Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у
Каховській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Каховської міської ради
Херсонської області розроблено відповідно до вимог частини третьої статті
41 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на
період до 2029 року, Статуту закладу освіти та загальних вимог, які
забезпечують безпечне освітнє середовище всіх учасників освітнього процесу.
Визначаємо три основні складові безпечного освітнього середовища:
– безпечні й комфортні умови праці та навчання;
– відсутність дискримінації та насильства;
– створення інклюзивного і мотивувального простору.
Завдання спрямовані на виконання безпечного освітнього середовища.
– формування в учнів компетентностей, важливих для успішної соціалізації
особистості;
– впровадження демократичної культури, захист прав дитини і формування
демократичних цінностей;
– запобігання та протидія таким негативним явищам серед дітей та учнівської
молоді як насильство, кібербулінг, булінг тощо;
– формування у дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних
компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, відновленню
психологічної рівноваги;
– запобігання та протидія торгівлі людьми, формування у школярів таких
життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення,
управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування
цінностей та набуття відповідних компетентностей;
– формування морально-етичних, соціальних, громадянських ціннісних
орієнтирів, виховання національно свідомої, духовно багатої, фізично
досконалої особистості;
– профілактика девіантної поведінки, правопорушень та злочинності серед
неповнолітніх;
– профілактика залежностей та шкідливих звичок, пропаганда здорового
способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я як
найвищої соціальної цінності;
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– формування творчого середовища, залучення учнів в позаурочний час
до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів з метою їх
позитивної самореалізації, соціалізації;
– розвиток творчої співпраці педагогічного колективу, учнів і батьків на
засадах педагогіки партнерства.

Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища,
універсального дизайну та розумного пристосування.
Особам з особливими освітніми потребами надаються права рівні з
іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового,
кадрового,
матеріально-технічного
забезпечення
та
забезпечення
універсального дизайну та розумного пристосування, що враховують
індивідуальні потреби таких осіб.
Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах:
1. Рівність і доступність використання.
Надання
однакових
засобів
для
всіх
користувачів:
для
уникнення відособлення окремих груп населення.
2. Гнучкість використання.
Забезпечення наявність широкого переліку індивідуальних налаштувань і
можливостей з урахуванням потреб користувачів.
3. Просте та зручне використання.
Забезпечення простоти та інтуїтивність використання незалежно від досвіду,
освіти, мовного рівня та віку користувача.
4. Сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей
користувачів.
Сприяння ефективному донесенню всієї необхідної інформації до
користувача незалежно від зовнішніх умов або можливостей сприйняття
користувача.
5. Припустимість помилок.
Зведення до мінімуму можливості виникнення ризиків і шкідливих наслідків
випадкових або ненавмисних дій користувачів.
6. Низький рівень фізичних зусиль.
Розрахування на затрату незначних фізичних ресурсів користувачів, на
мінімальний рівень стомлюваності.
7. Наявність необхідного розміру і простору.
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Наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та
різноманітних діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь
мобільності користувача.
8. Моніторинг якості освіти осіб з особливими освітніми потребами
Основні завдання моніторингу інклюзивного навчання:
Відстеження здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти
відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до
Державного стандарту загальної середньої освіти;
Контроль забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх
здібностей;
Створення корекційно-розвиткового середовища для задоволення
освітніх потреб учнів з особливими освітніми потребами;
Створення позитивного мікроклімату у закладі для класів з інклюзивним
навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з
особливими освітніми потребами з іншими учнями;
Забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу
дітей з особливими освітніми потребами;
Надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з
особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення
індивідуальних планів та програм навчання.
Терміни та їх визначення, що вживаються в Положенні:
Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень;
Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю)
наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів
власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
Інструмент - засіб, спосіб для досягнення чогось.
Критерії - вимоги для визначення або оцінки людини, предмета, явища
(або: ознака, на підставі якої виробляється оцінка);
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Механізм - комплексний процес, спосіб організації.
Моніторинг якості освіти - система послідовних і систематичних
заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у
розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти
(інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних
результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання
ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.
Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки
результатів навчання здобувачів освіти, несвоєчасні записи в класних
журналах результатів оцінювання;
Обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної
освітньої діяльності чи організації освітнього процесу;
Положення - локально-правовий акт, що визначає основні правила
організації, описує мету, структуру, взаємні обов'язки групи людей чи
організацій, які об'єдналися для досягнення спільної мети.
Правило - вимога для виконання якихось умов всіма учасниками якоїнебудь дії.
Процедура - офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення,
виконання або оформлення чого-небудь.
Списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх
джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час
оцінювання результатів навчання;
Стратегія
-довгостроковий,
послідовний,
конструктивний,
раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов
середовища план, який супроводжується постійним аналізом та
моніторингом в процесі його реалізації та спрямований з певною метою на
досягнення успіху в кінцевому результаті.
Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в
освітньому процесі;
Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи
пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будьяких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
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Внутрішня система забезпечення якості в закладі включає:
-

стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної
діяльності педагогічних працівників;
оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської
діяльності керівних працівників закладу освіти;
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління закладом освіти;
інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або
документами закладу освіти.

Колегіальним органом, який визначає, затверджує систему, стратегію та
процедури внутрішнього забезпечення якості освіти є педагогічна рада.
Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості
освіти є:
-

-

досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання;
відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх
навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти під час
державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;
якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів
для забезпечення якісного освітнього процесу.
Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

-

визначення рівня якості освітньої діяльності, шляхів вдосконалення
функціонування системи забезпечення якості освіти;
оновлення методичної бази освітньої діяльності;
контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю
знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
формування та забезпечення реалізації політики академічної
доброчесності;
моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу
освіти, як умова забезпечення комфортних умов для навчання та праці;
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-

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного
рівня педагогічних працівників;
створення позитивного іміджу школи.
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ
Стратегія та процедура забезпечення якості освіти

Стратегія та процедура забезпечення якості освіти базується на наступних
принципах:
- принцип процесного підходу, що розглядає діяльність закладу як
сукупність освітніх процесів, які спрямовані на реалізацію визначених
закладом стратегічних цілей, при цьому управління якістю освітніх послуг
реалізується через функції планування, організації, мотивації та контролю;
- принцип цілісності, який вимагає єдності впливів освітньої діяльності, їх
підпорядкованості, визначеній меті якості освітнього процесу;
- принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості
освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього
середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої
діяльності;
- принцип партнерства, що враховує взаємозалежність та взаємну
зацікавленість суб’єктів освітнього процесу, відповідно до їх поточних та
майбутніх потреб у досягненні високої якості освітнього процесу;
- відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;
- відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої
діяльності;
- системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
- здійснення обґрунтованого моніторингу якості освіти;
- готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;
- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості
процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.
Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти
передбачають здійснення таких процедур і заходів:
- удосконалення планування освітньої діяльності;
- підвищення якості знань здобувачів освіти;
- посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників;
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- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу та підтримки здобувачів освіти;
- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності
управління освітнім процесом;
- забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;
- створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності
в діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти.
Основними напрямками політики із забезпечення якості освітньої
діяльності в закладі освіти є:
- якість освіти;
- рівень професійної компетентності педагогічних працівників і
забезпечення їх вмотивованості до підвищення якості освітньої діяльності;
- якість реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм та методів
освітньої діяльності та підвищення рівня об’єктивності оцінювання.
Механізм функціонування системи забезпечення якості освіти Каховської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 включає послідовну підготовку та
практичну реалізацію наступних етапів управління:
- планування (аналіз сучасного стану освітньої діяльності та освітнього
процесу;
- визначення сильних сторін і проблем у розвитку;
- визначення пріоритетних цілей та розробка планів їх реалізації);
- організацію (переформатування/створення організаційної структури для
досягнення поставлених цілей;
- визначення, розподіл та розмежування повноважень із метою
координування та взаємодії у процесі виконання завдань);
- контроль (розробка процедур вимірювання та зіставлення отриманих
результатів зі стандартами);
- коригування (визначення та реалізація необхідних дій та заходів, націлених
на стимулювання процесу досягнення максимальної відповідності
стандартам).
Система та механізми забезпечення академічної доброчесності
Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої)
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діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науковопедагогічними та науковими працівниками передбачає:
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень,
джерела використаної інформації та власну педагогічну (науковопедагогічну, творчу) діяльність;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
- об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- загальні моральні принципи, якими мають користуватися викладачі
наведені у додатку 1 цього положення.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела
інформації.
Порушенням академічної доброчесності вважається:
-

-

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових
(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного
дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше
опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел
інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час
оцінювання результатів навчання;
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- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої
(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;
- хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи
пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи
будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з
метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки
результатів навчання здобувачів освіти.
Види відповідальності за порушення академічної доброчесності наведені
у додатку № 2 до цього Положення
Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею
академічної доброчесності, має такі права:
- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту
порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або
відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні
доказів порушення академічної доброчесності;
- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання
про встановлення факту порушення академічної доброчесності та
притягнення її до академічної відповідальності;
- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до
органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. Нормативна
база:
- Закон України «Про освіту» № 2145-УШ від 05.09.2017;
- Закон України «Про загальну середню освіту»;
- Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №
988-р;
- стандарти загальної середньої освіти;
- Статут закладу загальної середньої освіти.
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Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до:
- орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів
початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 19 серпня 2016 року № 1009;
- критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНмолодьспорт від
13.04.2011 року № 329.
Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід
особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в
організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей
і життєво необхідних знань і умінь учнів.
У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результату
освітньої діяльності здобувачів освіти як складової освітнього процесу.
Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім
передбачає врахування рівня досягнень учня.
Результати освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу
не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками. Метою навчання
мають бути сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується
на знаннях, досвіді та цінностях особистості.
Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з
урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого
покладено ключові компетентності.
До ключових компетентностей належать:
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано
пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова,
усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного
самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних
життєвих ситуаціях;
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в
різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі,
культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання
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іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння
навичками міжкультурного спілкування;
3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих
математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та
ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань,
усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному
житті людини;
4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що
передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати
нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати
припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе
і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання
змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань,
умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують
подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність,
відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;
6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи
екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної
поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи
важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;
7) інформаційно-комунікаційна
компетентність,
що
передбачає
опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування,
здатність
безпечного
та
етичного
використання
засобів
інформаційнокомунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих
ситуаціях;
8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і
навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного
навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її
для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та
способів їх досягнення, навчання працювати
самостійно і в групі;
9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями
демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового
способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають
співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті
класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних
ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне
розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України,
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дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей,
дотримання здорового способу життя;
10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів
мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом
розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають
ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння
організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних
цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих
ідей, прийняття власних рішень.
Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:
- контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці),
готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві
відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;
- навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх
систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;
- діагностико-коригувальна
з'ясовує
причини труднощів,
які виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у
засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;
- стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;
- виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено
працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії
навчальної діяльності.
- при оцінюванні навчальних досягнень учнів мають ураховуватися
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.
Характеристики якості знань взаємопов'язані між собою і доповнюють
одна одну.
Глибина знань - усвідомленість існуючих зв'язків між групами знань.
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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.
Міцність знань - тривалість збереження їх в пам'яті, відтворення їх в
необхідних ситуаціях.
Повнота знань - кількість знань, визначених навчальною програмою.
Системність знань - усвідомлення структури знань, їх ієрархії і
послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших.
Знання є складовою умінь учнів діяти.
Уміння виявляються в різних видах діяльності і поділяються на розумові
і практичні.
Навички - дії доведені до автоматизму у результаті виконання вправ. Для
сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення.
Ціннісні ставлення виражають особистий досвід учнів, їх 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:
Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна,
характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.
Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний
навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними
вміннями навчальної діяльності.
Третій рівень - достатній. 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.
Четвертий рівень - високий. 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.
Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному,
формувальному оцінюванню, у 3-4 - формувальному та підсумковому
(бальному) оцінюванню.
Формувальне оцінювання учнів 1-2 класів проводиться відповідно до
Методичних рекомендацій щодо формувального оцінювання учнів 1-2 класів
(листи МОН від 18.05.2018 №2.2-1250 та від 21.05.2018 №2.2-1255)
Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток
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.
Здобувачі початкової освіти
проходять державну підсумкову
атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої
діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.
Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан
реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні
рішення.
Навчальні досягнення учнів 3-11 класів оцінюються відповідно критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки, молота та спорту від 13.04.2011 р. №323 «Про затвердження
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11
травня 2011 р. за №566/19304.
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КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Рівні
навчальних
досягнень

Бали
1

І Початковий

2

3

4
ІІ Середній

5

6

7

III Достатній

8

9

IV Високий

10

Загальні критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів
Учні засвоїли знання у формі окремих фактів, елементарних
уявлень.
Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу,
володіють окремими видами умінь на рівні копіювання
зразка виконання певної навчальної дії.
Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу;
з допомогою вчителя виконують елементарні завдання,
потребують детального кількаразового їх пояснення.
Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі
понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком
певну операцію, дію.
Учні відтворюють основний навчальний матеріал з
допомогою вчителя, здатні з помилками й неточностями
дати визначення понять.
Учні відтворюють частину навчального матеріалу у формі
понять з допомогою вчителя, можуть повторити за зразком
певну операцію, дію.
Учні володіють поняттями, відтворюють їх зміст, уміють
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних
думок, частково контролюють власні навчальні дії.
Учні вміють розпізнавати об'єкти, які визначаються
засвоєними поняттями; під час відповіді можуть відтворити
засвоєний в іншій послідовності, не змінюючи логічних
зв'язків; володіють вміннями на рівні застосування способу
діяльності за аналогією; самостійні роботи виконують з
незначною допомогою вчителя; відповідають з окремими
неточностями.
Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують
знання в стандартних ситуаціях, володіють вміннями
виконувати окремі етапи розв'язання проблеми і
застосовують їх у співробітництві з учителем (частковопошукова діяльність).
Учні володіють системою понять у межах, визначених
навчальними
програмами,
встановлюють
як
внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв'язки; вміють
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розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними
поняттями різного
рівня
узагальнення;
відповідь
аргументують новими прикладами.
Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних
програм, вміють застосовувати способи діяльності за
аналогією і в нових ситуаціях.
Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог
навчальних програм, усвідомлено використовують їх у
стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійні роботи
виконують під опосередкованим керівництвом; виконують
творчі завдання.

КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої
школи
Рівні
навчальних
досягнень

Бали
1

І Початковий

2
3
4

ІІ Середній

5

6

III Достатній

7

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів
Учні розрізняють об'єкти вивчення
Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу,
мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення
Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з
допомогою вчителя виконують елементарні завдання
Учні з допомогою вчителя відтворюють основний
навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну
операцію, дію
Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з
помилками й неточностями дати визначення понять,
сформулювати правило
Учні виявляють знання й розуміння основних положень
навчального матеріалу. Відповіді правильні, але недостатньо
осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні
завдань за зразком
Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають
основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні
приклади на підтвердження певних думок, частково
контролюють власні навчальні дії
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8

9

10

11
IV Високий
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Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений
матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати,
встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між
явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють
власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності
Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують
знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й
систематизувати
інформацію,
використовують
загальновідомі докази із самостійною і правильною
аргументацією
Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх
у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення
Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм,
аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють
знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і
розв'язувати проблеми
Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог
навчальних програм, усвідомлено використовують їх у
стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно
аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал,
самостійно користуватися джерелами інформації, приймати
рішення

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне,
семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.
Форми проведення видів контролю, їх кількість визначається робочою
програмою та календарно-тематичними планами вчителів.
Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних
досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та
навичками відповідно до вимог навчальних програм.
Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є
знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої
діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.
Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його
основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і
первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків
між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і
навичок.
Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне
опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними
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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).
Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:
- усунення безсистемності в оцінюванні;
- підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;
- індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;
- систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;
- концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного
предмета.
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 і термінами їх проведення; умовами оцінювання.
Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного
оцінювання, а за рік - на основі семестрових оцінок.
Навчальний процес закладу спрямований на розвиток критичного
мислення:
- у навчання включаються завдання, вирішення яких вимагає мислення
високого рівня (аналізу, синтезу, оцінки):
- навчальний процес організований як дослідження певної теми, яке
виконується шляхом
інтерактивної взаємодії учнів. Вчителі
використовують: кооперативне навчання зі всіма методами та прийомами
роботи в малих групах, проектах, дебати та інші види дискусій,
експериментальні вправи, моделювання, соціологічні та польові
дослідження та інші;
- результатом навчання визначається не засвоєння фактів або чужих думок, а
вироблення власних суджень через застосування до інформації адекватних
прийомів мислення;
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- викладання в цьому процесі є стратегією постійного оцінювання цих
результатів з використанням зворотного зв‘язку «учні-учитель» на основі
дослідницької активності учнів у класі;
- критичне мислення вимагає від учнів достатніх навичок оперування
доказами та формулювання суджень, здатність застосовувати графіки і
схеми у вирішенні актуальних завдань, знаходити та інтерпретувати
оригінальні документи та джерела інформації, аналізувати аргументи,
обґрунтовувати висновки.
Самооцінювання (взаємооцінювання) є невід’ємним умінням сучасної
людини в процесі пізнання і самопізнання та альтернативним способом оцінки
досягнень учнів. Самооцінювання є здатністю до саморефлексії, що сприяє
розвитку самостійності в організації процесу навчання.
Умови самооцінювальної (взаємооцінювальної) діяльності
- Чіткість. Учитель має сформулювати чіткі критерії для самооцінювання
(взаємооцінювання);
- Повага. Учні мають виявляти повагу до партнера, коректно добирати слова
і способи побудови коментарів;
- Взаєморозуміння. Повинна панувати психологічна атмосфера довіри;
- Увага. Учні повинні активно слухати;
- Визначеність. Кожен учень повинен розуміти, яку дію йому слід виконати,
які знання продемонструвати;
- Простота. Формування завдань і відповіді повинні бути чіткими і
короткими. Показником простоти є швидкість виконання завдання;
- Однозначність. Завдання повинно мати єдину правильну відповідь.
Базові прийоми самооцінювання (взаємооцінювання) навчальних
досягнень учнів:
- перевірка завдання за заздалегідь розробленими критеріями оцінювання,
які вчитель може створити самостійно, розробити спільно з учнями
відповідно до прикладу роботи або розробленими учнями самостійно.
- перегляд виконаного завдання однокласником та надання коментаря
відповідно до стратегії 3 – 2 – 1 (3 позитивних моменти, 2 уточнюючих
запитання та 1 ідея для покращення).
- самоперевірка за зразком. Зразок розв’язування завдань записано на
дошці заздалегідь. Зошити в учнів закриті. Діти розглядають зразок
розв’язування і усно його коментують. Потім учні відкривають зошити, і
кожний учень перевіряє свою роботу сам за цим зразком.
- взаємоперевірка за допомогою зразка. На уроці учні перевіряють роботу
однокласника за зразком. Це дозволяє учням побачити, як виконують
завдання їх товариші. Учень, який навчається слабо чи пише неохайно,
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одержує для перевірки зошит з добре виконаним і гарно записаним
домашнім завданням.
- самоперевірка за зразком у підручнику,
- самоперевірка – консультація.
- взаємоперевірка в парах,
- взаємоперевірка у малих групах «по колу»,
- перевірка робіт дітьми – «експертами»,
Важливим є спонукання школярів до активності, розвиток і вміння
співпрацювати один з одним, контролювати свої дії, оцінювати досягнутий
результат. Саме розвивальна функція самооцінювання (взаємооцінювання)
має значення при формуванні у школярів контрольно-оцінних здібностей.
Учень (учениця) має право на підвищення семестрової оцінки. При цьому
потрібно мати на увазі, що відповідно до Положення про золоту медаль "За
високі досягнення в навчанні" та срібну медаль "За досягнення в навчанні",
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.08 № 186
та погоджено Міністерством юстиції України № 279/14970 від 02.04.08,
підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом переатестації не
дає підстав для нагородження випускників золотою або срібною медалями.
Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності
педагогічних працівників
Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої
діяльності повинна передбачати підвищення якості професійної підготовки
фахівців відповідно до очікувань суспільства.
Вимоги до педагогічних працівників школи №4 встановлюються у
відповідності до розділу VІІ Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року
№2143-УШ, чинного з 28.09.2017 року.
Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється
чинним законодавством (обрання за конкурсом, укладення трудових
договорів) відповідно до встановлених вимог (ст. 24 Закону «Про загальну
середню освіту»).
Основними
критеріями
оцінювання
педагогічної
діяльності
педагогічних працівників у школі № 4 є:
- освітній рівень педагогічних працівників;
- результати атестації;
- систематичність підвищення кваліфікації;
- наявність педагогічних звань, почесних нагород;
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- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій,

статей тощо;
- участь в експериментальній діяльності;
- результати освітньої діяльності;
Конкретизовані числовими показниками індикатори якості педагогічної
діяльності наведені у додатку № 3 до Положення.
З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення,
розширення й оновлення професійних компетентностей організовується
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти здійснюється відповідно до статті 59 Закону
України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення
кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути
меншою за 150 годин.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за
такими видами:
- довгострокове підвищення кваліфікації: курси;
- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари- практикуми,

тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.
Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників
затверджує педагогічна рада закладу.
Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних
працівників є їх атестація.
Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника
включає в себе атестацію та сертифікацію.
Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на
всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних
працівників.
Атестація педагогічних працівників може бути черговою або
позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не
менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених
законодавством.
За результатами атестації визначається відповідність педагогічного
працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії,
педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних
працівників визначається Кабінетом Міністрів України.
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Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення
педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.
Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Один із принципів організації атестації - здійснення комплексної оцінки
діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного
розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації,
порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від
попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний
аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег
вчителя, який атестується тощо.
Визначення рівня результативності діяльності педагога, оцінювання за
якими може стати підставою для визначення його кваліфікаційного рівня
наведено в таблиці «Критерії оцінювання роботи вчителя»:
Критерії оцінювання роботи вчителя
І. Професійний рівень діяльності вчителя
Критерії
1.Знання
теоретичних і
практичних
основ предмета

2.Знання
сучасних
досягнень у
методиці:

Кваліфікаційні категорії
Спеціаліст другої
Спеціаліст
категорії
першої категорії
Відповідає
Відповідає
загальним
вимогам, що
вимогам, що
висуваються до
висуваються до
вчителя першої
вчителя. Має
кваліфікаційної
глибокі знання зі категорії. Має
свого предмета
глибокі та
різнобічні знання
зі свого

