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ВСТУП
Гімназія №172 «Нивки» Шевченківського району м. Києва здійснює свою
діяльність на підставі ст.53 Конституції України, законів України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010
№778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,
«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти», із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 27.08.2010 №766, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в
старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного
навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, Статуту Гімназія №172 «Нивки»
Шевченківського району м. Києва, та забезпечує одержання учнями повної
загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.
Згідно з Статутом Гімназія №172 «Нивки» Шевченківського району м. Києва –
загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів з профільним вивченням
окремих предметів відповідно до напряму навчання. Мова навчання –
українська.

Розділ 1. Призначення гімназії
Освітній простір гімназії є інтегративним – і це його найголовніша ознака.
Необхідна умова цього – зміна бачення змісту сучасної освіти, і тому всю
систему навчання намагаємося переорієнтувати з надання знань, вмінь, навичок
з окремих предметів, які, безумовно, необхідні людині в повсякденному житті,
на систему знань про людину, природу, державу, суспільство, побудовану на
єдності світу, єдності людини з їх наступним застосуванням для якомога
повнішої особистісної самореалізації.
Жодне знання не набувається гімназистами заради самих знань чи оцінки
– вони є життєво важливими компетенціями, з яких складається світогляд
підростаючої особистості.
Філософія гімназії полягає у тому, щоб сформувати такий освітній
простір, який дозволяє вільний розвиток усіх здібностей гімназистів, формує в
них потребу всеосяжного культурного філософського погляду на життя.
Мета гімназії: отримання учнями універсального цілісного сучасного
знання, всебічний розвиток, виховання і соціалізація гімназистів, які
усвідомлюють себе громадянами України, здатні до життя в суспільстві, мають
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прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готові до
свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової й громадської діяльності
та громадянської активності.
Місія гімназії полягає в тому, щоб створити усі умови для розвитку учнів
з урахуванням їх можливостей, пізнавальних інтересів і схильностей. Освіта, яку
одержують гімназисти, повинна забезпечити їх самореалізацію сьогодні і в
майбутньому. Гімназист, не залежно від його здібностей, реалізує своє право на
успіх в житті, на максимальне розкриття власних здібностей, яке може
запропонувати якісна освіта. Гімназія прагне максимально адаптуватися до учнів
з їхніми індивідуальними й творчими уподобаннями та здібностями.
Намагається гнучко реагувати на соціокультурні зміни середовища. Головним
підсумком такої двосторонньої діяльності гімназії покликана стати адаптація
гімназистів до швидкоплинного життя, збереження особистості вихованця в
різноманітних обставинах суспільного життя.
Головними цілями та завданнями діяльності гімназії є: пошук та відбір,
розвиток природних позитивних нахилів, обдарувань, здібностей найбільш
талановитих дітей; забезпечення учнів ґрунтовними знаннями з різних галузей
науки; формування особистості, її активну громадянську позицію та професійні
якості; готування до трудової й громадської діяльності, реалізації на практиці
власної гідності та відповідальності за свої вчинки; надання можливості
найбільш обдарованим гімназистам реалізувати індивідуальні творчі запити.
Основним засобом реалізації призначення гімназії є засвоєння учнями
обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм, що забезпечується
через:
 розширення навчального часу у навчальному плані на предмети і курси,
що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують
гуманістичний світогляд;
 надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності
(інтелектуальній, спортивній, художньо-естетичній, лідерській тощо);
 раннє пропедевтичне вивчення окремих предметів;
 надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння
навчального матеріалу;
 оригінальну організацію навчальної діяльності, інтеграцію навчальної та
поза навчальної діяльності;
Освітні програми, реалізовані в гімназії, спрямовані на:
 формування в учнів сучасної наукової картини світу;
 формування цілісної та усебічно розвиненої особистості, здатної до
критичного мислення;
 виховання працьовитості, любові до природи;
 розвиток в учнів національної самосвідомості, патріотизму з активною
позицією та здатністю приймати відповідальні рішення;
 формування людини та громадянина, яка прагне змінювати та
удосконалювати суспільство;
 інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
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 вирішення завдань формування загальної культури особистості, адаптації
особистості до життя в суспільстві;
 виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до
культурних традицій та особливостей інших народів в умовах
багатонаціональної держави;
 створення основи для усвідомленого відповідального вибору та
наступного освоєння професійних освітніх програм;
 формування
потреби
учнів
до
самоосвіти,
саморозвитку,
самовдосконалення, самореалізації тощо;
 виховання учнів здатних змінювати навколишній світ та вчитися впродовж
життя.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника гімназії
Основою моделі компетентного випускника гімназії, ми вважаємо, є
модель життєвої компетентності
особистості.
Структура
життєвої
компетентності особистості складається з п’яти основних блоків компетенцій, а
саме:
1. Компетенцій життєстійкості: компетенції здорового способу життя;
психологічної стійкості; екзистенційні; життєва мужність.
2. Компетенцій життєздатності: компетенції творчості та новаторства,
здійснення та реалізації життєвого вибору; самореалізації; життєпобудови.
3. Життєтворчих компетенцій: компетенція життєпізнання та самопізнання;
життєпередбачення; життєвизначення; життєздійснення; життєорганізація та
життєвдосконалення.
4. Функціональних компетенцій: навчатися впродовж життя; соціальної;
комунікативної; інформаційної; політичної (політико-правової), полікультурних
компетенцій.
5. Професійної компетенції, що визначає здатність і готовність до трудової,
професійної діяльності, яка, в свою чергу, зумовлює соціальний статус та
можливості особистості.
Отже, випускник гімназії – це людина освічена, що самостійно здобуває
знання, готова до прийняття морально виправданих рішень. Наш випускник вміє
усвідомлювати різноманіття життєвих цінностей (свобода, справедливість,
честь, гідність, совість, права людини, співпраця, повага іншої особистості),
особисту самоцінність. Вміє здійснювати вибір, жити й працювати в
різновіковому колективі. Здатний планувати своє життя у відповідності з метою,
приймати та виконувати (реалізувати) рішення. Має життєвий досвід діяльності
в групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з
приладами, з комп’ютером, з іншими сучасними інноваційними технологіями
тощо.
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Наш випускник – це вільна особистість. Особистість, що має високий
рівень самосвідомості, громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає
себе, усвідомлює свою цінність та цінність іншої особистості, здатна нести
відповідальність перед собою та суспільством. Гуманна особистість – проявляє
милосердя, доброту, здатність до співпереживання, терпимість і
доброзичливість. Готова надати допомогу, прагне до миру й розуміє цінність
людського життя. Духовна особистість – має потребу до пізнання й
самопізнання, рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні. Творча особистість –
наділена розвинутими здібностями, знаннями, вміннями, навичками,
пізнавальним інтелектом. Практична особистість – знає основи комп’ютерної
грамотності, професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери, знає й
поважає Конституцію й закони країни, прагне до фізичної досконалості, є
прихильником здорового способу життя.
Наш випускник характеризується рисами та чеснотами. Це: креативність,
цікавість, критичне мислення, любов до навчання, мудрість, відвага,
наполегливість, чесність, енергійність, любов, доброта, соціальний і емоційний
інтелект, співпраця, справедливість, лідерство, вміння пробачати, скромність,
розсудливість, самоконтроль, поцінування краси, вдячність, оптимізм, гумор і
віра. Такі риси та чесноти випускника допомагають зосередити увагу всіх
учасників освітнього процесу в гімназії на важливості формування
компетентностей учня інструментами кожного предмета, утверджуючи ідеї
освіти, яка ґрунтується на формуванні характеру, а не на простому засвоєнні
знань.

Розділ 3. Цілі та завдання освітнього
процесу гімназії
Метою гімназійної освіти є різнобічний розвиток, громадянське виховання
і соціалізація дитини, формування у неї навчальних, соціальних,
загальнокультурних і предметних компетентностей, цінностей громадянського
суспільства, особистісний розвиток учнів з орієнтацією на продовження
навчання, формування креативності і критичного мислення, творчих здібностей,
набуття життєвих компетентностей, необхідних для самовизначення й
усвідомленого вибору подальшого життєвого шляху.
Основними цілями освітнього процесу в гімназії є наступні:
 забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту базової та
повної загальної середньої освіти на рівні вимог державного освітнього
стандарту;
 гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;
 створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для
усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх
програм;
 формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
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 забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне,
психічне та соціальне здоров’я учнів.














Завданнями освіти в гімназії є:
створення умов для ефективної навчально-пізнавальної діяльності учнів в
інформаційно-освітньому середовищі з метою особистісного розвитку,
набуття ключових і предметних компетентностей, пізнавального досвіду,
формування світогляду і ціннісних ставлень до оточуючого світу,
задоволення пізнавальних інтересів і потреб дитини, усвідомленого нею
вибору подальшого життєвого шляху;
інтелектуальний, духовний, емоційний, фізичний, розвиток дитини,
морально-етичне її виховання, формування основ природничо-наукового і
гуманітарного світоглядів;
формування загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної,
комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи
знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво,
оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності, набуття
соціального досвіду і культури спілкування та співпраці, навичок
соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної
поведінки;
розвиток основних умінь і навичок навчальної діяльності,
компетентностей щодо вільного володіння українською мовою,
спілкування однією з іноземних мов, використання інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні і практичній діяльності;
формування підприємливості і здатності оцінювати правильність вибору,
обґрунтовувати раціональність способу розв’язання проблем, приймати
адекватні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, самостійно
розв’язувати пізнавальні, організаційні та інші проблеми особистого
життя;
виховання школяра як людини демократичної, відповідальної,
патріотичної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до
навколишнього світу і самої себе;
громадянське, трудове, екологічне, виховання учнів;
формування ставлення учнів до освіти як важливої невід’ємної складової
загальної культури людини;
збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я
вихованців.

Розділ 4. Навчальний план та його
обґрунтування
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Навчальний план гімназії враховує результати моніторингу якості базової
та повної загальної середньої освіти, вивчення практичним психологом гімназії
рівнів психофізіологічних можливостей учнів, соціологічних досліджень
доцільності використання варіативної частини навчального плану,
кваліметричних досліджень результативності навчальної діяльності учнів та
професійної діяльності педагогів, побажання учнів, батьків.
Навчальні плани зорієнтовані на роботу гімназії за 5-денним навчальним
тижнем, та розроблений за:
Класи

Варіант Типових освітніх програм, затверджених
Міністерством освіти і науки України
11-А
(іноземна Складений за таблицями 1, 9, 23 Типової освітньої
філологія)
програми, затвердженої наказом МОН України від
20.04.2018р. № 406
11-Б (математичний Складений за таблицями 1, 5, 23 Типової освітньої
профіль)
програми, затвердженої наказом МОН України від
20.04.2018р. № 406
Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної
середньої освіти для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. Детальний
розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані
гімназії № 172 «Нивки» (додаток 1).
Робочий план гімназії враховує сучасне соціальне замовлення на повну
загальну середню освіту.
Зміст варіативної складової конкретизовано з урахуванням інтересів та
нахилів учнів, а також з метою забезпечення наступності допрофільної
підготовки гімназистів.
За рахунок варіативної складової:
- продовжується розвиток структури систематичного виховання та освіти;
- розвивається система індивідуальної роботи з талановитою молоддю;
- створюються умови для розширення знань з іноземних мов, математики, для
розвитку пізнавальних творчих здібностей учнів, для їх творчого
самовираження.
Навчальні плани старшої школи передбачають реалізацію освітніх галузей
Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони
охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та
варіативну складову. Освітня програма гімназії №172 «Нивки» передбачає
наявність варіативної складової навчального плану та додаткові години
використані на підсилення інваріантної частини.
Частина годин варіативної складової навчальних планів використовується
на підсилення предметів інваріантної складової, зокрема
Розподіл годин варіативної складової для підсилення предметів інваріантної
складової
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Клас
11-А (іноземна
філологія)
11-Б
(математичний
профіль)

За типовим
Після використання
Навчальний
навчальним планом
годин варіативної
предмет
(к-ть годин)
складової (к-ть годин)
Історія
1,5
2
України
Геометрія
1
2
Англійська
3
5
мова
Українська
1
2
мова

Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми
здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарно –
тематичному плані, який погоджується директором ліцею або його заступником.
Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу,
відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години.
За рахунок годин варіативної складової введено курси за вибором та
індивідуальні заняття:
Клас

Навчальний предмет

Вид

Кількість
годин

11-А (іноземна
філологія)

Основи ділового
спілкування іноземною
мовою

Кус за вибором

1

Країнознавство

Курс за
вибором

1

Практикум із синтаксису
української мови

Індивідуальні
заняття

1

Література Великої
Британії та Сполучених
Штатів Америки

Курс за
вибором

1

Історія України

Індивідуальні
заняття

1

Розв'язування прикладних
задач з математики

Індивідуальні
заняття

1

Практикум із синтаксису
української мови

Індивідуальні
заняття

1

Література Великої
Британії та Сполучених
Штатів Америки

Курс за
вибором

1

11-Б
(математичний
профіль)
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Історія України

