вирішальне значення у 

їхньому подальшому житті. Тому спробуємо з’ясувати, які методи 

формального та неформального оцінювання можна застосовувати, щоб ця 

категорія дітей мала шанс на майбутнє.  

По-перше, діти з особливими освітніми потребами мажуть самі брати 

участь у визначенні власних цілей та вимірюванні власного прогресу. Це 

так звані SMART цілі (КВАДРАТ), які є: конкретні, вимірювані, досяжні, 

реалістичні та тимчасові. Деяким учням також можуть знадобитися 

індивідуальні цілі, які допоможуть їм виміряти свій соціальний, емоційний 

та поведінковий прогрес, а також прогрес у навчанні. 

Вчителі можуть використовувати різні засоби, щоб допомогти 

студентам записати свій прогрес. Ось декілька з них для прикладу: 

 створювати візуальні графіки особистісного прогресу; 

 після завершення якогось етапу завдання, коли кінцева мета 

досягнута, додавати до загальної картини картки зі своїми 

іменами; 

 контрольні списки цілей: фіксування власного прогресу у 

груповій роботі. 

Ретельно обумовлена оцінка роботи учнів при виконанні конкретних 

навчальних завданнях призводить до зниження рівня тривожності, і дає не 

лише інформацію про кінцевий результат володіння мовою, але й про 

зусилля та наполегливість, що були прикладені при виконанні того чи 

іншого завдання. 

Багатосенсорне оцінювання, так само, як учні, які мають особливі 

освітні потреби користуються можливістю мультисенсорного навчання, 

вони можуть бути оцінені за допомогою багатосенсорного підходу. 

Наприклад, щоб оцінити розуміння тексту чи граматики, вчителі можуть 
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попросити студентів продемонструвати своє розуміння, створюючи 

картини, символи, діаграми, аудіо чи відеозаписи, які в подальшому 

будуть зараховані як результат чи підстава для оцінки. Самооцінка є ще 

одним корисним інструментом, який може бути використаний для 

неформальної оцінки в класі. Оцінювання власної роботи дає учням 

можливість підвищити свою обізнаність щодо галузей мовної підготовки, 

які вони повинні розвивати, а також інших навичок, таких як організація та 

управління часом. Вона також заохочує автономію учнів і підвищує 

самооцінку, оскільки студенти відчувають себе здатними взяти під свій 

контроль власне навчання. Іншою важливою перевагою є те, що учні 

порівнюють свою роботу з власною попередньою діяльністю, а не з 

роботою інших, тому вони можуть зосередитися на своєму прогресі в часі. 

І навпаки, оцінюючи роботу своїх однолітків, діти з особливими освітніми 

потребами можуть обрати для себе цікавий зразок, яки й вподальшому 

використають для підтримки свого навчання. Вони спостерігають, як їхні 

однокласники діють в різних навчальних ситуаціях, і це дозволяє їм 

свідомо замислюватися над власними стратегіями навчання і ставати більш 

самостійними.  

Зазвичай навчальні посібники для вчителів вже вміщують розроблені 

тести на визначення прогресу, проте вчителі самостійно можуть 

адаптувати їх для роботи з учнями з особливими освітніми потребами. Так, 

варто брати до уваги тип завдань, об’єм тексту, розмір шрифту, макет 

сторінки, а також чіткість інструкцій та адаптувати їх для задоволення 

конкретних потреб учнів. Існують також допоміжні технології, які 

допомагають зменшити бар’єри в навчанні, надаючи учням можливість 

використовувати альтернативні способи демонстрації розуміння засвоєного 

матеріалу. Наприклад, технологія текстової мови, яка передбачає 

створення особистого відеорепортажу або влогу, система управління 

навчанням LMS, яка дозволяє учням здійснювати перевірку орфографії під 

час написання завдань, або використання програмного забезпечення для 

розпізнавання голосу тощо. Ці технології допомагають учням з 

особливими освітніми потребами досягти навчальної мети і продемон-

струвати її рівень сформованості, не відчувати внутрішнього дискомфорту.  
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