Відповідає
загальним
вимогам, що
висуваються до
вчителя. Має
глибокі знання зі
свого предмета

Відповідає
вимогам, що
висуваються до
вчителя першої
кваліфікаційної
категорії. Має
глибокі та

Спеціаліст вищої
категорії
Відповідає
вимогам, що
висуваються до
вчителя вищої
кваліфікаційної
категорії. Має
глибокі знання зі
свого предмета і
суміжних
дисциплін, які
значно
перевищують
Відповідає
вимогам, що
висуваються до
вчителя вищої
кваліфікаційної
категорії. Має
глибокі знання зі
свого предмета і
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різнобічні знання
зі свого

3.Уміння
Бачить свої
аналізувати свою недоліки,
діяльність
прогалини і
прорахунки в
роботі, але при
цьому не завжди
здатний
встановити
причини їхньої
появи. Здатний
домагатися змін
на краще на
основі
самоаналізу,
однак
покращення
мають
нерегулярний
характер і
поширюються
лише на окремі
ділянки роботи
4.Знання нових
Знає сучасні
педагогічних
технології
концепцій
навчання й
виховання;
володіє набором
варіативних
методик і
педагогічних
технологій;
здійснює їх вибір
і застосовує
відповідно до
інших умов
5.Знання теорії
"Орієнтується в
педагогіки
сучасних
й вікової
психологопсихології учня педагогічних
концепціях
навчання, але

суміжних
дисциплін, які
значно
перевищують
Виправляє
Прагне і вміє
допущені
бачити свою
помилки і
діяльність збоку,
посилює
об'єктивно й
позитивні
неупереджено
моменти у своїй
оцінює та аналізує
роботі, знаходить її, виділяючи сильні
ефективні
і слабкі сторони.
рішення.
Свідомо намічає
Усвідомлює
програму
необхідність
самовдосконалення,
систематичної
її
роботи над собою мету, завдання,
шляхи реалізації
і активно
включається в ті
види діяльності,
які сприяють
формуванню
потрібних
якостей
Уміє
демонструвати на
практиці високий
рівень володіння
методиками;
володіє однією із
сучасних
технологій
розвиваючого
навчання; творчо
користується
технологіями й
програмами
Вільно
орієнтується в
сучасних
психологопедагогічних
концепціях

Розробляє нові
педагогічні
технології навчання
й виховання, веде
роботу з їх
апробації, бере
участь у
дослідницькій,
експериментальній
діяльності

Користується
різними формами
психологопедагогічної
діагностики й
науково23

рідко застосовує
їх у своїй
практичній
діяльності.
Здатний
приймати
рішення в
типових
ситуаціях

навчання й
виховання,
використовує їх
як основу у своїй
практичній
діяльності.
Здатний швидко й підсвідомо
обрати
оптимальне
рішення

обґрунтованого
прогнозування.
Здатний
передбачити
розвиток подій і
прийняти рішення в
нестандартних
ситуаціях

ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя.
Критерії

Спеціаліст другої
категорії
1.Володіння
Враховує у
способами
стосунках з
індивідуалізаці учнями
ї навчання
індивідуальні
особливості
їхнього розвитку:
здійснює
диференційовани
й підхід з
урахуванням
темпів розвитку,
нахилів та
інтересів, стану
здоров'я. Знає
методи
діагностики рівня
інтелектуального
й особистісного
розвитку дітей
2.Уміння
Створює умови,
активізувати
що формують
пізнавальну
мотив діяльності.
діяльність
Уміє захопити
учнів
учнів своїм
предметом,
керувати
колективною
роботою,

Спеціаліст першої
категорії
Уміло
користується
елементами,
засобами
діагностики і
корекції
індивідуальних
особливостей
учнів під час
реалізації
диференційованог
о підходу.
Створює умови
для розвитку
талантів,
розумових і
фізичних
здібностей

Спеціаліст вищої
категорії
Сприяє пошуку,
відбору і творчому
розвитку
обдарованих дітей.
Уміє тримати в полі
зору «сильних»,
«слабких»
і«середніх» за
рівнем знань учнів;
працює за
індивідуальними
планами з
обдарованими і
слабкими дітьми

Забезпечує
успішне
формування
системи знань на
основі
самоуправління
процесом учіння.
Уміє цікаво
подати

Забезпечує
залучення кожного
школяра до процесу
активного учіння
Стимулює
внутрішню
(мислительну)
активність,
пошукову
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варіювати
різноманітні
методи й форми
роботи. Стійкий
інтерес до
навчального
предмета і висока
пізнавальна
активність учнів
поєднується з не
дуже
ґрунтовними
знаннями, з
недостатньо
сформованими
навичками учіння
3.Уміння
аналізувати
свою
діяльність

Бачить свої
недоліки,
прогалини і
прорахунки в
роботі, але при
цьому не завжди
здатний
встановити
причини їхньої
появи. Здатний
домагатися змін
на краще на
основі
самоаналізу,
однак
покращення
мають
нерегулярний
характер і
поширюються
лише на окремі
ділянки

навчальний
матеріал,
активізувати
учнів, збудивши в
них інтерес до
особистостей
самого
предмета; уміло
варіювати форми і
методи навчання.
Міцні, ґрунтовні
знання учні
поєднуються з
високою
пізнавальною
активністю і
сформованими
навичками
Виправляє
допущені
помилки і
посилює
позитивні
моменти у своїй
роботі, знаходить
ефективні
рішення.
Усвідомлює
необхідність
систематичної
роботи над
собою і активно
включається в ті
види діяльності,
які сприяють
формуванню
потрібних
якостей

діяльність. Уміє
ясно й чітко
викласти
навчальний
матеріал; уважний
до рівня знань усіх
учнів. Інтерес до
навчального
предмета в учнів
поєднується з
міцними знаннями і
в сформованими
навичками

Прагне і вміє
бачити свою
діяльність збоку,
об'єктивно й
неупереджено
оцінює та аналізує
її, виділяючи
сильні і слабкі
сторони.
Свідомо намічає
програму
самовдосконалення,
її
мету, завдання,
шляхи реалізації
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4.Знання
нових
педагогічних
концепцій

3. Робота з
розвитку в
учнів загальнонавчальних
вмінь і
навичок

Роботи
Знає сучасні
технології
навчання й
виховання;
володіє
набором
варіативних
методик і
педагогічних
технологій;
здійснює їх
вибір і
застосовує
відповідно до
інших умов
Прагне до
формування
навичок
раціональної
організації праці

Уміє
демонструвати на
практиці високий
рівень володіння
методиками;
володіє однією із
сучасних
технологій
розвиваючого
навчання; творчо
користується
технологіями й
програмами

Розробляє нові
педагогічні
технології
навчання й
виховання, веде
роботу з їх
апробації, бере
участь у
дослідницькій,
експериментальні
й діяльності

Цілеспрямовано й
професійно
формує в учнів
уміння й навички
раціональної
організації
навчальної праці
(самоконтроль у
навчанні,
раціональне
планування
навчальної праці,
належний темп
читання, письма,
обчислень).
Дотримується
єдиних вимог
щодо усного і
писемного
мовлення:
оформлення
письмових робіт
учнів у зошитах,
щоденниках
(грамотність,
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4.Рівень
навченості
учнів

акуратність,
каліграфія)
Забезпечує
Учні
стійкий
демонструють
позитивний
знання
результат,
теоретичних і
ретельно вивчає
практичних основ
критерії
предмета;
оцінювання,
показують хороші
користується
результати за
ними на практиці;
наслідками зрізів,
об'єктивний в
перевірних робіт,
оцінюванні знань
екзаменів
учнів

Учні реалізують свої
інтелектуальні
можливості чи
близькі до цього;
добре сприймають,
засвоюють і
відтворюють
пройдений
навчальний
матеріал,
демонструють
глибокі, міцні
знання теорії й
навички
розв'язування
практичних завдань,
здатні включитися в
самостійний
пізнавальний пошук

ІІІ. Комунікативна культура
Критерії

Спеціаліст другої
категорії
1.Комунікативні й Прагне до
організаторські
контактів з
здібності
людьми. Не
обмежує коло
знайомих;
відстоює власну
думку; планує
свою роботу,
проте потенціал
його нахилів не
вирізняється
високою
стійкістю

Спеціаліст
першої категорії
Швидко
знаходить друзів,
постійно прагне
розширити коло
своїх знайомих;
допомагає
близьким, друзям;
проявляє
ініціативу в
спілкуванні; із
задоволенням
бере участь в
організації
громадських
заходів; здатний
прийняти

Спеціаліст вищої
категорії
Відчуває потребу
в комунікативній
і організаторській
діяльності;
швидко
орієнтується в
складних
ситуаціях;
невимушено
почувається в
новому колективі;
ініціативний, у
важких випадках
віддає перевагу
самостійним
рішенням;
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самостійне
рішення в
складній ситуації.
Усе виконує за
внутрішнім
переконанням, а
не з примусу.
Наполегливий у
діяльності, яка
його

2. Здатність до
співпраці з
учнями

3. Готовність до
співпраці з
колегами

відстоює власну
думку й
домагається її
прийняття.
Шукає такі
справи, які б
задовольнили
його потребу в
комунікації та
організаторській
діяльності
Володіє
Обговорює й
Веде постійний
відомими в
аналізує ситуації пошук нових
педагогіці
разом з учнями і
прийомів
прийомами
залишає за ними
переконливого
переконливого
право приймати
впливу й
впливу, але
власні рішення.
передбачає їх
використовує їх
Уміє
можливе
без аналізу
сформувати
використання в
ситуації
громадську
спілкуванні.
позицію учня,
Виховує вміння
його реальну
толерантно
соціальну
ставитися До
поведінку й
чужих поглядів.
вчинки,
Уміє
світогляд і
обґрунтовано
ставлення до
користуватися
учня, а також
поєднанням
готовність до
методів навчання
подальших
й виховання, що
виховних
дає змогу досягти
впливів учителя
хороших
результатів при
Володіє
Намагається
Неухильно
адаптивним
вибрати стосовно дотримується
стилем поведінки, кожного з колег
професійної
педагогічного
такий спосіб
етики
спілкування;
поведінки, де
спілкування; у
намагається
найкраще
будь-якій
ситуації
створити навколо поєднується
координує свої
себе
індивідуальний
дії з колегами
доброзичливу
підхід з
обстановку
утвердженням
співпраці з
колективістських
колегами
принципів моралі
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4. Готовність до
співпраці з
батьками

5. Педагогічний
такт

Визначає
педагогічні
завдання з
урахуванням
особливостей
дітей і потреб
сім'ї,
систематично
співпрацює з
батьками

Володіє
педагогічним
тактом, а деякі
його порушення
не позначаються
негативно на
стосунках з
учнями

Залучає батьків
до діяльності;
спрямованої на
створення умов,
сприятливих для
розвитку їхніх
дітей; формує в
батьків позитивне
ставлення до
оволодіння
знаннями
педагогіки й
психології
Стосунки з
дітьми будує на
довірі, повазі,
вимогливості,
справедливості

Налагоджує
контакт із сім'єю
не тільки тоді,
коли потрібна
допомога батьків, а
постійно,
домагаючись
відвертості,
взаєморозуміння,
чуйності

Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання
професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з
педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і
технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування,
самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.
Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних
засадах виключно за його ініціативою.
1. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності

керівних працівників закладу освіти

Управлінська діяльність керівних працівників закладу освіти на
сучасному етапі передбачає вирішення низки концептуальних положень, а
саме:
- створення умов для демократичного розвитку школи та конструктивної
співпраці учасників освітнього процесу;
- дотримання в управлінні принципів демократії і поваги до прав людини;
- раціональний розподіл роботи між працівниками закладу з урахуванням їх
кваліфікації, досвіду та ділових якостей;
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- забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який об‘єднує
належний рівень освіченості і вихованості здобувачів освіти та підготовку
їх до сучасного життя;
- визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації
стратегічних завдань, які б повною мірою відповідали особливостям роботи
закладу та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу
всіма працівниками закладу;
- правильне і найбільш
ефективне використання
навчальноматеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в
сучасних умовах;
- забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього
процесу;
- створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.
Сучасні положення освітнього менеджменту
керівника навчального закладу фахових компетенцій:

вимагають

від

- прогнозувати позитивне майбутнє і формувати дух позитивних змін;
- забезпечувати відкрите керівництво;
- вивчати інтереси і потреби місцевої громади й суспільства в цілому, щоб
визначати нові цілі і завдання;
- організовувати роботу колективу на досягнення поставлених цілей;
- працювати над залученням додаткових ресурсів для якісного досягнення
цілей;
- постійно вчитися і стимулювати до цього членів педагогічного колективу.
Оцінювання управлінської діяльності складається з чотирьох
етапів:
І. Підготовчого.
II. Основного.
III. Підсумково-корекційного.
IV. Регулятивно-корекційного.
На підготовчому етапі відповідальною особою проводиться відбір,
систематизація та аналіз матеріалів, що характеризує динаміку розвитку
навчального закладу, рівень управлінської діяльності його керівників. З цією
метою вивчаються:
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- матеріали попередньої експертизи управління освітнім процесом та
тематичного вивчення окремих питань, що стосуються організації
діяльності закладу;
- відповідність роботи закладу особливим умовам здійснення освітньої
діяльності;
- результативність роботи закладу освіти щодо розвитку творчих здібностей
школярів (участь у предметних олімпіадах різного рівня, учнівських
турнірах, конкурсах, МАН тощо);
- робота педагогічного колективу щодо розробки та впровадження
авторських програм, навчальних посібників, підручників.
Аналізуються статистичні дані:
-

результати освітньої діяльності учнів на кінець навчального року;
охоплення учнів гарячим харчуванням;
випадки дитячого травматизму, що сталися під час освітнього процесу;
плинність педагогічних кадрів;
наявність конфліктних ситуацій у колективі, скарг на роботу закладу.

Другий, основний, етап комплексно-цільової програми має такі розділи:
діагностичний,
аналітично - регулятивний,
контрольно - діагностичний,
мотиваційно - діагностичний,
контрольно - регулятивний,
аналітичний.
Мета діагностичного дослідження - самоаналіз та самооцінка
управлінської діяльності керівниками закладу.
Аналітично-регулятивний має за мету внесення коректив в управлінську
діяльність керівників за результатами самоекспертизи.
Контрольно-аналітичний передбачає отримання інформації про
соціально- психологічний клімат у закладі освіти та рівень знань учнів.
Мотиваційно-діагностичний дозволяє висунути пропозиції щодо
визначення об’єктів та підходів для проведення експертизи. Експертною
групою та керівниками навчального закладу укладається робоча програма
експертизи управління освітнім процесом. Складається вона з трьох блоків:
інваріантного, варіативного та замовленого.

-

31

До інваріантного блоку входять питання, що дозволяють визначити
рівень управлінської діяльності, наявність свідомого цілеспрямованого
регулювання складних процесів та організаційних відносин у закладі освіти та
в кожному з його підрозділів.
Перелік питань варіативного блоку визначається з урахуванням
підсумкових матеріалів комплексних соціально-психологічних досліджень та
результатів контрольних робіт.
Питання третього блоку складаються на основі замовлення керівників
навчального закладу про надання методичної допомоги в організації
управлінської діяльності та навчально-виховного процесу.
Контрольно-регулятивне вивчення визначає відповідність діяльності
керівників закладу нормативним аспектам управління, проблеми і резерви
розвитку закладу, напрямки надання методичної допомоги. Його структура:
- проведення експертизи управління освітнім процесом безпосередньо у
закладі;
- індивідуальна контрольно-регулятивна робота з питань управління;
- надання методичної допомоги за заявкою керівництва закладу;
- оперативне усунення керівництвом виявлених недоліків.
Аналітичний розділ має на меті висловити загальну оцінку управлінської
діяльності, підготувати висновки та пропозиції.
Третій, підсумково-корекційний етап поділяється на підсумковий та
корекційний. Підсумковий містить глибокий аналіз предмета експертизи,
формування банку даних за її результатами, планування розвитку закладу
освіти.
Корекційний - має на меті регулювання та корекцію управлінської
діяльності, виявлення якісних змін предмета експертизи та прогнозування
розвитку закладу.
Регулятивно-корекційний етап - передбачає вдосконалення та
коригування окремих напрямків та форм управління освітнім процесом.
Зокрема, експертами контролюються законодавчі, нормативні та правові
аспекти діяльності закладу, дотримання в ньому державного стандарту
загальної середньої освіти, забезпечення соціального захисту, охорони життя,
здоров'я та прав учасників освітнього процесу.
Керівниками закладу створюються необхідні умови для оптимальної
діяльності учасників освітнього процесу, усуваються виявлені недоліки в
роботі, здійснюється реалізація програм стратегічного розвитку закладу.
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Ефективність управлінської діяльності керівника закладу включає стан
реалізації його управлінських функцій, основних аспектів та видів діяльності,
ступінь їх впливу на результативність освітнього процесу, а саме:
1. Саморозвиток та самовдосконалення керівника у сфері управлінської
діяльності.
2. Стратегічне планування базується на положеннях концепції розвитку
закладу, висновках аналізу та самоаналізу результатів діяльності.
3. Річне планування формується на стратегічних засадах розвитку закладу.
4. Здійснення аналізу і оцінки ефективності реалізації планів, проектів.
5. Забезпечення професійного розвитку вчителів, методичного супроводу
молодих спеціалістів.
6. Поширення позитивної інформації про заклад.
7. Створення повноцінних умов функціонування закладу (безпечні та
гігієнічні).
8. Застосування ІКТ-технологій у освітньому процесі.
9. Забезпечення якості освіти через взаємодію всіх учасників освітнього
процесу.
10. Позитивна оцінка компетентності керівника з боку працівників.
Інформаційна система для ефективного управління закладом
освіти
Однією з умов розвитку освіти є запровадження інформаційнокомунікаційних технологій в управлінську та освітню діяльність закладу
освіти. Така діяльність проводиться у двох напрямках:
- впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність
освітнього закладу;
- комп'ютеризація освітнього процесу.
Перший із зазначених напрямів полягає у створенні оптимальних умов
роботи учасників освітнього процесу:
- створення електронних освітніх ресурсів;
- інтенсифікація роботи з документами;
- комунікація з учнями та батьками;
- використання освітніх платформ;
- створення наочності, дидактичних матеріалів в електронному вигляді;
- використання нових освітніх технологій (дистанційного, змішаного
навчання, веб-квестів тощо);
- розроблення моніторингових робіт;
- створення електронних каталогів і баз даних;
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використання хмарних сховищ документів;
використання електронних підручників в освітньому процесі;
підвищення професійного рівня педагога, обмін досвідом;
отримання актуальної освітньої інформації.
Другий напрям - це впровадження у освітній процес електронних засобів
навчання, розробка і застосування електронного супроводу занять,
самостійної і виховної роботи та тестових програмних засобів.
Заклад займає принципову позицію щодо захисту персональних даних
здобувачів освіти, захист від несанкціонованого доступу до документів.

-

Забезпечення публічності інформації про заклад освіти
Публічність інформації про діяльність забезпечується згідно зі статтею 30
Закону України «Про освіту».
В закладі освіти функціонує офіційний веб-сайт
http://kahovka-zosh4.ks.sch.in.ua/
На офіційному сайті розміщуються:
- статут закладу освіти;
- ліцензії на впровадження освітньої діяльності;
- освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх
компонентів, що передбачені ними;
- річний звіт про діяльність закладу;
- правила прийому до закладу;
- правила поведінки здобувачів освіти;
- структура та органи управління;
- кадровий склад закладу;
- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі;
- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх
заміщення (у разі його проведення);
- матеріально-технічне забезпечення закладу;
- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання
та оплати;
- мова освітнього процесу;
- результати моніторингу якості освіти;
- умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми
потребами;
- план заходів спланованих на запобігання та протидію булінгу;
34

- порядок надання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про
випадок булінгу;
- порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність осіб,
причетних до нього;
- кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх
отриманих коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг
отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про
кошти отриманні з інших джерел, не заборонених законодавством (для
закладів, що отримують публічні кошти, та їх засновники);
- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на
вимого законодавства.
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних
заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у
розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти
(інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних
результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання
ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.
Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній.
Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладом освіти
(іншими суб’єктами освітньої діяльності).
Завдання моніторингу:
Здійснення систематичного контролю за освітнім процесом у школі.
Створення власної системи неперервного і тривалого спостереження,
оцінювання стану освітнього процесу.
Аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка
високої мотивації навчання.
Створення оптимальних
соціально-психологічних
умов для
саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти і педагогів.
Прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій
розвитку освітнього процесу в школі.
Предметом моніторингу є якість освітнього процесу в закладі освіти.
Об’єктом моніторингу є система організації освітнього процесу в школі,
що включає кілька рівнів:
- здобувач освіти;
- учитель;
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- класний керівник;
- батьки і громадськість та ін.

Суб’єктами моніторингу виступають:
- моніторингова група;
- адміністрація закладу;
- органи управління освітою (різних рівнів).
Форми та методи моніторингу.
Основними формами та показниками моніторингу є:
- самооцінювання власної діяльності педагогами, здобувачами освіти,
адміністрацією;
- внутрішня оцінка діяльності адміністрацією, керівниками методичних
об’єднань
(проведення
контрольних
робіт,
відвідування
уроків, факультативних занять тощо.
- аналіз рівня успішності, кількості призерів та переможців всіх етапів
Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів – захисту робіт МАНу,
творчих та
інтелектуальних конкурсів, аналіз
результативності
працевлаштування випускників школи.
Критерії моніторингу:
- об’єктивність (створення рівних умов для всіх учасників освітнього
-

-

процесу);
систематичність (згідно алгоритму дій, етапів та в певній послідовності);
відповідність завдань
змісту
досліджуваного матеріалу, чіткість
оцінювання, шляхи перевірки результатів;
надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

Очікувані результати:
- отримання результатів стану освітнього процесу в закладі освіти.

- покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для

прийняття управлінських та тактичних рішень.
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Підсумки моніторингу:
- підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються

в аналітично-інформаційних матеріалах;
- дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях
методичних об‘єднань, нарадах при директорі, педагогічних радах;
- за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються
управлінські рішення щодо планування та корекції роботи.
Показники опису та інструментів внутрішнього моніторингу якості
освіти
1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності - якісний і кількісний склад,
професійний рівень педагогічного персоналу.
2. Контингент здобувачів освіти.
3. Психолого-соціологічний моніторинг.
4. Здобувачі освіти. Результати навчання.
5. Педагогічна діяльність.
6. Управління закладом освіти.
7. Освітнє середовище.
8. Медичний моніторинг.
9. Моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності.
10. Формування іміджу сучасного закладу освіти.
Внутрішня система забезпечення школою якості освіти повинна бути
об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.
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Додаток 1
до
Положення про
внутрішній
моніторинг
якості освіти

Загальні моральні принципи, якими мають користуватися
викладачі
Принципи законності. У своїй діяльності вчителі дотримуються
приписів законів, а також стимулюють до цього інших.
Принципи взаємної довіри. Атмосфера довіри заохочує вільних обмін
ідеями та інформацією, сприяє співпраці та вільному продукуванню нових
ідей.
Принцип чесності та порядності. У навчальній та викладацькій
діяльності зобов‘язані діяти чесно.
Принцип справедливості. Неупереджене ставлення одне до одного,
правильне й об‘єктивне оцінювання результатів навчальної та трудової
діяльності.
Принцип компетентності й професіоналізму. Постійне підвищення
свого освітнього рівня.
Принцип відповідальності. Брати на себе відповідальність за результати
своєї діяльності, виконувати взяті зобов‘язання.
Принцип партнерства і взаємодопомоги. Партнерська взаємодія.
Принцип взаємоповаги. Варто поважати й цінувати різноманітні, а іноді
й протилежні думки та ідеї.
Принцип прозорості. Усі процедури, які стосуються освітньої
діяльності, повинні бути прозорими і нескладними.
Принципи безпеки та добробуту. Піклуватися про безпеку та добробут
членів громади. Будь-яка діяльність не повинна створювати загрози життю,
завдавати шкоди здоров‘ю та майну.
Дотримання зазначених вище принципів має бути справою честі всіх без
винятку членів шкільного співтовариства.
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Додаток 2
до Положення про
внутрішній моніторинг якості
освіти
Види відповідальності за порушення академічної доброчесності
Порушення
академічної
доброчесності

Списування

Суб’єкти
порушення

Здобувачі
освіти

Обставини та
умови
порушення
академічної
доброчесності

- самостійні
роботи;
- контрольні
роботи;
- контрольні
зрізи знань;
- річне
оцінювання
(для екстернів)
- моніторинги
якості знань
- екзамен (ДПА);
- річне
оцінювання
( для екстернів)
- І етап
(шкільний)
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад,
конкурсів;

Наслідки і
форма
відповідальності

Орган /
посадова
особа,
який
приймає
рішення про
призначення
виду
відповідальн
ості

Повторне
письмове
Учителіпроходження
предметники,
оцінювання
Атестаційна
Термін -1
комісія,
тиждень або
Оргкомітет,
повторне
журі.
проходження
відповідного
освітнього
компонента
освітньої
програми
Повторне
проходження
оцінювання
за графіком
проведення
ДПА у закладі
Не зарахування
результатів
Робота учасника
анулюється, не
оцінюється.
У разі
повторних
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Необ’єктивне
оцінювання
результатів
навчання
здобувачів

Обман:

Педагогічні
працівники

Педагогічні
працівники

Свідоме
завищення або
заниження
оцінки
результатів
навчання:
- усні відповіді;
-домашні
роботи;
- контрольні
роботи;
- лабораторні та
практичні
роботи;
- ДПА;
- тематичне
оцінювання;
- моніторинги;
- олімпіадні та
конкурсні
роботи
Навчальнометодичні
освітні продукти,
створені
педагогічними
працівниками:
- методичні
рекомендації;
- навчальний
посібник;
- навчальнометодичний
посібник наочний
посібник;

випадків
списування
учасник не
допускається до
участі в інших
олімпіадах,
конкурсах
Педагогічному
працівнику
рекомендується
опрацювати
критерії
оцінювання
знань. Факти
систематичних
порушень
враховуються
при
встановленні
кваліфікаційної
категорії ,
присвоєнні
педагогічних
звань

У випадку
встановлення
порушень такого
порядку:
- спотворене
представлення у
методичних
розробках,
публікаціях
чужих
розробок, ідей,
синтезу або
компіляції
чужих джерел,
використання
Інтернету без

Адміністраці
я закладу,
атестаційні
комісії усіх
рівнів

Педагогічна
рада закладу,
атестаційна
комісія
закладу
освіти
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- практичний
посібник;
- навчальний
наочний
посібник;
- збірка;
- методична
збірка;
- методичний
вісник;
- стаття.

посилань,
неправдива
інформація про
власну освітню
діяльність є
підставою для
відмови в
присвоєнні або
позбавлені
раніше
присвоєного
педагогічного
звання,
працівника І,ІІ
кваліфікаційної
категорії
кваліфікаційної
категорії.
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Додаток 3
до Положення про
внутрішній моніторинг
якості освіти
Критерії, правила і процедури оцінювання освітньої діяльності
педагогічних працівників
Процедура оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників
включає наступні сфери:
- професійний
розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
- результати освітньої діяльності.
Критерії визначення професійного розвитку та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
Спрямування
професійного зростання
Самоосвіта:
- визначення напряму
(теми, проблеми)
саморозвитку;
- план самоосвіти;
- самоаналіз освітньої
діяльності наявність
професійного
портфоліо;
Забезпечення
підвищення кваліфікації
через курсову
перепідготовку
Участь у
короткострокових
формах підвищення
кваліфікації: тренінгах,

Результативність
Системне
Епізодичність,
застосування
стихійність

Відсутність
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семінарах, семінарахпрактикумах, семінарахнарадах, семінарах-

Участь у роботі
творчих - груп,
методичних об’єднань
учителів тощо.
Публікації в
педагогічних
періодичних виданнях.
Участь у
сертифікаційних
програмах

Результати атестації педагогічного працівника
Визначення відповідності
педагогічного працівника займаній
посаді.
Підтвердження кваліфікаційної
категорії, педагогічного звання.
Присвоєння
кваліфікаційної
категорії, педагогічного звання.
Проходження сертифікації
педагогічного працівника
ІІ. Критерії оцінювання результатів освітньої діяльності.
Визначення результатів освітньої діяльності здійснюється на основі
компетентнісного підходу.
Ознаки
Результат
Системне Епізодичніст Відсутніс
виявлення
застосуван
ь,
ть
(критерій
ня
стихійність
результативност
і)
І. Фахова компетентність: здатність до реалізації функцій професійної
діяльності.

Компетентність
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Проектувальна

Організаційна

Конструктивна

Здатність
визначати цілі
(стратегічні,
тактичні,
оперативні) для
досягнення
бажаних
результатів.
Планування
освітньої
діяльності.
Реалізація
сучасних
освітніх
технологій під
час
проектування
уроку.
Здатність
організовувати
процеси.
Створення умов
для досягнення
очікуваних
результатів.
Здатність до
змістового
наповнення
освітнього
середовища
відповідно до
вимог
Державних
стандартів
освіти.
Спроможність
добирати
доцільні методи,
форми, засоби
педагогічної
Вміння
конструювати
освітні заходи
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Дослідницька

Контрольноаналітична
(діагностична)

(навчальні
заняття, виховні
заходи,
батьківські
збори, тощо).
Спроможність
добирати,
розробляти
методичне
забезпечення
освітнього
процесу.
Здатність до
організації та
проведення
експерименталь
нодослідницької
роботи.
Вивчення та
впровадження
передового
педагогічного
досвіду.
Узагальнення
власного
педагогічного
досвіду.
Наявність
авторських
програм,
посібників,
методичних
рекомендацій.
Спроможність
організовувати
та проводити
процедури
контролю,
визначати
критеріальну
основу
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Використання
різних видів і
форм
діагностичних
робіт
для
моніторингу
/поточного
контролю
перебігу
освітнього
Рефлексивна
Здатність до
самоаналізу
освітньої
діяльності
результатів,
засобів їх
досягнення
Визначення
шляхів
корегування
освітньої
діяльності,
покращення
якості
освітнього
процесу та
результатів.
ІІ. Здатність до життєдіяльності в суспільстві, взаємодії та роботи в
команді
Соціальна
Здатність
дотримуватись
соціальних норм
і правил.
Вміння
виконувати різні
функції в
колективі,
громадські
доручення.
Вміння
попереджувати
конфліктні
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ситуації,
застосовувати
технології
розв'язання
конфліктів.
Вміння
працювати в
команді.
ІІІ. Здатність до розвитку культури особистості.
Загальнокультур Дотримання
на
академічної
доброчесності.
Знання рідної
мови,
застосування
норм мовної
культури.
Дотримання
моделі
толерантної
поведінки
стратегії
конструктивної
діяльності в
умовах
культурних,
мовних,
релігійних та
інших
відмінностей між
учасниками
освітнього
процесу.
IV. Здатність до збереження власного здоров’я.
Застосування
Здоров’язберігаю навичок
здорового
ча
способу життя.
Запобігання та
попередження
професійного
стресу та
вигорання.
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V. Здатність до виконання громадянських обов’язків.
Громадянська
Виконання
громадських
обов‘язків
Здатність
використовувати
способи
діяльності
й
моделі
поведінки,
що
відповідають
чинному
законодавству
України.
Здатність
обґрунтовувати
позицію.
VI. Здатність до пошуку, обробки, збереження і створення
інформаційних ресурсів.
Інформаційна
Застосування
інформаційнокомунікаційних
технологій в
освітній
діяльності.
Раціональне
використання
програмних
засобів
Здатність до
обміну
інформацією
засобами ІКТ.
Спроможність до
створення
власного
інформаційного
поля (сайт,
сторінка у
соціальній
мережі, блог).
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Додаток 4
до Положення про
внутрішній моніторинг
якості освіти
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови

-

Основними видами письмових робіт з української мови є такі:
класні й домашні вправи;
словникові диктанти ;
навчальні диктанти, есе, твори й перекази;
самостійні роботи;
тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми);
складання таблиць, схем, написання конспектів (у старших класах), робота
зі словниками та інші види робіт, передбачені чинними програмами.
Критерії оцінювання мовного та змістового оформлення есе
Критерії оцінювання змісту
есе

Вимоги до оцінювання
навчальних досягнень учнів

Побудованому учнем (ученицею)
тексту бракує зв’язності й
цілісності, урізноманітнення
потребує лексичне та граматичне
оформлення роботи; теза не
відповідає запропонованій темі;
не наведено жодного аргументу.
Побудоване учнем (ученицею)
висловлення характеризується
фрагментарністю, думки
викладаються на елементарному
рівні; потребує збагачення й
урізноманітнення лексика і
граматична будова мовлення;

Критерії оцінювання
мовного оформлення есе
Бали

1

2

Грамотність
орфографічні, лексичні,
пунктуаційні, граматичні,
помилки
стилістичні
13 і більше

12

Бали

1

2

9-10 і
більше

1

теза не відповідає запропонованій
темі; наведені аргументи не є
доречними; прикладу немає або
він не є доречним.
Учневі (учениці) слід працювати
над виробленням умінь
послідовніше й чіткіше викладати
власні думки, дотримуватися
змістової та стилістичної єдності
висловлення, потребує
збагачення та урізноманітнення
лексика й граматична будова
висловлення; теза частково
відповідає запропонованій темі;
наведений аргумент не випливає
з тези; приклад не є доречним;
висновок сформульовано нечітко.
Висловлення учня (учениці) за
обсягом складає дещо більше
половини від норми й
характеризується певною
завершеністю, зв’язністю;
чіткіше мають розрізнюватися
основна та другорядна
інформація; висновок лише
частково відповідає тезі або не
пов’язаний з аргументами; є
недоліки за сімома показниками:
посереднє розуміння теми;
порушення послідовності
побудови твору; рівень
словникового запасу нижче
середнього; відносна стильова
єдність твору; не сформульовано
вправно тезу; наведено один
аргумент.
За обсягом робота учня (учениці)
наближається до норми, загалом є
завершеною, тему значною мірою

3

11

3

4

9-10

4

7-8
5

7-8

5

2

розкрито; не сформульовано
вправно тезу; наведено один
аргумент; приклад
непереконливий; висновок лише
частково відповідає тезі, не
пов’язаний з аргументом та
прикладом; трапляються
недоліки за низкою показників
(до шести): роботі властива
поверховість висвітлення теми,
не простежується основна думка,
відносно струнка побудова твору,
середній рівень словникового
запасу, бракує стильової
єдності.
За обсягом висловлення учня
(учениці) сягає норми, його тема
розкривається, виклад загалом
зв’язний; учень (учениця)
наводить один доречний
аргумент; наводить
непереконливий приклад;
висновок лише частково
відповідає тезі або не пов’язаний
з аргументами та прикладами;
робота характеризується
недоліками за п’ятьма
показниками: помітний її
репродуктивний характер,
відсутня самостійність суджень,
їх аргументованість, добір слів не
завжди вдалий, учень (учениця)
неточно добирає слова й
синтаксичні конструкції.
Учень (учениця) самостійно
створює достатньо повний,
зв’язний, з елементами
самостійних суджень текст,
формулює тезу, яка відповідає

6

5-6

6

7

7
4

6

3

запропонованій темі; наводить
один доречний аргумент; вдало
добирає лексичні засоби;
висновок відповідає
запропонованій темі; у роботі є
недоліки (до чотирьох):
відхилення від теми, порушення
послідовності її викладу;
висловлювання не завжди
конкретне, просторовий виклад
міркувань, не підкріплених
фактичним матеріалом нелогічне
розташування абзаців, переходи
між ними не є вмотивованими;
основна думка не арґументується.
Учень (учениця) самостійно
будує достатньо повне,
осмислене висловлення, загалом
ґрунтовно висвітлює тему,
формулює тезу, що відповідає
запропонованій темі; наводить
один доречний аргумент; приклад
не конкретизований; висновок
відповідає запропонованій темі;
трапляються недоліки за трьома
показниками: невміння пов’язати
предмет обговорення із
сучасністю, не добирає
переконливі докази для
обґрунтування певного явища,
відносне багатство словникового
запасу, робота не відзначається
різноманітністю та чіткістю
слововживання.
Учень (учениця) самостійно
будує послідовний, повний,
логічно викладений текст;
формулює тезу, що відповідає
запропонованій темі; загалом

8

8

3

5

9

9
1+1
(негруба)

4

4

розкриває тему, висловлює
основну думку; наводить один
доречний аргумент; вдало
добирає лексичні засоби;
наводить один доречний приклад;
висновок відповідає
запропонованій темі; у роботі
виявлені недоліки за двома
показниками: тезу чітко не
сформульовано, відсутність
виразної особистісної позиції,
належної її аргументації тощо.
Учень (учениця) самостійно
будує послідовний, повний текст,
ураховує комунікативне
завдання, чітко формулює тезу;
певним чином аргументує різні
погляди на проблему, наводить
два доречні й переконливі
аргументи, приклади;
неординарна побудова твору,
робота відзначається багатством
словника, граматичною
правильністю, дотриманням
стильової єдності й виразності
тексту, але за одним із критеріїв
допущено помилку; висновок
відповідає запропонованій темі й
випливає зі сформульованої тези,
аргументів і прикладів.
Учень (учениця) самостійно
будує послідовний, повний текст,
ураховує комунікативне
завдання; вправно формулює
тезу; аргументовано, чітко
висловлює власну думку,
зіставляє її з думками інших, уміє
пов’язати обговорюваний
предмет із власним життєвим

10

10

1

3

11

11

1 (негруба)

2

5

досвідом, наводить два доречні й
переконливі аргументи для
обґрунтування тієї чи іншої
позиції з огляду на необхідність
розв’язувати певні життєві
проблеми; приклади
конкретизовані; робота
відзначається багатством
словника, точністю
слововживання, стилістичною
єдністю, граматичною
різноманітністю; висновок
відповідає запропонованій темі й
випливає зі сформульованої тези,
аргументів і прикладів.
Учень (учениця) самостійно
створює яскраве, оригінальне за
думкою та оформленням
висловлення відповідно до
мовленнєвої ситуації; повно,
вичерпно висвітлює тему;
вправно формулює тезу; аналізує
різні погляди на той самий
предмет, наводить два доречні
аргументи, використовує набуту з
різних джерел інформацію для
розв’язання певних життєвих
проблем; приклади переконливі,
конкретизовані; цілісний,
послідовний і несуперечливий
розвиток думки (логічність і
послідовність викладу);
висновок відповідає
запропонованій темі й органічно
випливає зі сформульованої тези,
аргументів і прикладів; робота
відзначається багатством
слововживання та художньою
цінністю.

12

12

-

1

6

Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності
I. Аудіювання (слухання- розуміння)
1.Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом
висловлювання із одного прослуховування:
а) розуміти:
- мету висловлювання;
- фактичний зміст;
- причинно-наслідкові зв’язки;
- тему і основну думку висловлювання;
- виражально-зображувальні засоби прослуханого твору;
б) давати оцінку прослуханому.
Оцінювання
Правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється двома балами,
кожне із 12 запитань оцінюється одним балом. Оцінювання здійснюється з
огляду на те, що за цей вид діяльності учень може одержати від 1 балу (за
сумлінну роботу, яка ще не дала належного результату) до 12 балів (за
бездоганно виконану роботу).
II. Говоріння та письмо (діалогічне та монологічне мовлення)
Під час перевірки складених учнями висловлювань (діалогів, усних і
письмових переказів та творів) ураховується ступінь повноти вираження теми,
міра самостійності виконання роботи, ступінь вияву творчих здібностей,
особистого ставлення до змісту висловлювання.
Діалогічне мовлення
Усне діалогічне мовлення перевіряється в 5-12 класах.
1.Перевіряються здатність учнів:
а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;
б) демонструвати вміння:
- складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування;
- самостійно досягати комунікативної мети;
- використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули
мовленнєвого етикету;
- дотримуватися теми спілкування;
- одержуватися правил спілкування.;
- дотримуватись норм літературної мови;
- демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість,
логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо);
в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється;
7

г) аргументувати висловлені тези, ввічливо спростовувати помилкові
висловлювання співрозмовника.
Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями при його
оцінюванні.
Критерії оцінювання
Рівень
Початковий (Бали
цього
рівня одержують учні,
успіхи яких у самостійному
складанні діалогу поки що
незначні)

Бали
1

2

3

Середній
(Балів цього рівня заслуговують учні, які досягли
певних
результатів
у
складанні діалогу за двомачотирма показниками з
нескладної теми, але за
іншими
критеріями
результати
поки
що
незначні)

4

5

Характеристика складених учнями
діалогів
В учня виникають значні труднощі у
підтриманні діалогу. Здебільшого він
відповідає на запитання лише “так” чи
“ні” або аналогічними уривчастими
реченнями ствердного чи заперечного
характеру.
Учень відповідає на елементарні
запитання короткими репліками, що
містять недоліки різного характеру, але
сам досягти комунікативної мети не
може.
Учень бере участь у діалозі за
найпростішою за змістом мовленнєвою
ситуацією, може не лише відповідати
на запитання співрозмовника, а й
формулювати
деякі
запитання,
припускаючись
помилок
різного
характеру. Проте комунікативна мета
досягається ним лише частково.
Учень бере участь у діалозі з нескладної
за змістом теми, в основному досягає
мети спілкування, проте репліки його
недостатньо
вдалі,
оскільки
не
враховують належним чином ситуацію
спілкування,
не
відзначаються
послідовністю,
доказовістю;
трапляється чимало помилок у доборі
слів, побудові речень, їх інтонуванні
тощо.
Учень бере участь у діалозі за
нескладною за змістом мовленнєвою
ситуацією, додержує елементарних
правил поведінки в розмові, загалом
досягає комунікативної мети, проте
допускає
відхилення
від
теми,
мовлення
його
характеризується
8

6

Достатній
(Балів цього рівня
заслуговують учні, які
самостійно, у цілому
вправно за більшістю
критеріїв склали діалог з
теми, що містить певну
проблему,
продемонстрували
належну культуру
спілкування, проте за
деякими з критеріїв(від 2-х
до 4-х) їх мовлення ще
містить певні недоліки )

7

8

9

стереотипністю,
недостатньою
різноманітністю і потребує істотної
корекції тощо.
Учень успішно досягає комунікативної
мети в діалозі з нескладної теми, його
репліки загалом є змістовними,
відповідають
основним
правилам
поведінки у розмові, нормам етикету,
проте їм не вистачає самостійності
суджень, їх аргументації, новизни,
лаконізму в досягненні комунікативної
мети, наявна певна кількість помилок у
мовному оформленні реплік тощо.
Діалогічне мовлення учня за своїм
змістом спрямовується на розв’язання
певної проблеми, загалом є змістовним,
набирає деяких рис невимушеності;
з’являються елементи особистісної
позиції щодо предмета обговорення,
правила
спілкування
в
цілому
додержуються, але ще є істотні
недоліки(за
4-ма
критеріями):
невисокий рівень самостійності й
аргументованості суджень, можуть
траплятися відхилення від теми,
помилки в мовному оформленні реплік
тощо.
Учень загалом вправно бере участь у
діалозі за ситуацією, що містить певну
проблему, досягаючи комунікативної
мети, висловлює судження і певною
мірою аргументує їх з допомогою
загальновідомих фактів, у діалозі
з’являються
елементи
оцінних
характеристик,
узагальнень,
що
базуються на використанні прислі’їв і
приказок, проте допускаються певні
недоліки за кількома критеріями(3-ма).
Учні самостійно складають діалог з
проблемної
теми,
демонструючи
загалом достатній рівень вправності і
культури мовлення (чітко висловлюють
думки,
виявляють
вміння
сформулювати цікаве запитання, дати
влучну, дотепну відповідь, здебільшого
9

Високий
(Балів цього рівня
заслуговують учні, які
продемонстрували високу
культуру спілкування,
переконливо
аргументуючи свої думки з
приводу проблемної теми,
даючи можливість
висловитися партнеру по
діалогу; змогли зіставити
різні погляди на той самий
предмет, навести
аргументи “за“ і “проти“ в
їх обговоренні тощо)

10

11

12

виявляють толерантність, стриманість,
коректність у разі незгоди з думкою
співрозмовника), але в діалозі є певні
недоліки
за
2-ма
критеріями,
наприклад:
нечітко
виражається
особиста
позиція
співбесідників,
аргументація
не
відзначається
оригінальністю тощо.
Учні складають діалог за проблемною
ситуацією, демонструючи належний
рівень мовленнєвої культури, вміння
формулювати думки, обґрунтовуючи
власну позицію, виявляють готовність
уважно і доброзичливо вислухати
співрозмовника, даючи можливість
висловитися партнеру по діалогу;
додержуються правил мовленнєвого
етикету; структура діалогу, мовне
оформлення реплік діалогу звичайно
відповідає нормам, проте за одним з
критеріїв можливі певні недоліки.
Учні складають діалог, самостійно
обравши
аспект
запропонованої
теми(або ж самі визначають проблему
для обговорення), переконливо й
оригінально
аргументують
свою
позицію, зіставляють різні погляди на
той самий предмет, розуміючи при
цьому можливість інших підходів до
обговорюваної проблеми, виявляють
повагу до думки іншого; структура
діалогу, мовне оформлення реплік
діалогу відповідає нормам.
Учні складають глибокий за змістом і
досконалий
за
формою
діалог,
самостійно
обравши
аспект
запропонованої теми(або ж самі
визначають
проблему
для
обговорення), демонструючи вміння
уважно і доброзичливо вислухати
співрозмовника, коротко, виразно,
оригінально
сформулювати
свою
думку, дібрати цікаві, влучні, дотепні,
10

