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                             2. Самооцінювання за напрямком «Система оцінювання здобувачів освіти» 
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2.1. 

 Наявність відкритої, 

прозорої і зрозумілої 

для учнів системи 

оцінювання їх 

результатів навчання 

  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

оприлюднено на сайті ЗО та висвітлено в Освітній 

програмі на 2020/2021 н. р., однак не розміщено у класних 

кімнатах/навчальних кабінетах. Більшість здобувачів 

освіти отримують інформацію про критерії, правила та 

процедури оцінювання навчальних досягнень від 

педагогічних працівників, як правило:  

- на початку навчального року, семестру та під час 

вивчення тем- 34,3%(123) опитаних учнів 

- під час виконання різного виду робіт 47,4%(170 уч.) 

- тільки у разі звернення до вчителя 9,2%(33 уч.) 

- на ел.пошту 1.4%(5 уч) 

- користується інформацією з Інтернету 1,1%(4 учні) 

- не отримую, навіть у разі звернення до вчителя 

1,4%(5 учнів) 

- у жоден зазначений спосіб 2,8%(10 учнів) 

Більшість здобувачів освіти вважають оцінювання 

результатів їхнього навчання у ЗО  справедливим і 

об’єктивним. На питання щодо справедливості оцінювання 

навчальних досягнень учні відповіли: 

- оцінюють справедливо 37,3% (134 учні) 

- оцінюють здебільшого справедливо 50,1%(180 учнів) 

 

Рекомендовано більш широко 

використовувати аспекти 

формувального оцінювання  

(самооцінювання, 

взаємооцінювання). 

Забезпечувати зворотній 

зв'язок, щодо якості виконання 

завдань учнями.Відстежувати 

та аналізувати особистісний 

поступ учня. 
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- у більшості випадків оцінюють несправедливо 

10,3%(37 учнів) 

- оцінюють несправедливо 2,2%(8 учнів). 

  

 

2.2. 

 Систематичне 

відстеження та 

коригування 

результатів навчання 

кожного учня 

У питаннях проведення внутрішнього моніторингу 

дослідження стану та результатів навчання  

прослідковується системність його здійснення. Система 

оцінювання у закладі освіти грунтується на 

компетентнісному підході. Переважна більшість учителів 

початкової школи  застосовують  різні прийоми 

формувального оцінювання результатів навчання учнів. 

Результати спостереження за навчальними заняттями 

засвідчили, що 65% вчителів спрямовують оцінювання 

навчальних досягнень на індивідуальний поступ учня, 34% 

вчителів обирають домашнє завдання, спрямоване на 

оволодіння ключовими компетентностями, озвучують 

критерії його оцінювання, 58% вчителів дають учням 

можливість вибору рівня навчальних завдань і напрямків 

навчальної діяльності. Важливим інформаційним 

джерелом щодо вивчення досягнень учнів 1 – 4 класів є 

учнівське портфоліо та Свідоцтво досягнень. У початковій 

школі враховується індивідуальний підхід при підборі 

завдань і аналізі виконаної роботи. У ході проведення 

навчальних занять учителі заохочують учнів до 

самоаналізу, порівняння власних досягнень учня на 

теперішньому етапі із його попередніми успіхами.                                     

 У 4 класах учні чітко знають критерії оцінювання 

Рекомендовано розробляти 

різнорівневі індивідуальні та 

творчі завдання для учнів,які 

сприятимуть оволодінню 

ключовими 

компетентностями. 

Постійно мотивувати учнів, 

використовувати прийоми 

самооцінювання та 

взаємооцінювання, як один з 

методів педагогіки 

партнерства. 
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конкретних завдань і розуміють, який навчальний матеріал 

потребує доопрацювання. 93,8% батьків відповіли, що 

учителі справедливо оцінюють навчальні досягнення 

учнів. 