Індивідуальні
заняття

1

Розв'язування прикладних
задач з математики

Індивідуальні
заняття

1

Навчальні плани гімназії для профільного навчання враховують вимоги
Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в
закладах загальної середньої освіти, а також розроблені на реалізацію стратегії
Національної доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до
якісної освіти, положень Концепції загальної середньої освіти щодо
переорієнтації навчально-виховного процесу на особистість дитини та з метою
опрацювання й апробації методології переведення старшої школи на профільне
навчання.
Для реалізації розвитку природних задатків гімназистів дотримано
принципи неперервності, послідовності і систематичності навчання. Розроблені
плани дають змогу, в залежності від потреб учнів, сформувати старші класи за
такими профілями: іноземна філологія, математичний. Введення даних профілів
обґрунтовано належною матеріально-технічною базою, володінням педагогами
інноваційними технологіями навчання, програмно-методичним та кадровим
забезпеченням, мотивацією учнів. Усі кабінети оснащені проекторами
(телевізорами), здобувачі освіти мають змогу виконувати лабораторні роботи в
сучасному цифровому кабінеті фізики.
Кожен з цих профілів передбачає вивчення предметів на одному з двох
рівнів: стандарту та профільному рівні, який передбачає більш поглиблене
вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію.
Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови, як
державної, а також двох іноземних мов (11-А клас), алгебри та геометрії,
оволодінню комп’ютерною грамотністю.
Дані робочі плани забезпечують оптимальні умови розвитку здібностей учнів з
урахуванням їх природних задатків, навченості, інтересів та схильностей.
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128
«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів» та «Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).
В освітній програмі гімназії використані усі навчальні предмети
інваріантної частини навчального плану. Для забезпечення профільності
зроблений перерозподіл годин інваріантної частини, який не вплинув на
виконання Державного освітнього стандарту.
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Порядок вивчення окремих предметів
(обґрунтування перерозподілу навчальних предметів у 11-х класах)

Клас

Навчальний
предмет

Біологія
Фізика
11-А (іноземна
Геометрія
філологія)
Історія
України
Всього перерозподілено
Технології
11-Б
(математичний
Українська
профіль)
мова
Всього перерозподілено

Перерозподіл навчальних годин
За типовим
Стало після
навчальним планом перерозподілу (к-ть
(к-ть годин)
годин)
1,5
1
2
1
1
2
1,5

2
1,5

1

0,5

1

1,5
0,5

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань гімназії. Тому
формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки
здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура", а інтегрується у
змісті таких предметів як біологія, хімія, фізика.
Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються
відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128
«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних
закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх
навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі
змінами).Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій
наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за
рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №
24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично
допустимого навантаження учнів.
В навчальних планах 11 класу присутні усі освітні галузі, які відповідають
Державному стандарту освіти. Це Мови і літератури, Суспільствознавство,
Естетична культура, Математика, Природознавство, Технології, Здоров’я.
Кожній освітній галузі відповідають навчальні предмети, які забезпечують
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виконання Державного стандарту освіти. Зміст освітніх галузей, їх складові,
державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідають
завданням основної школи у їх послідовному взаємозв’язку. Зміст кожної
освітньої галузі структурується та реалізується за навчальними предметами і
курсами, навчальні програми яких затверджує МОН України.

Освітня галузь «Мови і літератури»
Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у подальшому
розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні,
читанні, говорінні, письмі), забезпечуючи комунікативну компетенцію з
іноземних мов на рівні В1 та В2;заохоченні школярів до читання художньої
літератури, ознайомлення з фундаментальними цінностями культури; у
формуванні гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню
культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до свого та інших
культурних традицій.
Завданнями освітньої галузі в старшій школі є:
 формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання через
мову історії, культури народу, естетичних та моральних цінностей;
формування
духовного
світу
учнів,
світоглядних
уявлень,
загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
 розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях; формулювати
власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, моральноетичних, естетичних, суспільних та інших проблем;
 розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;
 подальший розвиток базових лексичних, граматичних, узагальнення і
поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище;
 удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток
інтелектуальних, творчих здібностей учнів.

Освітня галузь «Суспільствознавство»
Основна навчальна і виховна мета освітньої галузі "Суспільствознавство"
полягає у створенні умов для свідомої орієнтації учнів у сучасному світі,
суспільстві, формування у них відповідної активної соціальної та громадянської
позиції, підвищенні рівня духовної культури школярів, культури спілкування і
діяльності, для сприяння їх соціалізації, активному включенню в соціальнополітичне та економічне життя суспільства, свідомому вибору та підготовці до
майбутньої професійної діяльності.

Освітня галузь «Естетична культура»
Зміст освітньої галузі "Естетична культура" спрямований на поглиблення
та узагальнення мистецьких уявлень, знань, умінь, цінностей і компетентностей,
набутих в основній школі, на формування художнього мислення, світогляду,
естетичної культури.
Завдання освітньої галузі в старшій школі:
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виховання в учнів ціннісного ставлення до явищ культури та мистецтва,
художньо-світоглядної позиції;

набуття системи знань про українську та зарубіжну художню культуру,
розширення уявлень щодо естетичної сфери життєдіяльності людини;

виховання потреби та здатності до самореалізації в галузі мистецтва,
морально-естетичного самовдосконалення;

формування вмінь аналізувати та інтерпретувати твори мистецтва різних
епох, жанрів і стилів, аргументовано висловлювати власні судження,
застосовувати набуті знання у своїй діяльності.


Освітня галузь «Математика»
Основними завданнями змісту освітньої галузі в старшій школі є:

розширення математичного апарату, засвоєного в основній школі;

розширення і систематизація загальних відомостей про функції,
вивчення початку аналізу, розв'язування прикладних задач; розширення
відомостей про ймовірність та елементи статистики;

вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових уявлень;

розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини;

розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент
загальнолюдської культури, про застосування її в практичній діяльності, різних
галузях науки.

Освітня галузь «Природознавство»
У старшій школі зміст освітньої галузі спрямований на системне вивчення
основ природничих наук, розвиток здобутих знань вмінь відповідно до обраного
ними рівня програми, поглиблення їхньої компетентності в окремих предметних
галузях знань, які визначають їх подальший життєвий шлях (продовження
навчання, вибір професії тощо). Опанування змістом освітньої галузі
здійснюється засадах профільного навчання.
Основними завданнями реалізації змісту освітньої галузі в старшій школі
є:

засвоєння учнями змісту навчального матеріалу на рівні теоретичних
узагальнень (гіпотез, моделей, концепцій, законів, теорій тощо), що дають змогу
зрозуміти і пояснити перебіг різних явищ сучасного виробництва техніки і
технологій;

оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами пізнання
природи, формування в них наукового світогляду, уявлень про сучасну
природничо-наукову картину світу;

формування екологічної культури учнів, уміння гармонійно взаємодіяти з
природою і безпечно жити у високотехнологічному суспільстві, усвідомлення
ціннісних орієнтацій щодо ролі і значення наукового знання в суспільному
розвитку.

Освітня галузь «Технології»
Зміст освітньої галузі "Технології" передбачає поглиблення в учнів знань
про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності,
спираючись на знання з основ наук на рівні загальновиробничих
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закономірностей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає
індивідуальним можливостям учня; формування в учнівздатності мобілізувати
свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»
Основною метою освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура” є розвиток
здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок
збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до
нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах
надзвичайних ситуацій та захисту Вітчизни. Реалізація освітньої галузі
забезпечується через викладання навчального предмету «Фізична культура».
Змістове наповнення предмета «Фізична культура» ліцей формує з таких
варіативних модулів:

І чверть – легка атлетика;

ІІ чверть – гімнастика;

ІІІ чверть – настільний теніс;

ІV чверть – волейбол.
Дані модулі здатні забезпечити всебічну фізичну підготовку дитини та
виконати державний стандарт з фізичної культури.
Завданнями освітньої галузі є:

поглиблення в учнів знань про власне здоров’я, фізичний розвиток,
необхідність ведення здорового способу життя, безпечну поведінку, фізичну
культуру особистості, взаємозв’язок організму людини з навколишнім
природним середовищем;

формування в учнів знання про здоров’я і безпеку, здоровий і безпечний
спосіб життя, фізичну культуру;

підвищення рівня рухової активності;

удосконалення життєво необхідних умінь та навичок, вміння
використовувати їх у навчальній та повсякденній діяльності;

створення мотивації учнів щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я,
занять фізичною культурою, вдосконалення фізичної, соціальної, психічної і
духовної складових здоров’я;

усвідомлення учнями цінності життя і здоров’я, значущості здорового і
безпечного способу життя та фізичної культури;

збагачення власного досвіду учнів щодо збереження здоров’я;

розширення функціональних можливостей організму учня шляхом
цілеспрямованого розвитку природних здібностей, основних фізичних
якостей;

підготовка молоді до забезпечення власної безпеки та безпеки інших людей
у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, до служби у Збройних
Силах та інших військових формуваннях.
Здоров’язбережувальна компетентність як:


ключова формується на міжпредметному рівні шляхом оволодіння
предметними компетенціями з урахуванням специфіки предметів та
пізнавальних можливостей учнів основної школи;
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предметна – у результаті засвоєння змісту предметів освітньої галузі і
оволодіння учнями відповідними компетенціями.

Розділ 5. Особливості організації освітнього
процесу та застосовування в ньому
педагогічних технологій
Необхідною умовою формування компетентностей на думку педколективу
гімназії є діяльнісна, тобто спрямованість навчання, яке передбачає постійне
включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчальнопізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це
можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по
можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання,
перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків
шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та
інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей буде сприяти
встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо
предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і
організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів
до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для
систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні
набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові
ситуації.
Основною формою організації освітнього процесу в гімназії є класно –
урочна. Уроки в розкладі, як правило, здвоєні, що зроблено для зручності та
побажання учнів і батьків. Крім того, в гімназії використовуються елементи
«перевернутого» та змішаного навчання. Також формами організації освітнього
процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари,
конференції, форуми, квести, інтерактивні уроки тощо. З метою засвоєння
нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться
навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних
практичних вправ, експериментальних робіт, досліджень відповідно до змісту
окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності
учнів в експериментальній та практичній діяльності. Оглядова екскурсія
припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження
процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.
Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування
знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати
зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених
завдань).
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Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватися та розширюватись
у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного
стандарту та окремих предметів протягом навчального року.
Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних
очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів
Основними формами організації освітнього процесу у гімназії є різні типи
уроків:
 формування компетентностей;
 розвитку компетентностей;
 перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
 корекції основних компетентностей;
 комбінований урок, та ін.
Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії,
віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги,
квести, інтерактивні уроки (уроки - «суди», урок-дискусійна група, уроки з
навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відеоуроки тощо.
З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім
уроку проводяться лекційні та навчально-практичні заняття. Ця форма
організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних
робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має
акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній
діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних
заняттях і заняттях практикуму, особливо у старшій школі.
Практичне заняття, експериментальні завдання, оглядова конференція, оглядова
екскурсія – передбачають обговорення ключових положень вивченого матеріалу,
реалізовують міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального
матеріалу, припускають цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та
спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані
знання.
Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та
розширюватись у змісті окремих предметів.
Освітній процес в гімназії базується на нових підходах до навчання, які
ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між гімназистами та
вчителями. Професійна свобода вчителя гімназії покладає на його плечі
відповідальність, яка передбачає, зокрема, добір методів навчання відповідно до
освітніх потреб різних учнів та фокусування на розвитку компетентностей для
життя, вміння працювати з інформаційно-комунікаційними технологіями та
природно інтегрувати їх в освітній процес, а також налагоджувати комунікацію
з батьками. Зміна фокусу навчання у бік практики, інтерактивності та функціональності покладає відповідальність і на учнів, які, вільно висловлюючи свою
позицію на уроці, вирішуючи пізнавальні завдання, співпрацюючи з
однокласниками в команді, дбають за результат (не тільки за оцінку) у процесі
навчання.
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Системність освітнього процесу неможлива без інформаційного
забезпечення. Інформаційний компонент дозволяє підвищити ефективність
освітнього процесу, забезпечує прозорість діяльності гімназії, сприяє постійній
комунікації між учасниками освітнього процесу.
В
гімназії
створений
і
постійно
оновлюється
веб-сайт
http://gimn172.kiev.ua. Сайт гімназії інформує громадськість про основні новини
в діяльності гімназії, на сайті розміщені основні документи, які унормовують її
діяльність .
Для комунікування з батьками в гімназії розроблена інтерактивна он-лайн
платформа «Електронний щоденник». Дана платформа слугує, в основному, для
донесення інформації батькам про оцінки учнів, їх відсутність під час
навчальних занять, зауваження вчителів і класного керівника, оголошень тощо.
Для забезпечення дистанційних форм навчання та змішаного навчання в
гімназії використовуються сервіси Microsoft 365. Це надає можливості вчителям
розміщувати освітні матеріали та надавати до них доступ учням, домашні
завдання, проводити тестування, консультувати.
У відповідності до статті 16 Закону України «Про загальну середню
освіту» навчальний рік в гімназії розпочинається 1 вересня і закінчується не
пізніше 1 липня. Освітній процес організований за семестровою системою. Під
час навчального року передбачені канікули, загальна тривалість яких не
перевищує 30 днів. Освітній процес здійснюється за п’ятиденним робочим
тижнем.
Тривалість уроків визначена відповідно до статті 16 Закону України «Про
загальну середню освіту». Тривалість перерв – відповідно до Положення про
загальноосвітній навчальний заклад. (постанова Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 № 778)
 І урок 08.00-09.15.
 Перерва 09.15-09.25.
 ІІ урок 09.25-10.10.
 Перерва 10.10-10.20.
 ІІІ урок 10.20-11.05.
 Перерва 11.05-11.25.
 ІV урок 11.25-12.10.
 Перерва 12.10-12.20.
 V урок 12.20-13.05.
 Перерва 13.05.-13.15.
 VІ урок 13.05-14.00.
 Перерва 14.00-14.10.
 VІІ урок 14.10-14.55.
При складанні розкладу допускається проведення підряд двох уроків з одного
предмету інваріантної і варіативної частини відповідно до Положення про
загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 27.08.10 № 778.
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Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації
освітньої програми
Адміністрація та педколектив гімназії як наслідок успішної реалізації
освітньої програми мають наступні очікувані результати:
 якісний рівень навчальних досягнень учнів;
 позитивний імідж навчального закладу;
 впроваджена система компетентнісного навчання;
 в учнів сформовані ключові життєві компетентності;
 висока життєва адаптивна компетентність учнів.
Система внутрішнього забезпечення якості освіти у гімназії складається з
наступних компонентів:
 кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 якість проведення навчальних занять;
 моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).
Основними завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти у
гімназії є:
 оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю
знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу
освіти;
 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного
рівня педагогічних працівників.
Особистісне спрямування освіти у гімназії зумовлює необхідність
інтегровано оцінювати її якість в єдності індивідуальних характеристик
особистості, педагогічних показників організації освітнього середовища і
соціальних параметрів функціонування освітньої системи. За характером впливу
на якість шкільної освіти у гімназії можуть використовуватися такі показники
для її оцінювання:
– результативності (рівень навченості, вихованості, соціальної зрілості,
спортивні досягнення);
– ефективності (економічна або соціальна, прийняття рішень, збереження
здоров’я, рівень правопорушень);
– доцільності (досягнення поставлених цілей, упровадження засобів,
психологічний супровід);
– оптимальності (сформованість цілісної системи освіти);
– розвитку (динаміка змін, креативність);
– забезпечення (ресурси, комп’ютеризація, матеріально-технічна база);
– потенційних можливостей (кадровий склад, підвищення кваліфікації).
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Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному
стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування
ключових компетентностей гімназистів.
№
з/п

