
  

Система оцінювання здобувачів освіти Ужгородської класичної 

гімназії у 2021/2022 н.р.  

  
1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи 

оцінювання їх навчальних досягнень  

• критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

Ужгородської класичної гімназії   

• система оцінювання в Ужгородській класичній гімназії та її сприяння реалізації 

компетентнісного підходу до навчання  

• оцінка справедливості  і об'єктивності оцінювання результатів навчання здобувачами 

освіти Ужгородської класичної гімназії  

2.Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне 

відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти, 

в Ужгородській класичній гімназії  

• здійснення  аналізу результатів навчання здобувачів освіти в  Ужгородській класичній 

гімназії  

• впровадження система формувального оцінювання в Ужгородській класичній гімназії  

3.Розвиток спрямованості системи оцінювання на формування у здобувачів 

освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання  

• сприяння   формуванню у гімназистів відповідального ставлення до результатів 

навчання  

• забезпечення у гімназії  самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти  

  

1.1.Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти Ужгородської класичної гімназії   



Реформування загальної середньої освіти передбачає зміни у підходах до оцінювання 

навчальних досягнень учнів:  

• по-перше, вимоги до оцінювання результатів навчання мають визначатися 

зурахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено 

ключові компетентності;  

• по-друге, оцінювання має ґрунтуватися на позитивному підході, що, передусім, 

передбачає врахування рівня досягнень учня.  

Розвиваючи педагогіку партнерства вчителі гімназії приділяють значну увагу 

вдосконаленню критеріїв оцінювання. Система оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти в Ужгородській класичній гімназії включає критерії, правила і 

процедури, за якими здійснюється оцінювання. Вона містить критерії оцінювання, 

затверджені МОН і вимоги, розроблені викладачами гімназії та оприлюднена на сайті 

навчального закладу. Інформування учнів та батьків про критерії оцінювання робить 

процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу. 

Система оцінювання навчальних досягнень гімназиcтів має у своїй основі чіткі і 

зрозумілі вимоги до навчальних результатів з різних предметів та різних видів 

діяльності, дозволяє гарантовано досягти і перевищити ці результати, заохочує учнів 

апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну 

оцінку, розвиває в учнів впевненість у своїх здібностях і можливостях, використовує 

самооцінювання і взаємооцінювання як важливий елемент навчання.  

Система оцінювання неможлива без інформування учнів про критерії 

оцінювання та розуміння того, як і за що їх оцінюють. Процес інформування і 

оприлюднення критеріїв в Ужгородській класичній гімназії на сайті закладу 

розпочинається із критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених 

наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329 

«Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти». Ці критерії визначають підходи до визначення 

рівня навчальних досягнень учнів та встановлюють відповідність між вимогами до 

знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах. Критерії реалізуються в 
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нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий. Далі на 

сайті гімназії батьки та учні можуть ознайомитися із орієнтовними вимогами 

оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222.  

Проте критерії оцінювання, запропоновані МОН, є загальними і 

використовуються як основа, своєрідний каркас, за допомогою якого вибудовується 

система оцінювання. При виконанні обов'язкових видів робіт з різних предметів 

вчителями гімназії були розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, 

які ґрунтуються на критеріях, затверджених МОН, а також враховують особливості 

вивчення теми (обсяг годин на вивчення, кількість обов'язкових робіт), освітню 

програму гімназії, компетентнісний підхід до викладання предмету, організаційну 

форму проведення навчального заняття.   

Викладачі гімназії систематично інформують учнів  про критерії оцінювання. 

Інформація про критерії оцінювання, розроблена вчителями, також розміщена на сайті 

закладу, де з нею можуть ознайомитися не тільки учні, а й батьки вихованців. Крім 

того кожний вид оцінювання на уроці розпочинається із інформування про критерії 

виставлення балів.  

