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Анотація.  

У методичній розробці розкрито практичні питання педагогічного 

контролю та оцінювання на уроках французької мови у загальноосвітніх 

навчальних закладах в умовах дистанційного навчання. Розглянуто різні 

форми контролю та оцінювання та підібрані  конкретні  засоби ІКТ для 

успішної реалізації  таких цілей контролю як: контролююча, навчальна, 

мотиваційна, діагностико-коригувальна, виховна.  

Реалізовано рекомендації МОН щодо формувального та підсумкового 

оцінювання, яке може здійснюватися у синхронному або асинхронному 

режимі. У розробці представлена добірка вправ та тестів для контролю та 

самоконтролю до теми «Професії», яка вивчається учнями 7 класу у 

рамках курсу « Pixel 3» видавництво Clé International.  
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Вступ 

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання, дистанційне 

навчання не є винятком. Метою даної розробки є підвищення 

ефективності оцінювання досягнень учнів в умовах дистанційного 

навчання та  реалізація різних форм контролю. 

За рекомендацією МОН, основною метою оцінювання учнів в умовах 

дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення 

зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації щоденного 

освітнього процесу варто надавати пріоритет формувальному 

оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування 

засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. 

Результати виконаних учнями самостійних робіт мають 

використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, 

планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в 

умовах дистанційного навчання [6]. 

Використання різних видів і методів / технік оцінювання особливо 

важливо при особисто-орієнтованому підході до навчання. Учні 

отримують можливість продемонструвати свої знання і вміння, 

визначити те, над чим їм необхідно працювати надалі. Вчителі 

отримують інформацію, необхідну для того, щоб допомогти учням 

досягти глибшого розуміння навчального змісту і стати незалежними 

в навчанні [3, c. 6]. 
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Вміле застосування різних видів, методів і технік оцінювання для 

збору даних про рівень розуміння теми, сформованості навичок учнів 

дозволяє вчителю диференціювати навчання, тобто врахувати потреби 

і можливості кожного учня, а учням - контролювати власне навчання і 

сформувати максимум компетенцій, необхідних їм як в процесі 

навчання, так і в подальшому житті. 
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1. Реалізація оцінювання та контролю в умовах дистанційного 

навчання 

В умовах дистанційного навчання більшість вчителів зіткнулися з 

необхідністю напрацювання дидактичного матеріалу за допомогою 

комп’ютерних навчальних програм та сервісів.  

Основні веб-інструменти, які найчастіше використовуються для 

створення шаблонів та інтерактивних завдань: 

● Сервіси для створення середовища спільного навчання сайти Google 

ClassRoom,  Moodle,   Edmodo, Mій клас, Classdojo. 

● Сервіси для створення інтерактивних робочих листів, середа для 

спільної групової роботи - текстові документи Google 

https://docs.google.com,  Canva  https://www.canva.com/  

● Середовище для спільного планування - календар Google 

https://www.google.com/calendar/  

● Сервіси для створення інтерактивних тестів самоперевірки з різних 

предметів Learningapps https://learningapps.org/, Wizer http://wiser.me/, 

Liveworksheets https://www.liveworksheets.com/, Quizizz 

https://quizizz.com/,  Quizlet https://quizlet.com/, Kahoot https://kahoot.it/.  

У багатьох з них є елементи  гри, новизни, незвичності,  заохочення, 

які дуже подобаються учням. Тому використання навчальних програм 

та вправ, створених за допомогою інформаційних технологій 

допомагає підвищити мотивацію  учнів, реалізує індивідуалізацію 

навчання, розвиває творчі здібності та сприяє позитивному 

https://docs.google.com/
https://www.canva.com/
https://www.google.com/calendar/
https://learningapps.org/
http://wiser.me/
https://www.liveworksheets.com/
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/
https://kahoot.it/
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емоційному фону під час уроку. Використання таких інтерактивних  

вправ підвищує швидкість передачі інформації учням, розвиває 

пам’ять, увагу, уяву. Щодо мовленнєвих компетенцій, то 

використання комп’ютерних технологій (КТ) сприяє розвитку 

навичок аудіювання, письма, читання [7]. 