Ключові
компетентності

Компоненти

1

Спілкування
державною
(і
рідною — у разі
відмінності)
мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему;
міркувати, робити висновки на основі інформації,
поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях,
діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і
перетворювати тексти задач (усно і письмово),
грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та
коректно вживати в мовленні термінологію з окремих
предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати
думку,
аргументувати,
доводити
правильність
тверджень; уникнення невнормованих іншомовних
запозичень у спілкуванні на тематику окремого
предмета; поповнювати свій словниковий запас.
Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних
формулювань.
Навчальні ресурси: означення понять, формулювання
властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування
іноземними
мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і
ситуацій, визначених чинною навчальною програмою;
розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і
розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із
різним рівнем розуміння змісту; здійснювати
спілкування у письмовій формі відповідно до
поставлених завдань; використовувати у разі потреби
невербальні засоби спілкування за умови дефіциту
наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з
іншими усно, письмово та за допомогою засобів
електронного спілкування.
Ставлення: критично оцінювати інформацію та
використовувати її для різних потреб; висловлювати
свої думки, почуття та ставлення; адекватно
використовувати досвід, набутий у вивченні рідної
мови та інших навчальних предметів, розглядаючи
його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною
мовою;
обирати
й
застосовувати
доцільні
комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;
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ефективно користуватися навчальними стратегіями
для самостійного вивчення іноземних мов.
Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова
література,
мультимедійні
засоби,
адаптовані
іншомовні тексти.
3

Математична
компетентність

Уміння:
оперувати
текстовою
та
числовою
інформацією;
встановлювати
відношення
між
реальними
об’єктами
навколишньої
дійсності
(природними, культурними, технічними тощо);
розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту;
будувати і досліджувати найпростіші математичні
моделі реальних об'єктів, процесів і явищ,
інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати
в контексті навчальних та практичних задач;
використовувати математичні методи у життєвих
ситуаціях.
Ставлення: усвідомлення значення математики для
повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку
технологічного,
економічного
й
оборонного
потенціалу держави, успішного вивчення інших
предметів.
Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач,
і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві
ситуації

4

Основні
компетентності
у природничих
науках
і
технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у
довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і
процеси;
послуговуватися
технологічними
пристроями.
Ставлення: усвідомлення важливості природничих
наук як універсальної мови науки, техніки та
технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в
сучасних інформаційних технологіях
Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які
ілюструють функціональні залежності результатів
впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційноцифрова
компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та
складати алгоритми; визначати достатність даних для
розв’язання задачі; використовувати різні знакові
системи; знаходити інформацію та оцінювати її
достовірність; доводити істинність тверджень.
Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел
її отримання; усвідомлення важливості інформаційних
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технологій
для
ефективного
розв’язування
математичних задач.
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова
графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6

Уміння вчитися Уміння: визначати мету навчальної діяльності,
впродовж життя відбирати й застосовувати потрібні знання та способи
діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та
планувати свою навчальну діяльність; моделювати
власну
освітню
траєкторію,
аналізувати,
контролювати, коригувати та оцінювати результати
своєї навчальної діяльності; доводити правильність
власного судження або визнавати помилковість.
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та
цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні
світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя;
прагнення до вдосконалення результатів своєї
діяльності.
Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої
траєкторії

7

Ініціативність і Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві
підприємливість проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати
оптимальні рішення; використовувати критерії
раціональності,
практичності,
ефективності та
точності, з метою вибору найкращого рішення;
аргументувати
та
захищати
свою
позицію,
дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи
оптимальних
способів
розв’язання
життєвого
завдання.
Ставлення:
ініціативність,
відповідальність,
упевненість у собі; переконаність, що успіх команди –
це й особистий успіх; позитивне оцінювання та
підтримка конструктивних ідей інших.
Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту
(оптимізаційні задачі)

8

Соціальна
і Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути
громадянська
інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на
компетентності основі доказів; аргументувати та відстоювати свою
позицію; ухвалювати аргументовані рішення в
життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді,
виділяти та виконувати власну роль в командній
роботі; аналізувати власну економічну ситуацію,
родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі
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послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити
споживчий вибір, спираючись на різні дані.
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне
ставлення до інших незалежно від статків, соціального
походження; відповідальність за спільну справу;
налаштованість на логічне обґрунтування позиції без
передчасного переходу до висновків; повага до прав
людини, активна позиція щодо боротьби із
дискримінацією.
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9

Обізнаність
і Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку,
самовираження аргументувати та
вести діалог,
враховуючи
у сфері культури національні та культурні особливості співрозмовників
та дотримуючись етики спілкування і взаємодії;
враховувати художньо-естетичну складову при
створенні продуктів своєї діяльності (малюнків,
текстів, схем тощо).
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до
культурного розмаїття у глобальному суспільстві;
усвідомлення впливу окремого предмета на людську
культуру та розвиток суспільства.
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах
мистецтва

10

Екологічна
Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціальнограмотність
і економічні події в державі на основі різних даних;
здорове життя
враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні
наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації
результатів вирішення проблем можуть бути
використані для маніпулювання.
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного
окремого предмета та екології на основі різних даних;
ощадне та бережливе відношення до природніх
ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних
норм побуту; розгляд порівняльної характеристики
щодо вибору здорового способу життя; власна думка та
позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання
соціально-економічного, екологічного змісту; задачі,
які сприяють усвідомленню цінності здорового
способу життя

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових
компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська
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Екологічна безпека й сталий Наскрізна
розвиток
лінія

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова
грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання
й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції
ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та
предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного
середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які
допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають
здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.
Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:
– організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем
враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища
навчання;
– окремі предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета
проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються
надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів
при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого
предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний
із конкретною наскрізною темою;
– предмети за вибором;
– роботу в проектах;
– позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Коротка характеристика
Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та
екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань
збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості
сталого розвитку для майбутніх поколінь.
Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з
реальними даними про використання природних ресурсів, їх
збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку
бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології,
формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми,
критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього
середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
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Громадянська відповідальність
Здоров'я і безпека
Підпрємливість і
фінансова грамотність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і
суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування
суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через
колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти
тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів
готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів
діяльності і думок.
Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше
позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання
порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості
і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у
формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня
навчальних досягнень.
Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого
члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати
навколо себе безпечне життєве середовище.
Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і
охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем
дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто
звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і
здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук
оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні
викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність
успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі,
забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів
фінансових питань
(здійснення
заощаджень,
інвестування,
запозичення, страхування, кредитування тощо).
Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань
щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних
можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного
ставлення до природних ресурсів.

Розділ 7. Програмно-методичне
забезпечення освітньої програми
Обрана освітня програма реалізації змісту освіти у гімназії органічно
поєднує навчання, виховання і розвиток дитини і будується на основі
особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів як єдиного
системного утворення.
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Відповідно до особистісно-орієнтованого підходу в центр освітнього
процесу ставляться інтереси здобувача освіти. Освітній процес у гімназії
передбачає гуманне суб’єкт-суб’єктне співробітництво всіх його учасників,
діагностично-стимулюючий спосіб організації навчального пізнання, діяльніснокомунікативну активність учнів, проектування індивідуальних досягнень в усіх
видах пізнавальної діяльності, якомога повніше врахування особистих потреб в
доборі змісту, методик і технологій навчання та оцінювання учнів.
Компетентнісний підхід передбачає досягнення нової якості результатів
освітнього процесу шляхом його орієнтації на формування системи
компетентностей особистості як її здатності до продуктивної діяльності у
різноманітних навчальних і життєвих ситуаціях на основі здобутих знань,
сформованих умінь, мотивів, усвідомлених ціннісних ставлень до світу, набутого
пізнавального досвіду. Така система компетентностей характеризується
насамперед міжпредметним змістом, готовністю людини до перетворювальних
способів дій, креативної діяльності загалом.
Діяльнісний підхід зумовлює залучення учнів до різноманітних видів
діяльності, що дозволяє їм успішніше оволодівати суспільним досвідом та, як
наслідок, забезпечує соціальну активність особистості в суспільному житті. Він
є системо-утворюючим елементом між компетентнісним і особистісноорієнтованим підходами, об’єднуючи їх в єдине ціле.
На основі зазначених підходів у гімназії утверджується новий тип
навчання – навчання інноваційне, яке на відміну від традиційного, націленого в
основному на освоєння і підтримку наявних здобутків цивілізації, формує
особистість, здатну вносити інноваційні зміни в існуючу культуру й середовище,
успішно розв’язувати проблемні ситуації, які постають як перед окремою
людиною, так і перед суспільством.
Таке навчання передбачає постійне залучення учнів до активної
навчально-пізнавальної діяльності, що характеризується інтенсивною
багатосторонньою комунікацією суб’єктів діяльності, обміном інформацією,
результатами діяльності учнів між собою і вчителем. Воно спонукає їх до
ініціативності, творчого підходу та активної позиції у всіх видах зазначеної
діяльності, передбачає не отримання, а здобування знань і вмінь, конструювання
власного образу світу, формування ключових компетентностей самим учнем, що
значно підвищує результативність освітнього процесу. Результати такого
навчання полягають у значно глибшому й усвідомленому розумінні учнями
сутності вивченого, сформованості умінь самостійно аналізувати і оцінювати
інформацію, формулювати висновки, аргументовано відстоювати свої погляди,
слухати інших, поважати альтернативну думку, працювати в групі, будувати
конструктивні стосунки з її членами і визначати своє місце в ній.
Навчально-виховний процес у гімназії ґрунтується на запровадженні
компетентнісно орієнтованих методик і технологій навчання та оцінювання
результатів навчання, варіативності форм і методів навчання учнів, створенні
інформаційно-освітнього середовища, зокрема з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, яке враховує вікові і пізнавальні особливості дітей
та їхні здібності, інтереси й освітні потреби.
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Гімназія також вибудовує власне інформаційно-освітнє середовище, в якому
провідна роль належить інформатизації загальної середньої освіти, широкому
використанню інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі,
формуванні ІКТ-компетентностей всіх суб’єктів освітнього процесу.
Забезпечується впровадження технологій електронного дистанційного навчання.
Навчально-методичне забезпечення основної школи гімназії має
відповідати відповідним документам, а саме:
наявність робочого навчального плану;
наявність навчальних програм для кожного навчального предмету;
дидактичне забезпечення освітнього процесу;
наявність критеріїв оцінювання здобувачів освіти.
В освітньому процесі гімназії використовуються навчальні програми,
затверджені Міністерством освіти і науки України:
Перелік навчальних програм
для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, які
використовуються в гімназії
(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)
№
п/п

Назва навчальної програми

1.

Українська мова

2.

Українська література

3.

Зарубіжна література

4.

Англійська мова

5.

Німецька мова

6.

Історія України

7.

Всесвітня історія

8.

Біологія і екологія

9.
10.
11.