Критерії оцінювання, розроблені вчителем, були  розглянуті на засіданнях 

кафедр гімназії. Адміністрація Ужгородської класичної гімназії приділяє велику увагу 

проблемі розроблення системи оцінювання навчальних досягнень, вивчає 

оприлюднені критерії оцінювання та постійно моніторить систему оцінювання 

вчителів через спостереження за проведенням навчальних занять.   

На початку навчального року батьки та гімназисти отримують інформацію про 

правила та процедури оцінювання навчальних досягнень, про порядок поточного та 

підсумкового оцінювання з кожного предмета, чинники, які впливають на тематичне 

оцінювання учнів. Питання поінформованості учнів та батьків про критерії 

оцінювання вивчалося і шляхом анкетування …  

Формуючи систему оцінювання в Ужгородській класичній гімназії, пам'ятають, 

що оцінка має стимулювати учнів до навчання, а не використовуватись для покарання 



1.2. Система оцінювання в Ужгородській класичній гімназії та її сприяння 

реалізації компетентнісного підходу до навчання  

В Ужгородській класичній гімназії освітній процес спрямовується на формування 

і розвиток ключових компетентностей, посилення ролі особистісного чинника в 

засвоєнні навчального матеріалу. У зв'язку з цим у закладі змінились технології 

контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів. Викладачі  оцінюють не обсяг 

засвоєних знань сам по собі, а те, як ці знання використовуються для вирішення 

прикладних завдань. При формуванні критеріїв оцінювання використовувались такі 

підходи :  

• оцінюється не лише результат роботи, але й процес навчання, 

індивідуальний поступ кожного учня;  

• позитивно оцінюються досягнення учнів, незалежно від того, значні вони 

чи скромні, якщо вони є результатом справжніх зусиль дитини (мотивуюча роль 

оцінювання);  

• оцінюється рівень аргументації та уміння учнів висловлювати свою думку.  

В Ужгородській класичній гімназії оцінювання навчальних досягнень 

спрямовується на вирішення таких основних навчальних завдань:  

• розв'язання проблем і прийняття рішень;  

• розуміння, а не відтворення фрагментів інформації;  

• оцінювання умінь, які визначають здатність працювати в команді;  

• уміння слухати, розв'язувати конфлікти, вирішувати дискусійні питання і 

проблеми;  

• уміння застосовувати знання в реальних життєвих ситуаціях.  

Питання впровадженняя компетентнісного підходу в системі оцінювання було 

розглянуто на педагогічній раді  протокол №1 від 26.08.2020 року. Вирішили:  

Врахувати компетентнісний підхід при оцінюванні учнів.  



Вчителі гімназії беруть участь у тренінгах та онлайн-курсах при підвищенні 

кваліфікації в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти де одним 

із питань є впровадження компетентнісного підходу в системі оцінювання учнів..   

Процес впровадження вчителями компетентнісного підходу в систему 

оцінювання вивчається адміністрацією закладу шляхом спостереження за 

проведенням навчальних занять. Вивчаються також критерії оцінювання, які 

використовують вчителі при оцінюванні обов'язкових видів робіт. У річному плані 

роботи Ужгородської класичної гімназії наявний напрям про вивчення 

компетентнісного підходу при оцінюванні учнів.   

  

1.3. Оцінка справедливості  і об'єктивності оцінювання результатів навчання 

здобувачами освіти Ужгородської класичної гімназії   

Система оцінювання навчальних досягненьучнів буде дієвою, якщо вона 

сприймається учнями як зрозуміла, чітка і справедлива. Чим конкретніше 

сформульовані критерії, тим зрозумілішим є завдання для учнів та зростають 

можливості успішного його виконання.  

Щоб система оцінювання сприймалась учнями як об'єктивна і справедлива, в 

Ужгородській класичній гімназії зроблені такі кроки:  

1. На основі критеріїв, розроблених МОН, вчителі розробили критерії оцінювання 

для виконання обов'язкових видів роботи.  

