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              Додаток 1 

до наказу від 05.09.2022 №136-ОД 

 

ОПИС ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВИГОДСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ  

В  2022-2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Відповідно до Статті 17 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, 

незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його 

навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти. 

Основними видами оцінювання результатів навчання всіх учнів у 

Вигодській спеціальній школі є: 

- формувальне; 

- поточне; 

- підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання; 

- державна підсумкова атестація*; 

- зовнішнє незалежне оцінювання.   

Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів 

на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та 

способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти. 

Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною (домашньою) 

формою здійснюється не менше двох разів на рік. Річне оцінювання та державна 

підсумкова атестація здійснюються за системою оцінювання, визначеною 

законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві 

досягнень, що видається учневі щороку у разі переведення його на наступний рік 

навчання. 

Оцінювання результатів навчання учня незалежно від форми здобуття ним 

освіти має здійснюватися особами, які провадять педагогічну діяльність. 

Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в 

закладах освіти здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з 

урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності). 

Відповідно до пунктів 62-63 Положення про спеціальну школу 

оцінювання результатів навчання учнів спеціальної школи здійснюється згідно 

із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального 

навчального плану (за наявності). За потреби здійснюється 

адаптація/модифікація проведення процедури оцінювання з урахуванням 

особливостей учнів. 

*Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили 

здобуття освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної 

підсумкової атестації. Учні спеціальної школи можуть бути звільнені від 

проходження атестації за заявою одного з батьків (інших законних 

представників) відповідно до законодавства. 
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Облік оцінювання результатів навчання учнів протягом навчального року 

ведеться в класних журналах. Результати навчання за рік зазначаються в 

особових справах учнів. 

Оцінювання результатів навчання учнів здійснюється на підставі: 

-  Порядку переведення учнів (вихованців) ЗЗСО до наступного класу (наказ МОН  

від 14.07.2015р. №762 зі змінами); 

- Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12) класів ЗНЗ (наказ МОН від 

03.06.2008р. №496);  

- Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін 

у системі ЗЗСО (наказ МОН від 21.08.2013 року №1222) (для 6-12 класів);  

- Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти (наказ МОН від 13.04.2011 №329) (для 6-12 класів); 

- Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 

класів ЗЗСО (наказ МОН від 13.07.2021р. №813); 

- Методичних рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 

класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової 

середньої освіти (наказ МОН від 01.04.2022р.№289) (для 5 класу). 

 

Оцінюванню підлягають результати навчання з навчальних предметів 

обов’язкового освітнього компонента наскрізної освітньої програми. 

Оцінювання результатів навчання зорієнтоване на ключові компетентності та 

наскрізні вміння в вимоги до обов’язкових результатів навчання у відповідній 

освітній галузі, визначені Державним стандартом. Встановлення відповідності 

між вимогами до результатів навчання здобувачів освіти, визначеними 

Державним стандартом, та показниками їх вимірювання здійснюється 

відповідно до системи та загальних критеріїв оцінювання результатів навчання 

учнів, визначених МОН з урахуванням індивідуальних психофізичних 

особливостей учнів з порушенням зору.  

 

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 1-4 класів  

 

Оцінювання в початковій школі це процес отримання даних про стан 

сформованості результатів навчання учнів, аналіз отриманих даних та 

формулювання на його основі суджень про об'єкт, який оцінюють. Оцінювання 

здійснюється з метою створення сприятливих умов для розвитку талантів і 

здібностей кожного учня/учениці, формування у нього/неї компетентностей та 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей та потреб, а також визначення ступеня якості освітнього процесу 

та шляхів підвищення його ефективності. 

Характерною ознакою оцінювання є рівноправна взаємодія учасників 

освітнього процесу, спрямована на формування суб'єктної позиції учня/учениці 

через активне залучення його/її до самооцінювання/взаємооцінювання і 

прийняття рішень щодо подальшої навчальної діяльності. 

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" оцінювання 

ґрунтується на принципах дитиноцентризму, об'єктивності, доброчесності, 
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справедливості, неупередженості, систематичності, критеріальності, гнучкості, 

перспективності, диференційованості та конфіденційності, а також плановості, 

чіткості, прозорості, відкритості, доброзичливості. 