Громадянська освіта
(інтегрований курс)
Географія
Економіка

12.
13.

Захист Вітчизни
Інформатика

Рівень вивчення
11-А (іноземна
11-Б
філологія)
(математичний)
Академічний
Академічний
рівень
рівень
Академічний
Академічний
рівень
рівень
Академічний
Рівень стандарту
рівень
Профільний
Академічний
рівень
рівень
Академічний
рівень
Академічний
Академічний
рівень
рівень
Академічний
Академічний
рівень
рівень
Рівень стандарту
Академічний
рівень
Рівень стандарту
Рівень стандарту
Рівень стандарту
Академічний
рівень
Рівень стандарту
Рівень стандарту
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Рівень стандарту
Академічний
рівень
Рівень стандарту
Рівень стандарту

14.
15.
16.

Технології
Хімія
Фізика та астрономія

Рівень стандарту
Рівень стандарту
Рівень стандарту

17.

Математика (алгебра і
початки аналізу та геометрія)
Фізична культура

Рівень стандарту

18.

Рівень стандарту
Рівень стандарту
Академічний
рівень
Рівень стандарту Профільний рівень
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Рівень стандарту

Розділ 8. Опис та інструменти системи
внутрішнього забезпечення якості освіти
Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
Компетентнісна освіта, яка формується в гімназії, зорієнтована,
насамперед, на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення
ставлень, що зумовлюють принципові зміни в організації навчання, яке стає
спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і
умінь учнів. Упровадження компетентнісного підходу передбачає обов'язкове
прогнозування результативної складової змісту, що вимагає адекватних змін у
системі оцінювання навчальних досягнень.
У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результатів
навчальних досягнень школярів як складової освітнього процесу. Оцінювання
має ґрунтуватися на позитивному принципі, що, передусім, передбачає
врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.
Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не
можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають
бути сформовані компетентності як загальна здатність використовувати набуті
знання у повсякденному житті, давати якісну оцінку процесам і явищам,
встановлювати закономірності тощо.
Найбільш універсальними є ключові компетентності, які формуються
засобами міжпредметного і предметного змісту. Перелік ключових
компетентностей визначається на основі цілей загальної середньої освіти та
основних видів діяльності учнів, які сприяють оволодінню соціальним досвідом,
навичками життя й практичної діяльності в суспільстві.
Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів в гімназії 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;
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якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;
сформованість загальнонавчальних та 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.

Названі вище орієнтири покладено в основу чотирьох рівнів навчальних
досягнень учнів: початкового, середнього, достатнього, високого. 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.
Рівні
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
навчальних Бали
учнів
досягнень

I. Початковий

II. Середній

1

Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчення

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину
навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт
вивчення

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального
матеріалу; з допомогою вчителя виконує елементарні
завдання

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює
основний навчальний матеріал, може повторити за
зразком певну операцію, дію

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний
матеріал, здатний з помилками й неточностями дати
визначення понять, сформулювати правило

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних
положень навчального матеріалу. Відповідь його(її)
правильна, але недостатньо осмислена. Вміє
застосовувати знання при виконанні завдань за зразком
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III. Достатній

IV. Високий

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний
матеріал, знає основоположні теорії і факти, вміє
наводити окремі власні приклади на підтвердження
певних думок, частково контролює власні навчальні дії

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається
аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і
залежність між явищами, фактами, робити висновки,
загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її)
логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом,
застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє
аналізувати й систематизувати інформацію,
використовує загальновідомі докази із самостійною і
правильною аргументацією.

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний(а)
використовувати їх у практичній діяльності, робити
висновки, узагальнення.

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог
навчальних програм, аргументовано використовує їх у
різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та
аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми.

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в
межах вимог навчальних програм, усвідомлено
використовує їх у стандартних та нестандартних
ситуаціях. Уміє 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.
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
поурочного вивчення теми. Його основними завдання є:встановлення й
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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.
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 умінь;
 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. Учень (учениця) має право на підвищення
семестрової оцінки. При цьому потрібно мати на увазі, що відповідно до
Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну
медаль "За досягнення у навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 17.03.08 № 186 та погодженого 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.
Більш гнучкої, різнопланової системи оцінювання потребує профільна
старша школа, яка на основі диференційованого навчання повинна враховувати
не лише навчальні досягнення, але і творчі, проектно-дослідницькі, особистісні,
соціально значущі результати, уміння вирішувати проблеми, що виникають у
різних життєвих ситуаціях.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови
Оцінювання результатів навчання української мови здійснюється на основі
функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який насамперед має
забезпечити учням уміння ефективно користуватися мовою як засобом пізнання,
комунікації; високу мовну культуру особистості; сприяти формуванню
громадянської позиції, національної самосвідомості.
Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі:
а) врахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий розвиток
особистості;
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б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири
елементи - знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід емоційноціннісного ставлення до світу;
в) функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який передбачає
вивчення мовної теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення.
Об'єктами оцінювання мають бути:
- мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності;
- знання про мову й мовлення;
- мовні вміння та навички;
- досвід творчої діяльності;
- досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу.
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.
Перевірка аудіювання учнів здійснюється фронтально за одним із
варіантів.
Варіант перший: учитель читає один раз незнайомий учням текст, а потім
пропонує серію запитань з варіантами відповідей. Школярі повинні мовчки
вислухати кожне запитання, варіанти відповідей до нього, вибрати один із
варіантів і записати лише його номер поряд із номером запитання: (наприклад,
1.3, де цифра «1» - номер запитання, а цифра «3» - номер обраної відповіді).
Варіант другий: учні одержуть видрукувані запитання та варіанти відповідей на
них і відзначають галочкою правильний з їхнього погляду варіант.
У п'ятому класі учням пропонуються 6 запитань з чотирма варіантами
відповідей, 6-12 класах - 12 запитань з чотирма варіантами відповідей.
Для одержання достовірних результатів тестування кількість варіантів
відповідей на тестове завдання не повинна бути меншою від чотирьох. Запитання
мають торкатися всіх зазначених вище характеристик висловлювання і
розташовуватися в порядку наростання їх складності.
2. Матеріал для контрольного завдання: зв'язне висловлювання (текст)
добирається відповідно до вимог програми для кожного класу.
Обсяг тексту (і відповідно тривалість звучання) орієнтовно визначається так:
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Клас

Обсяг та час звучання текстів, що належать до
художнього стилю

інших стилів

11-й 1000-1100 слів 10-11 хвилин 900-1000 слів

9-10
хвилин

3. Одиниця контролю: відповідi учнів на запитання за прослуханим текстом,
одержані в результаті виконання тестових завдань.
4. 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). У тому разі, коли учень з певних причин не
виконав завдання, він має пройти перевірку додатково, щоб одержати
відповідний бал.
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.
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;
- додержуватися 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;
г) аргументувати висловлені тези, ввічливо спростовувати помилкові
висловлювання співрозмовника.
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Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями при його
оцінюванні.
Перевірка рівня сформованості діалогічного мовлення здійснюється таким
чином: учитель пропонує двом учням вибрати одну із запропонованих тем чи
мовленнєвих ситуацій(теми чи ситуації пропонуються різного рівня складності),
обдумати її й обговорити із товаришем перед класом у формі діалогу протягом
3-5 хвилин. Оцінка ставиться кожному з учнів.
Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням тематики
соціокультурної змістової лінії чинної програми, рівня підготовки, вікових
особливостей та пізнавальних інтересів учнів.
Одиниця контролю: діалог, складений двома учнями.
Обсяг діалогу визначається так:
Клас

Орієнтовна кількість реплік для двох учнів

11-й

16-18 реплік

Примітка. Під час оцінювання діалогу необхідно диференціювати репліки
на розгорнуті (складаються з двох і більше речень) і нерозгорнуті (виражені
одним реченням). Якщо репліки розгорнуті, то їх кількість зменшується. До
вказаної кількості не зараховуються слова, що відносяться до мовленнєвого
етикету (звертання, привітання, прощання тощо).
Оцінювання
Критерії оцінювання
Рівень

Початковий
(Бали цього рівня одержують учні,
успіхи яких у самостійному
складанні діалогу поки що незначні)

Бали Характеристика складених
учнями діалогів
1

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.

2

Учень відповідає на елементарні
запитання короткими репліками, що
містять недоліки різного характеру,
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але сам досягти комунікативної
мети не може.

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)

3

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.

4

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.

5

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
стереотипністю, недостатньою
різноманітністю і потребує істотної
корекції тощо.

6

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
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самостійності суджень, їх
аргументації, новизни, лаконізму в
досягненні комунікативної мети,
наявна певна кількість помилок у
мовному оформленні реплік тощо.
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 спіл-кування,
проте за деякими з критеріїв(від 2-х
до 4-х) їх мовлення ще містить певні
недоліки )

7

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.

8

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
прислів'їв і приказок, проте
допускаються певні недоліки за
кількома критеріями(3-ма).

9

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 виявляють
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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.
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 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.
11 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.
12 Учні складають глибокий за
змістом і досконалий за формою
діалог, самостійно обравши аспект
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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, 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.
Мовне оформлення оцінюють орієнтовно, спираючись на досвід учителя і
не підраховуючи помилок (зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок
різних типів в усному мовленні).
Примітка. Під мовним оформленням діалогу, тексту слід розуміти
наявність/ відсутність порушень лексичних, фразеологічних, граматичних
(морфологічних, синтаксичних) стилістичних, орфоепічних, акцентологічних,
інтонаційних норм української літературної мови, а також соціальних норм
українського мовленнєвого етикету.
Монологічне мовлення
Говоріння (усні переказ і твір); письмо ( письмові переказ і твір)
Перевіряється здатність учня:
а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається(усно чи
письмово);
б) демонструвати вміння:
- будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи
необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду,
прочитаний або прослуханий текст, епізод з кінофільму, сприйнятий(побачений
чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини тощо);
- ураховувати мету спілкування, адресата мовлення;
- розкривати тему висловлювання;
- виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи
матеріал на головний і другорядний;
- викладати матеріал логічно, послідовно;
- використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання,
дотримуючись норм літературної мови;
- додержувати єдності стилю;
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в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти
можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;
г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:
- трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно, стисло,
вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до
задуму висловлювання;
- створювати оригінальний текст певного стилю;
- аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові
докази;
- викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство
лексичних і граматичних засобів.
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.
2. Матеріал для контрольного завдання.
А. Переказ. Переказ із творчим завданням.
Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що
читається вчителем, або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний
матеріал з газети, журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої
людини про певні події, народні звичаї тощо. Якщо пишеться переказ із творчим
завданням, учням пропонується ,окрім того, також завдання, що передбачає
написання творчої роботи, обов'язково пов'язаної із змістом переказу.
У тому разі, коли матеріал читається безпосередньо перед контрольною
роботою, обсяг тексту орієнтовно визначається так:
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Клас

Кількість слів

11-й

350-450

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5-2 рази
більшим за обсяг тексту для докладного переказу. Якщо для контрольної роботи
використовуються інші джерела, то матеріал добирається так, щоб обсяг
переказу міг бути в межах пропонованих для певного класу норм. Тривалість
звучання усного переказу - 3-5 хвилин.
Обсяг творчого завдання до переказу, виконаного письмово:
Клас Кількість сторінок
11-й

1,0-1,5

Б. Твір.
Клас Кількість сторінок
11-й

3,0-3,5

Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема,
сформульована на основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації,
прочитаного та проаналізованого художнього твору; а також пропоновані для
окремих
учнів
допоміжні
матеріали
(якщо
обирається
варіант
диференційованого підходу до оцінювання).
3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання учнів.
Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно визначається так:
4. 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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Бали

Характеристика змісту виконаної
роботи

Грамотність
орфографіч
них і
пунктуаційн
их
лексичних,
граматични
хі
стилістични
х

Рівень

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

1 Учень будує лише окремі, не пов'язані 15-16 і
між собою речення; лексика
більше
висловлювання дуже бідна.

Середній
(Балів цього
рівня
заслуговують
учні, які
будують текст,
що за критерієм
обсягу, повноти
відтворення
інформації і
зв'язності
значною мірою
задовольняє
норму, але за
іншими
критеріями

2

Учень будує лише окремі фрагменти
висловлювання; лексика і граматична
будова мовлення бідна й одноманітна.

13-14

3

За обсягом робота складає менше
половини від норми; висловлювання
не є завершеним текстом, хибує на
непослідовність викладу, пропуск
фрагментів, важливих для розуміння
думки; лексика і граматична будова
збіднені.

11-12

4

Усне чи письмове висловлювання за
обсягом складає дещо більше
половини від норми і
характеризується уже певною
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).

9-10

5

За обсягом робота наближається до
норми, у цілому є завершеною, тема
значною мірою розкрита, але

7-8
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9-10

7-8

результати
істотно нижчі)

трапляються недоліки за низкою
показників( до шести): роботі
властива поверховість висвітлення
теми, основна думка не
проглядається, бракує єдності стилю
та ін.
6

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.

5-6

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

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 мовлення), але
в роботі є недоліки (до чотирьох),
наприклад: відхилення від теми,
порушення послідовності її викладу;
основна думка не аргументується
тощо.

4

8

Учень самостійно 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).