2. Розробленно критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при використанні 

інших форм організації освітнього процесу та форм роботи з учнями, наприклад 

екстернату.  

3. Критерії оцінювання оприлюднені і розміщені на сайті навчального закладу.   

4. Впровадження самооцінювання і взаємооцінювання учнів.  

5. Отримання постійного зворотного зв'язку від учнів у процесі оцінювання.  

6. Впроваджено формувальне оцінювання. В освітній програмі закладу записано: 

«Оцінювання Навчальні досягнення здобувачів освіти підлягають оцінюванню. У 

1-7 класах – формувальному та підсумковому (за 12 бальною шкалою). 
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Впродовж семестру проводиться формувальне (поточне) оцінювання. 

Підсумкове оцінювання (семестрове та річне). Державна підсумкова атестація 

учнів 5, 7 класів, у тому числі й у формі зовнішнього незалежного оцінювання.»  

У процесі вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти заклад постійно враховує думку учнів щодо системи оцінювання. Це 

реалізовано шляхом опитування учнів, а також їхніх батьків. За результатами 

опитування адміністрацяя робить висновки та приймає рішення щодо удосконалення 

системи оцінювання з окремих предметів.  

  

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачае 

систематичне відстеження та коригування результатів навчання 

кожного здобувача освіти, в Ужгородській класичній гімназії  

2.1. Здійснення  аналізу результатів навчання здобувачів освіти в  

Ужгородській класичній гімназії   

  

Основним індикатором вимірювання результатів освітньої діяльності учнів є їхні 

навчальні досягнення. Розроблена і розбудована в Ужгородській класичній гімназії 

система оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє мотивації освітньої 

діяльності учнів та визначає особливості педагогічної діяльності.  

Керівництво гімназії постійного моніторить оцінювання навчальних досягнень 

учнів. Основною метою такого моніторингу є виявлення об'єктивного та 

раціонального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів з боку вчителя, 

простеження системності в оцінюванні учнів, динаміки їх навчальних досягнень.  

За допомогою моніторингу навчальних досягнень учнів в Ужгородській 

класичній гімназії  вирішують такі завдання:  

1. Вивчення якості освітнього процесу.  

2. Корекція освітньої діяльності педагогів, методичних підходів у викладацькій 

діяльності.  

3. Удосконалення оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів  

(курсів).  



4. Простеження компетентнісного підходу у системі оцінювання навчальних 

досягнень учнів.  

5. Визначення необхідності індивідуальної освітньої траєкторії для окремих учнів.  

Для моніторингу системи оцінювання навчальних досягнень учнів в Ужгородській 

класичній гімназії використовують такі основні джерела:  

* результати моніторингів навчальних досягнень учнів у вигляді зрізових 

контрольних робіт та стандартизованих тестів;  

* результати ДПА у   базовій та старшій школі;  

* підсумкове оцінювання учнів.   

Так, використовуючи дані електронного журналу Щоденник, у цьому навчальному 

році адміністрація закладу вивчила якість навчання учнів. Результати подаються в 

діаграмах.  
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  2.2. Впровадження система формувального оцінювання в Ужгородській 

класичній гімназії  

Використання оцінювання у балах як мірила оцінювання має не завжди 

позитивний ефект для визначення навчальних досягнень учнів: виставлення оцінок у 

межах класу відповідно до стандартного розподілу не залишає шансу для учнів, які 

потребують підтримки.  

Оскільки за шкалою оцінювання їхні бали нижчі, який би прогрес вони не мали, 

вони будуть вважатися учнями з невисокими досягненнями. Тому розподіл учнів 

відповідно до результатів їхньої діяльності у класі призведе лише до демотивації і 

втрати інтересу до навчання.  

Математична шкала для оцінювання теж не завжди дає бажаний результат. 

Підсумкове оцінювання як середнє арифметичне отриманих балів не може 

прослідкувати індивідуальний прогрес учня.  