Основними функціями оцінювання є формувальна, діагностувальна, 

мотиваційно-стимулювальна, розвивальна, орієнтувальна, коригувальна, 

прогностична, констатувальна, виховна. Відповідно до мети оцінювання 

пріоритетними є формувальна та діагностувальна функції оцінювання. 

Реалізацію формувальної функції оцінювання забезпечують відстеженням 

динаміки навчального поступу учня/учениці, визначенням його/її навчальних 

потреб та подальшим спрямуванням освітнього процесу на підвищення 

ефективності навчання з урахуванням виявлених результатів навчання. 

Діагностувальна функція дає можливість виявити стан набутого учнями 

досвіду навчальної діяльності відповідно до поставлених цілей, з'ясувати 

передумови стану сформованості отриманих результатів, причини виникнення 

утруднень, скоригувати процес навчання, відстежити динаміку формування 

результатів навчання та спрогнозувати їх розвиток. Обидві функції 

взаємодоповнюють одна одну і зумовлюють особливості організації 

оцінювальної діяльності. 

Об'єктами оцінювання є результати навчання учня/учениці, у тому числі 

процес їх досягнення ним/нею. Відповідно до пункту 22 статті 1 Закону України 

"Про освіту" результати навчання - це знання, уміння, навички, способи 

мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, 

виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, виміряти і 

оцінити та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої 

програми або окремих освітніх компонентів. 

Відповідно до пункту 28 Державного стандарту початкової освіти 

отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання 

учнів здійснюють у процесі: 

- формувального оцінювання, метою якого відстеження особистісного розвитку 

учнів й ходу опановування ними навчального досвіду як основи компетентності 

та побудову індивідуальної освітньої траєкторії особистості; 

- підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних досягнень 

учнів з обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними 

Державним стандартом / освітньою програмою. 

Оцінювання передбачає організацію діяльності учнів задля отримання 

даних про стан сформованості очікуваних результатів навчання, визначених 

учителем для певного заняття / системи занять з певної програмової теми на 

основі освітньої програми закладу освіти. 

За отриманими даними про результати навчання, на основі їх аналізу залежно 

від дидактичної мети й пріоритетної функції оцінювання, визначено оцінку як 

показник досягнень навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці. 

На заміну традиційній узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень 

учнів з предмета вивчення / інтегрованого курсу використовується вербальна 

оцінка окремих результатів навчання учня/учениці з предмета вивчення, 



 

Вигодська спеціальна школа Івано-Франківської обласної ради  
 

інтегрованого курсу (освітньої галузі), яка окрім оцінювального судження про 

досягнення називається також рівень результату навчання. 

Оцінювальне судження називається  вербальною оцінкою, оцінювальне 

судження із зазначенням рівня результату - рівневою оцінкою. 

Вербальну і рівневу оцінки можуть виражати як усно, так і письмово. 

Процес навчання та його результати характеризують доброзичливими, 

лаконічними, чіткими, об'єктивними, конкретними оцінювальними судженнями. 

Рівень результату навчання визначається з урахуванням динаміки його 

досягнення та позначати буквами: "початковий" (П), "середній" (С), 

"достатній" (Д), "високий (В)". Рівнева оцінка допомагає учню/учениці 

усвідомлювати власні успіхи і шляхи подолання утруднень. 

Результат оцінювання особистісних надбань учня/учениці у 1-4 класах 

виражається вербальною оцінкою.  

Об'єктивні результати навчання учня/учениці виражаються: 

-  у 1-3 класах - вербальною оцінкою (сформовано – «Ѵ», формується – «   »);  

-  у  4 класі – рівневою оцінкою (В,Д,С,П) (оцінювальне судженні із 

зазначенням рівня результату навчання)  на підставі рішення  педагогічної 

ради (рішення педагогічної ради №01 від 30.08, 05.09.2022 року). 

Формулювання оцінювальних суджень та визначення рівня результату 

навчання здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти (Додаток 1 до 

наказу МОН від 13.017.2021 року №813).  

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для 

учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють). Інформування 

батьків про результати навчання відбувається під час індивідуальних 

зустрічей, шляхом записів оцінювальних суджень у робочих зошитах 

учня/учениці, інших носіях зворотного зв'язку з батьками (паперових / 

електронних щоденниках учнів тощо), фіксації результатів навчання у 

Свідоцтвах досягнень учня/учениці. 