Використання КТ дозволяє реалізувати всі  форми контролю: 

фронтальну, групову, індивідуальну, комбіновану, самоконтроль, 

взаємоконтроль в умовах дистанційного навчання.  А також 

реалізувати функції контролю, такі як: 

–   контролююча, що передбачає визначення рівня досягнень окремого 

учня для  виявлення рівня готовності до засвоєння нового матеріалу; 

–  навчальна, що зумовлює таку організацію оцінювання, коли його 

здійснення сприяє повторенню, вивченню, уточненню й поглибленню 

знань, їхньої систематизації, вдосконаленню навичок і вмінь; 

– діагностико-коригувальна, що передбачає з'ясування причин 

труднощів, які виникають у учня в процесі навчання, виявлення 

прогалин у знаннях і вміннях та внесення корективів, спрямованих на 

усунення цих прогалин; 

– стимулювально-мотиваційна, що визначає таку організацію 

оцінювання навчальних досягнень учнів, коли здійснення оцінювання 

стимулює бажання поліпшити свої результати, розвиває 

відповідальність, формує позитивні мотиви навчання; 

– виховна, що полягає у формуванні вміння відповідально й 

зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й 

самоконтролю, сприяє розвитку працелюбності, активності та інших 

позитивних якостей особистості [4, c. 192]. 



8 
 

Використання інтерактивних форм контролю, розроблених за 

допомогою ІТ усуває упереджений підхід до оцінювання  знань учнів. 

Інтерактивні форми контролю також є ефективним засобом 

заохочення до навчально-пізнавальної діяльності і підвищують 

відповідальність учня за результати навчання. Представлені 

електронні сервіси дозволяють реалізувати оцінювання результатів 

навчальної діяльності у синхронному або асинхронному режимі, 

рекомендовані МОН для дистанційного навчання [6]. 

Для того щоб вчитель ефективно використовував інтерактивні 

технології слід:   

-поступово використовувати ці технології (ретельно готуючи вправи), 

поки учні звикнуть до них;  

-не зловживати, безмірно використовуючи лише ці технології; 

-не перетворювати уроки на " ігри заради ігор ";  

-давати учням випереджувальні завдання для самостійної підготовки 

(прочитати, продумати, виконати);  

-на одному занятті використовувати одну, у окремих випадках дві 

інтерактивних технології;  

-після виконання вправ обов'язково проводити рефлексію.  

Представлена методична розробка представляє собою добірку вправ 

та тестів до теми «Prépare a l`avenir. Orientation professionelle», яка 

вивчається учнями 7 класу у рамках курсу « Pixel 3» видавництво Clé 

International. Вправи були розроблені як додаткові для курсу та мали 

на меті підвищити рівень засвоєння даної теми.  

Згідно з програмою МОН засобами іноземних мов учнів орієнтують 

на: 
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•  уміння розповідати про перспективи свого професійного вибору;  

• готовність до прояву своєї обізнаності та свого ставлення до 

фінансових можливостей сучасних професій [9, с.8]. 

Мовний інвентар теми «Робота і професія»: 

- характеристика професій,   

- нахили та здібності, вибір професії 

-  професійні якості [9, с. 43]. 

До граматичного матеріалу теми включено майбутній час Futur simple 

(повторення), ступені порівняння прикметників (повторення) та 

вирази цілі та необхідності les expression du but et de la necessité. 
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2. Організація формувального оцінювання в опрацюванні 

лексичного матеріалу. 

Для організації синхронного, асинхронного контролю та самоконтролю 

були задіяні наступні сервіси.  

 2.1 Сервіс  https://quizlet.com/ 

Для кращого засвоєння лексики учням було запропоновано дві вправи 

у додатку https://quizlet.com/, з якими можна ознайомитися у додатках 

1 та 2 та за посиланням:  

Métiers / Назви професій 

 https://quizlet.com/504951794/metiers-flash-cards/?x=1jqt 

Métiers (les formes feminins) / Назви професій у жіночому роді 

https://quizlet.com/507678434/metiers-le-feminin-flash-cards/?x=1qqt 

Додаток Quizlet пропонує 5 видів роботи з лексикою:  