Учень, який на початку семестру мав початковий рівень навчальних досягнень і 

підвищив його протягом певного часу, може оцінюватись інакше, ніж той, хто знизив 

свою оцінку. І хоча середня арифметична оцінка цих двох учнів може бути однакова, 

однак прогресу навчанні є різним.  

В Ужгородській класичній гімназії  шукають підходи в оцінюванні, які б 

враховували індивідуальний поступ учня. В освітньому процесі неможливо обійтись 

без формувального оцінювання. Воно оцінює процес навчання учнів, а не результат.  

Особливості формувального оцінювання:  

націлене на визначення індивідуальних досягнень кожного учня; не передбачає 

порівняння навчальних досягненнях різних учнів; широко використовує описове 

оцінювання; застосовує зрозумілі критерії оцінювання, за якими оцінюють учня, 

він стає  

свідомим учасником процесу оцінювання і навчання;  

забезпечує зворотний зв'язок - отримання інформації про те, чого учні навчилися, а  



також проте, як учитель реалізував поставлені навчальні цілі; визначає вектор 

навчання: виконавши завдання, учні дізнаються про те, якого рівня  

вони наразі досягли і в якому напрямку їм потрібно рухатися далі.  

Вчитель класичної гімназії, з метою впровадження формувального оцінювання, 

використовує такі передумови:  

ставить перед учнями виклики у вигляді пошуку причинно-наслідкових зв'язків,  

розгляду проблемних задач, реалізації проектів; спонукає учнів до самостійного 

мислення і конструювання відповіді; заохочує до обґрунтування думок і способу 

міркування; пропонує чіткі критерії оцінювання; формує в учнів розуміння, що 

будь-яке явище або процес потрібно розглядати  

всебічно; розвиває критичне 

мислення учнів.  

У формувальному оцінюванні переважає оцінювання описове, яке спрямовується 

на індивідуальний прогрес учня. Тому адміністрація гімназії вивчала впровадження 

формувального оцінювання в систему оцінювання навчальних досягнень учнів у 

процесі спостереження за проведенням навчальних занять.  

Під час спостереження за проведенням навчального заняття адміністрація 

звертала увагу на такі аспекти роботи вчителя:  

вчитель визначає, що потребує виправлення або покращення у роботі учня; 

вчитель вказує на напрями виправлення помилок та подальшої роботи учня; 

вчитель заохочує учнів до роботи в парах та групах.  

Формувальне оцінювання тісно пов'язане із уточнюючими питаннями вчителя: 

«Чому? Яким чином? Як?». Важливо пам'ятати, що такі питання вчитель повинен 

ставити яку разі отримання неправильної відповіді, так і в разі отримання правильної. 

Це робиться для того, щоб визначити й оцінити глибину розуміння теми, проблеми.  



Дуже важливим для впровадження формувального оцінювання є вироблення 

чітких критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Розроблені вчителями 

критерії оцінювання оприлюднені на сайті гімназії, вони є зрозумілими і учням і 

батькам гімназистів. У класичній гімназії розуміють, що чим конкретніше 

представлені критерії оцінювання, тим краще учень розумітиме, що йому потрібно 

зробити для успішного виконання завдання.  

  

3.Розвиток спрямованості системи оцінювання на формування у здобувачів 

освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання  

3.1. Сприяння   формуванню у гімназистів відповідального ставлення до результатів 

навчання  

Усі наші задуми, усі пошуки й побудови перетворюються на порох, якщо учень не 

бажає вчитися. (В. О. Сухомлинський)  

Освітній процес неможливий без мотивації учнів до навчання, яка сприяє 

інтелектуальному розвиткові дитини, а також є рушійною силою удосконалення 

особистості в цілому. Формування відповідального ставлення до навчання відіграє 

важливу роль у підготовці учнів до самостійного життя, тому що навчання - головна 

праця школяра.  