При організації дистанційної форми навчання або 

технологій дистанційного навчання педагоги 

використовують навчальну платформу Classroom та 

платформу ZOOM, Google Meet. Водночас існує потреба у 

вдосконаленні застосування системи оцінювання 

здобувачів освіти у 5 – 11 класах для проведення 

дистанційних уроків: в питаннях ефективного зворотного 

зв’язку в формі пояснень вчителем здобувачам освіти 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень, хоч при 

цьому більшість учнів позитивно оцінюють організацію 

дистанційного навчання 

У середній і старшій школі моніторингові дослідження 

проводяться систематично(не менше, ніж двічі упродовж 

навчального року з певних навчальних предметів) 

інваріантної частини. Питання моніторингу простежується 

у річному плані школи, заслуховується на засіданнях 

педагогічної ради, узагальнюється наказами. У 2020-2021 

навчальному році  у базовій та профільній школі 

внутрішній моніторинг проводився  з предметів 

поглибленого вивчення.  

За результатами моніторингу вчителі проводять 

корекційну роботу щодо вибору ефективніших форм і 

методів подачі навчального матеріалу з метою кращого 

засвоєння його учнями, надають індивідуальну інформацію 
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для батьків. Звітність за результатами моніторингових 

досягнень відображено у наказах. 

Результати моніторингів розглядаються на засіданнях 

педагогічної ради, нарадах при керівникові ЗО та є 

основою для прийняття управлінських рішень щодо 

вирішення розглянутих проблем. 

 

 

2.3. 

 

 

 

Спрямованість 

системи оцінювання 

на формування у 

учнів 

відповідальності за 

результати свого 

навчання, здатності 

до самооцінювання 

 

Основи самооцінювання формуються на навчальних 

заняттях у 1 – 4 класах. Самооцінці підлягають не лише 

кінцевий результат, а й окремі елементи роботи. У 

кожному класі є лінійка оцінювання, куточки «Мої 

досягнення», сигнальні картки, які допомагають 

здійсненню швидкої оцінки власної роботи. Уроки 

завершуються детальною рефлексією зі самоаналізом 

власних досягнень, у 3 – 4 класах вибудовано напрямки 

доопрацювання кожному учневі.  

Педагогічні працівники надають допомогу учням під час 

освітньої діяльності (консультації, допомога у  підготовці  

до участі в учнівських олімпіадах, індивідуальні заняття, 

науково-дослідницькій роботі та ін.). Завдяки злагодженій 

співпраці досягнуто хороших результатів учнями закладу, 

про що свідчать успіхи в предметних конкурсах і 

олімпіадах, участі у роботі МАН. Про успіхи здобувачів 

освіти свідчать численні перемоги  у різноманітних 

конкурсах  та олімпіадах.  

Переважна більшість учнів 79% відповідально ставляться 

до навчання. Відповідно до анкетування учні вважають, що 
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результати навчання залежать від: 

- виключно від моєї праці – 69%; 

- від рівня викладання – 49%; 

- від праці батьків, що мотивують до навчання – 56%. 

Забезпечується зворотний зв’язок під час виконання 

завдань, що також підтверджується відповідями школярів 

у ході анкетування: 

- так, завжди – 48%; 

- переважно так – 32%. 

За результатами опитування учнів - 50% вчителів 

враховують думки учнів з більшості навчальних предметів, 

35% - з окремих навчальних предметів.    

Здобувачі освіти отримують можливість вибору рівня 

навчальних завдань і напрямів навчальної діяльності та 

необхідну допомогу з боку педагогів. Більшість із них 

відповідально ставляться до процесу навчання. Окремі 

вчителі організовують самооцінювання та 

взаємооцінювання здобувачів, надають час на обдумування 

відповідей, супроводжують відповіді уточнювальними 

запитаннями, відзначають досягнення. Однак не завжди 

спостерігається оцінювання результатів навчання учнів 

відповідно до розроблених критеріїв, надання можливості 

вибору рівня навчальних завдань і напрямів навчальної 

діяльності, підбір домашніх завдань, спрямованих на 

оволодіння ключовими компетентностями. 

Педагогічний колектив та керівництво сприяють 

формуванню у здобувачів освіти відповідального 

ставлення до результатів навчання.  
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У ЗО створені необхідні умови для індивідуального 

зростання кожного учня. 

Вчителі школи проводять контрольні та самостійні роботи 

відповідно до календарно-тематичного планування. Всі 

види контролю здійснюються відповідно до вимог 

Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


