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навчання кожного учня та надання йому (за потреби) підтримки
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Вимога/правило 2.3. Спрямованість системи оцінювання на
формування в учнів відповідальності за результати свого
навчання, здатності до самооцінювання
Критерій 2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню в учнів відповідального ставлення до
результатів навчання
Критерій 2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання учнів

Вимога/правило 2.1. Наявність системи оцінювання результатів
навчання учнів, яка забезпечує справедливе, неупереджене,
об’єктивне та доброчесне оцінювання
Критерій 2.1.1. Учні отримують від педагогічних працівників інформацію про критерії,
правила та процедури оцінювання результатів навчання
Критерій 2.1.2. Система оцінювання в закладі освіти сприяє реалізації
компетентнісного підходу до навчання
Критерій 2.1.3. Учні вважають оцінювання результатів навчання справедливим,
неупередженим, об’єктивним, доброчесним

У процесі вивчення системи оцінювання результатів навчання здобувачів
освіти у ліцеї використовувалися такі методи збору інформації:
• Опитування (анкетування учнів, батьків, вчителів).
• Групове інтерв’ю (фокус група);
• Вивчення документації (класний журнал, протоколи педагогічної ради,
оприлюднені критерії оцінювання, педагогічних щоденників спостережень у
початковій школі, свідоцтва досягнень учнів, учнівські портфоліо).
• Вивчення та аналіз учнівських робіт.
• Вивчення ресурсів, розроблених учителями.
Ці методи дали нам змогу отримати інформацію для вивчення системи
оцінювання у нашому ліцеї і відповісти на такі питання:
• Чи присутні в системі оцінювання закладу компоненти, розроблені
педагогічною радою або окремими педагогічними працівниками?
Вчителі ШМО гуманітарного циклу працювали над критеріями оцінювання
учнів під час дистанційного навчання (оцінювання віршів вивчених напам’ять,
письмових робіт онлайн та інших робіт.
• Чи розробляють учителі критерії оцінювання різних видів діяльності
учнів?
ВЧИТЕЛІ

• Чи оприлюднена у закладі освіти інформація про критерії оцінювання
результатів навчання учнів?

• Чи систематично інформуються учні про критерії оцінювання результатів навчання учнів при виконанні обов’язкових видів роботи, різних
організаційних формах навчальних занять?
Частково.
• Чи розуміють учні пропоновані критерії оцінювання?
ДІТИ

• Чи вважають учні оцінювання результатів навчання у закладі освіти
справедливим?
ДІТИ

БАТЬКИ

• Чи поінформовані учні та батьки про правила і процедури оцінювання
з предмета чи курсу (спецкурсу, курсу за вибором)?
ДІТИ

БАТЬКИ

• Чи використовується у закладі освіти формувальне оцінювання?
Так (молодша школа), елементи формувального оцінювання (базова та старша
школа).
• Чи співпадають результати річного оцінювання учнів з результатами
внутрішніх та зовнішніх моніторингів, зовнішнього незалежного оцінювання?
Так. Аналіз за попередні навчальні роки ЗНО/ДПА та річного оцінювання.

Висновок за вимогою 2.1:
У закладі освіти розроблено систему, що включає принципи, форми,
методи, критерії, процедури та правила оцінювання. Розроблена система
ґрунтується на національних критеріях та вимогах оцінювання, враховує
національну шкалу та відображає культуру оцінювання закладу освіти.
Принципи, критерії, процедури та правила оцінювання закладу
освіти потребують детального опису в освітній програмі. У зв’язку із
впровадженням НУШ у молодших класах та впровадження з 2022/2023
навчального року НУШ у 5-х класах пропонуємо внести зміни в систему
оцінювання здобувачів освіти нашого ліцею.
Учителі адаптують критерії оцінювання для батьків та учнів, розробляють
критерії оцінювання для різних видів діяльності. Критерії оцінювання є
частково доступними та зрозумілими для учнів, оприлюднені в різних формах:
усній, на ресурсі дистанційної форми навчання, на інформаційних стендах у
навчальних кабінетах (молодші класи). Учні залучаються до спільного
розроблення критеріїв оцінювання їхньої діяльності.
Пропонується критерії оцінювання навчальних досягнень розмістити на сайті
закладу освіти, на інформаційних стендах в приміщенні школи.
Система оцінювання в закладі освіти ґрунтується на компетентнісному
підході. Учителі використовують (розробляють) компетентнісні завдання
для проведення оцінювання, застосовують формувальне оцінювання, що
передбачає відстеження індивідуального поступу учня, практикують самота взаємооцінювання.
Здобувачі освіти та їхні батьки вважають, що оцінювання результатів навчання учнів у закладі освіти є справедливим і об’єктивним (18,1% +66%(у
більшості випадків) – учні та 50% +41,3%(переважно так)- батьки).
Результати незалежного оцінювання, внутрішніх моніторингів корелюють із
результатами підсумкового семестрового та річного оцінювання.

Вимога/правило 2.2. Систематичне відстеження результатів
навчання кожного учня та надання йому (за потреби) підтримки
в освітньому процесі
Критерій 2.2.1. У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання учнів
Критерій 2.2.2. У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання

• Яка частина вчителів використовує формувальне оцінювання у своїй
роботі?