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ  

Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у 

школі і триває постійно. Формувальне оцінювання спрямоване на з'ясування 

індивідуальних проблем в опануванні учнем/ученицею програмовим матеріалом 

та запобігання утруднень на подальших етапах навчання. Задля цього учитель 

здійснює постійне спостереження за динамікою розвитку особистісних якостей 

учня/учениці, рівня сформованості у нього певних навчальних дій, що 

співвідносяться з очікуваними результатами, сприяє формуванню впевненості 

щодо власних можливостей та навичок учіння. За потреби коригує навчальний 

поступ учня/учениці. 

Формувальне оцінювання здійснюється в психологічно комфортних умовах, 

що передбачають рівноправний діалог між учнем/ученицею та вчителем. 

Оцінювальну діяльність, зазвичай, розпочинається із самооцінювання 

учнем/ученицею власної роботи (або взаємооцінювання результатів навчання 

учнями) і завершується оцінюванням результату учителем. 
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Результати формувального оцінювання виражається вербальною оцінкою 

учителя/учнів, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. При 

цьому учитель озвучує оцінювальне судження після того, як висловив/ли думку 

учень/учні. Також слід врахувати, що оцінювальне судження вчителя слугує 

зразком для наступних оцінювальних суджень учнів під час самооцінювання і 

взаємооцінювання. 

Основою формулювання оцінювальних суджень є Орієнтовна рамка 

оцінювання результатів навчання та очікувані результати, окреслені в 

освітній програмі. Учитель співвідносить результат виконаного завдання з 

описом характеристики результатів навчання, конкретизує його відповідно до 

змісту завдання, передбаченого для досягнення очікуваного результату, та 

озвучує/записує оцінювальне судження.  

В оцінювальному судженні розкривають прогрес учнів та поради щодо 

подолання утруднень, за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів 

навчання відповідно до програмових вимог. Оцінювальне судження, зазвичай, 

виражає не лише емоційне сприйняття результату роботи учня, його прогресу 

(типу "Молодець!", "Чудово!"), а розкриває суть досягнутого учнем результату 

відповідно до конкретних очікувань (типу "Іменники в тексті визначено 

правильно, однак перевір написання слів у рядку...", "Дякую за старанність, хід 

розв'язування задачі обрано правильно, повтори способи обчислень за № 102 на 

с. 34" тощо). НЕ допускаються формулювання оцінювальних суджень, що 

принижують гідність дитини. 

З метою побудови освітнього процесу з урахуванням даних про 

навчальний поступ учнів учитель перевіряє кожну письмову роботу учня як у 

робочих зошитах, так і в навчальних посібниках з друкованою основою, якщо 

такі використовуються в освітньому процесі. Під час перевірки письмових робіт 

враховуються індивідуальні особливості учнів з  особливими освітніми 

потребами, їх готовність до самоперевірки та диференційовано виправляються 

виявлені у роботах учнів помилки. До прикладу, позначити на полі рядок зі 

словом / числовим значенням тощо, де допущено помилку; підкреслити 

букву/число тощо, що є помилковим; перекреслити неправильний запис і 

надписати правильний варіант тощо. У такий спосіб учитель має можливість 

підготувати учнів до осмисленого сприйняття перевірених робіт і спрямовує їх 

роботу на коригування досягнутих результатів. Результати виконання письмових 

завдань учнями вчитель враховує під час підготовки до наступного 

уроку/заняття, передбачати диференційовану, індивідуальну роботу щодо 

подолання виявлених в учнів утруднень та попередження можливих утруднень, 

що можуть бути наслідком виявлених. 

Під час перевірки письмових робіт учнів учитель пропонує учням 

дотримуватися культури записів виконаних завдань. З метою формування 

навички письма, за потреби, подає зразок правильного написання цифри, букви, 

з'єднань букв у 1 класі у вільних рядках, у 2-4 класах - на полях сторінки зошита. 