переконливі аргументи на захист своєї
позиції, у тому числі й з власного
життєвого досвіду, зіставити різні
погляди на той самий предмет; здатні
змінити
свою
думку
в
разі
незаперечних
аргументів
іншого;
додержуються правил поведінки і
мовленнєвого етикету в розмові.
Монологічне мовлення
Говоріння (усні переказ і твір); письмо ( письмові переказ і твір)
Організація контролю здійснюється за одним з двох варіантів. Варіант
перший: усі учні виконують роботу самостійно. Варіант другий: учні
складають висловлювання на основі диференційованого підходу ( для
початкового рівня пропонуються докладні допоміжні матеріали, для
середнього (допоміжні матеріали загального характеру, а для одержання балів
достатнього і високого рівнів необхідно написати переказ чи твір самостійно.
Перевірка здатності говорити(усно переказувати чи створювати текст)
здійснюється індивідуально: учитель пропонує певне завдання (переказати
зміст матеріалу докладно, стисло, вибірково; самостійно створити
висловлювання на відповідну тему) і дає учневі час на підготовку.
Перевірка здатності письмово переказувати і створювати текст
здійснюється фронтально: учням пропонується переказати прочитаний
учителем (за традиційною методикою або самостійно прочитаний) текст чи
інший матеріал для переказу або самостійно написати твір.
Оцінювання
У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне
оформлення). За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за
зміст, а також якість мовного оформлення (орієнтовно, спираючись на досвід
учителя і не підраховуючи помилок,-зважаючи на технічні труднощі фіксації
помилок різних типів в усному мовленні).
За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі
підрахунку допущених недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення,
ураховуючи їх співвідношення.
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Рівень

Початковий
(Бали
цього
рівня одержують учні, які не
досягають
значного успіху
за жодним із
визначених
критеріїв)

Середній (Балів
цього рівня
заслуговують
учні, які
будують текст,
що за
критерієм
обсягу,

Бали Характеристика
Грамотність
змісту виконаної орфографічних лексичних,
роботи
і
граматичних
пунктуаційних і
стилістичних
Учень будує лише 15-16 і більше
9-10
окремі, не
пов'язані між
1
собою речення;
лексика
висловлювання
дуже бідна*.
Учень будує лише
13-14
окремі фрагменти
висловлювання;
лексика і
2
граматична
будова мовлення
бідна й
одноманітна.
За обсягом робота
11-12
складає менше
половини від
норми;
висловлювання не
є завершеним
текстом, хибує на
3
непослідовність
викладу, пропуск
фрагментів,
важливих для
розуміння думки;
лексика і
граматична
будова збіднені.
4
Усне чи письмове
9-10
висловлювання за
обсягом складає
дещо більше
половини від
норми і
характеризується
уже певною
12

повноти
відтворення
інформації і
зв’язності
значною мірою
задовольняє
норму, але за
іншими
критеріями
результати
істотно нижчі)

5

завершеністю,
зв’язністю; проте
є недоліки за
рядом
показників(до
семи), наприклад:
характеризується
неповнотою і
поверховістю в
розкритті теми;
порушенням
послідовності
викладу; не
розрізняється
основна та
другорядна
інформація; добір
слів не завжди
вдалий (у разі
переказу – не
використано
авторську
лексику).
За обсягом робота
наближається до
норми, у цілому є
завершеною, тема
значною мірою
розкрита, але
трапляються
недоліки за
низкою
показників( до
шести): роботі
властива
поверховість
висвітлення теми,
основна думка не
проглядається,

7-8

13

6

7
Достатній
(Балів цього
рівня
заслуговують
учні, які досить
вправно
будують текст
за більшістю
критеріїв, але за
деякими з них
ще
припускаються
недоліків)

бракує єдності
стилю та ін.
За обсягом
висловлювання
сягає норми, його
тема
розкривається,
виклад загалом
зв’язний, але
робота
характеризується
недоліками за
кількома
показниками (до
п’яти): помітний її
репродуктивний
характер, відсутня
самостійність
суджень, їх
аргументованість,
добір слів не
завжди вдалий
тощо.
Учень самостійно
створює
достатньо повний,
зв’язний, з
елементами
самостійних
суджень текст (у
разі переказу – з
урахуванням виду
переказу), вдало
добираються
лексичні засоби (у
разі переказу –
використовує
авторські засоби
виразності,
образності

5-6

4

5-6
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8

9

мовлення), але в
роботі є недоліки
(до чотирьох),
наприклад:
відхилення від
теми, порушення
послідовності її
викладу; основна
думка не
аргументується
тощо.
Учень самостійно
3
будує достатньо
повне (у разі
переказу з
урахуванням виду
переказу),
осмислене,
самостійно і в
цілому вдало
написане
висловлювання,
проте
трапляються ще
недоліки за
певними
показниками(до
трьох).
Учень самостійно 1+1 (негруба)
будує
послідовний,
повний, логічно
викладений текст
(у разі переказу з
урахуванням виду
переказу);
розкриває тему,
висловлює
основну думку (у
разі переказу
15

Високий
(Балів цього
рівня
заслуговують
учні, які
вправно за
змістом і
формою
будують текст;
висловлюють і
аргументують
свою думку;
вміють
зіставляти різні
погляди на той
самий предмет,
оцінювати
аргументи на їх
доказ, обирати
один із них;

10

авторську
позицію); вдало
добирає лексичні
засоби (у разі
переказу
використовує
авторські засоби
виразності,
образності
мовлення); однак
припускається
окремих недоліків
(за двома
показниками):
здебільшого це
відсутність
виразної
особистісної
позиції чи
належної її
аргументації
тощо.
Учень
самостійно будує
послідовний,
повний (у разі
переказу – з
урахуванням виду
переказу) текст,
ураховує
комунікативне
завдання,
висловлює власну
думку, певним
чином аргументує
різні погляди на
проблему; (у разі
переказу –
зіставляє свою
позицію з
авторською),
робота

1

3

16

окрім того,
пристосовують
висловлювання
до
особливостей
певної
мовленнєвої
ситуації,

11

відзначається
багатством
словника,
граматичною
правильністю,
додержанням
стильової єдності
і виразності
тексту; але за
одним з критеріїв
допущено
недолік.
Учень самостійно
будує
послідовний,
повний (у разі
переказу – з
урахуванням виду
переказу) текст,
ураховує
комунікативне
завдання;
висловлює власну
думку, зіставляє її
з думками своїх
однокласників (у
разі переказу –
враховує
авторську
позицію), вміє
пов’язати
обговорюваний
предмет із
власним життєвим
досвідом, добирає
переконливі
докази для
обґрунтування тієї
чи іншої позиції з
огляду на
необхідність
розв’язувати певні
життєві проблеми;
робота в цілому
відзначається

1 (негруба)

2

17

багатством
словника,
точністю
слововживання,
стилістичною
єдністю,
граматичною
різноманітністю.
12 Учень самостійно
–
1
створює яскраве,
оригінальне за
думкою
висловлювання
відповідно до
мовленнєвої
ситуації; аналізує
різні погляди на
той самий
предмет, добирає
переконливі
аргументи на
користь тієї чи
іншої позиції,
усвідомлює
можливості
використання тієї
чи іншої
інформації для
розв’язання
певних життєвих
проблем; робота
відзначається
багатством
слововживання,
граматичною
правильністю.
*Окрім того, оцінюючи усне висловлювання, враховують наявність
відхилень від орфоепічних норм, правильність інтонування речень; у
письмових висловлюваннях-наявність:1) орфографічних та пунктуаційних
помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція); 2)
лексичних, граматичних і стилістичних (друга позиція). Загальну оцінку за
мовне оформлення виводять таким чином: до бала за орфографію та
пунктуацію додають бал, якого заслуговує робота за кількістю лексичних,
граматичних і стилістичних помилок, одержана сума ділиться на два.
18

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів,
набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне
оформлення їхня сума ділиться на два. При цьому якщо частка не є цілим
числом, то вона закруглюється в бік більшого числа.
Читання
Читання вголос
Контрольна перевірка читання вголос здійснюється в 5-9 класах
Критерії оцінювання
Рівень

Початковий
(Бали цього рівня одержують
учні, які читають дуже
повільно,
припускаються
значної кількості помилок у
структуруванні
тексту
і
речення, прочитанні і вимові
слів, інтонуванні речень)

Бали
1

2

3

Характеристика читання
Учень читає, не зв’язуючи слова
між собою інтонаційно, не
відділяючи одне речення від
іншого, припускається значної
кількості помилок на заміну,
перестановку, пропуск (складів,
слів); вимовляє в багатьох
випадках слова відповідно до їх
написання, а не до норм вимови;
швидкість читання в кілька разів
нижча за норми.
Учень читає, відриваючи окремі
слова одне від одного, не завжди
відділяє одне речення від
іншого; припускається помилок
на
заміну,
перестановку,
пропуск
(складів,
слів);
вимовляє в багатьох випадках
слова
відповідно
до
їх
написання, а не до норм вимови;
швидкість читання складає
орієнтовно третину від норми.
Читання
характеризується
певним рівнем зв’язності, який
проте ще недостатній, як і темп,
що наближається до половини
норми. Допускається ще велика
кількість
помилок
різного
характеру.
19

Середній
(Бали
цього
рівня
заслуговують учні, які читають
зі швидкістю, що наближається
до норми, поділяючи текст на
речення, пов'язуючи слова в
реченні між собою, але
читають не досить плавно і
виразно,
припускаючись
помилок в інтонуванні, вимові
тощо)

4

5

6

Достатній
(Бали
цього
рівня
заслуговують учні, які читають
плавно,
з
належною
швидкістю,
правильно
інтонують речення і поділяють
їх на смислові відрізки, але
припускаються
певних

7

Учень читає, зі швидкістю, що
дещо перевищує половину
норми, поділяючи текст на
речення, але припускається
значної кількості помилок в
інтонуванні речень різних типів;
у поділі речень на смислові
частини, неправильно ставить
логічний
наголос;
припускається
орфоепічних
помилок; читання не досить
плавне.
Учень читає зі швидкістю, що
наближається до норми, в
основному
правильно
інтонуючи кінець речення, але
припускається помилок у поділі
речень на смислові частини,
логічному наголошуванні слів, а
також в інтонуванні речень
певної синтаксичної будови (за
програмою відповідного класу);
припускається
орфоепічних
помилок; читання не досить
плавне.
Учень читає зі швидкістю, що
відповідає нормі, правильно
інтонуючи кінець речення,
логічно наголошуючи слова, але
робить окремі помилки в поділі
речень на смислові частини та
вінтонуванні речень певної
синтаксичної
будови
(за
програмою відповідного класу);
припускається
орфоепічних
помилок; читання не досить
плавне.
Учень читає зі швидкістю в
межах норми, у цілому плавно,
правильно інтонуючи речення
певної синтаксичної будови (за
програмою відповідного класу),
роблячи логічні наголоси; поділ
речення на смислові відрізки в
цілому логічно правильний, але
20

недоліків
за
деякими
критеріями(вираження
авторського задуму, виконання
комунікативного
завдання;
норм орфоепії, дикції)
8

9

Високий
(Бали цього рівня
заслуговують учні, які
читають плавно, швидко,
правильно інтонують речення і
поділяють їх на смислові
відрізки; добре відтворюють
авторський задум, стильові
особливості тексту,
розв’язують комунікативне

10

цей поділ не пристосований до
особливостей
слухацької
аудиторії; емоційне забарвлення
тексту в читанні відсутнє; є
орфоепічні помилки.
Учень читає швидко, плавно,
досить правильно інтонуючи
речення певних синтаксичних
структур,
роблячи
логічні
наголоси; поділ речення на
смислові
відрізки
логічно
правильний, але не завжди
пристосований до особливостей
слухацької аудиторії; темп,
тембр, гучність читання не
пов'язані
з
певним
комунікативним
завданням;
емоційне забарвлення тексту
наявне, але воно не виявляє
авторського
задуму;
є
орфоепічні помилки.
Учень читає швидко, плавно,
правильно інтонуючи речення
різної синтаксичної будови;
поділ речення на смислові
відрізки
та
логічне
наголошування слів правильні,
але в окремих випадках темп,
тембр, гучність читання не
пов'язані
з
відповідним
комунікативним
завданням;
емоційне
забарвлення
недостатньо виявляє авторський
задум; можуть бути орфоепічні
помилки.
Учень читає виразно, з гарною
дикцією;
інтонація
(поділ
речень на смислові частини,
логічне наголошування слів,
мелодика
речень
різної
синтаксичної будови), емоційне
забарвлення,
тембр,
темп,
гучність читання відтворюють
авторський задум, стильові
характеристики тексту, але в
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завдання; читають орфоепічно
правильно, з гарною дикцією)

11

12

читанні можуть бути окремі
недоліки(наприклад,
недостатньо
враховано
комунікативне
завдання,
особливості
слухацької
аудиторії), незначні орфоепічні
огріхи.
Читання учня повністю
відповідає усім зазначеним
вище критеріям (глибоке
проникнення у зміст
прочитаного, бездоганне
дотримання орфоепічних,
інтонаційних норм, виразна
передача авторського задуму,
стильових характеристик
тексту, врахування
комунікативного завдання,
особливостей слухацької
аудиторії).
Учень читає винятково виразно,
з гарною дикцією; глибоко й
тонко відтворюючи емоційне
забарвлення, авторський задум,
стильові характеристики тексту;
вміло виконує комунікативне
завдання, визначене вчителем
або самостійно.

Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь
учнів
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної
грамотності є контрольний текстовий диктант.
Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені
орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам'ятовування;
ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;
належним чином оформляти роботу.

22

Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.
Нормативи оцінювання по класах:
Бали
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Кількість помилок
15-16 і більше
13-14
11-12
9-10
7-8
5-6
4
3
1+1 (негруба)
1
1 (негруба)
–
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української та
зарубіжної літератури
Основними видами класних і домашніх усних робіт із зарубіжної,
української літератури є:
- виразне читання художніх текстів;
- відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;
- складання усних навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і
обсягу;
- читання напам‘ять;
- переказ (докладний і стислий) тощо.
Основними
видами
контрольних
робіт
із
зарубіжної,
української літератури є:
- тест;
- відповіді на запитання;
- контрольний літературний диктант;
- анкета головного героя;
- комбінована контрольна робота;
- письмові контрольні твори
Головною метою вивчення предметів «Українська література»,
«Зарубіжна література» в загальноосвітній школі є залучення учнів до
найвищих досягнень національної та світової літератури і культури,
національних і загальнолюдських духовних цінностей, розвиток творчих
здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та
загальної культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі
зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й
духовні цінності.
Моніторинг і оцінювання результативності навчання належать до
найважливіших аспектів навчального процесу і значною мірою визначають
його якість. На уроках літератури домінантною формою навчання і здійснення
контролю за досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх
етапах навчальної діяльності і до якого учнів залучає вчитель, спонукаючи
розмірковувати, робити узагальнення і висновки, висловлювати власні думки,
оцінювати. Під час такого оцінювання обов'язковим має стати контроль за
прочитанням кожним учнем програмових творів, визначення рівня засвоєння
їхнього змісту та вироблення вмінь і навичок їхнього аналізу й інтерпретації,
перевірка виконання усних і письмових робіт.
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Оцінювання навчальних досягнень учнів з літератури має здійснюватися
за такими критеріями:
Рівні навчальних
досягнень
I. Початковий

Бали
1

2

3

II. Середній

4

5

6

Критерії
оцінювання
навчальних
досягнень учнів
Учень (учениця) на елементарному рівні
відтворює матеріал, називаючи окремий
літературний факт або явище (автора й
назву твору, окремих літературних
персонажів тощо)
Учень (учениця) розуміє навчальний
матеріал і може відтворити фрагмент із
нього окремим реченням (називає окремі
факти з життя та творчості письменника,
головних персонажів твору, упізнає за
описом окремого персонажа твору,
упізнає, з якого твору взято уривок тощо)
Учень (учениця) розуміє навчальний
матеріал і за допомогою вчителя дає
відповідь у формі висловлювання
(відтворює зміст у певній послідовності,
називає на репродуктивному рівні жанр
твору, упізнає літературний факт за
описом або визначенням)
Учень (учениця) має уявлення про зміст
твору, може переказати незначну його
частину та з допомогою вчителя визначає
основні
сюжетні
елементи,
на
репродуктивному
рівні
відтворює
фактичний матеріал
Учень (учениця) знає зміст твору,
переказує окрему його частину, знаходить
у тексті приклади відповідно до
сформульованого завдання, висловлює
оцінювальне судження й доводить його
одним-двома аргументами, завершує
відповідь простим узагальненням, дає
визначення літературних термінів
Учень (учениця) знає зміст твору, може
переказати його значну частину, з
допомогою вчителя виділяє головні
епізоди, уміє формулювати думки,
називає риси характеру літературних
героїв, установлює окремі причинно25

ІІІ. Достатній

7

8

9

ІV. Високий

10

11

12

наслідкові зв'язки, дає визначення
літературних термінів за прикладами
Учень (учениця) володіє матеріалом і
навичками аналізу літературного твору за
поданим учителем зразком, наводить
окремі приклади з тексту
Учень (учениця) володіє матеріалом, за
зразком аналізує текст, виправляє
допущені помилки, добирає докази на
підтвердження
висловленої
думки,
застосовує відомі факти, поняття для
виконання
стандартних
навчальних
завдань
Учень (учениця) володіє матеріалом та
навичками
комплексного
аналізу
літературного твору, застосовує теорію в
конкретних
ситуаціях,
демонструє
правильне
застосування
матеріалу,
складає порівняльні характеристики,
добирає аргументи на підтвердження
власних міркувань
Учень (учениця) володіє матеріалом і
навичками
комплексного
аналізу
літературного твору, виявляє початкові
творчі здібності, самостійно оцінює
літературні явища, працює з різними
джерелами інформації, систематизує,
узагальнює та творчо використовує
дібраний матеріал
Учень (учениця) на високому рівні
володіє
матеріалом,
уміннями
й
навичками
комплексного
аналізу
художнього твору, використовує засвоєні
факти для виконання нестандартних
завдань, самостійно формулює проблему
й вирішує шляхи її розвязання, висловлює
власні думки, самостійно оцінює явища
літератури та культури, виявляючи
власну позицію щодо них
Учень
(учениця)
вільно
володіє
матеріалом та навичками текстуального
аналізу літературного твору, виявляє
особливі творчі здібності та здатність до
оригінальних
рішень
різноманітних
26

навчальних завдань, до перенесення
набутих знань і вмінь на нестандартні
ситуації, має схильність до літературної
творчості
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови
Рівні
навчальних
досягнень

Бали

Аудіювання*

Початковий

1

2

3

4

Середній

Характеристика навчальних досягнень учня
(учениці)

5

6

7
Достатній

8

Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш
поширені слова у мовленні, яке звучить в
уповільненому темпі.
Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш
поширені словосполучення у мовленні, яке
звучить в уповільненому темпі.
Учень (учениця) розпізнає на слух окремі прості
непоширені речення і мовленнєві зразки,
побудовані на вивченому мовному матеріалі в
мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.
Учень (учениця) розпізнає на слух прості
речення, фрази та мовленнєві зразки, що звучать
у нормальному темпі. В основному розуміє зміст
прослуханого тексту, в якому використаний
знайомий мовний матеріал.
Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих
у нормальному темпі текстів, побудованих на
вивченому мовному матеріалі.
Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих
у нормальному темпі невеликих за обсягом
текстів, побудованих на вивченому мовному
матеріалі, які містять певну кількість незнайомих
слів, про значення яких можна здогадатися.
Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих
у нормальному темпі текстів, побудованих на
вивченому мовному матеріалі, які містять певну
кількість незнайомих слів, про значення яких
можна здогадатися, сприймає більшу частину
необхідної інформації, надану в вигляді
оціночних суджень, опису, аргументації.
Учень (учениця) розуміє основний зміст
стандартного мовлення у межах тематики
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ситуативного мовлення яке може містити певну
кількість незнайомих слів, про значення яких
можна здогадатися. В основному сприймає на
слух експліцитно надану інформацію.
Учень (учениця) розуміє основний зміст
мовлення, яке може містити певну кількість
незнайомих слів, про значення яких можна
9
здогадатися, а також сприймає основний зміст
повідомлень та фактичну інформацію імпліцитно
надану у повідомленні.
Учень (учениця) розуміє основний зміст
мовлення, яке може містити певну кількість
незнайомих слів, про значення яких можна
10
здогадатися, а
також основний зміст чітких
повідомлень різного рівня складності.
Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, яке
може містити певну кількість незнайомих слів,
про значення яких можна здогадатися. Вміє
Високий
знаходити
в
інформаційних
текстах
з
11
незнайомим матеріалом необхідну інформацію,
надану в вигляді оціночних суджень, опису,
аргументації.
Учень (учениця) без особливих зусиль розуміє
тривале мовлення й основний зміст повідомлень,
12
сприймає на слух надану фактичну інформацію у
повідомленні.
* Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність,
тематика текстів формуються вчителем відповідно до Програмових вимог,
для кожного етапу навчання та типу навчального закладу;
Читання
Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати
1
окремі вивчені слова на основі матеріалу, що
вивчався.
Початковий
Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати
2
окремі вивчені словосполучення
на основі
матеріалу, що вивчався.
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3

