ІV. Критерії, правила і процедури оцінювання результатів здобування
освіти в закладі
Оцінювання результатів навчання учнів закладу здійснюється відповідно
до:
Закону України «Про повну загальну середню освіту» (стаття17);
- Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої
освіти на наступний рік навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 08.05.2019 № 621), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;
Інструкції
з
ведення
класного
журналу
5-11(12)-х
класів
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства
освіти і науки України від 03.06.2006 № 496.
Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід
особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в
організації навчання, спрямованого на розвиток конкретних цінностей і
життєво необхідних знань і вмінь здобувачів освіти. Оцінювання навчальних
досягнень учнів ґрунтується на позитивному принципі, що передусім
передбачає врахування рівня досягнень учня. Результати освітньої діяльності
учнів на всіх етапах освітнього процесу не обмежуються знаннями, уміннями,
навичками. Метою навчання є сформовані компетентності, як загальна
здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.
Оцінювання в закладі ґрунтується на позитивному принципі, що передусім
передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.
Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням
компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові
компетентності.
При оцінюванні навчальних досягнень здобувачів освіти враховуються:








характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість,
цілісність;
якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;
сформованість предметних умінь і навичок;
рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати,
синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати,
робити, висновки тощо;
досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх,
формулювати гіпотези);
самостійність оцінних суджень.
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Характеристики якості знань взаємопов’язані між собою і доповнюють одна
одну.
Повнота знань — кількість знань, визначених навчальною програмою.
Глибина знань — усвідомленість існуючих зв’язків між групами знань.
Гнучкість знань — уміння учнів застосовувати набуті знання у стандартних
і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи використання знань;
уміння комбінувати новий спосіб діяльності із вже відомих.
Системність знань — усвідомлення структури знань, їх ієрархії і
послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших.
Міцність знань — тривалість збереження їх в пам’яті, відтворення їх в
необхідних ситуаціях.
Знання є складовою умінь учнів діяти. Уміння виявляються в різних видах
діяльності і поділяються на розумові і практичні.
Навички — дії доведені до автоматизму в результаті виконання вправ. Для
сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення.
Ціннісні ставлення виражають особистий досвід учнів, їхні дії,
переживання, почуття, які виявляються у відносинах до оточуючого (людей,
явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнісної освіти це
виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплювати позитивні
надбання в освітній діяльності, зростанні вимог до свої навчальних досягнень.
Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних
досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого.
Вони визначаються за такими характеристиками:
Початковий рівень: відповідь учня (учениці) фрагментарна, характеризується
початковими уявленнями про предмет вивчення.
Середній рівень: учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал,
виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної
діяльності.
Достатній рівень: учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв’язки
між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно
застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями
(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки,
виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениця) правильна, логічна,
обґрунтована, хоча їм бракує власних суджень.
Високий рівень: знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними;
учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її)
навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні
ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
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Водночас, визначення високого рівня навчальних досягнень, зокрема оцінки
12 балів, передбачає знання та уміння в межах навчальної програми і не
передбачає участі школярів у олімпіадах, творчих конкурсах тощо.
Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також
додає нові характеристики.
Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які
встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок,
які оцінюються, та показником оцінки в балах.
Критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень
учнів початкових класів закладу
Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.02. 2018 року №87, наказу Міністерства освіти
України від 13.07.2021 року №813 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів
загальної середньої освіти», на основі рішення педагогічної ради навчальні
досягнення здобувачів освіти у 1-2 класах підлягають вербальному оцінюванню
(формувальному). У 3-4 класах вербальному оцінюванню (формувальному) та
у випадку діагностичних контрольних робіт та підсумкового оцінювання
рівневому оцінюванню.
Формувальне оцінювання має на меті підтримати навчальний поступ дітей;
вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати
досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й
запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й
ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно
до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально
можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання
навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і
здібностях.
Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень
здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними
освітньою програмою.
Оцінювання в початковій школі розглядається як процес отримання даних
про стан сформованості результатів навчання учнів, аналіз отриманих даних та
формулювання на його основі суджень про обєкт, який оцінюють. Оцінювання
здійснюється з метою створення сприятливих умов для розвитку талантів і
здібностей кожного здобувача освіти, формування компетентностей та
наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних
особливостей та потреб, а також визначення ступеня якості освітнього процесу
та шляхів підвищення його ефективності. Характерною ознакою оцінювання є
рівноправна взаємодія учасників освітнього процесу, спрямована на
формування субєктивної позиції учня\учениці через активне залучення його її
18

до самооцінювання\взаємооцінювання і прийняття рішень щодо подальшої
навчальної діяльності.
Критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень
учнів 5-9 класів закладу
Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12бальною
шкалою
(відповідно
до
наказу
МОН
України
від
21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання
навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої
освіти»).
Оцінювання здійснюється у процесі освітньої діяльності учнів, а також за
результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (індивідуальне,
групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна
робота, тематична контрольна робота, тестування, та ін.).
Оцінювання навчальних досягнень учнів базової школи здійснюється за
12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від
13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних
досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».