Учитель разом з учнями може обрати позначення самооцінки учня, оцінки 

вчителя для фіксації перевірених робіт. Окрім позначень важливими для 

організації подальшої роботи є записи оцінювальних суджень щодо виконання 
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письмової роботи. Вчитель формує в учнів уміння опрацьовувати перевірені 

роботи за позначками вчителя, визначати місця утруднень, виправляти помилки 

і в подальшому їх уникати. З цією метою за результатами перевірки на наступних 

після неї уроках учитель організовує індивідуальну/диференційовану роботу (у 

1-2 класах колективну/групову за типовими помилками/утрудненнями; у 3-4 

класах - пріоритетно індивідуальну самостійну роботу).  

Інформацію щодо сформованості певних результатів навчання 

учня/учениці та процесу їх досягнення, які учень/учениця виявляє під час 

виконання усних завдань, практичних робіт тощо, рекомендації щодо їх 

покращення учитель фіксує на носіях зворотного зв'язку з батьками 

(паперових/електронних щоденниках учнів тощо). Оцінювальні судження, 

записані у робочих зошитах, не дублюються на інших носіях зворотного зв'язку 

з батьками.  

У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної 

програмової теми / частини теми (якщо тема велика за обсягом) / кількох тем чи 

розділу протягом навчального року проводяться тематичні діагностувальні 

роботи. 

Тематичні діагностувальні роботи містять тифлофіковані завдання, які 

виконують усно (переказ, власне висловлення тощо), письмово (списування, 

диктант, тестові завдання тощо), практично (дослід, 

моделювання/конструювання, виконання практичної роботи тощо) та завдання, 

що передбачають виконання роботи з допомогою електронних освітніх ресурсів. 

Таблиця 1 - Система тематичних діагностувальних робіт з мовно-

літературної освітньої галузі 

Клас/ 

Вид роботи 

1 2 3 4 

Аудіювання  - + + + 

Читання вголос + + + + 

Читання мовчки  - - + + 

Читання напам’ять - + + + 

Робота з літературним твором/медіатекстом  - + + + 

Діалог (усно/письмово) - + + + 

Усний переказ - + + + 

Письмовий переказ - - + + 

Усний твір - + + + 

Письмовий твір - - - + 

Списування + + + + 

Диктант  - + + + 

Робота з мовними одиницями  - + + + 

 

З математики тематичні діагностувальні роботи можуть бути 

комбінованими, у тому числі з тестових завдань закритого й відкритого типів, та 

містити навчальні завдання на виявлення стану сформованості навичок читання, 

запису і порівняння чисел, обчислювальних навичок, навичок читання і запису 
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математичних виразів/рівностей/нерівностей, розв'язування рівнянь, уміння 

розв'язувати задачі, розпізнавання й побудову геометричних фігур, оперування 

величинами тощо з урахуванням програмового матеріалу, що опрацьовувався. 

З інтегрованих курсів, змістове наповнення яких охоплює 

природничу, соціальну і здоров'язбережувальну, громадянську та історичну 

освітні галузі, тематичні діагностувальні роботи містять тестові завдання 

закритого і відкритого типів на виявлення стану опанування учнями 

програмового матеріалу, практичні роботи з картами, приладами, моделями, а 

також графічні роботи, за допомогою яких перевіряється вміння інтерпретувати 

інформацію за допомогою моделі, малюнка, схеми тощо. 

Тематичні діагностувальні роботи з предметів вивчення таких освітніх 

галузей, як "Технологічна", "Інформатична", "Мистецька" і 

"Фізкультурна", а також з курсів за вибором, не проводять. 

Результатами оцінювання тематичних діагностувальних робіт є 

оцінювальні судження з висновком про сформованість кожного результату 

навчання, який діагностується на даному етапі навчання.  Оцінювальні судження 

за результатами тематичного оцінювання фіксуються у зошитах для тематичних 

діагностувальних робіт, на аркушах з роботами учнів до наступного уроку з того 

предмета вивчення, на якому виконували роботу, і повідомляється учням та їхнім 

батькам. Якщо учня не було в школі в день проведення діагностувальної роботи, 

то після повернення він не пише діагностувальної роботи. 

У Класному журналі результат оцінювання тематичної діагностувальної 

роботи фіксується із зазначенням обраного типу вираження оціночних суджень: 

- у 1-3 класах - вербальною оцінкою (сформовано – «Ѵ», формується – «   «);  

-  у  4 класі – рівневою оцінкою (В,Д,С,П) (оцінювальне судженні із зазначенням 

рівня результату навчання).   