3

9

Учень самостійно будує послідовний,
1+1
повний, логічно викладений текст (у (негруба
разі переказу - з урахуванням виду
)
переказу); розкриває тему, висловлює
основну думку (у разі переказу 41

5-6

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.
10 Учень самостійно будує послідовний,
1
Високий
(Балів цього
повний (у разі переказу - з
рівня
урахуванням виду переказу) текст,
заслуговують
ураховує комунікативне завдання,
учні, які
висловлює власну думку, певним
вправно за
чином аргументує різні погляди на
змістом і
проблему; (у разі переказу - зіставляє
формою
свою позицію з авторською), робота
будують текст;
відзначається багатством словника,
висловлюють і
граматичною правильністю,
аргументують
додержанням стильової єдності і
свою думку;
виразності тексту; але за одним з
вміють
критеріїв допущено недолік.
зіставляти різні
погляди на той 11 Учень самостійно будує послідовний,
1
самий предмет,
повний (у разі переказу - з
(негруба
оцінювати
урахуванням виду переказу) текст,
)
аргументи на їх
ураховує комунікативне завдання;
доказ, обирати
висловлює власну думку, зіставляє її з
один із них;
думками своїх однокласників (у разі
окрім того,
переказу - враховує авторську
пристосовують
позицію), вміє пов'язати
висловлювання
обговорюваний предмет із власним
до особливостей
життєвим досвідом, добирає
певної
переконливі докази для
мовленнєвої
обґрунтування тієї чи іншої позиції з
ситуації,
огляду на необхідність розв'язувати
комунікативного
певні життєві проблеми; робота в
завдання)
цілому відзначається багатством
словника, точністю слововживання,
стилістичною єдністю, граматичною
різноманітністю.
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3

2

12

Учень самостійно 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.

-

1

*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.
Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів,
набраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне
оформлення і їхня сума ділиться на два. При цьому якщо частка не є цілим
числом, то вона закруглюється в бік більшого числа.
III. Читання
Читання вголос
Контрольна перевірка читання вголос здійснюється в 5-9 класах
Перевіряються здатність учня:
а) демонструвати певний рівень розуміння прочитаного;
б) виявляти вміння: читати із достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією,
відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм;
в) виражати з допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту,
стилю тексту, авторський задум;
г) пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня підготовки,
зацікавленості певною темою тощо).
Перевірка вміння читати вголос здійснюється індивідуально: вчитель дає
учневі текст, опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і
пропонує прочитати цей текст перед класом.
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Матеріал для контрольного завдання: знайомий учневі текст, дібраний
відповідно до вимог програми для кожного класу; текст добирається з таким
розрахунком, щоб час його озвучення (за нормативною швидкістю) окремим
учнем дорівнював 1-2 хвилинам (для читання слід пропонувати невеликі тексти
зазначених у програмі стилів, типів і жанрів мовлення, відносно завершені
уривки творів або порівняно великий текст, розділений на частини, які читаються
кількома учнями послідовно).
Одиниця контролю: озвучений учнем текст (швидкість читання у
звичайному для усного мовлення темпі - 80-120 слів за хвилину).
Оцінювання.
Критерії оцінювання
Рівень

Бали Характеристика читання

1
Початковий
(Бали цього рівня одержуть учні, які
читають
дуже
повільно,
припускаються значної кількості
помилок у структуруванні тексту і
речення, прочитанні і вимові слів,
інтонуванні речень)

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.

2

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.

3

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.
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4
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)

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.

5

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.

6

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 в інтонуванні
речень певної синтаксичної будови
(за програмою відповідного класу);
припускається
орфоепічних
помилок; читання не досить плавне.

7
Достатній
(Бали цього рівня заслуговують учні,
які читають плавно, з належною
швидкістю, правильно інтонують
речення і поді-ляють їх на смислові
відрізки, але припускаються певних
недоліків
за
деякими
критеріями(вираження авторського

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 цей поділ не
пристосований до особливостей
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задуму, виконання комунікативного
завдання; норм орфоепії, дикції)

слухацької аудиторії; емоційне
забарвлення тексту в читанні
відсутнє; є орфоепічні помилки.
8

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.

9

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.

10
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 завдання;
читають орфоепічно правильно, з
гарною дикцією)
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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
читанні можуть бути окремі
недоліки(наприклад, недостатньо
враховано комунікативне завдання,

особливості слухацької аудиторії),
незначні орфоепічні огріхи.
11

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).

12

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.

Читання мовчки
1. Перевіряються здатність учня:
а) читати незнайомий текст із належною швидкістю, розуміти й
запам'ятовувати після одного прочитування:
- фактичний зміст,
- причинно-наслідкові зв'язки;
- тему і основну думку;
- виражально-зображувальні засоби прочитаного твору;
б) давати оцінку прочитаному.
Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально за одним із
варіантів.
Варіант перший: учні читають незнайомий текст від початку до кінця (при
цьому фіксується час, витрачений кожним учнем на читання - з метою
визначення швидкості). Потім учитель пропонує серію запитань. Школярі
повинні вислухати кожне запитання, варіанти відповідей на нього, вибрати один
з них і записати лише його номер поряд із номером запитання.
Варіант другий: учні одержуть видруковані запитання та варіанти
відповідей на них і відзначають “галочкою” правильний з їхнього погляду
варіант. У 11-х класах - 12 запитань з чотирма варіантами відповідей.
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Запитання повинні торкатися фактичного змісту тексту, його причиннонаслідкових зв'язків, окремих мовних особливостей (переносне значення слова,
виражальні засоби мови тощо), відображених у тексті образів (якщо є),
висловлення оцінки прочитаного.
2. Матеріал для контрольного завдання: незнайомі учням тексти різних
стилів, типів жанрів мовлення, що включають монологічне та діалогічне
мовлення (відповідно до вимог програми для кожного класу). Текст добирається
таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу швидкість читання,
витрачали на нього не менше 1-2 хвилини часу і були нормально завантажені
роботою.
Обсяг текстів для контрольного завдання визначається так:
Клас Обсяг тексту для читання мовчки
художнього стилю інших стилів
11-й 900-990 слів
660-720 слів
Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання тестового характеру,
складені за текстом, що запропонований для читання, та швидкість читання.
3. Оцінювання.
Оцінювання читання мовчки здійснюється за двома параметрами:
розуміння прочитаного та швидкість читання. Розуміння прочитаного
виявляється за допомогою тестової перевірки: правильна відповідь на кожне із 6
запитань оцінюється двома балами, а кожне із 12 запитань оцінюється одним
балом (наприклад, вибір правильних відповідей на 12 запитань дає 12 балів).
Швидкість читання мовчки по класах оцінюється із урахуванням таких
норм:
Клас Швидкість читання мовчки (слів за хвилину)
11-й
160 - 330
Швидкість читання при виведенні бала за цей вид мовленнєвої діяльності
враховується таким чином: бали 7-12 може одержати лише той учень, швидкість
читання у якого не нижча, ніж мінімальний показник у нормативах для
відповідного класу. Той, хто не виконує зазначених норм, одержує на два бали
менше. Наприклад: за вибір 10 правильних відповідей учень 7 класу повинен
одержати 10 балів; але якщо він читає зі швидкістю, меншою 120 слів за хвилину,
то йому виставляється не 10, а 8 балів.
У цілому оцінювання здійснюється з огляду на те, що за цей вид
мовленнєвої діяльності учень може одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка
ще не дала задовільного результату) до 12 балів (за правильні відповіді на
запитання тестового характеру та належну швидкість читання). У тому разі, коли
учень з певних причин не виконав роботу, він має пройти перевірку додатково з
тим, щоб одержати відповідний бал.
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ІV. Оцінювання мовних знань і вмінь
Оцінювання мовних знань і вмінь здійснюється тематично. Зміст контролю
визначається згідно з функціональним підходом до шкільного мовного курсу.
Перевірці підлягають знання та вміння з мови, які необхідні передусім для
правильного використання мовних одиниць. Перевірка здійснюється
фронтально в письмовій формі із застосуванням завдань тестового характеру.
Учням пропонується:
- розпізнавати вивчені мовні явища;
- групувати, класифікувати;
- сполучати слова, доповнювати, трансформувати речення, добираючи належну
форму слова, потрібну лексему, відповідні засоби зв'язку між частинами
речення, між реченнями у групі пов'язаних між собою речень тощо;
- виявляти розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання
в мовленні.
Для контрольної перевірки використовуються завдання тестового
характеру, складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп
пов'язаних між собою речень. Учитель визначає, який із запропонованих нижче
варіантів тестового контролю з його погляду доцільніший.
Варіант перший. Учням пропонується 12 тестових завдань з вибірковими
відповідями.
Варіант другий. Рекомендується пропонувати учням 6 завдань, складність
яких збільшується від класу до класу. Два з них мають торкатися розпізнавання
мовних одиниць, а чотири - їх побудови, реконструювання, редагування,
використання. До кожного завдання учням пропонується дібрати власні
приклади.
Одиниця контролю: вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань
тестового характеру та самостійно дібрані приклади.
Оцінювання результатів контрольної роботи здійснюється так.
Варіант перший. За кожне правильно виконане завдання учень одержує
по одному балу.
Варіант другий. За правильне виконання кожного з 6 запропонованих
завдань учень одержує по 1 балу (у разі неправильного виконання 0 балів).
Один бал за кожне завдання учневі додається в разі самостійного добору
прикладів.
Оцінювання здійснюється таким чином, що за зазначену вище роботу
учень міг одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного
результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). У тому разі, коли
учень з певних причин не виконав роботу, він має пройти відповідну перевірку
додатково з тим, щоб одержати відповідний бал.
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;
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ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;
належним чином оформляти роботу.
Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.
Матеріал для контрольного завдання. Для контрольного текстового
диктанту використовується текст, доступний для учнів даного класу.
Обсяг диктанту по класах:
Клас Кількість слів в тексті
11-й
180-190
Примітка. У визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і
службові слова.
Для контрольних диктантів використовуються тексти, в яких кожне з
опрацьованих протягом семестру правил орфографії та/чи пунктуації були
представлені 3-5 прикладами.
Одиниця контролю: текст, записаний учнем з голосу вчителя.
4. Оцінювання.
Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:
орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні помилки:
1) на правила, які не включені до шкільної програми;
2) на ще не вивчені правила;
3) у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась
спеціальна робота;
4) у передачі так званої авторської пунктуації.
повторювані помилки ( помилка у тому самому слові, яке повторюється в
диктанті кілька разів), вважається однією помилкою однотипні (помилки
на те само правило), але в різних словах вважаються різними помилками;
розрізняють грубі і негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться
такі:
1) у винятках з усіх правил;
2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях;
3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках,
утворених від іменників з прийменниками;
4) у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший;
5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто
інший, як....; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);
6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні
їх послідовності;
7) в заміні українських букв російськими;
п'ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до
однієї помилки;
орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила
виправляються, але не враховуються.
Нормативи оцінювання:
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Бали Кількість помилок
1
15-16 і більше
2
13-14
3
11-12
4
9-10
5
7-8
6
5-6
7
4
8
3
9
1+1 (негруба)
10
1
11
1 (негруба)
12
Виведення підсумкового (семестрового) балу.
Підсумковий бал ставиться в кінці кожного семестру (півріччя). Він
узагальнено відображає підготовку учня з мови.
Підсумковий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких
аспектах:
- аудіювання (слухання-розуміння );
- говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення: усний переказ, усний
твір);
- письмо (диктант, письмовий переказ, письмовий твір);
- читання (вголос та мовчки);
- відомості про мову, мовні вміння;
- ведення зошитів.
Контрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально.
Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант,
письмовий переказ та письмовий твір, мовні знання та вміння.
Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог; усний переказ, усний твір)
та читання вголос.
Для фронтальної та індивідуальної перевірки виділяються години, що
зазначені у відповідному орієнтовному плануванні тематичного контролю за
рівнем навчальних досягнень учнів 5-12 класів з рідної мови.
Перевірка мовних знань та вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового
характеру (на їх виконання відводиться 15-20 хвилин уроку) або диктанту,
залежно від характеру навченого матеріалу. Решта часу контрольного уроку
може бути використана на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки.
Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально
шляхом поступового накопичення оцінок - для того, щоб кожний учень за
семестр одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу,
усного переказу та усного твору.
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Кількість контрольних робіт з чотирьох видів мовленнєвої діяльності і
тематичного оцінювання зазначено у поданій нижче таблиці.
Форми контролю
мова*
(тематичне оцінювання)
аудіювання
говоріння
(діалог**)
говоріння
(переказ**)
говоріння
(твір**)
читання
(мовчки)
читання
(вголос**)
письмо
(переказ)
письмо
(твір)