Однією з ключових компетентностей, якими моє володіти випускник середньої 

школи, є уміння вчитися впродовж життя. Це здатність до пошуку та засвоєння 

нових знань, набуття нових умінь і навичок, організація навчального процесу (власного 

і колективного), зокрема, через ефективне керування ресурсами та інформаційними 

потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати 

свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, 

навчатися впродовж життя (Концепція «Нова українська школо»).  

В Ужгородській класичній гімназіїстворено всі передумови для розвитку в учнів 

відповідального ставлення до навчання. Це обумовлено характером педагогічного 

процесу, його організацією. Розвиток відповідального ставлення до навчання в 



гімназії здійснюється виконанням ряду організаційних та методичних кроків: 

активізацією участі гімназистів в організації своєї навчальної діяльності; наявності 

чітких критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;  

зосередженням освітнього процесу на оволодіння учнями ключовими 

компетентностями, а не на відтворенні інформації; можливістю вибору учнями 

власної освітньої траєкторії; заохоченням і позитивним оцінювання роботи гімназиста; 

наданням конструктивного відгуку на роботу учня.  

У підвищенні мотивації до навчання вчителі гімназії надають всебічну допомогу 

учням. Вчитель чітко визначає мету навчання, орієнтує учнів на прикладний характер 

навчання, ставить проблемні питання, формує критичне мислення. Мотивує до 

навчальної діяльності і спільне розроблення критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень, гімназисти відчувають більшу відповідальність за результати свого 

навчання.  

3.2. Забезпечення у гімназії самооцінювання та взаємооцінювання здобувачів освіти  

  

Найактивніше особистість формується у процесі самостійно організованої діяльності 

(праці, самонавчання, самовиховання, самооцінювання) під кваліфікованим 

педагогічним керівництвом.  

Використання формувального оцінювання вчителями гімназії передбачає 

застосування прийому самооцінювання або взаємооцінювання. Ці прийоми сприяють 

підвищенню ефективності формувального оцінювання, адже коли учні володіють 

навичками самооцінювання і взаємооцінюваня, то питання надійності і 

неупередженості оцінювання не виникають.  

Сутність самооцінювання і взаємооцінювання полягає в наступному: діти можуть 

оцінити себе тільки тоді, коли у них є цілі, яких вони повинні досягти в процесі 

навчання, і зрозумілі критерії оцінювання.  

Учні, які можуть реально оцінити себе, отримують чітку картину власних досягнень і 

почуваються впевненіше. Крок за кроком, учні мають навчатися оцінювати власну 

компетентність, реагувати у відповідь, сприймати оцінку інших та обговорювати її. 



Розуміючи технологію оцінювання власної діяльності, учні можуть ефективніше 

навчатися і рухатися вперед.  

Які  запитання  ставлять  учні  гімназії  перед  собою  у  процесі 

самооцінювання?  

• У чому полягає моя навчальна ціль?  

• Що я вже вмію?  

• Що мені потрібно робити, аби досягти навчальної цілі?  

  

• Де я «перебуваю» зараз?  

• Над чим мені слід попрацювати?  

• Що мені слід змінити у своєму способі навчання?  

Ці та інші подібні запитання вчителі гімназії запитують учнів н початку навчального 

року. Визначати цілі навчання вчитель робить спільно з учнями. Далі учні самостійно 

регулюють власну навчальну діяльність, а педагог забезпечує необхідну підтримку.  

Процедури самооцінювання / взаємооцінювання у гімназії включають в себе такий 

алгоритм дій:  

• розроблення вчителем чітких критеріїв оцінювання;  

• створення необхідного психологічного настрою учнів на аналіз власних 

результатів або отримання коментарів від свого однокласника;  

• забезпечення умов, коли критерії оцінювання учням відомі, і вони самостійно 

зіставляють з ними свої результати, роблячи при цьому відповідні висновки про 

ефективність роботи;  

• складання учнями власної програми діяльності на наступний етап навчання з 

урахуванням отриманих результатів.  