 

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання 

учня/учениці за рік. Під час підсумкового оцінювання зіставляються навчальні 

досягнення учнів з очікуваними результатами навчання, визначеними в освітніх 

програмах закладів загальної середньої освіти, з урахуванням Орієнтовної рамки 

оцінювання. 

Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік є: 

- результати виконання тематичних діагностувальних робіт; 

- записи оцінювальних суджень про результати навчання; 

- спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання.  

Підсумкова оцінка за рік визначається  з урахуванням динаміки досягнення 

того чи іншого результату навчання. 

Підсумкове оцінювання за рік з предметів вивчення таких освітніх галузей, 

як "Технологічна", "Інформатична", "Мистецька" і "Фізкультурна" здійснюється 

шляхом узагальнення даних, отриманих під час формувального оцінювання, з 

урахуванням динаміки формування результату навчання. 
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Підсумкову (річну) оцінку фіксують у класному журналі і Свідоцтвах 

досягнень учнів. 

У свідоцтві досягнень учня пропонуємо надається розгорнута 

характеристика результатів навчання учня/учениці, здобутих протягом 

навчального року.  

З усіх корекційно-розвиткових занять та курсу за вибором «Розвиток 

продуктивного мислення» здійснюється формувальне оцінювання.  

 

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ 

 

У 1 класі домашні завдання як правило не задаються та не фіксуються у 

класному журналі. У 2 класі домашні завдання не є обов’язковими, проте у разі 

надання (пошуково-дослідницькі та творчі завдання) фіксуються у класному 

журналі у графі «Завдання додому». У 3-4 класах домашні завдання, у разі їх 

надання, обов’язково фіксуються у класному журналі.  

На вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання не задається і 

відповідно не фіксується у класному журналі 

 

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 5 класу 

 

Реформування загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію 

процесу навчання на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно 

оволодівати новими знаннями, на формування функціональних, мотиваційних та 

соціальних компетентностей. У контексті цього змінені підходи до оцінювання 

як складової освітнього процесу. 

Для забезпечення цілісності освітнього процесу необхідно врахувати 

результати оцінювання навчальних досягнень учнів в доборі змісту, форм і 

методів роботи для кожного навчального заняття. Важливо формувати в учнів 

уміння аналізувати власну роботу, власні результати навчання, визначити для 

себе подальші завдання. У кожне навчальне заняття включена робота учнів за 

результатами оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання.  

Під час оцінювання навчальних досягнень важливо враховувати 

дотримання учнями принципів доброчесності, а саме: вияв поваги до інших осіб, 

їхніх прав і свобод, дотримання принципів академічної доброчесності. У разі 

порушення учнем / ученицею принципів доброчесності під час певного виду 

навчальної діяльності, учитель може прийняти рішення не оцінювати результат 

такої навчальної діяльності. 

Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку 

повідомляють лише учневі/учениці, його/її батькам (іншим законним 

представникам). Учитель самостійно визначає  або розробляє способи фіксації 

зворотного зв’язку з учнями. 

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів 5 класу 

Вигодської спеціальної школи є: 

- формувальне; 

- поточне; 
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- підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.  

Оцінювання здійснюється за системою, визначеною законодавством 

України:  

- у першому семестрі (після адаптаційного періоду) – підсумкове рівневе 

оцінювання, результати якого відображаються відповідними літерами «П», «С», 

«Д», «В» (де «початковий» - «П», «середній» - «С», «достатній» - «Д», «високий» 

- «В» рівні); 

- у другому семестрі - поточне та  підсумкове  за 12-ти бальною шкалою, а його 

результати позначають цифрами від 1 до 12.  

Для учнів 5 класу визначено адаптаційний період протягом вересня-жовтня 

впродовж якого не здійснюється поточне і підсумкове оцінювання, а тільки 

формувальне. 

Результати формувального оцінювання, проведеного вчителем постійно 

протягом навчального року,  фіксуються всіма педагогічними працівниками 5 

класу у Журналі спостережень. 