4

5

Середній

6

7

Достатній

8

9

Високий

10

Учень (учениця) уміє розпізнавати та читати
окремі прості непоширені речення на основі
матеріалу, що вивчався.
Учень (учениця) уміє читати вголос і про себе з
розумінням основного змісту тексти, побудовані
на вивченому матеріалі. Уміє частково знаходити
необхідну інформацію у вигляді оціночних
суджень за умови, що в текстах використовується
знайомий мовний матеріал.
Учень (учениця) уміє читати вголос і про себе з
розумінням основного змісту тексти, які можуть
містити певну кількість незнайомих слів, про
значення яких можна здогадатися. Уміє частково
знаходити необхідну інформацію у вигляді
оціночних суджень, опису за умови, що в текстах
використовується знайомий мовний матеріал.
Учень (учениця) уміє читати з повним
розумінням тексти, які можуть містити певну
кількість незнайомих слів, про значення яких
можна здогадатися. Уміє знаходити необхідну
інформацію у вигляді оціночних суджень,
опису, аргументації за умови, що в текстах
використовується знайомий мовний матеріал
Учень (учениця) уміє читати з повним
розумінням і тексти, які містять певну кількість
незнайомих слів, про значення яких можна
здогадатися;
уміє
знаходити
потрібну
інформацію в текстах інформативного характеру.
Учень (учениця) уміє читати з повним
розумінням тексти, які містять певну кількість
незнайомих слів, знаходити і аналізувати
потрібну інформацію.
Учень (учениця) уміє читати з повним
розумінням тексти, використовуючи словник,
знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та
робити відповідні висновки.
Учень (учениця) уміє читати з розумінням
основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє
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прочитаний текст, встановлюючи логічні зв’язки
всередині речення та між реченнями.
Учень (учениця) уміє читати тексти, аналізує їх і
робить власні висновки, розуміє логічні зв’язки в
11
рамках тексту та між його окремими частинами.
Учень (учениця) уміє читати тексти, аналізує їх і
робить
висновки,
порівнює
отриману
інформацію з власним досвідом. В повному
12
обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного
рівня складності.
* Обсяг, тематика, характер текстів для читання визначаються вчителем
відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу
навчального закладу.;
Говоріння
Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені
1
слова, проте не завжди адекватно використовує
їх у мовленні, допускає фонематичні помилки.
Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені
словосполучення, проте не завжди адекватно
2
використовує
їх
у
мовленні,
допускає
Початковий
фонематичні помилки.
Учень (учениця) використовує в мовленні прості
непоширені речення з опорою на зразок, має
3
труднощі
у
вирішенні
поставленого
комунікативного завдання в ситуаціях на задану
тему, допускає фонематичні помилки.
Учень (учениця) уміє в основному логічно
розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому
використовуючи обмежений словниковий запас
4
та елементарні граматичні структури. На запит
співрозмовника дає елементарну оціночну
інформацію, відображаючи власну точку зору.
Середній
Учень (учениця) уміє в основному логічно
побудувати невеличке монологічне висловлювання
5
та діалогічну взаємодію, допускаючи незначні
помилки при використанні лексичних одиниць. Всі
звуки в потоці мовлення вимовляються правильно.
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6

7

Достатній

8

9

10
Високий
11

Учень
(учениця)
упевнено
розпочинає,
підтримує, відновлює та закінчує розмову
відповідно до мовленнєвої ситуації. Всі звуки в
потоці мовлення вимовляються правильно.
Учень (учениця) уміє зв’язно висловлюватися
відповідно до навчальної ситуації, малюнка,
робити повідомлення з теми, простими
реченнями передавати зміст прочитаного,
почутого або побаченого, підтримувати бесіду,
ставити запитання та відповідати на них.
Учень (учениця) уміє логічно висловитися у
межах вивчених тем відповідно до навчальної
ситуації, а також у зв’язку зі змістом
прочитаного,
почутого
або
побаченого,
висловлюючи власне ставлення до предмета
мовлення; уміє підтримувати бесіду, вживаючи
короткі репліки. Учень в основному уміє
відповідно
до
комунікативних
завдань
використовувати лексичні одиниці і граматичні
структури, не допускає фонематичних помилок.
Учень (учениця) уміє логічно висловлюватися у
межах вивчених тем, передавати основний зміст
прочитаного,
почутого
або
побаченого,
підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті
репліки, відповідно до комунікативних завдань
використовує лексичні одиниці і граматичні
структури, не допускає фонематичних помилок.
Учень
(учениця)
уміє
без
підготовки
висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених
тем, використовує граматичні структури і
лексичні одиниці відповідно до комунікативних
завдань, не допускає фонематичних помилок.
Учень (учениця) уміє логічно і в заданому обсязі
побудувати монологічне висловлювання та
діалогічну
взаємодію,
використовуючи
граматичні структури і лексичні одиниці
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відповідно до комунікативного завдання, не
допускаючи при цьому фонематичних помилок.
Учень (учениця) уміє вільно висловлюватись та
вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та
12
ефективно
користуючись
мовними
та
мовленнєвими засобами.
* Обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному
мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність
визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного
етапу навчання та типу навчального закладу.;

Письмо *

Початковий
1

2

3

Середній

4

Характеристика навчальних
досягнень учня (учениці)

Учень (учениця) уміє писати
вивчені слова. допускаючи
при цьому велику кількість
орфографічних помилок.
Учень (учениця) уміє писати
вивчені словосполучення.
Учень (учениця) уміє писати
прості непоширені речення
відповідно до комунікативної
задачі,
проте
зміст
повідомлення недостатній за
обсягом для розкриття теми та
інформативно насичений.
Учень (учениця)
уміє
написати листівку за зразком,

Грамотність

Припустима кількість
лексичних, граматичних
та стилістичних помилок

Бали

Припустима кількість
орфографічних помилок

Рівні
навчальних
досягнень

8

9

6

9

6

8

6

6
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5

6

Достатній

7

проте
використовує
обмежений запас лексики та
граматичних
структур,
допускаючи помилки, які
утруднюють
розуміння
тексту.
Учень (учениця)
уміє
написати
коротке
повідомлення за зразком у
межах
вивченої
теми,
використовуючи обмежений
набір
засобів
логічного
зв’язку при цьому відсутні
з'єднувальні
кліше,
недостатня різноманітність
вжитих структур, моделей
тощо
Учень (учениця)
уміє
написати
коротке
повідомлення/
листа
за
зразком
відповідно
до
поставленого
комунікативного
завдання,
при цьому вжито недостатню
кількість з'єднувальних кліше
та посередня різноманітність
вжитих структур, моделей
тощо.
Учень (учениця)
уміє
написати
коротке
повідомлення за вивченою
темою за зразком відповідно
до заданої комунікативної
ситуації, допускаючи при
цьому ряд помилок при
використанні
вивчених
граматичних
структур.
Допущені
помилки
не
порушують
сприйняття
тексту, у роботі вжито

45

5

45

5

4

4
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8

Високий

9

10

ідіоматичні
звороти,
з'єднувальні
кліше,
різноманітність
структур,
моделей тощо.
Учень (учениця) уміє без
використання опори написати
повідомлення за вивченою
темою, зробити нотатки,
допускаючи ряд помилок при
використанні
лексичних
одиниць. Допущені помилки
не порушують сприйняття
тексту, у роботі вжито
ідіоматичні
звороти,
з'єднувальні
кліше,
різноманітність
структур,
моделей тощо.
Учень (учениця)
уміє
написати повідомлення на
запропоновану
тему,
заповнити
анкету,
допускаючи
ряд
орфографічних помилок, які
не утруднюють розуміння
інформації, у роботі вжито
ідіоматичні
звороти,
з'єднувальні
кліше,
різноманітність
структур,
моделей тощо.
Учень (учениця)
уміє
написати
повідомлення,
висловлюючи
власне
ставлення
до
проблеми,
написати особистого листа,
при
цьому
правильно
використовуючи
вивчені
граматичні
структури
відповідно
до
комунікативного
завдання,
використовуючи
достатню

3

3

3

2

2

1
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кількість
ідіоматичних
зворотів,
з'єднувальних
кліше, моделей тощо.
Учень (учениця)
уміє
12
написати
повідомлення,
правильно використовуючи
лексичні одиниці в рамках
тем,
пов’язаних
з
повсякденним
життям.
надаються при наявності
11
несуттєвих
орфографічних
помилок, які не порушують
акту комунікації (британський
або американський варіанти
орфографії,
орфографічні
помилки
в
географічних
назвах тощо).
Учень (учениця) уміє надати
в
письмовому
вигляді
інформацію відповідно до
комунікативних
завдань,
висловлюючи
власне
12
ставлення до проблеми, при
цьому
правильно
використовуючи
лексичні
одиниці
та
граматичні
структури.
* Обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота
розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної
компетентності наповнюваність визначаються вчителем відповідно до
Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального
закладу.

№ п\п
1.

Базові критерії оцінювання проектів
Критерії оцінювання
Критерії оцінювання оформлення проекту ( 5 балів)
- відповідний формат ( згідно завдання)
- назва
- автор

Бали
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2.

3.

- наявність малюнків, фотографій
- охайність
Критерії оцінювання змісту проекту ( 4 бали)
- відповідність теми проекту
- наявність елементів оригінальності
- повнота
- логічна побудова викладеного матеріалу
Критерії оцінювання захисту проекту ( 5 балів)
- фонетична точність мовлення
- граматична побудова речень
- лексична побудова речень
- рівень володіння навчальним матеріалом теми
- емоційність під час представлення проекту
Підбиття підсумків:
12-14 балів – «10-12»
9-11 балів – «7-9»
6-8 балів – « 4-6»
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики
До навчальних досягнень учнів з математики, які підлягають
оцінюванню, належать:
- теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень,
теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики;
- знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді
системи дій (правила, алгоритми);
- здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності
відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати певне
тотожне перетворення виразу, розв'язувати рівняння певного виду,
виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію на монотонність,
розв'язувати текстові задачі розглянутих типів тощо);
- здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв'язання навчальних і
практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв'язання потрібно
попередньо визначити (знайти) самому.
Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами
діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів з
математики:
Початковий рівень - учень(учениця) називає математичний об'єкт (вираз,
формули, геометричну фігуру, символ), але тільки в тому випадку, коли цей
об'єкт (його зображення, опис, характеристика) запропоновано йому (їй)
безпосередньо; за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.
Середній рівень - учень (учениця) повторює інформацію, операції, дії,
засвоєні ним (нею) у процесі навчання, здатний (а) розв'язувати завдання за
зразком.
Достатній рівень - учень (учениця) самостійно застосовує знання в
стандартних ситуаціях, вміє виконувати математичні операції, загальні методи
і послідовність (алгоритм) яких йому (їй) знайомі, але зміст та умови
виконання змінені.
Високий рівень - учень (учениця) здатний(а) самостійно орієнтуватися в
нових для нього (неї) ситуаціях, складати план дій і виконувати його;
пропонувати нові, невідомі йому (їй) раніше розв'язання, тобто його (її)
діяльність має дослідницький характер.
Оцінювання якості математичної підготовки учнів з математики
здійснюється в двох аспектах: рівень оволодіння теоретичними знаннями та
якість практичних умінь і навичок, здатність застосовувати вивчений матеріал
під час розв'язування задач і вправ.
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Орієнтовні вимоги оцінювання визначають загальні підходи до
визначення рівня навчальних досягнень учнів з математики та встановлюють
відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником
оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень з математики.
При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:
- характеристики відповіді учня: правильність, повнота, логічність,
обґрунтованість, цілісність;
- якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність, гнучкість,
дієвість, міцність;
- ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь і навичок;
- рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, синтезувати,
порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити
висновки тощо;
- досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх,
формулювати гіпотези);
- самостійність оцінних суджень.
Також слід враховувати, що оцінювання якості математичної підготовки
учнів здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями,
який можна виявити в процесі усного опитування, та якість практичних умінь
і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час
розв’язування задач і вправ.
Вимоги навчальних досягнень учнів з математики
Рівні навчальних
досягнень
Початковий

Бали
1

2

Характеристика навчальних
досягнень учня (учениці)
Учень: розпізнає один із кількох
запропонованих
математичних
об’єктів
(символів,
виразів,
геометричних
фігур
тощо),
виділивши його серед інших; читає
і записує числа, переписує даний
математичний вираз, формулу;
зображає найпростіші геометричні
фігури (малює ескіз)
Учень:виконує однокрокові дії з
числами,
найпростішими
математичними виразами; впізнає
окремі математичні об’єкти і
пояснює свій вибір;
39

Середній

Достатній

3

Учень: співставляє дані або
словесно описані математичні
об’єкти
за
їх
суттєвими
властивостями;
за
допомогою
вчителя розв’язує елементарні
вправи

4

Учень:
відтворює
означення
математичних
понять
і
формулювання тверджень; називає
елементи математичних об’єктів;
формулює
деякі
властивості
математичних об’єктів; виконує за
зразком завдання обов'язкового
рівня

5

Учень:
ілюструє
означення
математичних понять, формулювань
теорем
і
правил
виконання
математичних дій прикладами із
пояснень вчителя або підручника;
розв’язує завдання обов'язкового
рівня за відомими алгоритмами з
частковим поясненням

6

Учень:
ілюструє
означення
математичних
понять,
формулювань теорем і правил
виконання
математичних
дій
власними прикладами; самостійно
розв’язує завдання обов'язкового
рівня з достатнім поясненням;
записує
математичний
вираз,
формулу
за
словесним
формулюванням і навпаки

7

Учень:
застосовує
означення
математичних
понять
та
їх
властивостей
для
розв’язання
завдань в знайомих ситуаціях; знає
залежності
між
елементами
40

математичних об’єктів; самостійно
виправляє вказані йому помилки;
розв’язує завдання, передбачені
програмою, без
достатніх
пояснень

Високий

8

Учень:
володіє
визначеним
програмою навчальним матеріалом;
розв’язує завдання, передбачені
програмою, з частковим поясненням;
частково аргументує математичні
міркування й розв’язування завдань

9

Учень: вільно володіє визначеним
програмою навчальним матеріалом;
самостійно виконує завдання в
знайомих ситуаціях з достатнім
поясненням; виправляє допущені
помилки;
повністю
аргументує
обґрунтування
математичних
тверджень; розв’язує завдання з
достатнім поясненням;

10

Знання, вміння й навички учня
повністю відповідають вимогам
програми,
зокрема
учень:
усвідомлює
нові
для
нього
математичні факти, ідеї, вміє
доводити передбачені програмою
математичні
твердження
з
достатнім обґрунтуванням; під
керівництвом учителя знаходить
джерела інформації та самостійно
використовує їх; розв’язує завдання
з
повним
поясненням
і
обґрунтуванням

11

Учень:
вільно
і
правильно
висловлює відповідні математичні
міркування,
переконливо
аргументує
їх;
самостійно
знаходить джерела інформації та
працює з ними; використовує набуті
знання і вміння в незнайомих для
нього ситуаціях; знає, передбачені
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програмою,
основні
методи
розв’язання завдання і вміє їх
застосовувати
з
необхідним
обґрунтуванням
12

Учень:
виявляє
варіативність
мислення і раціональність у виборі
способу розв’язання математичної
проблеми; вміє узагальнювати й
систематизувати набуті знання;
здатний
до
розв’язування
нестандартних задач і вправ

Критерії оцінювання письмових робіт з математики
Під час перевірки математичних знань слід розрізняти грубі і негрубі
помилки.
До грубих помилок належать:
- обчислювальні помилки в завданнях;
- помилки у визначенні порядку виконання арифметичних дій;
- неправильне розв’язання задачі (пропуск дій (дії)), неправильний добір дій
(дії), зайві дії;
- незакінчене розв’язання задачі чи прикладу;
- невиконане завдання (не приступив до його виконання);
- незнання або неправильне застосування властивостей, правил, алгоритмів,
існуючих залежностей, які лежать в основі завдань чи використовуються в
ході їх виконання;
- невідповідність пояснювального тексту, відповіді завдання, назви величин
виконаним діям та отриманим результатам;
- невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов даним
параметрам завдання.
Негрубими помилками є:
- нераціональні прийоми обчислення, якщо ставилась вимога скористатися
такими прийомами;
- неправильна побудова чи постановка запитань до дій (дії) під час
розв’язання задачі;
- неправильне чи неграмотне стилістично або за змістом формулювання
відповіді задачі;
- неправильне списування даних (чисел, знаків) задачі з правильним її
розв’язанням;
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- не закінчене (не доведене) до логічного кінця перетворення;
- помилки в записах математичних термінів, символів;
- відсутність відповіді в завданні або помилки у записі відповіді.
Дві негрубі помилки вважають за одну грубу
Рівні
навчальних Бали
досягнень
Початковий рівень
1
2
3
Середній рівень

4
5
6

Достатній рівень

7
8
9

Високий рівень

10
11
12

помилку

Критерії
оцінювання
навчальних
досягнень учнів
Учень виконує роботу частково або
допускає в роботі 9 і більше помилок
Учень допускає в роботі 8 грубих
помилок ,7 грубих та 2 негрубі
Учень допускає в роботі 7 грубих
помилок, або 6 грубих та 2 негрубі
Учень допускає в роботі 6 грубих
помилок ,5 грубих та 2 негрубі
Учень допускає в роботі 5 грубих
помилок ,4 грубі та 2 негрубі
Учень допускає в роботі 4 грубі
помилки,3 грубих та 2-3 негрубі
Учень допускає в роботі 3 грубі
помилки,2 грубі та 2-3 негрубі
Учень допускає в роботі 2 грубі
помилки,1 груба та 2-3 негрубі
Учень допускає в роботі 1 грубу помилку,
або 2-3 негрубі
Учень допускає в роботі 1 негрубу
помилку, або 2-3 виправлення
У роботі 1-2 виправлення
Робота в повному обсязі виконана
правильно і охайно
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Зміст
презентації

Оформле
ння

Критерії оцінювання презентації
Блискуче
Добре
Можеш
краще
10-12 балів
7-9 балів
4-6 балів
Чітке
Нечітко
Не
формулювання сформульована
сформульован
теми.
Наявні тема.
о
мету
приклади
та Дослідження
дослідження.
сформульовані ґрунтується на Не
зовсім
чіткі висновки, підтвердженні
вдало
згідно теми та або
підібрано
мети.
спростування 1-2 приклади.
Презентація
Висновки
гіпотез.
зрозуміла
та Приклади
не сформульован
цікава
для повністю
о
неточно,
глядачів.
ілюструють
ті порушено
Відредагована- висновки, яких логіку викладу
відсутні
матеріалу.
дійшли учні.
граматичні та
Презентація
стилістичні
важко
помилки.
сприймається
Список
глядачами.
використаних
джерел
відформатован
ий.
Інформація в
презентації
логічно
викладена.
Малюнки вдало
розташовані,
стосуються
теми проекту і
допомагають
розкрити його
зміст.
Текст
читається
легко.
Фон

В
презентації
наявні малюнки,
які допомагають
розкрити зміст
проекту, вдало
підібрано
кольорове
оформлення. В
роботі відсутні
аудіо-ефекти
(звук, анімація).
Робота
переобтяжена

Робота
переобтяжена
ілюстраціями ,
які заважають
сприймати
інформацію.
Не продумано
оформлення
слайдів
та
розміщення на
них
тексту.
Наявні
гіперпосиланн

Не
завершено
1-3 балів
Проєкт
закцентований
на темі, але не
висвітлює
її.
Мають
місце
фактичні
помилки
чи
незрозумілості,
але
вони
незначні.
Проект
здається
випадковим,
нашвидку
зробленим чи
незакінченим.
Наявні значні
фактичні
помилки,
незрозумілості
та нерозуміння
теми
учнями
або неточності.
Не
всі
використані
малюнки
пов’язані
з
використаним
матеріалом.
Відсутні аудіовізуальні
ефекти.
Кількість
слайдів
не
більше
5.
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Групова
робота

неяскравий
і
добре пасує до
кольору тексту
і
графіки.
Вдало
використано
аудіо-ефекти.
Наявні
гіперпосилання
працюють.
Використано
діаграми.
При виконанні
групової
роботи
простежується
взаємоповага,
злагодженість .

Структура презентації
(10)
Оформлення
презентації (15)

Зміст презентації (15)

Естетичний ефект
(10)

текстом,
що я
не Гіперпосиланн
ускладнює
її працюють.
я відсутні.
сприйняття.
Наявні
гіперпосилання
працюють.

При виконанні
групової роботи
учні з повагою
ставляться один
до одного.

Між членами
групи відсутня
співпраця,
кожен учень
працює
самостійно.

Не всі учні
працювали над
проектом. Між
членами групи
часто
були
суперечки.

Критерії оцінювання презентації
Титульний лист, назва презентації.
Зміст презентації витриманий в логічній
послідовності.
Єдиний стиль оформлення.
Оформлення не відволікає від змісту
презентації.
Відсутність помилок.
Визначені питання для дослідження.
Сформульовані
гіпотези
в
якості
попередніх відповідей.
Підведені підсумки та зроблені висновки.
Загальне
враження
від
перегляду
презентації.