1. Cartes (слово та його переклад, або значення) 

2. Apprendre (вивчення: вправа з множинним вибором) 

3. Ecrire (письмо: написати переклад) 

4. Dictée (диктант: записати на слух) 

5. Test (декілька вправ з перекладом, множинним вибором та ін.) 

Значною перевагою цього додатку є те, що у картах є можливість 

додати вимову слова. Це дуже важливо в умовах дистанційного 

навчання, коли контакт з вчителем обмежений у часі. Це значно 

знижує кількість помилок у вимові учнями нових слів. Я ці вправи 

використовувала як для самоконтролю учнів, так і для оцінювання 

засвоєння лексики. Це дуже легко зробити, тому що за проходження 

https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/504951794/metiers-flash-cards/?x=1jqt
https://quizlet.com/507678434/metiers-le-feminin-flash-cards/?x=1qqt
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кожного з етапів програма розраховує ефективність опрацювання у 

відсотках.  

                2.2 Сервіс  https://wordwall.net/  

Додаткові вправи для опрацювання лексики розроблені у додатку 

https://wordwall.net/ 

Цей сервіс дозволяє на основі одного контенту зробити декілька ігор, 

що дуже зручно для вчителя, а для учнів вносить елемент новизни. 

Посилання на філворд : https://wordwall.net/play/7667/410/554 

Посилання на квіз: https://wordwall.net/play/7667/410/269 

Посилання на “Знайди відповідність”: 

 https://wordwall.net/play/7667/410/211 

Фото філворда у додатку № 3 

Фото квіза у додатку № 4 

Фото “Знайди відповідність “ у додатку № 5 

2.3 Сервіс  https://learningapps.org/.   

Одна з задач опрацювання лексичного матеріалу - вміти 

охарактеризувати професію. Для цього було створено гру у додатку 

https://learningapps.org/.  Правила гри: 

Trouvez les définitions des métiers. ( Знайдіть значення професій) 

Faites attention! Un élément est intrus! (Зверніть увагу! Один елемент 

зайвий!)  

Значення слів, наведених у цій вправі, взято з електронного 

французького словника La Rousse https://www.larousse.fr/ 

Посилання на гру: https://learningapps.org/display?v=p4wb6619t20 

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/play/7667/410/554
https://wordwall.net/play/7667/410/269
https://wordwall.net/play/7667/410/211
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://www.larousse.fr/
https://learningapps.org/display?v=p4wb6619t20
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Фото гри у  додатку № 6 

Ще одна гра у додатку https://learningapps.org/ для того, щоб актуалізувати 

необхідні компетенції для різних професій. Правила гри: 

Placez les métiers dans les catégories données!(Розташуйте професії за 

категоріями) 

Ігрове поле поділено на три частини: професії кооперації, творчі професії 

та технічні професії. По черзі з’являються  назви професій, які при бажанні 

можна також прослухати. Карточку з професією необхідно перетягнути у 

відповідну категорію. 

Посилання на гру: https://learningapps.org/display?v=pz4izmfea20 

Фото гри у додатку № 7 

2.4 Для аудіювання дуже зручно використовувати додаток 

https://edpuzzle.com, у якому є можливість загружати будь-яке відео,  та 

редагувати його для навчальних цілей.   Упродовж відео ми маємо 

можливість розташувати 3 види запитань: множинний вибір, відкрите 

питання та нотатку. Для контролю розуміння я використовую зазвичай 

відкрите питання та множинний вибір. У цьому додатку є можливість 

додавати класи та відстежувати прогрес учнів, та навіть скільки разів він 

передивився відео. Але можна і просто поділитися посиланням, тоді ця 

вправа буде для самоконтролю. Правильні відповіді на запитання з 

множинним вибором показуються одразу ж. 

Посилання на відео: 

https://edpuzzle.com/media/5ee7d1a590ca3f3f27c0c628 

Фото у додатку № 8 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/display?v=pz4izmfea20
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/media/5ee7d1a590ca3f3f27c0c628
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3.  Засоби оцінювання при опрацюванні граматичного матеріалу 

До граматичного матеріалу у рамках цієї теми відноситься повторення 

Future Simple та ступенів порівняння прикметників та вивчення виразів 

мети та необхідності.  