Результати поточного та підсумкового оцінювання фіксуються з Класному 

журналі 5 класу. 

Результати підсумкового (семестрового та річного) оцінювання фіксуються 

в Свідоцтві досягнень учнів 5 класу.   

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ  

Формувальне оцінювання у 5 класі  розпочинається з перших днів 

навчання у базовій школі і триває постійно. Формувальне оцінювання 

спрямоване на з'ясування індивідуальних проблем в опануванні учнем/ученицею 

програмовим матеріалом та запобігання утруднень на подальших етапах 

навчання. Задля цього учитель здійснює постійне спостереження за динамікою 

розвитку особистісних якостей учня/учениці, рівня сформованості у нього 

певних навчальних дій, що співвідносяться з очікуваними результатами, сприяє 

формуванню впевненості щодо власних можливостей та навичок учіння. За 

потреби коригує навчальний поступ учня/учениці. 

Види формувального оцінювання: 

- самооцінювання; 

- вазємооцінювання 

- оцінювання вчителем за допомогою інструментів (картки, шкали, журнал 

спостережень, портфоліо учнів тощо); 

- інше. 

Формувальне оцінювання здійснюється з метою допомогти 

учням/ученицям усвідомити способи досягнення кращих результатів навчання. 

Структура формувального оцінювання:  

- визначення цілей навчання;  

- узгодження критеріїв оцінювання з учнями / ученицями;  

- виявлення, збір та інтерпретація доказів навчання, зворотний зв'язок;  

- підтримка;  

- усунення прогалин. 

 Техніки формувального оцінювання: 

- застосування прийомів зворотного зв’язку,  
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- самооцінювання   

- взаємооцінювання 

- педагогічне спостереження,  

- аналіз портфоліо (портфоліо – це добірка 

учнівських робіт (портфоліо розвитку, демонстраційне портфоліо, тематичне 

портфоліо, портфоліо проєкту, комбіноване портфоліо), що демонструють 

прогрес у навчанні й докладені зусилля за певний період навчання. 

Мотиваційні формули вербального оцінювання учнів/учениць: 

- низький рівень (відтворення): Будь уважним! Говори чіткіше! Спробуй не 

поспішати! Зосередься, зверни увагу на… . Відповідай конкретніше! Ти вже 

більше працюєш над собою. Доклади більше зусиль! Я вірю в тебе! Уже краще! 

Значно краще! 

- середній рівень (розуміння сприйнятого): Значно краще! Щодня тобі 

вдається все краще! Вітаю з першим успіхом! Я пишаюся тобою! Дуже добре! 

Досить вдало! Я щиро радію за тебе! достатній рівень (застосування знань): Я 

погоджуюся з тобою! Ти вмієш правильно висловлюватися! Мені приємно 

бачити твою роботу! Ти вже багато чого вмієш! Як влучно! Чудово! Молодець! 

Це твоя перемога!  

- високий рівень (вияв творчих здібностей): Дуже задоволена твоєю роботою! 

Ти маєш особисту думку! Довершено! Зразково! Бездоганна відповідь! 

Пречудово! Відмінно! Тощо.  

Вербальна оцінка реалізовується також письмово у вигляді  сталих 

висловлювань / моделі в зошиті після перевіреного завдання (наприклад:   

Уважно перевір це завдання. Спробуй знайти помилку. Потренуйся виконувати 

таке завдання. Ти швидко вчишся. Ти на правильному шляху. Значно краще. 

Ідеально виконано. Бездоганно. Чудова ідея. Відмінний результат, тощо). 

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ  

Поточне оцінювання проводиться систематично з метою встановлення рівнів 

опанування навчального матеріалу та здійснення корегування щодо 

застосування технологій навчання.  

Основна функція поточного контролю – навчальна із врахуванням 

мотиваційно-стимулюючої функції поточного оцінювання.  

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ  

Тематичне оцінювання здійснюється на основі поточного оцінювання із 

урахуванням проведених діагностичних (контрольних) робіт, або без проведення 

подібних робіт залежно від специфіки навчального предмету. Під час 

виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не 

враховуються.  