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-10

50-40 – відмінна робота;
39-35 – добра робота;
34-25 – задовільна робота;
24-1 – потребує доопрацювання.
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Критерії оцінювання групової роботи
№

Вид діяльності

1

Висловлювання чіткої аргументованої
позиції учасника в дискусії.
Формування суттєвого зауваження.
Використання аргументів і джерел
інформації.
Залучення до дискусії інших учасників.
Постановка уточнювальних питань з
метою подальшого розвитку дискусії.
Виявлення протиріччя в аналізі явища.
Дотримання правил дискутування.
Пасивність у дискусії.
Перебивання інших учасників.
Намагання говорити тільки самому.
Приниження інших учасників.
Загальна кількість балів

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кількість
балів
+3 бали

Прізвище

+1 бал
+3 бали
+1 бал
+1 бал
+2 бали
+1 бал
-1 бал
-1 бал
-1 бал
-1 бал
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії
Оцінювання навчальних досягнень учнів з географії здійснюється з
урахуванням
їхніх
індивідуальних
особливостей
і
передбачає
диференційований підхід щодо його організації. Критерієм оцінки роботи
учнів є не стільки обсяг навчального матеріалу, що залишився в пам’яті,
скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, встановлювати причиннонаслідкові зв’язки, використовувати в життєвих ситуаціях, вміння самостійно
здобувати знання. При цьому важливо використовувати під час вивчення
географії мотиваційний потенціал для учнів: авансування успіху, спонукання
до самоаналізу, самооцінки, самопiзнання, інтенсифікація того змісту
навчального матеріалу, який має особистісне значення для учнів.
Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно
враховувати:
•
правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття
понять і закономірностей, точність вживання географічної та картографічної
термінології;
•
ступінь самостійності відповіді;
•
логічність, доказовість у викладенні матеріалу;
•
ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних
умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими
матеріалами).
Початковий рівень навчальних досягнень характеризується
фрагментарним володінням учнем навчальним матеріалом. Учень може
розпізнавати окремі географічні об’єкти, намагається давати їм визначення, за
допомогою вчителя знаходить їх на карті.
Середній рівень - навчальних досягнень передбачає, що учень може
відтворити (повторити) інформацію, тобто володіє знаннями-копіями. Він
розуміє основний матерiал, за допомогою вчителя визначає поняття і
закономірності, частково пояснює взаємозв’язки у природі та суспільстві,
використовує картографічний матеріал. У процесі виконання практичних
робіт правильно використовує джерела знань. Спостерігаючи за природними
та суспільними явищами, виділяє лише окремі їх особливості.
Достатній рівень - навчальних досягнень передбачає, що учень достатньо
володіє програмовим навчальним матеріалом, самостійно виправляє допущені
помилки, підтверджує свої знання відповідними аргументами, здатен
застосовувати здобуті знання на практиці. Правильно відбирає джерела
необхідних знань для розв’язання проблем у типових ситуаціях. Здатний вести
спостереження за природними та суспільними явищами.
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Високий рівень - навчальних досягнень передбачає вичерпну, правильну
відповідь, повне розкриття змісту понять, закономірностей і географічних
взаємозв’язків, підтверджує їх прикладами. Учень грамотно і творчо
використовує картографічні матеріали та інші джерела знань, вміє робити
висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; правильно
проводить спостереження, оформлює та аналізує їх результати.
Тематичне оцінювання з географії проводиться у різних формах по
завершенню вивчення навчальної теми або її частин, згідно з переліком тем
для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому одна
письмова тематична робота на семестр є обов’язковою. Такою письмовою
роботою може виступати й практична робота, якщо дата її проведення
збігається з датою тематичної атестації.
Вчитель має право виставляти бали за тему без додаткового опитування
(письмової роботи) тим учням, що мають достатню кількість поточних оцінок,
а також якщо отримана таким чином оцінка задовольняє учня. При цьому
поточне оцінювання, у разі його застосування вчителем, має відігравати
заохочувальну, стимулюючу та діагностичну функції.
Перед початком вивчення чергової теми усі учні мають бути ознайомлені
з тривалістю її вивчення (кількість занять); кількістю і тематикою
обов’язкових робіт і термінами їх проведення; питаннями, що виносяться на
тематичне оцінювання, якщо воно проводиться в усно-письмовій формі, або
орієнтовними завданнями (задачами) тощо; терміном і формою проведення
тематичного оцінювання; критеріями оцінювання.
Якщо темою передбачено виконання учнями практичних робіт та інших
практичних завдань, то їх виконання є обов’язковою попередньою умовою для
тематичної атестації, звісно, якщо мова не йде про тривалу хворобу дитини,
яка завадила їй опанувати матеріал. Відпрацювання практичних робіт, які
учень пропустив без поважних причин, вважаємо за недоцільне (відповідно,
атестація учнів проводиться без їх урахування).
Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів з географії
Рівень
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
навчальних
досягнень
учнів
І. Початковий
1
Учень розрізняє окремі географічні явища чи
об’єкти (гори і рівнини, суходіл і океан, село і
місто, галузь і т. д.) та з допомогою вчителя
знаходить їх на карті
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2

3

ІІ. Середній

4

5

6

ІІІ. Достатній

7

8

Учень за допомогою вчителя відтворює окремі
факти на елементарному рівні, розрізняє один або
декілька запропонованих географічних об’єктів
та з допомогою вчителя намагається знайти їх на
карті
Учень у деяких випадках дає нечіткі
характеристики географічних об’єктів; за
допомогою вчителя знаходить їх на карті, може
самостійно розрізнити окремі географічні
поняття
Учень частково відтворює текст підручника, дає
нечітке визначення основних понять і термінів за
допомогою вчителя. Називає, відповідно до теми
конкретного уроку, компоненти географічної
оболонки та складові господарства; повторює за
зразком практичну роботу; під час відповіді
намагається користуватися географічною картою
Учень відтворює частину навчального матеріалу
без розкриття причинно-наслідкових зв’язків,
описує географічні об’єкти чи явища за типовим
планом. Намагається робити висновки без
підтвердження їх прикладами; частково володіє
обов’язковою географічною номенклатурою
Учень самостійно дає більшість визначень,
передбачених темою уроку, відтворює значну
частину вивченого матеріалу у відповідності з
його викладом у підручнику. З допомогою
вчителя виявляє причинно-наслідкові зв’язки,
ілюструє їх власними прикладами. На середньому
рівні володіє географічною номенклатурою та
картою
Учень має достатні географічні знання і
застосовує їх для вирішення стандартних
ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та
суспільні явища, вміє вести спостереження за
навколишнім середовищем; достатньо володіє
картографічним матеріалом
Учень засвоїв основні уявлення, поняття і
категорії географічної науки про Землю та
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господарську діяльність людини. Застосовує
здобуті знання на практиці, використовуючи
прийоми аналізу статистичних даних про
господарство і населення, показує їх зміну у часі.
Вміє наводити приклади взаємодії людини і
природи; знає обов’язкову географічну
номенклатуру
Учень на достатньому рівні володіє навчальним
матеріалом, може застосовувати його для
виконання практичних робіт; має чіткі уявлення
про компоненти природи і просторову
організацію господарства; пояснює причиннонаслідкові зв’язки в природі і господарстві;
майже безпомилково працює з картографічним
матеріалом
Учень усвідомлює сучасну географічну картину
світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ,
передбачених навчальною програмою; пояснює
прикладне значення географічних знань, дає
розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання;
вільно застосовує більшість географічних понять
та може їх класифікувати; добре володіє
картографічним матеріалом
Учень має глибокі знання про об’єкт вивчення,
застосовує наукову термінологію, аргументує
свої твердження і висновки, вміє працювати з
рекомендованими вчителем джерелами
географічної інформації; на високому рівні
аналізує та використовує картографічну
інформацію
Учень володіє ґрунтовними географічними
знаннями у межах вимог навчальної програми,
висловлює та аргументує власне ставлення до
різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно
аналізує природні та суспільні явища, робить
відповідні висновки і узагальнення; здатний
розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє
картографічною інформацією та творчо її
використовує
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології
При оцінюванні рівня навчальних досягнень з біології враховується:
- рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу
складову загальнолюдської культури: рівні організації живої природи,
зв’язок будови і функцій організмів, історичний розвиток органічного світу,
різноманітність організмів, цілісність і саморегуляція живих систем, зв’язок
людини і природи;
- рівень умінь використовувати теоретичні знання у практичній
діяльності, під час розв'язування задач чи вправ різного типу, уміння робити
висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;
- рівень оволодіння практичними уміннями та навичками
спостереження та дослідження природи, виконання лабораторних та
практичних робіт.
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за
критеріями, наведеними в таблиці.
Рівні
навчальних
досягнень
учнів
І. Початковий

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

1

Учень (учениця) з допомогою вчителя або з
використанням підручника (робочого зошита)
розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти; знає
правила техніки безпеки при виконанні
лабораторних та практичних робіт
Учень (учениця) намагається відтворити окремі
факти, з допомогою вчителя або з використанням
підручника
(робочого
зошита),
наводить
елементарні приклади біологічних об’єктів і їх
окремі ознаки; за інструкцією і з допомогою
вчителя фрагментарно виконує лабораторні та
практичні роботи без оформлення
Учень (учениця) відтворює окремі факти, з
допомогою вчителя або з використанням
підручника фрагментарно характеризує окремі
ознаки біологічних об’єктів; відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді;

2

3
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II. Середній
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III. Достатній
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за інструкцією і за допомогою вчителя
фрагментарно виконує лабораторні та практичні
роботи без належного оформлення
Учень (учениця) з допомогою вчителя або з
використанням підручника відтворює незначну
частину навчального матеріалу, дає визначення
окремих біологічних понять, дає неповну
характеристику загальних ознак біологічних
об’єктів; у відповідях може допускати помилки; за
інструкцією і з допомогою вчителя виконує
лабораторні та практичні роботи з неповним їх
оформленням
Учень (учениця) відтворює основний зміст
навчального
матеріалу,
відповідаючи
на
запитання вчителя; характеризує загальні ознаки
біологічних об’єктів; дає визначення окремих
біологічних понять; наводить приклади, що
ґрунтуються на матеріалі підручника; у відповідях
може допускати помилки; за інструкцією і з
допомогою вчителя виконує лабораторні та
практичні роботи, частково оформляє їх
Учень (учениця) самостійно, але неповно
відтворює навчальний матеріал, частково
дотримується логіки його викладу; відповідає на
окремі запитання; у цілому правильно вживає
біологічні терміни; характеризує будову та
функції окремих біологічних об’єктів за планом; у
відповідях допускає помилки; розв’язує прості
типові біологічні вправи і задачі з допомогою
вчителя; за інструкцією і з допомогою вчителя
виконує лабораторні та практичні роботи,
оформляє їх без висновків
Учень (учениця) самостійно відтворює більшу
частину навчального матеріалу, застосовуючи
необхідну
термінологію;
розкриває
суть
біологічних понять; характеризує основні
положення біологічної науки, допускаючи у
відповідях неточності; розв’язує прості типові
біологічні вправи і задачі звертаючись за
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IV. Високий

10

11

консультацією до вчителя; за інструкцією виконує
лабораторні та практичні роботи, звертаючись за
консультацією до вчителя, оформляє їх, робить
висновки з допомогою вчителя
Учень
(учениця)
самостійно
відтворює
навчальний матеріал; відповідає на поставлені
запитання, допускаючи у відповідях неточності;
порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси
живої природи, встановлює відмінності між ними;
виправляє допущені помилки; розв’язує типові
біологічні вправи і задачі користуючись
алгоритмом; за інструкцією виконує лабораторні
та
практичні
роботи,
звертаючись
за
консультацією до вчителя, оформляє їх, робить
неповні висновки
Учень (учениця) вільно відтворює навчальний
матеріал та відповідає на поставлені запитання; з
допомогою вчителя встановлює причиннонаслідкові
зв’язки;
дає
порівняльну
характеристику біологічним об’єктам явищам і
процесам живої природи; розв’язує стандартні
пізнавальні завдання; виправляє власні помилки;
самостійно розв’язує типові біологічні вправи і
задачі; за інструкцією виконує лабораторні та
практичні роботи, оформляє їх, робить нечітко
сформульовані висновки
Учень (учениця) системно відтворює навчальний
матеріал у межах програми; дає повні, змістовні
відповіді на поставлені запитання; розкриває суть
біологічних
явищ,
процесів;
аналізує,
систематизує, узагальнює, встановлює причиннонаслідкові зв’язки; використовує знання у
нестандартних ситуаціях; самостійно розв’язує
біологічні вправи і задачі у межах програми; за
інструкцією виконує лабораторні та практичні
роботи, оформляє їх, робить чітко сформульовані
висновки
Учень (учениця) логічно та усвідомлено
відтворює навчальний матеріал у межах
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програми; обґрунтовано відповідає на запитання;
самостійно аналізує і розкриває закономірності
живої природи; наводить приклади, що
ґрунтуються на власних спостереженнях; оцінює
біологічні явища, закони; виявляє і обґрунтовує
причинно-наслідкові зв’язки; аргументовано
використовує знання у нестандартних ситуаціях;
самостійно розв’язує біологічні вправи і задачі; за
інструкцією ретельно виконує лабораторні та
практичні роботи, оформляє їх, робить логічно
побудовані висновки
Учень ( учениця) виявляє міцні й глибокі знання з
біології; вільно відповідає на ускладнені
запитання, з використанням між предметних
зв’язків; самостійно характеризує біологічні
явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо
них; уміє виокремити проблему і визначити
шляхи її розв’язання; користування джерелами
інформації, рекомендованими вчителем; вільно
розв’язує біологічні вправи і задачі різного рівня
складності відповідно до навчальної програми;
ретельно виконує лабораторні та практичні
роботи, оформляє їх, робить самостійні
обґрунтовані висновки

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
виконання лабораторних та практичних робіт з біології
Рівень
Початковий

Бали
1

2

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
виконання лабораторних та практичних робіт
учень знає правила техніки безпеки і з допомогою
вчителя, використовуючи робочий зошит чи
підручник, розпізнає й називає біологічні терміни.
учень дотримується правил техніки безпеки і з
допомогою вчителя
фрагментарно виконує
лабораторну
чи
практичну
роботу
без
оформлення. Намагається дати характеристику
біологічного об'єкта чи явища на елементарному
рівні.
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Середній

4

5

6

Достатній

7
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учень за інструкцією з допомогою вчителя
фрагментарно виконує практичну роботу без
належного
оформлення.
Допускає
значні
неточності в спостереженнях, підписах малюнків,
заповненні таблиць під час вивчення біологічних
об'єктів і явищ.
за інструкцією учень за допомогою вчителя
виконує лабораторну чи практичну роботу з
неповним оформленням. Виявляє елементи
допитливості та спостережливості, розпізнає
більшість об'єктів, які вивчаються, і відтворює
матеріал на елементарному рівні.
за інструкцією учень з допомогою вчителя
виконує практичну чи
лабораторну роботу,
частково оформлює їх. Логічно відтворює значну
частину матеріалу, елементарно підписує
малюнки й заповнює таблиці, схеми.
учень за інструкцією з допомогою вчителя
виконує роботу, оформляє її без висновків.
Робить елементарні порівняння, виявляє основні
риси, особливості живих об'єктів, явищ, розв'язує
прості типові задачі
учень
за
інструкцією
виконує
роботу,
звертаючись за консультацією до вчителя, робить
неповні висновки з допомогою вчителя. Починає
усвідомлювати мету роботи, встановлює й описує
причинно-наслідкові зв'язки. Оперує основними
поняттями й термінами. Розв'язує прості типові
задачі.
учень за інструкцією самостійно старанно
виконує роботу, оформлює її без висновків.
учень
за
інструкцією
виконує
роботу,
звертаючись за консультацією до вчителя,
оформляє її, робить неповні висновки. Правильно,
за
планом,
проводить
спостереження,
відображаючи особливості живого об'єкта,
процесів, що в ньому відбуваються.
Робить
висновки,
узагальнення,
вільно
аргументуючи будову та функції, пристосування
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живих об'єктів та їх складових частин; розв'язує
типові задачі
учень за інструкцією самостійно старанно
виконує роботу, оформлює її, робить нечітко
сформульовані висновки, самостійно правильно
аргументує особливості біологічних об'єктів і
явищ, вирішує стандартні ситуації, аналізує хід
спостережень, бачить правильні наслідкові
зв'язки між будовою та функціями живих об'єктів;
самостійно розв'язує типові задачі.
учень за інструкцією виконує роботу, оформлює
її, робить чітко сформульовані висновки й
узагальнення. Вільно застосовує більшість
біологічних
понять, здійснює класифікацію
біологічних об'єктів, явищ. Проявляє повні,
глибокі знання, використовує їх у практичній
діяльності; розв'язує задачі в межах програми.
учень за інструкцією ретельно виконує роботу,
оформлює її, робить
логічно побудовані
висновки й узагальнення. Чітко розуміє суть
біологічних процесів.
Вільно аналізує будову й функції живого у зв'язку
з впливом зовнішнього середовища.
Визначає причинно-наслідкові зв'язки, володіє
прийомами роботи з додатковими джерелами
інформації.
учень ретельно свідомо виконує, роботу,
оформлює її; аналізує, робить
самостійно
обґрунтовані висновки. Усвідомлено обирає
форми, методи, засоби, прийоми досягнення
поставленої навчальної мети. Використовує
додаткові джерела інформації для розв'язання
поставлених питань. Уміє виокремити проблему й
визначити шляхи її розв'язання. Вільно розв'язує
задачі різного рівня складності
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства
При оцінюванні навчальних досягнень з природознавства враховується:




засвоєння на рівні вимог навчальної програми знань про об'єкти і процеси,
що відбуваються у природі, сформованість понять про системи живої і
неживої природи;
сформованість елементарних умінь та навичок до спостереження, опису,
експерименту.
Рівні навчальних
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень
досягнень учнів
учнів
I. Початковий
1
Учень (учениця) з допомогою вчителя може
розпізнати і назвати окремі тіла природи, має
уявлення про предмет, який вивчає
2
Учень (учениця) з допомогою вчителя і
користуючись підручником або робочим
зошитом може знайти необхідні визначення
наукових понять
3
Учень (учениця) з допомогою вчителя або
підручника наводить приклади окремих
явищ природи, фрагментарно описує їх;
спостерігає за дослідами, що їх виконують
інші учні
II. Середній
4
Учень (учениця) з допомогою вчителя,
підручника або робочого зошита відтворює
незначну частину навчального матеріалу;
дає
визначення
окремих
понять,
фрагментарно характеризує явища природи;
частково
здійснює
фенологічні
спостереження, виконує прості досліди без
опису їх результату
5
Учень (учениця) з допомогою вчителя
відтворює значну частину навчального
матеріалу на рівні тексту підручника; дає
визначення окремих понять, не пояснюючи
їх; здійснює фенологічні спостереження,
результати окремих із них заносить до
щоденника спостережень, з допомогою
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ІІІ. Достатній

7

8

9

вчителя
проводить
прості
досліди,
намагається їх пояснити
Учень (учениця) самостійно відтворює
частину навчального матеріалу на рівні
тексту підручника; з допомогою вчителя
відповідає
на
окремі
запитання;
характеризує явища природи, у відповідях
допускає помилки; здійснює фенологічні
спостереження, частково робить записи їх
результатів в щоденнику спостережень, з
допомогою інших учнів виконує досліди, але
дати їх пояснення не може
Учень (учениця) самостійно відтворює
більшу частину навчального матеріалу;
відповідає на окремі запитання; наводить
власні приклади, розкриває властивості тіл
природи,
допускаючи
у
відповідях
неточності;
здійснює
фенологічні
спостереження, робить неповні записи в
щоденнику спостережень, з допомогою
вчителя проводить досліди, пояснює з
окремими неточностями їх суть
Учень (учениця) самостійно відтворює
навчальний
матеріал;
відповідає
на
поставлені у підручнику чи вчителем на
уроці запитання, порівнює явища та тіла
живої та неживої природи, встановлює
відмінності між ними; здійснює фенологічні
спостереження, робить записи в щоденнику
спостережень, виконує досліди, пояснює їх
суть
Учень (учениця) демонструє достатнє
засвоєння навчального матеріалу, відповідає
на
запитання;
розв'язує стандартні пізнавальні вправи;
здійснює фенологічні спостереження і
робить повні записи в щоденнику
спостережень, проводить досліди в школі та
вдома, пояснює їх результати
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ІV. Високий

10

11

12

Учень (учениця) вільно, усвідомлено
відтворює матеріал, встановлюючи зв'язки з
раніше вивченим; вільно відповідає на
запитання; аналізує і розкриває суть явищ
природи, узагальнює, систематизує знання
на основі вивчених закономірностей та
понять; регулярно здійснює фенологічні
спостереження і робить записи в щоденнику
спостережень,
проводить
досліди,
обґрунтовано пояснює їх результати
Учень (учениця) логічно і повно розкриває
вивчений програмовий матеріал; аналізує і
розкриває взаємозв'язки між живою і
неживою природою на основі загальних
закономірностей та зображає їх схематично;
усвідомлює
значення
охорони
навколишнього
середовища;
ретельно
виконує фенологічні спостереження і
робить записи з малюнками, графіками в
щоденнику
спостережень,
проводить
досліди, зіставляє їх результати
Учень (учениця) виявляє міцні й системні
знання програмового матеріалу; виконує
фенологічні
спостереження,
робить
обґрунтовані
записи
в
щоденнику
спостережень, проводить досліди, оформляє
їх результати

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства







Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства враховується:
рівень оволодіння знаннями про систему об'єктивно існуючих державноправових реалій;
рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими
актами, юридичною літературою;
рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права в конкретних
життєвих ситуаціях.
Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за
критеріями, наведеними в таблиці.
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Рівні
навчальних
досягнень
І. Початковий

Бали

1

2

3

ІІ. Середній

4

5

6

ІІІ. Достатній

7

8

Критерії навчальних досягнень учнів

Учень (учениця) усно в загальних рисах
відтворює один-два юридичні терміни окремої
теми
Учень (учениця) на рівні «так-ні» усно
відтворює кілька термінів, вибирає правильний
варіант відповіді із двох запропонованих
Учень (учениця) одним простим реченням
передає зміст частини теми, знаходить
відповідь на закрите запитання в тексті
підручника
Учень (учениця) відповідає на окреме
запитання
за
допомогою
вчителя,
репродуктивно відтворює частину навчального
матеріалу теми
одним-двома простими
реченнями, формулює визначення юридичного
поняття
Учень (учениця) відтворює окрему частину
основного
змісту
навчальної
теми,
відповідаючи на запитання вчителя, визначає
одну-дві окремі ознаки правових понять
Учень (учениця) у цілому відтворює частину
навчального матеріалу теми, у цілому
правильно використовує окремі юридичні
терміни, аналізує прості юридичні ситуації,
розв'язує тестові завдання першого рівня; може
користуватися за допомогою вчителя (зразок,
пам'ятка) окремими положеннями нормативних
актів
Учень (учениця) самостійно відтворює окрему
частину теми, застосовуючи мінімальну
юридичну термінологію, уміє дати визначення
понять, аналізує зміст правових документів за
простим планом, розв'язує елементарні
юридичні задачі за допомогою вчителя,
знаходить окремі правові норми в тексті
нормативних актів
Учень (учениця) в основному володіє
навчальним матеріалом і використовує знання
за аналогією; може співставляти, узагальнювати
інформацію за допомогою учителя; складати
прості таблиці, схеми, аналізувати положення
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IV. Високий
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нормативно-правового акту за допомогою
вчителя
Учень (учениця) оперує вивченим матеріалом
на рівні теми, може самостійно його
відтворювати,
аналізувати
положення
нормативно-правових актів, підтверджувати
одним-двома аргументами висловлене ним
судження про правове явище; самостійно
розв'язувати юридичні задачі середнього рівня
складності
Учень (учениця) вільно викладає правові
питання, застосовуючи необхідну юридичну
термінологію; уміє вирішувати за допомогою
вчителя тестові завдання вищого рівня;
самостійно складати таблиці, структурнологічні схеми з правових питань, аналізувати
правові ситуації, дати відгук (рецензію) на
відповідь іншого учня
Учень (учениця) володіє глибокими знаннями,
може вільно висловлювати власні судження та
аргументує їх, самостійно користується
окремими джерелами права; може підготувати
повідомлення
з
юридичної
тематики;
самостійно вирішує тестові завдання вищого
рівня та певні правові ситуації, може
використовувати інформацію з додаткової
літератури
(використання
додаткової
літератури не є обов'язковою вимогою)
Учень (учениця) ґрунтовно викладає правові
питання, висловлює власну позицію й
переконливо
її
аргументує;
самостійно
знаходить, оцінює та використовує джерела
юридичної інформації, зокрема наочні, уміє
узагальнити вивчений матеріал, використовує
набуті знання й уміння у практичній урочній
діяльності (участь у дискусіях, засіданнях
«круглих столів» тощо); може самостійно
вирішувати юридичні задачі, застосовуючи
правові знання
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії







При оцінюванні навчальних досягнень з історії враховується:
рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів,
найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих
рис історичних явищ і подій;
рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття
причинно-наслідкових зв'язків між подіями;
рівень оволодіння практичними вміннями й навичками роботи з історичними
джерелами; обґрунтування власного ставлення учня до історичної події,
явища, діяча.
Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за
критеріями, наведеними в таблиці.
Рівні
навчальних
досягнень
І. Початковий