2.1 Для пояснення, а також для вправ на перевірку матеріалу ми 

використовували додаток https://app.wizer.me. Це панель приладів, у якій 

можна створювати як презентації, так и вправи. На цьому веб-сайті  

створено невеличку презентацію з виразами цілі, необхідності та надано 3 

вправи: дві вправи з відкритими запитаннями та одна вправа на з’єднання 

двох елементів. Дану  вправу можливо використовувати як домашнє 

завдання, для того щоб повторити необхідний матеріал та виконати 

завдання.  У цьому додатку теж можно додавати класи, але ми 

використовували посилання. Написання зворотнього зв'язку 

налаштовується окремо: учень може бачити правильні відповіді на тестові 

запитання, на відкриті запитання зворотній зв'язок надсилає вчитель.   

Фото вправи у додатку №9  

2.2 За допомогою сервіса https://quizizz.com/  можна створювати  тестові 

завдання з різними видами запитань. Є функції обмеження часу та показу 

правильної відповіді. За допомогою таких вправ можна здійснювати 

формувальне оцінювання, коли учні відслідковують власний прогрес. 

Також у цих вправах добре реалізується змагальний елемент. 

Текст вправи у додатку № 10 

2.3 Сервіс Kahoot  https://kahoot.it/  дозволяє створювати ігри у реальному 

часі. Учні заходять до гри за кодом, вчитель починає гру.  Цей сервіс 

доцільно використовувати для групової роботи (запитання можна 

транслювати на загальний екран). За кожну правильну відповідь  гравцю 

https://app.wizer.me/
https://quizizz.com/
https://kahoot.it/
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нараховуються бали, в кінці гри показується дошка лідерів. Приклади 

запитань можна побачити у додатку № 11 

Посилання на гру: 

https://create.kahoot.it/share/les-comparaisons/76d70c98-8eb9-4492-b353-

a14a63918483 

https://create.kahoot.it/share/les-comparaisons/76d70c98-8eb9-4492-b353-a14a63918483
https://create.kahoot.it/share/les-comparaisons/76d70c98-8eb9-4492-b353-a14a63918483
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4. Організація асинхронного тематичного оцінювання 

В умовах дистанційного навчання за рекомендаціями МОН Оцінювання 

результатів навчальної діяльності може здійснюватись у синхронному або 

асинхронному режимі. Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання 

рекомендовано налаштувати опцію проходження тесту один раз та 

обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту , 

повідомляти результати (у разі неавтоматизованої перевірки робіт) 

індивідуально після здачі робіт всіма учнями. Усім цім вимогам відповідає 

сервіс  Classtime https://www.classtime.com/ За допомогою цього сервісу 

можливо здійснювати як синхронне там асинхронне оцінювання. 

Кожна нова сесія тесту налаштовується індивідуально, є можливості 

обмежити час, кількість спроб на відповідь, не показувати одразу 

правильні відповіді,  перемішувати запитання, увімкнути опцію рефлексії 

учнів. Цей сервіс підходить до тематичного підсумкового оцінювання. 

Приклад тематичної контрольної роботи за посиланням: 

https://www.classtime.com/share/3f8e82ce-c38c-4250-b905-e382242c446 

Текст контрольної роботи  у додатку № 12 

 

https://www.classtime.com/
https://www.classtime.com/share/3f8e82ce-c38c-4250-b905-e382242c446
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Висновки 

Використання електронні сервіси та веб-інструментів в умовах 

дистанційного навчання є необхідною складовою організації навчального 

процесу. Вони можуть використовуватися як для контролю, так и для 

самоконтролю. За допомогою них можна реалізувати тематичне, поточне, 

формувальне оцінювання. Учитель може також  організувати 

самооцінювання учнями успішності своєї роботи, надіславши їм ключі для 

самоперевірки. Вправи, створені за допомогою інформаційних технологій 

допомагають підвищити мотивацію  учнів, реалізує індивідуалізацію 

навчання та сприяє позитивному емоційному фону під час уроку.  Так, у 

приватній розмові Валерія Б. повідомила, що їй значно легше давалося 

вивчення лексики через те, що вправа дозволяла повторювати лексику 

багато разів. Виконання граматичних вправ засобами електронних сервісів 

дозволяло провести як самоперевірку, а й оцінювання, в тому числі 

формувальне, для відстежування прогресу учнів. 