11 клас
І
ІІ
3
3
1
-

1
1

1

1

-

1

1

1

-

-

1

1

1

1

Примітки
* Загальна кількість контрольних робіт з тематичного оцінювання
розподіляється порівну протягом року: у формі тестування і в формі диктанту.
** Види діяльності, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом
семестру; для них можна не відводити окремих уроків.
У тому разі коли вчитель має можливість здійснити додаткову перевірку
того чи іншого виду навчальної діяльності (наприклад, провести перевірку
аудіювання не один раз, а двічі на семестр), то для виведення підсумкової оцінки
береться кращий показник з відповідного виду роботи.
Протягом семестру учня треба оцінити за визначеними показниками, для
кожного з яких у класному журналі відводиться окрема колонка: “за тему”
(знання з мови, мовні та правописні вміння й навички, при цьому кількість
колонок залежить від кількості тематичних блоків), “аудіювання”, “діалог”,
“усний переказ” та/чи “усний твір”, “письмовий переказ” та/чи “письмовий твір”,
“читання вголос”, “читання мовчки”.
Підсумкова оцінка виводиться таким чином: підраховується кількість
балів, одержаних учнем з кожного виду перевірки, і загальна сума ділиться на
кількість контрольних робіт.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов.
Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне,
семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.
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Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну
перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили,
тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і
виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу
результати перевірки робочих зошитів не враховуються.
Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці
семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння,
читання, письмо).
Аудіювання *
Рівні
навчальних
досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені
слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі

2

Учень(учениця) розпізнає на слух найбільш поширені
словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому
темпі

3

Учень (учениця) розпізнає на слух окремі прості
непоширені речення і мовленнєві зразки, побудовані на
вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в
уповільненому темпі

4

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

5

Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у
нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому
мовному матеріалі

6

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

7

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

8

Учень (учениця) розуміє основний зміст стандартного
мовлення у межах тематики ситуативного мовлення яке
може містити певну кількість незнайомих слів, про

II. Середній

III. Достатній
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значення яких можна здогадатися. В основному сприймає
на слух експліцитно надану інформацію

IV. Високий

9

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке
може містити певну кількість незнайомих слів, про
значення яких можна здогадатися, а також сприймає
основний зміст повідомлень та фактичну інформацію,
надану у повідомленні

10

Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке
може містити певну кількість незнайомих слів, про
значення яких можна здогадатися, а також основний зміст
чітких повідомлень різного рівня складності

11

Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, яке може
містити певну кількість незнайомих слів, про значення
яких можна здогадатися. Вміє знаходити в інформаційних
текстах з незнайомим матеріалом необхідну інформацію,
надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації

12

Учень (учениця) розуміє тривале мовлення й основний
зміст повідомлень, 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*
Рівні
навчальних
досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі
вивчені слова на основі матеріалу, що вивчався

2

Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі
вивчені словосполучення на основі матеріалу, що
вивчався

3

Учень(учениця) вміє розпізнавати та читати окремі прості
непоширені речення на основі матеріалу, що вивчався

4

Учень (учениця) вміє 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

II. Середній
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IV. Високий

5

Учень (учениця) вміє 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

6

Учень/учениця вміє 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

7

Учень (учениця) вміє 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

8

Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти,
які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити і
аналізувати потрібну інформацію

9

Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти,
використовуючи словник, знаходити потрібну
інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки

10

Учень (учениця) вміє читати з розумінням основного
змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст,
встановлюючи логічні зв'язки всередині речення та між
реченнями

11

Учень (учениця) вміє читати тексти, аналізує їх і робить
власні висновки, розуміє логічні зв'язки в рамках тексту
та між його окремими частинами

12

Учень (учениця) вміє читати тексти, аналізує їх і робить
висновки, порівнює отриману інформацію з власним
досвідом. В повному 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 *
Рівні
навчальних
досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

55

I.
Початковий
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1

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені слова,
проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні,
допускає фонематичні помилки

2

Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені
словосполучення, проте не завжди адекватно
використовує їх у мовленні, допускає фонематичні
помилки

3

Учень (учениця) використовує в мовленні прості
непоширені речення з опорою на зразок, має труднощі у
вирішенні поставленого комунікативного завдання в
ситуаціях на задану тему, допускає фонематичні
помилки

4

Учень (учениця) вміє в основному логічно розпочинати
та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи
обмежений словниковий запас та елементарні
граматичні структури. На запит співрозмовника дає
елементарну оціночну інформацію, відображаючи
власну точку зору

5

Учень (учениця) вміє в основному логічно побудувати
невеличке монологічне висловлювання та діалогічну
взаємодію, допускаючи незначні помилки при
використанні лексичних одиниць. Всі звуки в потоці
мовлення вимовляються правильно

6

Учень (учениця) упевнено розпочинає, підтримує,
відновлює та закінчує розмову у відповідності з
мовленнєвою ситуацією. Всі звуки в потоці мовлення
вимовляються правильно

7

Учень (учениця) вміє 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

8

Учень (учениця) вміє 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 у
відповідності з комунікативним завданням
використовувати лексичні одиниці і граматичні
структури, не допускає фонематичних помилок
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9

Учень (учениця) вміє логічно висловлюватися у межах
вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного,
почутого або побаченого, підтримувати бесіду,
вживаючи розгорнуті репліки, у відповідності з
комунікативним завданням використовує лексичні
одиниці і граматичні структури, не допускає
фонематичних помилок

10

Учень (учениця) вміє без підготовки висловлюватися і
вести бесіду в межах вивчених тем, використовує
граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності
з комунікативним завданням, не допускає
фонематичних помилок

11

Учень (учениця) вміє логічно і в заданому обсязі
побудувати монологічне висловлювання та діалогічну
взаємодію, використовуючи граматичні структури і
лексичні одиниці у відповідності до комунікативного
завдання, не допускаючи при цьому фонематичних
помилок

12

Учень (учениця) вміє вільно висловлюватись та вести
бесіду в межах вивчених тем, гнучко та 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 *
Рівень
Бал
навчальних и
досягнень

I.
Початкови
й

Критерії оцінювання
навчальних досягнень

Грамотність
Припустима Припустима
кількість
кількість
орфографічн лексичних,
их помилок граматичних
та
стилістичних
помилок

1

Учень (учениця) вміє писати
вивчені слова. допускаючи
при цьому велику кількість
орфографічних помилок

8

9

2

Учень (учениця) вміє писати
вивчені словосполучення

6

9
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Достатній

3

Учень (учениця) вміє писати
прості непоширені речення
відповідно до комунікативної
задачі проте зміст
повідомлення недостатній за
обсягом для розкриття теми
та інформативно насичений

6

8

4

Учень (учениця) вміє
написати листівку за зразком,
проте використовує
обмежений запас лексики та
граматичних структур,
допускаючи помилки, які
утруднюють розуміння
тексту

6

6

5

Учень (учениця) вміє
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

4-5

5

6

Учень (учениця) вміє
написати коротке
повідомлення/ листа за
зразком у відповідності до
поставленого
комунікативного завдання,
при цьому вжито недостатню
кількість з'єднувальних кліше
та посередня різноманітність
вжитих структур, моделей
тощо

4-5

5

7

Учень (учениця) вміє
написати коротке
повідомлення за вивченою
темою за зразком у
відповідності до заданої
комунікативної ситуації,

4

4
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допускаючи при цьому ряд
помилок при використанні
вивчених граматичних
структур. Допущені помилки
не порушують сприйняття
тексту у роботі вжито
ідіоматичні звороти,
з'єднувальні кліше,
різноманітність структур,
моделей тощо
8

Учень (учениця) вміє 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

3

3

9

Учень (учениця) вміє
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

3

2

10

Учень (учениця) вміє
написати повідомлення,
висловлюючи власне
ставлення до проблеми,
написати особистого листа,
при цьому правильно
використовуючи вивчені
граматичні структури у
відповідності до

2

1
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комунікативного завдання
використовуючи достатню
кількість ідіоматичних
зворотів, з'єднувальних
кліше, моделей тощо
IV.
Високий

11

Учень (учениця) вміє
написати повідомлення,
правильно використовуючи
лексичні одиниці в рамках
тем, пов'язаних з
повсякденним життям.
надаються при наявності
несуттєвих орфографічних,
які не порушують акту
комунікації (британський або
американський варіанти
орфографії, орфографічні
помилки в географічних
назвах тощо)

12

Учень (учениця) вміє надати
в письмовому вигляді
інформацію у відповідності з
комунікативним завданням,
висловлюючи власне
ставлення до проблеми, при
цьому правильно
використовуючи лексичні
одиниці та граматичні
структури

1-2

* 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.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
Внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів (наказ
Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008), а саме: уточнені схеми
і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить
компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти
комунікативної компетенції в якості об’єктів контролю.
Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність,
тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг исловлювань монологічного
висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика,
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лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового
повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична
насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається
вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу
навчального закладу.
Основними видами оцінювання з іноземноїмови є поточне, тематичне,
семестрове, річнеоцінювання та підсумкова державна атестація. Більшість
прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих
параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне
оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний
тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки
робочихз ошитів не враховуються.
Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці
семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння,
читання, письмо). До журналу робиться, наприклад, такий запис:
5.12.
Аудіюв.

18.12.
22.12.
Говор. Читання.

25.12.
Письмо

Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного та семестрового
оцінювання.
Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням
рекомендується мати зошити:
- з першого року навчаня (2 клас) – 2 зошити один з яких може бути на друкованій
основі;
-для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не
заводяться.
При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 класи)
вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу
тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи
перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.
В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з таким
розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.
Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і
ставить підпис та дату перевірки.
Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в
журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається
запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета».
Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних
вимог: писати акуратно та розбірливо; записувати дату виконання роботи (число
та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так як це прийнято у
країні мова котрої вивчається. Після дати необхідно вказати де виконується
робота (класна чи домашня робота), вказати номер вправи або вид роботи, що
виконується.
Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.
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Критерії оцінювання навчальних досягнень із української та зарубіжної
літератури.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної
літератури та літератур національних меншин має здійснюватися за такими
критеріями:
Рівні
навчальних Бали
досягнень
I. Початковий 1

2

3

II. Середній

4

5

6

ІІІ. Достатній

7

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 з нього окремим реченням (називає
окремі факти з життя і 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 і доводить його одним-двома аргументами,
завершує відповідь простим узагальненням, дає
визначення літературних термінів
Учень (учениця) знає зміст твору, може переказати значну
його частину, з допомогою вчителя виділяє головні
епізоди, уміє формулювати думки, називає риси характеру
літературних героїв, встановлює окремі причиновонаслідкові зв'язки, дає визначення літературних термінів з
прикладами
Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу
літературного твору за поданим учителем зразком,
наводить окремі приклади з тексту
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8

9

ІV. Високий

10

11

12

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 та 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,
вміннями й навичками комплексного аналізу художнього
твору, використовує засвоєні факти для виконання
нестандартних завдань, самостійно формулює проблему й
вирішує шляхи її розв'язання, висловлює власні думки,
самостійно оцінює явища літератури й 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 навчальних завдань, до перенесення
набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, має
схильність до літературної творчості

Критерії оцінювання навчальних досягнень з історії.
При оцінюванні навчальних досягнень з історії за основу береться: –
поступове зростання рівня вимог до учнів від класу до класу відповідно до рівня
набуття учнями ключових та предметних компетентностей; – рівень оволодіння
основними питаннями змісту та переліком вмінь і навичок, що їх учні мають
набути під час вивчення курсів історії України та всесвітньої історії відповідно з
врахуванням вікових особливостей пізнавального процесу школярів.
Рівні
навчальних Бали
досягнень
І. Початковий 1

Критерії навчальних досягнень учнів
Учень може назвати одну-дві події, дати, історичні
постаті чи історико-географічні об’єкти.
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Учень 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.
3
Учень може двома-трьома простими реченнями
розповісти про історичну подію чи постать; впізнати її за
описом; співвіднести рік зі століттям, століття - з
тисячоліттям ; має загальне уявлення про історичну
карту.
4 Учень може репродуктивно відтворити невелику частину
навчального матеріалу теми, пояснюючи історичні
терміни, подані у тексті підручника, називаючи одну-дві
основні дати; показуючи на карті історико-географічний
об’єкт.
5
Учень з допомогою вчителя може відтворити основний
зміст навчальної теми, визначати окремі ознаки
історичних понять, називати основні дати; показувати на
історичній карті основні місця подій.
6
Учень може самостійно відтворювати фактичний
матеріал теми, давати стислу характеристику історичній
постаті, встановлювати послідовність подій;
користуватись за допомогою вчителя наочними та
текстовими джерелами історичної інформації.
7
Учень послідовно і логічно відтворює навчальний
матеріал теми, виявляє розуміння історичної
термінології, характеризує події (причини, наслідки,
значення), виокремлює деякі ознаки явищ та процесів;
«читає» історичні карти з допомогою їх легенди;
використовує історичні документи як джерело знань.
8
Учень 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.
9 Учень вільно оперує навчальним матеріалом, узагальнює
окремі факти і формулює нескладні висновки,
обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає порівняльну
характеристику історичних явищ, самостійно встановлює
причинно-наслідкові зв’язки; синхронізує події у межах
курсу, аналізує зміст історичної карти.
10 Учень використовує набуті знання для вирішення нової
навчальної проблеми; виявляє розуміння історичних
2

ІІ. Середній

ІІІ. Достатній

ІV. Високий
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процесів; робить аргументовані висновки, спираючись на
широку джерельну базу; рецензує відповіді учнів;
співставляє і систематизує дані історичних карт;
синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії.
11
Учень володіє глибокими знаннями, може вільно та
аргументовано висловлювати власні судження,
аналізувати історичну інформацію, співвідносити
історичні процеси з періодом на основі наукової
періодизації історії.
12 Учень у повному обсязі опанував програмовий матеріал,
що дає йому змогу відповідно до вікових особливостей
презентувати власну інтерпретацію історичних явищ.
Застосування на практиці критеріїв навчальних досягнень учнів потребує
обов’язкового врахування вікових особливостей учнів та особливостей
навчальних курсів.

