Учителі початкових класів активно використовують формувальне оцінювання,
адже працюють за системою освіти НУШ, у середній та старшій школі частково
використовують цю систему оцінювання під час роботи з учнями.
• Які особливості використання формувального оцінювання в початковій,
основній та старшій школі?
Формувальний підхід дає змогу педагогу одержати інформацію про стан
навчальних досягнень і вчасно відреагувати на проблеми, пов’язані з
навчанням, прийняти раціональні педагогічні рішення для його поліпшення.
Основна мета:
- коригувати діяльність педагогів та учнів під час освітнього процесу, аби
поліпшити навчальні досягнення;
- вивчати прогалини, недосягнення результатів під час навчання.
• Чи можна прослідкувати прогрес у навчальних досягненнях учня?
ДІТИ

ВЧИТЕЛІ

• Які форми роботи використовуються вчителями для впровадження
формувального оцінювання в освітньому процесі?
Під час формувального оцінювання вчителі ліцею використовують такі форми
роботи: самооцінювання, взаємооцінюванння, оцінювання вчителем,
оцінювання батьками.

Висновок за вимогою 2.2:
У закладі освіти частково визначено порядок проведення внутрішнього
моніторингу для дослідження стану і результатів навчання здобувачів освіти та
освітньої діяльності закладу освіти. Проводиться моніторинг результатів
навчання здобувачів освіти з навчальних предметів.
Педагоги школи застосовують формувальне оцінювання: систематично
відстежують та відображають розвиток, процеси навчання і результати
навчання кожного учня, регулярно надають учням ефективний зворотний
зв’язок щодо їхньої роботи. Педагоги спрямовують учнів до того, щоб вони
визначали собі освітні цілі, формулювали очікування від власної роботи,
здійснювали самооцінювання та взаємне оцінювання результатів навчання.
Керівництво школи та педагоги з’ясовують актуальну інформацію про
результати навчання кожного учня й відстежують їхній навчальний прогрес.
Пропонуємо удосконалити систему моніторингу знань учнів з огляду на умови
школи та потреби здобувачів освітніх послуг: вона дозволить отримувати
об’єктивну інформацію про результати та прогрес усіх груп учнів, здійснити
аналіз результатів навчання здобувачів освіти, визначити чинники впливу на
отриманий результат, приймати рішення щодо їх коригування.

Вимога/правило 2.3. Спрямованість системи оцінювання на
формування в учнів відповідальності за результати свого
навчання, здатності до самооцінювання
Критерій 2.3.1. Заклад освіти сприяє формуванню в учнів відповідального ставлення до
результатів навчання

Цей критерій передбачає вивчення наступних питань:
• Чи мають учні можливість вибору в різних видах діяльності?
ДІТИ

• Чи працює в школі учнівське самоврядування?
Учні школи беруть активну участь у самоврядуванні: на своїх засіданнях
розглядають питання пов’язані із навчанням, активному проведенню
позаурочного часу, волонтерської діяльності.
• Чи проводиться в закладі освіти системна профорієнтаційна робота?
Підчас вивчення навчальних предметів вчителі ліцею розповідають про
особливості сучасних професій, яка ціль праці у різних професіях, якими є
засоби праці, що є предметом праці, в яких умовах може відбуватись діяльність
працівника. Підчас планування уроку звертають увагу на виявлення здібностей,
інтересів, мотивів, стилів діяльності учнів. Формують кар’єрну орієнтацію, яка
має допомогти у виборі професійної діяльності учнів.

Критерій 2.3.2. Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання учнів

Цей критерій передбачає вивчення наступних питань:
• Чи розглядалось дане питання в структурі методичної роботи, у процесі
співпраці вчителів?
Вчителі початкової школи активно використовують цю форму роботи на
кроках та діляться своїми напрацюваннями із вчителями базової та старшої
школи для впровадження НУШ у 5-х класах (2022/2023 н.р.)
• Яка частка вчителів закладу освіти застосовує самооцінювання і
взаємооцінювання учнів?

• Чи наявні у закладі освіти чіткі критерії навчальних досягнень?
ДІТИ

БАТЬКИ

Висновок за вимогою 2.3:
Вивчивши ці питання, пропонуємо на засіданнях ШМО опрацювати чіткі
критерії оцінювання для учнів 5-х класів НУШ та ознайомити з ними учнів та
батьків на початку навчального року для формування у здобувачів освіти
відповідальне ставлення до навчання. Для роботи з учнями старшої школи
акцентувати увагу на профорієнтаційній роботі.
Це дасть змогу учням мати можливість вибору (рівня навчальних завдань,
напрямів навчальної діяльності тощо), учні отримають необхідну
підтримку та допомогу в навчальній діяльності в різних формах.
У здобувачів освітніх послуг буде більш відповідальне ставляться до процесу
навчання та отриманих доручень. Також учні оволодіють прийомами само- та
взаємооцінювання. Здобувачі освітніх послуг активно братимуть участь у
розробленні критеріїв самооцінювання, учні старших класів самостійно
сформулюють критерії оцінювання власної діяльності.