Тому, використання додатків та електронних сервісів дозволяє  ефективно:  

- надавати учневі інформацію, необхідну для прийняття рішення по 

дальшого навчання (на що спрямувати свої зусилля, на що звернути увагу, 

що поліпшити, а що виправити, над чим попрацювати); 

- формувати навички самооцінки учня; 

- регулярно встановлювати зворотний зв'язок з учнями; 

- мотивувати учня до подальшого цілеспрямованого навчання. 

 



17 
 

 

Список використаних джерел  

      1.Guide pedagogique. Stephanie Callet. CLE International/SEJER, 2016. – 130 c. 

2. Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя-

предметника. Пособие для учителя. Ирина Логвина, Людмила 

Рождественская, Narva 2012. - 50 с. 

3. Оценивание учебных достижений учащихся. Методическое 

руководство/Сост. Р. Х. Шакиров, А.А. Буркитова, О.И. Дудкина. – Б.: 

«Билим», 2012. – 80 с. 

4. Загальні принципи і методології оцінювання. Ільчишин Н. М. Імідж 

сучасного педагога, Журнал № 3 (180) 2018. – 13 с. 

5. Інтерактивні технології навчання [Електронний ресурс] URL: 

https://vpu17.dp.ua/upload/iblock/b63/09_interaktiv.pdf (дата звернення: 

10.11.2020). 

6. Оцінювання в умовах дистанційного навчання, – роз’яснення МОН 

[Електронний ресурс] URL: https://pedpresa.com.ua/201954-otsinyuvannya-

v-umovah-dystantsijnogo-navchannya-roz-yasnennya-mon.html (дата 

звернення: 5.11.2020). 

7. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі. [Електронний ресурс] 

URL: https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-ikt-v-navcalno-vihovnomu-

procesi-55148.html (дата звернення: 29.10.2020). 

8. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому 

процесі. [Електронний ресурс] URL: 

https://ru.osvita.ua/school/method/technol/6804/  (дата звернення: 7.11.2020). 

9. Навчальні програми з іноземних мов. Міністерства освіти і науки 

України. [Електронний ресурс] URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-

9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf 

https://vpu17.dp.ua/upload/iblock/b63/09_interaktiv.pdf
https://pedpresa.com.ua/201954-otsinyuvannya-v-umovah-dystantsijnogo-navchannya-roz-yasnennya-mon.html
https://pedpresa.com.ua/201954-otsinyuvannya-v-umovah-dystantsijnogo-navchannya-roz-yasnennya-mon.html
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-ikt-v-navcalno-vihovnomu-procesi-55148.html
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-ikt-v-navcalno-vihovnomu-procesi-55148.html
https://ru.osvita.ua/school/method/technol/6804/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf


18 
 

 

Додаток №1 Métiers  
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Додаток №2 Métiers (les formes féminines) 

Étudiez en ligne sur quizlet.com/_8e9b6q 

 

1.                   un avocat                                                                                             une avocate 

2.                   un banquier                                                                                         une banquière 

3.                   un boulanger                                                                                      une boulangère 

4.                   un caissier                                                                                           une caissière 

5.                   un coiffeur                                                                                          une coiffeuse 

6.                   un commerçant                                                                                  une commerçante 

7.                   un comptable                                                                                     une comptable 

8.                   un couturier                                                                                        une couturière 

9.                   un cuisinier                                                                                          une cuisinière 

10.                 un employé                                                                                         une employée 

11.                  un enseignant                                                                                    une enseignante 

12.                 un infirmier                                                                                          une infirmière 

13.                 un informaticien                                                                                 une informaticienne 

14.                 un musicien                                                                                         une musicienne 

15.                 un patron                                                                                             une patronne 

16.                 un peintre                                                                                            une peintre 

17.                  un pharmacien                                                                                    une pharmacienne 

18.                 un propriétaire                                                                                   une propriétaire 

19.                  un psychologue                                                                                 une psychologue 

20.                un serveur                                                                                           une serveuse 

21.                 un vendeur                                                                                          une vendeuse 
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Додаток №6 
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Додаток № 8 
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Додаток № 12 
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