КЛАСИФІКАЦІЯ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ З ІСТОРІЇ
аналізувати інформацію;
виділяти головні ідеї в тексті чи розповіді вчителя;
синтезувати засвоєну інформацію;
співставляти та порівнювати однотипні явища, інформацію з різних джерел;
оцінювати окремі факти, події;
формулювати нескладні висновки та узагальнення;
аналізувати та узагальнювати;
будувати доказ чи спростування;
давати визначення понять на основі вивченого матеріалу;
визначати головне та другорядне, об’єктивне та суб’єктивне
самостійно будувати відповідь, використовуючи різні джерела знань;
давати усний відгук на відповідь однокласника;
писати коротке оповiдання про подію;
оцінювати власну відповідь;
складати оповідання (письмово або усно) по картині;
готувати повідомлення і доповіді та виступати перед однокласниками;
брати участь в дискусії, аргументувати власну позицію з посиланням на
джерело;
давати усний відгук на повідомлення і доповіді інших учнів;
визначати дати і хронологічні межі подій;
співвідносити рік зі століттям, століття з тисячоліттям;
співвідносити дати подій з певним перiодом історії;
правильно користуватися лінією часу;
встановлювати послiдовність та синхронність історичних подій;
складати хронологічні таблиці;
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синхронізувати події історії України та всесвітньої історії;
складати синхроністичні таблиці;
визначати географічне положення країни, рельєф місцевості;
показувати на карті місця історичних подій;
читати історичну карту, правильно використовуючи знання легенди карти;
виконувати завдання на контурній карті;
використовувати карту як джерело інформації при характеристиці
історичних подій, явищ, процесів;
 користуючись картою, визначати причини та наслідки історичних подій,
пов’язані з геополiтичними чинниками і факторами навколишнього
середовища;
 самостійно здобувати інформацію з тексту та позатекстових компонентів
підручника з історії;
 аналізувати нескладні та адаптовані джерела історичної інформації;
 визначати, застосовувати історичні терміни та поняття, конкретизуючи
поняття на прикладах чи визначаючи ознаки поняття на основі аналізу
фактів;
 розповідати про історичні події й явища та описувати їх;
 давати історичну характеристику видатним діячам;
 формулювати емоційно-ціннісну оцінку історичних подій і діяльності
історичних осіб;
 визначати причини, сутність, наслідки та значення історичних явищ та
подій;
 складати порівняльну та узагальнюючу характеристику явищ, процесів;
 складати нескладні таблиці та схеми і будувати відповідь на основі схеми
чи таблиці.
 складати різні типи планів;
 користуватись словниками;
 розповідати на основі плану.
 виділяти сутнісні ознаки історичного періоду чи етапу.
 використовувати картографічну інформацію для пояснення розвитку
міжнародних відносин, полiтичних інтересів тієї чи іншої країни.
 висловлювати власну точку зору щодо історичної інформації й
обґрунтовувати її;
 відокремлювати упереджену інформацію від неупередженої.
Критерії оцінювання навчальних досягнень з курсу «Людина і світ».
Під час оцінювання навчальних досягнень курсу «Людина і світ»
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.
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Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за
критеріями, наведеними в таблиці.
Рівні
навчальних Бали
Критерії навчальних досягнень учнів
досягнень
І. Початковий 1
Учень (учениця) усно в загальних рисах відтворює одиндва 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
7
Учень (учениця) самостійно відтворює окрему частину
ІII. Достатній
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
8
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
9
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
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IV. Високий

правове явище; самостійно розв'язувати юридичні задачі
середнього рівня складності
10
Учень (учениця) вільно викладає правові питання,
застосовуючи необхідну юридичну термінологію; уміє
вирішувати за допомогою вчителя тестові завдання вищого
рівня; самостійно складати таблиці, структурно-логічні
схеми з правових питань, аналізувати правові ситуації,
дати відгук (рецензію) на відповідь іншого учня
11 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)
12
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

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики.
Складовими навчальних досягнень учнів із курсу математики є засвоєння
ними навчальної інформації, тобто теоретичного матеріалу, та навчальна
діяльність, що виражається в уміннях і навичках застосовувати набуті знання в
практичній роботі для розв'язування задач і вправ та в повсякденному житті
Засвоєння навчального матеріалу і навчальна діяльність учнів неоднорідні
й мають різнорівневий характер:
• початковий рівень, коли в результаті вивчення навчального матеріалу учень
може: назвати математичний об'єкт (вираз, формулу, геометричну фігуру,
символ), але тільки в тому випадку, коли цей об'єкт (його зображення, опис,
характеристика) запропоновано йому безпосередньо; з допомогою вчителя
виконувати елементарні завдання;
• середній рівень, коли учень може повторити інформацію, операції, дії, засвоєні
ним у процесі навчання, здатний розв'язувати завдання за зразком;
• достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання у стандартних
ситуаціях, уміє виконувати математичні операції, загальна методика і
послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання
змінені;
• високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього
ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому
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раніше способи розв'язування, тобто його діяльність має дослідницький
характер.
Засвоєння навчального матеріалу й формування навчальної діяльності
учнів підпорядковане принципу ієрархії рівнів, коли учень не може вийти на
новий, не оволодівши навчальними елементами (діями) на попередньому рівні.
Оцінювання якості математичної підготовки учнів здійснюється за двома
аспектами: рівень оволодіння теоретичними знаннями, який можна виявити у
процесі усного опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність
до застосування вивченого матеріалу під час розв'язування задач і вправ.
Оцінювання здійснюється в системі тематичного контролю знань, коли
бали виставляються за вивчення окремих тем, розділів та під час державної
атестації.
Критерії для підсумкового (тематичного) оцінювання навчальних
досягнень учнів
Початковий
1
Учень може розпізнати один із кількох запропонованих математичних об'єктів
(символів, виразів, геометричних фігур тощо), виділивши його серед інших;
прочитати й записати числа, переписати даний математичний вираз, формулу;
зобразити найпростіші геометричні фігури (намалювати ескіз)
2
Учень може виконати однокрокові дії з числами, найпростішими математичними
виразами; впізнати окремі математичні об'єкти і пояснити свій вибір
3
Учень може співвіднести дані або словесно описані математичні об'єкти з їхніми
суттєвими властивостями; з допомогою вчителя виконувати елементарні
завдання
Середній
4
Учень може відтворити означення математичних понять і формулювання
тверджень; назвати елементи математичних об'єктів; формулювати деякі
властивості математичних об'єктів; виконати за зразком завдання обов'язкового
рівня
5
Учень може проілюструвати означення математичних понять, формулювань
теорем і правил виконання математичних дій прикладами із пояснень учителя
або підручника; розв'язати завдання обов'язкового рівня за відомими
алгоритмами із частковим поясненням
б
Учень може проілюструвати означення математичних понять, формулювань
теорем і правил виконання математичних дій власними прикладами; самостійно
розв'язати завдання обов'язкового рівня з достатнім поясненням; записати
математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і навпаки
Достатній
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7
Учень може застосувати означення математичних понять та їх властивостей для
розв'язання завдань у знайомих ситуаціях; знає залежності між елементами
математичних об'єктів; самостійно виправляє вказані йому помилки; розв'язує
завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень
8
Учень володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; розв'язує
завдання, передбачені програмою, з частковим поясненням; частково аргументує
математичні міркування та розв'язування завдань
9
Учень вільно володіє визначеним програмою навчальним матеріалом;
самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях із достатнім поясненням;
виправляє допущені помилки; повністю аргументує обґрунтування
математичних тверджень; розв'язує завдання із достатнім
Високий
10
Знання, вміння і навички учня повністю відповідають вимогам програми,
зокрема, учень може усвідомити нові для нього математичні факти, ідеї, вміє
доводити передбачені програмою математичні твердження з достатнім
обґрунтуванням; від керівництвом учителя знаходить джерела інформації та
самостійно використовує їх; розв'язує завдання з повним поясненням і
обґрунтуванням
11
Учень може вільно і правильно висловлювати відповідні математичні
міркування, переконливо аргументувати їх; (Самостійно знаходити джерела
інформації та працювати 3 ними; може використовувати набуті знання і вміння
в незнайомих для нього ситуаціях; знає передбачені програмою основні методи
розв'язування завдання і вміє застосовувати їх 3 необхідним обґрунтуванням
12
Учень виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу
розв'язування математичної проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати
набуті знання; може розв'язувати нестандартні задачі і вправи
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики і
астрономії
Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку
особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки
формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань,
наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку
експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і
схильності до креативного мислення.
Тому складовими навчальних досягнень учнів з курсу фізики є не лише
володіння навчальним матеріалом у межах вимог навчальної програми і
здатність його відтворювати, а й уміння та навички знаходити потрібну
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iнформацiю, аналізувати її та застосовувати в стандартних i нестандартних
ситуаціях, мати власні оцінні судження.
Відповідно основною функцією оцінки є не контроль результатів і
підбиття підсумків, а стимулювання покращення якості досягнень учнів,
ефективний засіб зворотного зв’язку щодо ступеня власних досягнень і як засіб
самооцінювання.
Відтак оцінюванню підлягає:
1) рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час усного
чи письмового опитування, тестування;
2) рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач
різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних);
3) рівень володіння узагальненими експериментальними уміннями та навичками,
що їх можна виявити під час виконання лабораторних робіт i фізичного
практикуму;
4) зміст i якість творчих робіт учнів (навчальних проектів, творчих
експериментальних робіт, виготовлення приладів, комп’ютерне моделювання
фізичних процесів тощо).
Види усного опитування:
індивідуальне опитування передбачає розгорнуту відповідь учня на оцінку;
учень має не лише відтворити текст підручника чи розповідь учителя на
попередньому уроці, а й самостійно пояснити матеріал, довести наукові
положення, проілюструвати їх власними прикладами;
комбіноване опитування дає змогу перевірити знання відразу кількох учнів: один
відповідає усно, решта – за вказівкою вчителя виконує певні завдання; до нього
вдаються тоді, коли весь матеріал в основному засвоюється і необхідно
переконатися у тому; учитель аналізує матеріал разом з викликаним учнем, який
пояснює під час індивідуального опитування, водночас організовується робота
всіх учнів класу; їм можна запропонувати уважно вислухати й проаналізувати
відповідь однокласника; така активна робота може бути також оцінена;
фронтальне опитування сприяє систематизації знань, розвиває навчальну
активність учнів, але не враховує індивідуальний темп мислення, стимулює
прості відповіді; саме тому його необхідно поєднувати з груповим та
індивідуальним опитуванням;
групове опитування (проекти, усна самостійна робота в класі і вдома);
взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо.
Види письмового опитування:
 індивідуальне (виконання самостійних та контрольних робіт тощо);
 групове (розв’язування задач, тестів тощо).
Під час поточного оцінювання навчальних досягнень учнів слід
ураховувати:
 характеристики усної розгорнутої відповіді: правильність, логічність,
обґрунтованість, цілісність, ілюстрованість ;
 якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;
 сформованість загальнонавчальних умінь і навичок: аналізувати,
синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити
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висновки, здобувати інформацію з різноманітних джерел тощо; оцінювати
проміжні й кінцеві результати, розподіляти роботу над певним завданням
на етапи тощо;
 складність фізичних задач (уміння розв’язувати задачі, що передбачають
безпосереднє застосування закону за зразком; на застосування 12 законів
(залежностей) за зразком; комбіновані задачі на застосування 23 законів
(залежностей); з використанням «прихованих» (явно не заданих умовою
задачі) даних (у т.ч. й табличних значень окремих фізичних величин); на
пошук та застосування невідомого способу (методу) розв’язання задачі;
уміння складати фізичні задачі);
 досвід творчої діяльності (уміння приймати ефективні рішення в
проблемних ситуаціях, формулювати припущення; застосовувати знання і
вміння в нових умовах; знаходити можливості застосування знань і вмінь
поза школою);
 самостійність оцінних суджень.
Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється на розсуд
учителя з урахуванням оцінювання навчальної діяльності школярів, а саме:
уміння учнів працювати самостійно з навчальним матеріалом, а також у парах
або групах під час розв’язання навчальних проблем. Ці аспекти навчальної
діяльності є дуже важливими для розвитку ключових компетентностей
школярів.
Під час оцінювання групової роботи перевага надається вмінню
розподіляти роботу між учасниками й дотримуватися демократичного стилю
спілкування, який полягає в доброзичливому ставленні до однокласників,
уникненні авторитарних проявів, умінні тактовно допомогти іншому тощо.
Рівні
навчальних Бали
досягнень
Початковий
1

Середній

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Учень володіє навчальним матеріалом на рівні
розпізнавання явищ природи та природних об’єктів, за
допомогою вчителя відповідає на запитання, що
потребують відповіді «так» чи «ні»
2
Учень описує природні явища та природні об’єкти на
основі свого попереднього досвіду, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді
3
Учень за допомогою вчителя описує явище або його
частини без пояснень відповідних причин, називає фізичні
явища, розрізняє позначення окремих фізичних величин. За
допомогою вчителя проводить найпростіші розрахунки
4 Учень за допомогою вчителя описує явища, без пояснень
наводить приклади, що ґрунтуються на його власних
спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях
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10