Бали

1

2

3

ІІ. Середній

4

5

Критерії навчальних досягнень учнів

Учень (учениця) називає одну-дві події, дати,
історичні постаті чи історико-географічні
об'єкти
Учень (учениця) називає декілька подій, дат,
історичних постатей або історико-географічних
об'єктів; вибирає правильний варіант відповіді
на рівні «так-ні»; має загальне уявлення про
лічбу часу в історії
Учень (учениця) двома-трьома простими
реченнями розповісти про історичну подію чи
постать; упізнати її за описом; співвіднести рік
зі століттям, століття - з тисячоліттям; має
загальне уявлення про історичну карту
Учень (учениця) репродуктивно відтворює
невелику частину навчального матеріалу теми,
пояснюючи історичні терміни, подані в тексті
підручника, називаючи одну-дві основні дати;
показуючи на карті історико-географічний
об'єкт
Учень (учениця) з допомогою вчителя
відтворює основний зміст навчальної теми,
визначати окремі ознаки історичних понять,
називати основні дати; показувати на історичній
карті основні місця подій
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ІІІ. Достатній
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IV. Високий
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Учень
(учениця)
самостійно
відтворює
фактичний матеріал теми, давати стислу
характеристику
історичній
постаті,
установлювати
послідовність
подій;
користуватись за допомогою вчителя наочними
та текстовими джерелами історичної інформації
Учень (учениця) послідовно й логічно
відтворює навчальний матеріал теми, виявляє
розуміння
історичної
термінології,
характеризує
події (причини, наслідки,
значення), виокремлює деякі ознаки явищ і
процесів; «читає» історичні карти з допомогою
їх легенди; використовує історичні документи
як джерело знань
Учень
(учениця)
володіє
навчальним
матеріалом і використовує знання за аналогією,
дає правильне визначення історичних понять,
аналізує описані історичні факти, порівнює
однорідні історичні явища, визначає причиннонаслідкові зв'язки між ними, встановлює
синхронність подій у межах теми; дає
словесний
опис
історичних
об'єктів,
використовуючи легенду карти
Учень
(учениця)
оперує
навчальним
матеріалом, узагальнює окремі факти та
формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи
їх конкретними фактами; дає порівняльну
характеристику історичних явищ, самостійно
встановлює
причинно-наслідкові
зв'язки;
синхронізує події в межах курсу, аналізує зміст
історичної карти
Учень (учениця) використовує набуті знання
для вирішення нової навчальної проблеми;
виявляє розуміння історичних процесів; робить
аргументовані висновки, спираючись на
широку джерельну базу; рецензує відповіді
учнів; співставляє й систематизує дані
історичних карт; синхронізує події вітчизняної
та всесвітньої історії
Учень (учениця) володіє глибокими знаннями,
може вільно та аргументовано висловлювати
власні судження, співвідносити історичні
процеси з періодом на основі наукової
періодизації історії
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Учень (учениця) системно володіє навчальним
матеріалом; самостійно характеризує історичні
явища, виявляє особисту позицію щодо них;
уміє виокремити проблему й визначити шляхи
її розв'язання; користується джерелами
інформації, аналізує та узагальнює її
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства







Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства враховується:
рівень оволодіння знаннями про систему об'єктивно існуючих державноправових реалій;
рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими
актами, юридичною літературою;
рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права в конкретних
життєвих ситуаціях.
Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за
критеріями, наведеними в таблиці.
Рівні
Бали
Критерії навчальних досягнень учнів
навчальних
досягнень
І. Початковий
1
Учень (учениця) усно в загальних рисах
відтворює один-два юридичні терміни окремої
теми
2
Учень (учениця) на рівні «так-ні» усно
відтворює кілька термінів, вибирає правильний
варіант відповіді із двох запропонованих
3
Учень (учениця) одним простим реченням
передає зміст частини теми, знаходить
відповідь на закрите запитання в тексті
підручника
ІІ. Середній
4
Учень (учениця) відповідає на окреме
запитання
за
допомогою
вчителя,
репродуктивно відтворює частину навчального
матеріалу теми
одним-двома простими
реченнями, формулює визначення юридичного
поняття
5
Учень (учениця) відтворює окрему частину
основного
змісту
навчальної
теми,
відповідаючи на запитання вчителя, визначає
одну-дві окремі ознаки правових понять
6
Учень (учениця) у цілому відтворює частину
навчального матеріалу теми, у цілому
правильно використовує окремі юридичні
терміни, аналізує прості юридичні ситуації,
розв'язує тестові завдання першого рівня; може
користуватися за допомогою вчителя (зразок,
пам'ятка) окремими положеннями нормативних
актів
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ІІІ. Достатній

7

8

9

IV. Високий
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Учень (учениця) самостійно відтворює окрему
частину теми, застосовуючи мінімальну
юридичну термінологію, уміє дати визначення
понять, аналізує зміст правових документів за
простим планом, розв'язує елементарні
юридичні задачі за допомогою вчителя,
знаходить окремі правові норми в тексті
нормативних актів
Учень (учениця) в основному володіє
навчальним матеріалом і використовує знання
за аналогією; може співставляти, узагальнювати
інформацію за допомогою учителя; складати
прості таблиці, схеми, аналізувати положення
нормативно-правового акта за допомогою
вчителя
Учень (учениця) оперує вивченим матеріалом
на рівні теми, може самостійно його
відтворювати,
аналізувати
положення
нормативно-правових актів, підтверджувати
одним-двома аргументами висловлене ним
судження про правове явище; самостійно
розв'язувати юридичні задачі середнього рівня
складності
Учень (учениця) вільно викладає правові
питання, застосовуючи необхідну юридичну
термінологію; уміє вирішувати за допомогою
вчителя тестові завдання вищого рівня;
самостійно складати таблиці, структурнологічні схеми з правових питань, аналізувати
правові ситуації, дати відгук (рецензію) на
відповідь іншого учня
Учень (учениця) володіє глибокими знаннями,
може вільно висловлювати власні судження та
аргументує їх, самостійно користується
окремими джерелами права; може підготувати
повідомлення
з
юридичної
тематики;
самостійно вирішує тестові завдання вищого
рівня та певні правові ситуації, може
використовувати інформацію з додаткової
літератури
(використання
додаткової
літератури не є обов'язковою вимогою)
Учень (учениця) ґрунтовно викладає правові
питання, висловлює власну позицію й
переконливо
її
аргументує;
самостійно
знаходить, оцінює та використовує джерела
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юридичної інформації, зокрема наочні, уміє
узагальнити вивчений матеріал, використовує
набуті знання й уміння у практичній урочній
діяльності (участь у дискусіях, засіданнях
«круглих столів» тощо); може самостійно
вирішувати юридичні задачі, застосовуючи
правові знання
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з художньоестетичного циклу
Особливістю системи оцінювання досягнень учнів з дисциплін
художньо-естетичного циклу є її багатофункціональність, що зумовлена
багатокомпонентністю змісту мистецької освіти, спрямованої на цілісне
формування художньо-естетичної культури учнів, і передбачає:
- формування в учнів емоційно-естетичного ставлення до дійсності,
світоглядних орієнтацій, особистісно-ціннісного ставлення до
мистецтва, вітчизняної та зарубіжної художньої культури;
- розвиток емоційно-почуттєвої
сфери,
оригінального асоціативнообразного мислення, універсальних якостей творчої особистості;
- формування знань та уявлень про мистецтво, розуміння специфіки
художньо-образної мови різних видів мистецтва, здібності до сприймання
та інтерпретації художніх творів;
- розширення естетичного досвіду, вмінь і навичок у сфері мистецької
діяльності, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному
самовдосконаленні.
Об'єктами перевірки та оцінювання у процесі вивчення
мистецьких дисциплін учнями мають стати:
- здатність учнів сприймати, розуміти і відтворювати твори мистецтва,
інтерпретувати їх художньо-образний зміст (висловлювати власне естетичне
ставлення);
- вміння і навички з практичної художньої діяльності (відтворення за
зразком), досвід самостійної та творчої діяльності (застосування набутих
знань і вмінь у змінених, зокрема, проблемно-пошукових ситуаціях);
- обізнаність у сфері мистецтв - елементарні знання та уявлення про
мистецтво, його основні види і жанри, розуміння художньоестетичних понять та усвідомлене користування відповідною термінологією,
уявлення про творчість відомих вітчизняних і зарубіжних митців
(мистецтвознавча пропедевтика);
- загальна естетична компетентність, художньо-образне мислення учнів як
інтегрований результат навчання, виховання й розвитку.
Особливості оцінювання результатів навчання
Багатокомпонентність
змісту
мистецької
освіти
зумовлює
багатофункціональність оцінювання досягнень учнів у цій галузі, єдність
діагностичної, коригувальної, стимулюючо-мотиваційної, навчальної,
виховної, розвивальної, прогностичної функцій.
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Система оцінювання результатів навчання в освітній галузі «Мистецтво»
ґрунтується на позитивному ставленні до кожного учня; оцінюється не рівень
його недоліків і прорахунків, а рівень особистісних досягнень. Як відомо,
значну роль у мистецькій сфері відіграють спеціальні художні здібності
(музичний слух, вокальні дані, відчуття ритму, кольору, пропорцій,
симультанне образне сприймання тощо), які впливають на освітні результати
учнів. Тому індивідуальний і диференційований підходи до оцінювання мають
надзвичайно важливе значення. Комплексна перевірка та оцінка, яка інтегрує
результати різних видів діяльності учнів — інформаційно-пізнавальної,
практичної, творчої, — дають змогу вчителеві об’єктивно, але водночас і
гуманно (не пригнічуючи особистість) оцінити тих, хто не має яскраво
виражених художніх здібностей, проте характеризується сумлінним
ставленням до навчання, активністю, ініціативністю.
До основних видів оцінювання належать:
поточне (виконує
діагностичну, стимулюючу, коригуючу функції), тематичне і підсумкове
(семестрове і річне). Додатковими засобами стимулювання пізнавальної
активності учнів є самооцінка й взаємне оцінювання.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з
предмету «Мистецтво»
Рівні
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
навчальних
досягнень
І. Початковий
1
Учень (учениця) сприймає та відтворює
тематичний матеріал з художньої культури на
частковому рівні, однозначно його характеризує,
демонструє недостатньо сформоване художнє
мислення, елементарні навички та
уміння у
художньо-практичній діяльності
2
Учень (учениця) володіє тематичного матеріалу з
художньої культури,демонструє недостатньо
сформований рівень сприймання мистецьких
творів,
виявляє
певні
творчі
вміння
інтерпретувати культурно-мистецькі явища,
володіє незначною частиною спеціальної
термінології; словниковий запас в основному
дозволяє викласти думку на елементарному
рівні
3
Учень (учениця) здатний сприймати та
інтерпретувати
окремі
художньо-культурні
явища, знає незначну частину тематичного
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ІІ. Середній

4

5

6

ІІІ. Достатній

матеріалу,послуговуючись
обмеженим
термінологічним та словниковим запасом
Учень (учениця) здатний сприймати та
інтерпретувати культурно-мистецькі явища на
репродуктивному рівні, не
завжди розуміє
художньо-образної сфери мистецьких творів;
застосування знань та термінологічного запасу на
практиці задовільне
Учень (учениця) володіє знаннями та вміннями,
які дають змогу інтерпретувати окремі культурномистецькі явища, недостатньо вміє сприймати,
інтерпретувати мистецькі твори, які вимагають
абстрактного мислення; виявляє недостатні
знання спеціальної термінології; словниковий
запас небагатий
Учень
(учениця)
може
сприймати
та
інтерпретувати певну частину тематичного
матеріалу з художньої культури, але має
недостатньо сформоване художнє мислення, не
завжди послідовно та логічно характеризує окремі
мистецькі твори, потребує уточнень і додаткових
запитань; учень (учениця)
виявляє знання і
розуміння основних тематичних
положень, але
не завжди вміє самостійно зробити аналіз
культурно-мистецьких явищ, порівняння та
висновки

7

Учень (учениця) здатний сприймати та
інтерпретувати
окремі
художньо-культурні
явища, не завжди робить переконливі висновки,
не завжди послідовно викладає своєї думки.
Допускає
термінологічні
помилки;володіє
основним програмно-тематичним матеріалом, але
знання недостатньо стійкі; спостерігаються
помітні позитивні зміни у художній діяльності
учня

8

Учень (учениця) уміє сприймати і відтворювати
художньо-культурні явища, досить повно
характеризує
художньо-образний
зміст
мистецьких творів, але демонструє стандартне
мислення, бракує власних висновків, асоціацій,
узагальнень,
не
завжди
вміє
поєднати
своєрідність
художніх образів та життєвих
явищ; учень (учениця) не
завжди володіє
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9

ІV. Високий

10

11

12

спеціальною
термінологією
під
час
інтерпретації культурно-мистецьких явищ
Учень (учениця) виявляє достатнє засвоєння
тематичного матеріалу з художньої культури, але
допускає несуттєві неточності у використанні
спеціальної термінології, що потребують
зауваження чи коригування, трапляються
поодинокі недоліки в інтерпретації мистецьких
творів і мовленнєвому оформленні власних
роздумів щодо культурно-мистецьких явищ; не
завжди самостійно може систематизувати та
узагальнювати тематичний матеріал
Учень (учениця) має міцні інтегровані знання,
виявляючи їх усвідомлення, але, аналізуючи
художньо- культурні явища, допускає неточність
формулювань та використання спеціальної
термінології, не завжди
обґрунтовано може
довести власну думку щодо мистецьких творів,
самостійно інтерпретувати їх зміст. Вказані
неточності може виправляти самостійно
Учень (учениця) володіє тематичним матеріалом
з художньої культури у межах програми, вміє
використовувати набуті знання, уміння і здібності
у
нових
інтегрованих
художньо-творчих
завданнях,
виявляє
знання
спеціальної
термінології, їх усвідомлення та міцність, уміння
систематизувати,
узагальнювати,
інтерпретувати культурно-мистецькі явища у їх
взаємозв'язках, асоціювати їх з життєвими
явищами
Учень (учениця) має ґрунтовні, усвідомлені
знання з художньої культури, здатний
систематизувати, узагальнювати, сприймати та
інтерпретувати інтегровані художньо-культурні
явища на основі взаємодії різних видів мистецтв,
широко застосовувати асоціативні зв'язки між
художніми творами та життєвими явищами.
Учень
(учениця)
свідомо
використовує
спеціальну термінологію у роздумах, висновках
та узагальненнях щодо художніх образів,
пропонує
нетипові,
цікаві
варіанти
інтерпретації художньо-культурних явищ; рівень
художньо-творчого мислення, світопізнання і
світовідчуття високий; самостійно використовує
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набуті знання, вміння та здібності в художній
діяльності
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
з образотворчого мистецтва
Особливістю системи оцінювання досягнень учнів з дисциплін художньоестетичного циклу є її багатофункціональність, що зумовлена
багатокомпонентністю змісту мистецької освіти, спрямованої на цілісне
формування художньо-естетичної культури учнів, і передбачає:
- формування в учнів емоційно-естетичного ставлення до дійсності,
світоглядних орієнтацій, особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва,
вітчизняної та зарубіжної художньої культури;
- розвиток емоційно-почуттєвої сфери, оригінального асоціативнообразного мислення, універсальних якостей творчої особистості;
- формування знань та уявлень про мистецтво, розуміння специфіки
художньо-образної мови різних видів мистецтва, здібності до сприймання
та інтерпретації художніх творів;
- розширення естетичного досвіду, вмінь і навичок у сфері мистецької
діяльності, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному
самовдосконаленні.
Об’єктами перевірки та оцінювання у процесі вивчення мистецьких
дисциплін учнями мають стати:
- здатність учнів сприймати, розуміти і відтворювати твори мистецтва,
інтерпретувати їх художньо-образний зміст (висловлювати власне
естетичне ставлення);
- вміння і навички з практичної художньої діяльності (відтворення за
зразком), досвід самостійної та творчої діяльності (застосування набутих
знань і вмінь у змінених, зокрема, проблемно-пошукових ситуаціях);
- обізнаність у сфері мистецтв – елементарні знання та уявлення про
мистецтво, його основні види і жанри, розуміння художньо-естетичних
понять та усвідомлене користування відповідною термінологією, уявлення
про творчість відомих вітчизняних і зарубіжних митців (мистецтвознавча
пропедевтика);
- загальна естетична компетентність, художньо-образне мислення учнів як
інтегрований результат навчання, виховання й розвитку.
Визначення критеріїв оцінювання рівня досягнення результатів
навчання за навчальною программою «Образотворче мистецтво»
Засвоєння навчальної програми з «Образотворчого мистецтва»
учнем/ученицею з образотворчого мистецтва оцінюється за такими
критеріями (ознаками наявності в роботі основ образотворчої грамоти):
- композиція,
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форма,
простір,
колір,
лінії,
ритм,
художній образ,
технічні навички володіння художніми матеріалами та інструментами.
Розкриваючи зміст запропонованих критеріїв, необхідно детально
визначити їх складові.
Композиція художньої роботи учня/учениці оцінюється за такими
показниками.
1. Вибір формату аркушу паперу: горизонтальний, вертикальний.
2. Композиційний розмір зображення: нормальний, великий, дрібний.
3. Композиційна рівновага зображення: за масами зображення, за розподілом
кількості елементів композиції, за кольоровими плямами.
4. Симетричність композиційної побудови: за масами, за тоном, за кольором,
за формою.
5. Асиметричність композиційної побудови.
6. Розташування головного та другорядного в композиції.
7. Виділення композиційного центру: кольором, тоном, пробілом, розміром.
8. Застосування лінії під час побудови композиції для передання руху
(людини, тварин чи неживих предметів): горизонталі, вертикалі, діагоналі.
Композиційний прийом застосування горизонтальних напрямів надає
можливість продемонструвати співвідношення відносного покою і тиші.
Використання паралельних вертикальних напрямів підкреслює стан величі,
урочистості та піднесеності (грецькі колони, готичні споруди, парадні стели).
Композиційний прийом застосування діагональних напрямів сприяє
посиленню чи послабленню руху.
Можна дослідити закономірність – зорове сприйняття навколишнього
предметного світу зліва направо відбувається швидше, ніж справа наліво (за
європейською традицією читання та письма). Зображення руху зліва направо
або паралельно площині картини активізує сприйняття руху, а діагональне
справа наліво дещо послаблює його. Побудова композиції по діагоналі також
дозволяє продемонструвати значний ступінь глибини простору.

-
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Форма в художній роботі учня/учениці оцінюється за такими
показниками.
1. Передання характеру зображення за допомогою форми (добре і зле,
спокійне й енергійне, м’яке й колюче тощо).
2. Роль форми і кольору в передачі художньо-образного рішення зображення
(для створення виражального образу зображення форми підтримується
кольором).
3. Узагальнення форми (виділення головного в образі; відмова від деталей,
що руйнують сприйняття; акцент на деталях, що розкривають образ).
4. Контраст форм у композиції (низьке і високе, велике і маленьке, товсте і
тонке, темне і світле, спокійне і динамічне).
5. Зображення реалістичної форми.
6. Зображення декоративної форми (певна стилізація, підкреслення чи
посилення характерних рис, що впливають на рішення образу).
Простір у художній роботі учня/учениці оцінюється за такими
параметрами.
1. «Вільне» зображення на аркуші.
2. Побудова за принципами «фризу»: одно-фризове зображення на краю
аркуша; одно-фризове зображення на смузі; дво- або трифризове
зображення.
3. Розгорнуто-планова побудова: сполучення виду зверху з фронтальним
зображенням; «єгипетський» варіант.
4. Наявність загородження.
5. Елементи просторової побудови: передання масштабу; передання планів;
наявність горизонту; повітряна перспектива.
6. Перспективна побудова зображення: в системі центральної перспективи;
в системі кутової перспективи.
Колір у художній роботі учня/учениці оцінюється за такими
показниками
1. Використання простого кольору.
Учень/учениця виконує роботу, застосовуючи готові кольори, що
знаходяться в наборі фарб, не змішуючи їх, не досягаючи локального
кольору, що передає характерний колір предмету.
2. Використання простого і складного кольорів.
У художній творчій роботі учень/учениця використовує не тільки готовий
колір, але й складний, отриманий змішуванням 2-х або 3-х кольорів із
набору фарб.
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3. Використання складного кольору.
Вся робота виконана кольорами, які учень/учениця отримує за допомогою
змішування готових кольорів на палітрі.
Колір у дитячих роботах є найбільш характерним проявом вікових
можливостей в образотворчій діяльності. Колір також постає й найбільш
властивим проявом рівня сформованості основ образотворчої грамоти в
образотворчій діяльності дітей.
Тон у художній роботі учня/учениці оцінюється за такими показниками
1. Виділення тоном головного в зображенні.
2. Передання планів за допомогою тону.
3. Тональні співвідношення м’які, наближені.
4. Тональні співвідношення різкі, контрастні.
Лінія в художній роботі учня/учениці оцінюється за такими показниками
1. Техніка володіння лінією:
- охайна (учень/учениця володіє технікою роботи олівцем, достатньою мірою
керує рухами кисті руки);
- недбала (учень/учениця частково володіє технікою роботи олівцем,
недостатньо керує рухами кисті руки);
- хаотична (учень/учениця погано керує рухами кисті руки, лінії наносяться
випадково).
2. Зображення різнохарактерних ліній (тонка, товста, пряма, хвиляста,
плавна, гостра, заокруглена, спіральна тощо).
3. Передача емоційного стану зображення за допомогою ліній (використання
різнохарактерних ліній для досягнення виражального образу та передання
особистого ставлення до оточуючого світу).
Ритм у художній роботі учня/учениці оцінюється за такими параметрами
1. Поява в рисунку ритмічних повторень: ритм форм; ритм плям; ритм ліній.
2. Використання ритму для втілення власного художньо-творчого задуму.
Ритм проявляється шляхом більшої чи меншої повторюваності будьякого елементу. Якщо симетрії притаманна спокійна рівновага елементів, то
ритм передбачає рух, який може бути продовжений до нескінченності. Ритм
також відіграє організаційну та естетичну роль у рисунку.
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Художній образ у творчій роботі учня/учениці оцінюється за такими
показниками
1. Створення художнього образу (людини, тварини, природи, будівель тощо)
засобами образотворчого/декоративного мистецтва.
2. Вибір засобів художньої виразності для створення мальовничого образу.
3. Вибір засобів художньої виразності для створення графічного образу.
4. Передання характеру, емоційного стану та намірів образу, що зображується.
Технічні навички володіння художніми матеріалами та інструментами в
художній роботі учня/учениці оцінюється за такими параметрами:
1. Примітивні навички роботи.
2. Правильні навички роботи.
Для учнів можна виділити художню техніку і матеріали, які
використовуються в роботі: гуаш, акварель, змішана техніка (воскова крейда,
акварель), воскова крейда, фломастери, кольорові олівці, граттаж, графітний
олівець, кольоровий папір.
Рівні
навчальних
досягнень
І. Початковий