Критерії навчальних досягнень учнів з математики
Критерії навчальних досягнень учнів з трудового навчання
Критерії навчальних досягнень учнів з інформатики
Критерії навчальних досягнень учнів з біології
Критерії навчальних досягнень учнів з географії
Критерії навчальних досягнень учнів з природознавства
Критерії навчальних досягнень учнів з хімії
Критерії навчальних досягнень учнів з фізики
Критерії навчальних досягнень учнів з правознавства
Критерії навчальних досягнень учнів з історії
Критерії навчальних досягнень учнів з української мови
Критерії навчальних досягнень учнів з іноземної мови
Критерії навчальних досягнень учнів з літератури
Критерії навчальних досягнень учнів з основ здоров`я
Критерії навчальних досягнень учнів з фізичної культури

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21.02. 2018 року №87, наказу Міністерства освіти
України від 13.07.2021 року №813 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів
загальної середньої освіти», на основі рішення педагогічної ради навчальні
досягнення здобувачів освіти у 1-2 класах підлягають вербальному оцінюванню
(формувальному). У 3-4 класах вербальному оцінюванню (формувальному) та
у випадку діагностичних контрольних робіт та підсумкового оцінювання
рівневому оцінюванню.
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Формувальне оцінювання має на меті підтримати навчальний поступ дітей;
вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати
досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й
запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й
ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно
до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально
можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання
навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і
здібностях.
Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень
здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними
освітньою програмою.
Оцінювання в початковій школі розглядається як процес отримання даних
про стан сформованості результатів навчання учнів, аналіз отриманих даних та
формулювання на його основі суджень про обєкт, який оцінюють. Оцінювання
здійснюється з метою створення сприятливих умов для розвитку талантів і
здібностей кожного здобувача освіти, формування компетентностей та
наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних
особливостей та потреб, а також визначення ступеня якості освітнього процесу
та шляхів підвищення його ефективності. Характерною ознакою оцінювання є
рівноправна взаємодія учасників освітнього процесу, спрямована на
формування субєктивної позиції учня\учениці через активне залучення його\її
до самооцінювання\взаємооцінювання і прийняття рішень щодо подальшої
навчальної діяльності.
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Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
базової школи
Рівні
навчальних
досягнень

Бали Критерії оцінювання

1
I. Початковий

2
3
4
5

II. Середній
6

7

III. Достатній 8

9

10

IV. Високий

11

12

Учень (учениця) може розрізняти об'єкти вивчення
Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу,
має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення
Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з
допомогою вчителя виконує елементарні завдання
Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний
навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію
Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з
помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати
правило
Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень
навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо
осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за
зразком.
Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає
основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади
на підтвердження певних думок, частково контролює власні навчальні
дії
Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений
матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати,
встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами,
фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність.
Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності
Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує
знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати
інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і
правильною аргументацією
Учень (учениця) має міцні знання, здатний (а) використовувати їх у
практичній діяльності, робити висновки, узагальнення, аргументувати
їх
Учень (учениця) на високому рівні володіє узагальненими знаннями в
обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано
використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та
аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми
Учень (учениця) має системні глибокі знання в обсязі та в межах
вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у
стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно
аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал,
самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення
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Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне,
семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.
Поточне оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних
досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та
навичками відповідно до вимог навчальних програм.
Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне
опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними
картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль
учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження
зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова
форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.
Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для
коригування роботи вчителя на уроці.
Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні
результати вивчення теми (розділу). Тематична оцінка виставляється на
підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з
урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних,
лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної
активності школярів.
Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з
тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою
обов’язкових робіт, термінами їх проведення; умовами оцінювання.
Бал за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік
— на основі семестрових балів. Учень (учениця) має право на підвищення
семестрового балу.
Базова школа на основі компетентнісного підходу враховує не лише
навчальні досягнення, але і творчі, проєктно-дослідницькі, особистісні,
соціальне значущі результати, уміння вирішувати проблеми, що виникають у
різних життєвих ситуаціях. Тому в закладі як одна з форм поточного
оцінювання викристовується і формувальне оцінювання.

22