Семестрове оцінювання здійснюється за результатами контролю груп 

загальних результатів, відображених у Свідоцтві досягнень. Семестровий 

контроль проводиться з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу 

в обсязі навчальних тем, розділів і підтвердження результатів поточних оцінок, 

отриманих учнями раніше.  Завдання для проведення семестрового контролю  

складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми 

вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості 
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учнів та індивідуальних психофізичних особливостей, що дає змогу реалізувати 

диференційований підхід до навчання. Семестровий контроль може бути 

комплексним, проводитись у формі тестування.  Фіксація записів тематичного і 

семестрового оцінювання проводиться в окремій колонці без дати. Оцінка за 

семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп 

загальних результатів.  

Підсумкове семестрове оцінювання в 5 класі у 2022-2023 навчальному 

році виражається: 

- за перший семестр – рівневою шкалою. 

- за другий семестр та рік – 12-ти бальною шкалою. 

Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки результатів 

навчання за І та ІІ семестри.  

Оцінювання зорієнтоване на очікувані групи результатів навчання, 

передбачених навчальною програмою з відповідного навчального предмету або 

інтегрованого курсу та здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання за 

предметами.  

Якщо рівень результатів навчання учня (учениці) визначити 

неможливо з якихось причин, у класному журналі та Свідоцтві досягнень 

робиться запис «не атестований (а)» (н/а).  

Оцінювання учнів з особливими освітніми потребами здійснюють 

відповідно до індивідуальної програми розвитку з урахування форм оцінювання, 

застосовуючи індивідуальний та диференційований підхід з урахуванням 

можливостей учнів. При оцінювання сформованості предметних 

компетентностей учнів з особливими освітніми потребами вилучають ті 

складові, опанування якими є утрудненим або неможливим для учнів з огляду на 

труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я.  

З усіх корекційно-розвиткових занять здійснюється формувальне 

оцінювання.  

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для 

учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють). Інформування 

батьків про результати навчання відбувається під час індивідуальних 

зустрічей, шляхом записів оцінювальних суджень у робочих зошитах 

учня/учениці, інших носіях зворотного зв'язку з батьками (паперових / 

електронних щоденниках учнів тощо), фіксації результатів навчання у 

Свідоцтвах досягнень учня/учениці. 
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Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 6-12 класів 

здійснюється за 12-бальною шкалою з усіх предметів річного навчального плану 
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(крім корекційно-розвиткових занять та курсу за вибором «Лікувальний масаж») 

відповідно до Критеріїв оцінювання та  до Орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої 

освіти з урахування індивідуальних психофізичних особливостей і  можливостей 

учнів з порушенням зору. 

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної 

діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому 

окрема тематична атестації при здійсненні відповідного оцінювання, як правило, 

не проводиться. 

Семестрове оцінювання  здійснюється на підставі тематичних оцінок. 

При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня 

(учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, 

складність змісту тощо.  

      Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або 

скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім 

арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки 

враховуються: важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх 

вивчення та складність змісту; динаміка особистих навчальних досягнень учня/ 

учениці з предмета протягом року; уміння застосовувати учнем/ученицею 

набутих протягом навчального року знань тощо.  

Семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню (пункт 3.2. 

Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів; пункти 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) 

закладу загальної середньої освіти до наступного класу.  

Письмовий облік  оцінювання результатів навчання протягом навчального 

року та фактичне виконання освітніх програми відображається  у класних 

журналах 6-12 класів  та електронних класних журналах в системі шкільного 

менеджменту SMLS.  

Оцінки за ведення зошитів не враховуються при виставленні тематичної.  

Від оцінювання за ведення зошита звільняються учні зі складними 

порушеннями зору згідно списку (Додаток 1). 

Від оцінювання навчальних досягнень з навчальних предметів «Технології», 

«Трудове навчання» звільняються учні зі складними порушеннями зору та 

протипоказаннями до трудової діяльності згідно списку (Додаток 2). 

Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для 

учня/учениці та його/її батьків (або осіб, що їх замінюють). Інформування 

батьків про результати навчання відбувається під час індивідуальних 

зустрічей, шляхом записів у щоденниках та робочих зошитах учня/учениці, 

інших носіях зворотного зв'язку з учнями та батьками (паперових / 

електронних щоденниках учнів тощо), фіксації результатів навчання у 

Табелі успішності досягнень учня/учениці. 