Вчителі гімназії для розвитку навичок самооцінювання/взаємооцінювання навчальної 

діяльності :  

• регулярно нагадують учням про цілі і критерії оцінювання;  

• планують  при  проведенні  навчальних  занять  час  для 

самооцінювання/взаємооцінювання;  



• оприлюднюють мету навчального заняття, критерії оцінювання навчальних 

досягнень.  

Самооцінювання - один з видів оціночної діяльності, пов'язаний не з виставленням 

собі оцінок, а з процедурою оцінювання, воно найменше пов'язане з балами. 

Основною метою взаємооцінювання є відзначення сильних і слабких сторін інших 

робіт і, таким чином, аналіз власного прогресу.  

ПІДСУМОК  

Вимога/правило організації освітніх і управлінських 

процесів закладу освіти та внутрішньої системи  

забезпечення якості освіти  

Перший 

(високий)  

  
4б  

Другий 

(достатній)  

  
3б  

Третій  
(вимагає 

покращення)  
2б  

Четвертий 

(низький)  

  
1б  

 

   

2.СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

  

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх 

результатів навчання  
1.  Критерії, правила та процедури оцінювання 

результатів навчання оприлюднено у різних 

формах  

+        

2.  Здобувачі освіти отримують інформацію про 

критерії, правила та процедури оцінювання їхніх 

результатів навчання із сайту закладу, в усній 

формі від педагогічних працівників за допомогою 

інформаційних стендів у навчальних кабінетах та 

інших приміщеннях закладу  

+        

3.  Система оцінювання у закладі освіти ґрунтується 

на компетентнісному підході. Вчителі 

застосовують різні прийоми формувального 

оцінювання  

результатів навчання учнів  

+        

4.  Здобувачі освіти вважають, що оцінювання 

результатів їхнього навчання у закладі освіти є 

справедливим і об’єктивним  

+        

2. 2.Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та 

коригування результатів навчання кожного здобувача освіти  
1.  У закладі освіти визначено порядок проведення 

внутрішнього моніторингу для дослідження стану і 

результатів навчання здобувачів освіти та освітньої 

діяльності закладу освіти. Систематично 

проводяться моніторинги результатів навчання 

здобувачів освіти з усіх предметів (курсів) 

інваріантної частини  

+        



2.  За результатами моніторингів здійснюється аналіз 

результатів навчання здобувачів освіти, 

визначаються чинники впливу на отриманий 

результат, приймаються рішення щодо їх 

коригування, помітний позитивний результат цих 

рішень (наявна позитивна динаміка в показниках 

розвитку здобувачів освіти)  

+        

3.  Окремі вчителі використовують у своїй роботі 

формувальне оцінювання (відстежують 

особистісний поступ здобувачів освіти, формують 

у них позитивну самооцінку, відзначають 

досягнення, підтримують бажання навчатися, 

запобігають побоюванням помилитися)  

    +    

3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за 

результати свого навчання, здатності до самооцінювання  
1.  Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів 

освіти відповідального ставлення до результатів 

навчання  

+        

2.  Здобувачі освіти отримують можливість вибору 

рівня навчальних завдань і напрямів навчальної 

діяльності. Здобувачі освіти отримують необхідну 

допомогу в навчальній діяльності в різних формах 

(консультації, індивідуальні завдання, допомога у 

підготовці до участі в учнівських олімпіадах, 

науково-дослідницькій діяльності тощо). 

Переважна більшість здобувачів освіти  

відповідально ставиться до процесу навчання  

+        

3.  Окремі вчителі організовують самооцінювання та 

взаємооцінювання здобувачів освіти  
    +    

 Всього за вимогою:  
32+0+4+0 =3,6   

                                          10  

32  0  4  0  

 Висновок: високий рівень           
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