Бали
1

2

3

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
з візуального (образотворчого) мистецтва
Учень (учениця) сприймає та відтворює художні
образи на частковому рівні, однозначно їх
характеризує, демонструє слабо сформоване
художньо-естетичне мислення, елементарні
навички та уміння у творчій художній діяльності
Учень (учениця) володіє незначною частиною
тематичного матеріалу, має слабо сформований
рівень сприйняття художніх образів, виявляє
певні творчі вміння та навички у практичній
діяльності,
володіє
незначною
частиною
термінологічного мінімуму; словниковий запас в
основному дозволяє викласти думку
Учень (учениця) здатний сприймати та
відтворювати окремі фрагменти художніх образів
з конкретним образно-художнім змістом, знає
незначну частину тематичного матеріалу,
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ІІ. Середній

4

5

6

ІІІ. Достатній

7

8

послуговуючись обмеженим термінологічним та
словниковим запасом
Учень (учениця) може відтворювати художні
образи на репродуктивному рівні, в основному
розуміє образну сферу художнього твору;
застосування знань та термінологічного запасу на
практиці задовільне
Учень (учениця) володіє навичками й уміннями,
які дають змогу проаналізувати чи відтворити
окремі художні образи, котрі мають художньо
конкретну словесну понятійну основу, але не
завжди вміє сприймати і відтворювати художні
образи, які вимагають абстрактного художньомистецького мислення; виявляє задовільне знання
спеціальної художньої термінології; словниковий
запас небагатий
Учень (учениця) не завжди вміє сприймати та
репродукувати візуальні образи, має достатньо
сформоване художнє мислення, не завжди
послідовно та логічно характеризує окремі
художні явища, його розповідь потребує уточнень
і додаткових запитань; виявляє знання і розуміння
основних тематичних положень, але не завжди
вміє самостійно зробити аналіз художнього твору,
порівняння, висновки щодо сприймання творів
образотворчого мистецтва
Учень (учениця) може відтворити різні візуальні
образи, проте робить непереконливі висновки, не
завжди послідовно викладає свої думки, допускає
мовленнєві та термінологічні помилки; знає
найважливіший тематичний художній матеріал,
але знання не достатньо стійкі; спостерігаються
помітні позитивні зміни у творчій художній
діяльності учня
Учень (учениця) вміє сприймати і репродукувати
візуальні образи певного рівня, досить повно
аналізує художньо-образний зміст твору, але має
стандартне мислення, йому бракує власних
висновків, асоціацій, узагальнень; не завжди вміє
78

9

ІV. Високий

10

11

12

поєднувати художні образи та життєві явища; на
достатньому
рівні
володіє
спеціальною
художньою термінологією при аналізуванні
художніх творів у процесі їх сприймання та
інтерпретації
Учень (учениця) виявляє достатнє засвоєння
тематичного художнього матеріалу, але допускає
неточності у використанні спеціальної художньої
термінології, які потребують допомоги вчителя,
трапляються поодинокі недоліки у відтворенні
художнього образу і художньо-образному
оформленні своїх роздумів щодо оцінки творів
образотворчого мистецтва; не завжди самостійно
систематизує та узагальнює художній матеріал
Учень (учениця) має міцні знання програмового
матеріалу, але, аналізуючи художні твори,
допускає несуттєві неточності у формулюваннях
та
використанні
спеціальної
художньої
термінології, не завжди обгрунтовано може
довести свою точку зору на художні явища в
процесі їх сприймання, не завжди вміє відтворити
окремі фрагменти художніх образів. Вказані
неточності може виправляти самостійно
Учень (учениця) володіє тематичним художнім
матеріалом
у
межах
програми,
вміє
використовувати набуті знання, уміння і здібності
у нових художньо-творчих завданнях, виявляє
знання спеціальної художньої термінології, їх
усвідомлення
та
міцність,
уміння
систематизувати, узагальнювати, аналізувати
твори візуального (образотворчого) мистецтва,
асоціювати їх з творами інших мистецтв та
життєвими явищами, застосовувати набуті знання
в образотворчій діяльності
Учень (учениця) має міцні, ґрунтовні знання
тематичного художнього матеріалу (жанри,
митці, твори образотворчого мистецтва) у межах
програми,
здатний
систематизувати,
узагальнювати,
свідомо
сприймати
та
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відтворювати
візуальні
образи,
широко
застосовувати асоціативні зв’язки між творами
образотворчого мистецтва, творами інших
мистецтв та життєвими явищами. Учень
(учениця) свідомо послуговується мовою
візуального мистецтва у роздумах, висновках та
узагальненнях щодо сприймання художніх
образів, має достатньо високий рівень художньомистецького мислення у розвитку світопізнання і
світовідчуття; самостійно використовує набуті
художні вміння, навички та власні здібності в
художній діяльності
Форми та засоби поточного і підсумкового контролю
Поточний контроль є оцінюванням прогресу учня/учениці, що дає змогу
викладачеві відповідним чином адаптувати освітній процес. Використання
поточного оцінювання дозволяє відстежувати особистісний розвиток дитини,
хід опановування нею компетентностей освітньої програми та вибудовувати
індивідуальну освітню траєкторію.
Поточний контроль досягнення учнями результатів навчання
здійснюється переважно у формі робочих переглядів художніх творчих робіт
учня/учениці, їх обговорення та публічного демонстрування в класі.
Рекомендована кількість заходів поточного контролю збігається з
кількістю навчальних модулів. Кожен навчальний модуль містить
нормативний зміст навчальної програми, об’єднаний певною педагогічною
метою (завданням) навчальної дисципліни і передбачає формування в
учня/учениці певних компетентностей, набуття яких необхідне для досягнення
результатів навчання.
Елемент поточного контролю –аналіз помилок, допущених
учнем/ученицею, та конкретні вказівки для їх виправлення.
Підсумковий контроль за рік здійснюється з урахуванням динаміки
зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці у формі контрольного
заходу, на якому перевіряється набуття ключових компетентностей.
Контрольний захід проводиться наприкінці кожного навчального року як
творчий перегляд (виставка художніх творчих робіт) учня/учениці в школі.
Навчальні досягнення учня/учениці підлягають як вербальному, так і
бальному оцінюванню.Для оцінювання учнів пропонується система з
чотирьох рівнів:
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- «має значні успіхи» – високий рівень;
- «демонструє помітний прогрес» – достатній рівень;
- «досягає результату за допомогою вчителя» – середній рівень;
- «ще потребує уваги і допомоги» – початковий рівень.
Бальне оцінювання передбачає поділ досягнутих результатів на 4 рівня:
1. Початковий (1-3 бали).
2. Середній (4-6 бали).
3. Достатній (7-9 балів).
4. Високий (10-12 балів).
Підсумковий контроль результатів опанування навчальної програми
«Образотворче мистецтво» здійснюється у формі творчої роботи. Під час
підсумкового контролю оцінюються всі компоненти пройденого навчального
матеріалу: оригінальність ідеї, композиційні рішення, володіння матеріалом,
художньою технікою, емоційність втіленого образу, майстерність виконання
поставленої задачі на рівні свого віку з урахуванням індивідуальних
можливостей кожного/кожної учня/учениці.
Завдання випускної творчої роботи виконується в рамках навчальних
годин останнього модуля останнього року навчання та передбачає
компонування художніх елементів у двомірному та тримірному просторі.
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного
мистецтва
Рівні
Бали
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
навчальних
досягнень
І. Початковий
1
Учень (учениця) сприймає та виконує музичні
твори на частковому рівні, небагатослівно їх
характеризує, демонструє слабо сформоване
художньо-образне
мислення,
елементарні
навички та вміння у практичній музичній
діяльності
2
Учень (учениця) володіє незначною частиною
тематичного матеріалу, має слабо сформований
рівень сприйняття музичних творів, виявляє певні
вміння та навички, володіє незначною частиною
спеціальної музичної термінології, словниковий
запас дозволяє викласти думку на елементарному
рівні
3
Учень (учениця) здатний сприймати та
виконувати окремі фрагменти музичних творів з
конкретним образно-художнім змістом, знає
незначну частину музичного тематичного
матеріалу;
послуговуючись
обмеженим
термінологічним та словниковим запасом
ІІ. Середній
4
Учень (учениця) здатний сприймати та
виконувати музичні твори на репродуктивному
рівні, але не розуміє художньо-образної сфери
музичних творів; застосування знань та
спеціальної музичної термінології на практиці
задовільне
5
Учень (учениця) володіє навичками й уміннями,
які дають змогу проаналізувати чи виконати
окремі музичні твори, котрі мають художньо
конкретну словесну, понятійну основу; але не
завжди вміє інтерпретувати музичні твори, які
вимагають абстрактного художнього мислення;
виявляє недостатнє знання спеціальної музичної
термінології; словниковий запас небагатий
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6

ІІІ. Достатній

7

8

9

ІV. Високий

10

Учень
(учениця)
здатний
сприймати
і
відтворювати основну частину музичного
матеріалу, але має слабо сформоване художнє
мислення, не завжди послідовно та логічно
характеризує музичні твори, його розповідь
потребує уточнень і додаткових запитань; учень
(учениця) виявляє знання і розуміння основних
тематичних положень, але не завжди вміє
самостійно зробити порівняння, висновок щодо
прослуханої чи виконаної музики
Учень (учениця) здатний сприймати та
виконувати музичні твори, але робить
непереконливі висновки, непослідовно викладає
свої думки, допускає термінологічні помилки;
Учень (учениця) знає найважливіший тематичний
музичний матеріал, але знання нестійкі;
спостерігаються помітні позитивні зміни у
музичній діяльності учня
Учень (учениця) уміє сприймати і виконувати
музичні твори, досить повно аналізує художньообразний зміст твору, але має стандартне
мислення, йому бракує власних висновків,
асоціацій, узагальнень, не завжди вміє
поєднувати музичні твори та життєві явища;
недостатньо володіє спеціальною музичною
термінологією при аналізі музичних явищ
Учень (учениця) виявляє достатнє засвоєння
тематичного музичного матеріалу, але допускає
неточності у використанні спеціальної музичної
термінології, які потребують зауваження чи
коригування, трапляються поодинокі недоліки у
виконанні музичного твору і художньообразному оформленні своїх роздумів щодо
прослуханої музики; не завжди самостійно
систематизує та узагальнює музичний матеріал
Учень (учениця) має міцні знання програмового
матеріалу, але, аналізуючи музичні твори,
допускає несуттєві неточності у формулюваннях,
при
використанні
спеціальної
музичної
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11

12

термінології, а також під час виконання музичних
творів, у більшості випадків уміє обґрунтовано
довести свою думку щодо музичних явищ, йому
важко виконати окремі фрагменти музичного
твору. Вказані неточності може виправляти
самостійно
Учень (учениця) володіє тематичним музичним
матеріалом
у
межах
програми,
вміє
використовувати набуті знання, уміння і здібності
у нових музичних завданнях, демонструє знання
спеціальної
музичної
термінології,
їх
усвідомлення
та
міцність,
уміння
систематизувати, узагальнювати, інтерпретувати
музичні твори, асоціювати їх з творами інших
мистецтв та життєвими явищами, застосовувати
здобуті знання у музичній діяльності
Учень (учениця) має глибокі, ґрунтовні знання
тематичного музичного матеріалу у межах
програми, здатний узагальнювати, сприймати та
виконувати музичні твори, застосовувати
асоціативні зв'язки між музичними творами,
творами інших мистецтв та життєвими явищами;
свідомо використовувати спеціальну музичну
термінологію у роздумах, висновках та
узагальненнях щодо прослуханого чи виконаного
твору, пропонує нетипові, цікаві художньо-творчі
уявлення; рівень світосприйняття і світовідчуття
мистецького мислення достатньо високий;
самостійно використовує набуті знання, уміння та
здібності в музичній діяльності
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної
культури
При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної групи за
показником навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень
(низький, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками
виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах
(таблиця).
Критерії оцінювання
Показники навчальних
Бали
навчальних досягнень
нормативів
учнів
Учень (учениця) має Низький
1
фрагментарні уявлення Середній
2
з предмета; розрізняє та Достатній
3
виконує відповідно до Високий
4
вимог лише елементи
фізичних вправ
Учень
(учениця) Низький
5
виявляє
розуміння Середній
6
основних
положень Достатній
7
навчального матеріалу, Високий
8
наводить
приклади;
техніка
виконання
фізичних вправ має
незначні відхилення від
встановлених вимог, які
аналізуються
та
виправляються
з
допомогою вчителя
Учень
(учениця) Низький
9
володіє узагальненими, Середній
10
міцними знаннями з Достатній
11
предмета; має достатню Високий
12
тактичну підготовку для
виконання навчальних
завдань; має системні
навички
техніки
виконання
фізичних
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вправ, що відповідають
встановленим вимогам
На сучасному етапі, з метою формування позитивного ставлення учнів до
занять фізичною культурою та підвищення рівня їх рухової активності,
оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури має здійснюватися в
особистісно-зорієнтованому аспекті. В основу особистісно-зорієнтованого
оцінювання покладаються: особисті досягнення школярів на протязі
навчального року; активна робота учнів на уроках фізичної культури;
залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у
змаганнях всіх рівнів. На основі зазначених показників вчителям
рекомендується застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних»
балів.
Зазначені
системи
корекції
оцінювання
мають
погоджуватися педагогічною радою школи.
Під час оцінювання необхідно:
- здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня умови, які
відповідають
особливостям
його
розвитку,
рівню
фізичного
підготовленості, стану здоров'я;
- конкретизувати завдання, визначене змістом даного уроку, за яке учня буде
оцінено;
- застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про оцінку з
коротким аналізом виконання учнем рухової дії).
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із
предмету «Фізична культура». Індивідуальна форма
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівні
навчальних
досягнень
учнів
І. Початковий

1-3
4-6

ІІ. Середній

III. Достатній

7-9

Учень має фрагментарні уявлення с предмета
Уміння та навички учня дозволяють виконувати
більшість елементів фізичних вправ (з незначними
помилками). Учень виявляє розуміння основних
положень навчального матеріалу, наводить
приклади.
Учень володіє технікою виконання фізичних вправ.
Знання учня достатньо повні. Він вільно застосовує
вивчений матеріал, вміє аналізувати, робити
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IV. Високий

10-12

висновки. Техніка виконання фізичних вправ має
незначні відхилення від встановлених вимог.
Учень виконує фізичні вправи та контрольні
навчальні нормативи на високому рівні, володіє
узагальненими, міцними знаннями з предмету,
володіє техніко-тактичною підготовкою при
виконанні фізичних вправ. Має системні навички
техніки виконання фізичних вправ.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із
предмету «Фізична культура». Групова форма
Рівні
навчальних
досягнень
учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Учень володіє знаннями, необхідними для
виконання певного елементу на елементарному
рівні розпізнання.
4-6 Учень за допомогою вчителя виконує окремі
фізичні вправи, аналізує та виправляє допущені
помилки.
Учень володіє технікою виконання окремої фізичної
вправи, розуміє основний теоретико-методичний
матеріал.
7-9 Учень володіє технікою виконання фізичних вправ.
Знання учня достатньо повні. Він вільно застосовує
вивчений матеріал, вміє аналізувати, робити
висновки.
Учень виконує контрольно-навчальні нормативи і
вимоги,
10-12 Учень досягає високих результатів під час
виконання
фізичних
вправ,
контрольнонормативних показників, визначених навчальною
програмою. Знає методику підготовки і виконання
фізичних вправ
1-3

І. Початковий

ІІ. Середній

III. Достатній

IV. Високий
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із
предмету «Фізична культура». Фронтальна форма
Рівні
навчальних
досягнень
учнів
I Початковий

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

1-3

Учень володіє матеріалом на рівні окремих
фрагментів, виконує нормативний показник
початкового рівня, розрізняє елементи техніки
виконання фізичних вправ.
Уміння та навички учня дозволяють виконувати
більшість елементів фізичних вправ (з незначними
помилками). Учень володіє матеріалом на рівні,
вищому за початковий, розрізняє елементи техніки
виконання вправ.
Виконує нормативні показники середнього рівня
Учень виконує контрольно-навчальні нормативи і
вимоги, вправи для обов’язкового повторення і
домашніх завдань, вільно володіє вивченим
матеріалом та вміло застосовує його на практиці,
виконує нормативні показники достатнього рівня.
Учень виконує фізичні вправи та контрольні
навчальні нормативи на високому рівні, володіє
узагальненими, міцними знаннями з предмету,
володіє техніко-тактичною підготовкою при
виконанні фізичних вправ.

4-6
ІІ. Середній

III. Достатній

IV. Високий

7-9

10-12

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із
предмету «Фізична культура» (в парах)
Рівні
навчальних
досягнень
учнів
I. Початковий

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

1-3

Учень володіє матеріалом на рівні окремих
фрагментів, виконує нормативний показник
початкового рівня.
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II. Середній

4-6

7-9

ІІІ. Достатній

10-12
IV. Високий

Учень володіє технікою виконання окремої фізичної
вправи, розуміє основний теоретико-методичний
матеріал. Учень за допомогою вчителя виконує
окремі фізичні вправи
Учень виконує окремі контрольно-нормативні
показники та виявляє знання і розуміння переважної
більшості навчального матеріалу, застосовує
теоретико-методичний матеріал для виконання
фізичних
вправ,
визначених
навчальною
програмою.Він вільно застосовує вивчений
матеріал, вміє аналізувати,робити висновки.
Рівень умінь і навичок учня дозволяє правильно і
якісно виконувати нормативні показники.
Учень виконує фізичні вправи та контрольні
навчальні нормативи на високому рівні. Має
системні навики техніки виконання фізичних вправ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із
предмету «Трудове навчання. Технології».
Провідним засобом діяльності учнів на уроках трудового навчання є
метод проектів.
Проектно-технологічна діяльність – це здатність учня застосовувати
знання, уміння, навички в процесі проектно-технологічної діяльності для
виготовлення виробу (або надання послуги) від творчого задуму до його
втілення в готовий продукт (послугу) за обраною технологією.
Результатом проектно-технологічної діяльності учнів має бути проект
(спроектований і виготовлений виріб чи послуга). Так, у 5–6 класах учні
опановують 6–10 проектів, у 7–8 класах від 4 до 6 проектів, у 9-му класі —2
проекти (плюс 2 проекти з технології побутової діяльності та
самообслуговування в 5–8 класах та 1 проект у 9 класі). Кількість годин на
опанування проекту вчитель визначає самостійно залежно від складності
виробу та технологій обробки, що застосовуються під час його виготовлення.
У класах, що не поділяються на групи, під час вибору об'єкта проектнотехнологічної діяльності планувати не менш як дві основні технології. Це
потрібно для того, щоб учні мали рівні можливості у виборі технологій із
технічних і обслуговуючих видів праці.
Практичний результат учнівського проекту має бути:
1) особистісно ціннісним;
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2) корисним для сім’ї, родини, класу, школи, громади;
3) соціально зорієнтованим або мати підприємницький потенціал.
Процес роботи над усіма проектами у кожному класі (міні-маркетингові
дослідження, зображення виробів – малюнок, ескіз, кресленик, схема),
технологічні особливості їх виготовлення тощо, мають обов’язково
відображати в робочих зошитах учнів, а самі роботи після їх завершення
використовувати за призначенням.
Алгоритм проектної діяльності
Орієнтовний алгоритм роботи складається з таких послідовних кроків:
1) учитель і учні разом обирають об'єкт проектування з урахуванням
учнівських здібностей та інтересів, а також можливостей матеріальнотехнічного забезпечення шкільної майстерні;
2) досліджують (методами проектування) і обґрунтовують форму або
конструкцію виробу;
3) досліджують і добирають матеріали, визначають необхідні технологічні
процеси, за допомогою яких буде виготовлено виріб;
4) розробляють необхідні для виготовлення виробу проектно-технологічні
документи — малюнок, ескіз, технічний рисунок, кресленик, схема тощо.
5) виконують заплановані роботи.
У процесі проектної діяльності під дослідженням розуміють
визначення форми виробу, компонування його частин, колірне рішення або
декоративне оформлення тощо. Основними методами проектування у 5 класі
- метод фантазування, у 6-му — метод біоформ, у 7-му — метод фокальних
об'єктів, у 8 класі — елементи комбінаторики, у 9 класі — елементи біоніки.
Учитель може долучити учнів до засвоєння й інших методів колективного
творчого пошуку, як-от: мозкового штурму, конференції ідей, елементів
синектики та ін.
Рівні
навчальних
досягнень учнів
I. Початковий

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з
трудового навчання
1

2

Учень (учениця) може розпізнавати деякі об'єкти
вивчення (матеріали, моделі, схеми тощо) та
називає їх (на побутовому рівні); знає правила
безпеки при роботі в навчальних майстернях
Учень (учениця) описує деякі технологічні об'єкти;
розпізнає інструменти та обладнання для
виконання практичних робіт
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II. Середній

4

5

6

ІІІ. Достатній

7

8

9

IV. Високий

10
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Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з
предмета вивчення (обізнаний з деякими
технологічними
поняттями);
може
використовувати
за
призначенням
робочі
інструменти та обладнання
Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються
технологічних об'єктів; виконує елементарні
прийоми роботи інструментом
Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з
допомогою вчителя; може виконувати окремі
операції;
дотримується
послідовності
виготовлення виробу; володіє прийомами роботи
інструментом
Учень (учениця) самостійно відтворює значну
частину навчального матеріалу; дотримується
технології виготовлення виробу; з допомогою
учасників проекту і учителя виконує завдання, що
стосуються певних етапів проектної діяльності
Учень (учениця) самостійно і логічно відтворює
фактичний і теоретичний матеріал; виконує
практичну роботу відповідно до інструкцій
вчителя; з допомогою учасників проекту і учителя
виконує завдання, що стосуються усіх етапів
проектної діяльності
Учень (учениця) виявляє розуміння навчального
матеріалу, наводить приклади; може самостійно
обирати
конструктивні
елементи
виробу;
раціонально організовує робоче місце
Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і
використовує набуті знання і уміння у стандартних
ситуаціях; може самостійно та обґрунтовано
обирати конструктивні елементи виробу
Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями та
уміннями і застосовує їх у нестандартних
ситуаціях; з допомогою учасників проекту і
учителя проектує та виконує всі види запланованих
робіт
Учень (учениця) володіє глибокими знаннями і
навичками
з
предмета,
аргументовано
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використовує їх у нестандартних ситуаціях,
знаходить і аналізує додаткову інформацію;
самостійно проектує та виконує всі види
запланованих робіт, допускаючи при цьому
незначні відхилення у технологічних операціях
Учень (учениця) має системні знання та навички з
предмета, свідомо використовує їх, у тому числі, у
проблемних ситуаціях; самостійно проектує та
виконує, використовуючи відповідні технології, всі
види запланованих робіт
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