11

учителя тощо. Проводить найпростіші розрахунки за
зразком
Учень описує явища, відтворює значну частину
навчального матеріалу, знає одиниці окремих фізичних
величин, записує основні формули, рівняння. Проводить
найпростіші розрахунки самостійно. Демонструє вміння
вирішувати простіші побутові завдання (механіка, теплота,
електрика)
Учень може зі сторонньою допомогою пояснювати явища,
виправляти допущені неточності (власні, інших учнів),
виявляє елементарні знання основних положень (законів,
понять, формул). Розв’язує задачі на одну дію за зразком.
Демонструє вміння вирішувати простіші побутові завдання
(механіка, теплота, електрика)
Учень може пояснювати явища, виправляти допущені
неточності, виявляє знання i розуміння основних положень
(законів, понять, формул, теорій). Розв’язує задачі на однудві дії самостійно. Демонструє вміння вирішувати простіші
побутові завдання (механіка, теплота, електрика),
демонструє знання про похибки вимірювань
Учень уміє пояснювати явища, аналізувати, узагальнювати
знання, систематизувати їх, зі сторонньою допомогою
(вчителя, однокласників тощо) робити висновки. розв’язує
задачі на двітри дії самостійно. Демонструє вміння
вирішувати простіші побутові завдання (механіка, теплота,
електрика), демонструє знання про похибки вимірювань
Учень вільно володіє вивченим матеріалом у стандартних
ситуаціях, наводить приклади його практичного
застосування та аргументи на підтвердження власних
думок. Розв’язує задачі на тричотири дії самостійно
Учень вільно володіє вивченим матеріалом, уміло
послуговується науковою термінологією, вміє знаходити та
опрацьовувати наукову інформацію (нові факти, описи
явищ, ідеї), самостійно використовувати її. Розв’язує задачі
на п’ять шість дій самостійно. Демонструє вміння
вирішувати побутові завдання (механіка, теплота,
електрика), демонструє знання про похибки вимірювань
Учень на високому рівні опанував програмовий матеріал,
самостійно, у межах чинної програми оцінює різноманітні
явища, факти, теорії, використовує здобуті знання i вміння
у нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання.
Розв’язує комбіновані задачі, що потребують володіння
навчальним матеріалом різних тем з фізики. Демонструє
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вміння вирішувати побутові завдання (механіка,т еплота,
електрика), демонструє знання про похибки вимірювань
12
Учень вільно володіє програмовим матеріалом, виявляє
здібності, вміє самостійно поставити мету дослідження (як
експериментального, так і теоретичного), вказує шляхи її
реалізації, робить аналіз та висновки. Розв’язує
комбіновані задачі, що потребують володіння навчальним
матеріалом різних тем з фізики. Демонструє вміння
вирішувати реальні повсякденні завдання (механіка,
теплота, електрика). Демонструє знання про правила
безпеки, похибки вимірювань
Оцінювання рівня оволодіння учнями певною сукупністю умінь, які в
цілому складають узагальнене експериментальне вміння здійснюється за
результатами виконання фронтальних лабораторних робіт, експериментальних
задач, робіт фізичного практикуму або підсумкової лабораторної чи
експериментальної роботи. При цьому необхідно враховувати вміння учня:
a) уміння планувати експеримент, тобто формулювати його мету,
визначати експериментальний метод і давати йому теоретичне обґрунтування,
складати план досліду й визначати найкращі умови для його проведення,
обирати оптимальні значення вимірюваних величин та умови спостережень,
враховуючи наявні експериментальні засоби;
б) уміння підготувати експеримент, тобто обирати необхідне обладнання й
вимірювальні прилади, збирати дослідні установки чи моделі, раціонально
розташовувати прилади, досягаючи безпечного проведення досліду;
в) уміння спостерігати, визначати мету й об’єкт спостереження,
встановлювати характерні ознаки перебігу фізичних явищ і процесів, виділяти
їхні суттєві ознаки;
г) уміння вимірювати фізичні величини, користуватися різними
вимірювальними приладами й мірами, тобто визначати ціну поділки шкали
приладу, знімати покази приладу;
ґ) уміння обробляти результати експерименту, обчислювати значення
величин, похибки вимірювань, креслити схеми дослідів, складати таблиці
одержаних даних, готувати звіт про проведену роботу, записувати значення
фізичних величин у стандартизованому вигляді тощо;
д) уміння інтерпретувати результати експерименту, описувати
спостережувані явища й процеси, застосовуючи фізичну термінологію, подавати
результати у вигляді формул і рівнянь, функціональних залежностей, будувати
графіки, робити висновки про проведене дослідження на основі поставленої
мети.
Обов’язковим при оцінюванні для всіх рівнів є врахування дотримання
учнями правил безпеки життєдіяльності під час виконання фронтальних
лабораторних робіт чи робіт фізичного практикуму.
Оскільки виконання навчальних проектів передбачає інтегровану
дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних
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результатів за консультативної допомоги вчителя, то найвищої оцінки за такі
види роботи може заслуговувати учень, що не лише виявляє знання, а й
демонструє здатність і досвід ефективного застосування цих знань у
запропонованій йому штучній ситуації. Оцінювання такого виду діяльності
здійснюється індивідуально, за самостійно виконане учнем завдання. У зв’язку з
цим оцінки за навчальні проекти і творчі роботи виконують накопичувальну
функцію, можуть фіксуватися в портфоліо і враховуються при виведенні
тематичної оцінки.
Критерії оцінювання навчальних досягнень з біології
При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології враховується:
– рівень оволодіння біологічними ідеями, що становлять важливу складову
загальнолюдської культури;
– обсяг відтворення знань, рівень розуміння навчального матеріалу;
– самостійність суджень, систематизація та глибина знань;
– дієвість знань, уміння застосовувати їх у практичній діяльності з метою
розв’язування практичних задач;
– уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;
– рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та
дослідження природи.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології здійснюються за
характеристиками, наведеними в таблицях 1 і 2.

Рівні
Бали
навчальних
досягнень
Початковий
1

2

3

Середній

4

Таблиця 1
Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Учень (учениця) за допомогою вчителя або з
використанням підручника (робочого зошита) розпізнає і
називає окремі біологічні об’єкти
Учень (учениця) за допомогою вчителя або з
використанням підручника (робочого зошита) називає
окремі ознаки біологічних об'єктів; наводить елементарні
приклади біологічних об'єктів
Учень (учениця) відтворює окремі факти; за допомогою
вчителя або з використанням підручника (робочого
зошита) характеризує окремі ознаки біологічних об'єктів;
відповідає на запитання, що потребують однослівної
відповіді (наприклад так або ні); допускає суттєві
біологічні помилки
Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює
незначну частину навчального матеріалу; дає визначення
окремих біологічних понять, неповну характеристику
загальних ознак біологічних об’єктів, допускаючи
несуттєві біологічні помилки
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Учень (учениця) відповідаючи на запитання вчителя
відтворює основний зміст навчального матеріалу;
характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів, дає
визначення окремих біологічних понять, описує біологічні
об’єкти за планом, допускаючи несуттєві біологічні
помилки; проводить та описує спостереження; за
допомогою вчителя виконує прості біологічні дослідження
та описує їх результати; за допомогою вчителя розв’язує
прості типові біологічні вправи і задачі
Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює
навчальний матеріал, відповідає на окремі запитання;
частково пояснює відповідь прикладами, що наведені у
підручнику; у цілому правильно вживає біологічні
терміни; характеризує будову та функції окремих
біологічних об’єктів за планом з незначними
неточностями; за зразком розв’язує прості типові
біологічні вправи і задачі
Учень (учениця) самостійно відтворює основну частину
навчального матеріалу, використовуючи необхідну
термінологію; розкриває суть біологічних понять,
допускаючи у відповідях неточності; за визначеними
ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища; виконує
прості біологічні дослідження та описує їх результати; з
допомогою вчителя формулює висновки
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; пояснює причинно-наслідкові зв’язки;
застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях;
розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись
алгоритмом
Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал та
відповідає на поставлені запитання; аналізує інформацію,
за допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові
зв’язки; самостійно розв’язує типові біологічні вправи і
задачі; використовує знання у стандартних ситуаціях;
виправляє помилки; уміє працювати зі схемами,
графіками, малюнками, таблицями, атласамивизначниками, натуральними біологічними об’єктами та їх
моделями; виконує прості біологічні дослідження та
пояснює їх результати; виявляє емоційно-ціннісне
ставлення до живої природи
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Учень (учениця) логічно та усвідомлено відтворює
навчальний матеріал у межах програми; розкриває суть
біологічних явищ, процесів, пояснює відповіді
прикладами; дає порівняльну характеристику біологічним
об’єктам і явищам з визначенням подібності й відмінності;
аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причиннонаслідкові зв’язки; використовує знання у нестандартних
ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати
відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій
11 Учень (учениця) виявляє міцні й глибокі знання з біології
у межах програми; самостійно аналізує і розкриває
закономірності живої природи, пояснює прикладами, що
ґрунтуються на власних спостереженнях; дає порівняльну
характеристику біологічним явищам з поясненням причин
подібностей й відмінностей; встановлює і обґрунтовує
причинно-наслідкові зв’язки; визначає можливості
практичного застосування результатів дослідження;
виявляє переконання і активно проявляє ціннісні
орієнтації, здійснюючи вибір завдань і рішень
12
Учень (учениця) виявляє системні знання з біології,
усвідомлено використовує їх у стандартних та
нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує біологічні
явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них;
використовує знання з інших предметів для виконання
ускладнених завдань; знаходить та використовує додаткові
джерела інформації для виконання навчального завдання;
уміє виокремити проблему і визначити шляхи її
розв’язання, приймати рішення, аргументувати власне
ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, бере
участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань
10

Оцінювання лабораторних і практичних робіт
При оцінюванні лабораторних і практичних робіт враховується:
– обсяг виконання завдань роботи;
– наявність помилок, їх кількість;
– оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків
біологічних об’єктів, охайність тощо);
– для лабораторних робіт наявність і зміст висновків (відповідність меті та
змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність тощо);
– для практичних робіт наявність і зміст звіту про роботу;
– рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання
висновків (написання звіту).
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Таблиця 2
Рівні
навчальних Бали
досягнень
Початковий
1

2

3

Середній

4

5

6

Достатній

7

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
Учень (учениця) за допомогою вчителя або з
використанням підручника (робочого зошита) розпізнає і
називає окремі біологічні об’єкти
Учень (учениця) за допомогою вчителя або з
використанням підручника (робочого зошита) називає
окремі ознаки біологічних об'єктів; наводить елементарні
приклади біологічних об'єктів
Учень (учениця) відтворює окремі факти; за допомогою
вчителя або з використанням підручника (робочого
зошита) характеризує окремі ознаки біологічних об'єктів;
відповідає на запитання, що потребують однослівної
відповіді (наприклад так або ні); допускає суттєві
біологічні помилки
Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює
незначну частину навчального матеріалу; дає визначення
окремих біологічних понять, неповну характеристику
загальних ознак біологічних об’єктів, допускаючи
несуттєві біологічні помилки
Учень (учениця) відповідаючи на запитання вчителя
відтворює основний зміст навчального матеріалу;
характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів, дає
визначення окремих біологічних понять, описує біологічні
об’єкти за планом, допускаючи несуттєві біологічні
помилки; проводить та описує спостереження; за
допомогою вчителя виконує прості біологічні дослідження
та описує їх результати; за допомогою вчителя розв’язує
прості типові біологічні вправи і задачі
Учень/учениця самостійно, але неповно відтворює
навчальний матеріал, відповідає на окремі запитання;
частково пояснює відповідь прикладами, що наведені у
підручнику; у цілому правильно вживає біологічні
терміни; характеризує будову та функції окремих
біологічних об’єктів за планом з незначними
неточностями; за зразком розв’язує прості типові
біологічні вправи і задачі
Учень/учениця самостійно відтворює основну частину
навчального матеріалу, використовуючи необхідну
термінологію; розкриває суть біологічних понять,
допускаючи у відповідях неточності; за визначеними
ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища; виконує
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Високий

прості біологічні дослідження та описує їх результати; з
допомогою вчителя формулює висновки
8
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; пояснює причинно-наслідкові зв’язки;
застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях;
розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись
алгоритмом
9
Учень/учениця вільно відтворює навчальний матеріал та
відповідає на поставлені запитання; аналізує інформацію,
за допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові
зв’язки; самостійно розв’язує типові біологічні вправи і
задачі; використовує знання у стандартних ситуаціях;
виправляє помилки; уміє працювати зі схемами,
графіками, малюнками, таблицями, атласамивизначниками, натуральними біологічними об’єктами та їх
моделями; виконує прості біологічні дослідження та
пояснює їх результати; виявляє емоційно-ціннісне
ставлення до живої природи
10
Учень/учениця логічно та усвідомлено відтворює
навчальний матеріал у межах програми; розкриває суть
біологічних явищ, процесів, пояснює відповіді
прикладами; дає порівняльну характеристику біологічним
об’єктам і явищам з визначенням подібності й відмінності;
аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причиннонаслідкові зв’язки; використовує знання у нестандартних
ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати
відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій
11 Учень/учениця виявляє міцні й глибокі знання з біології у
межах програми; самостійно аналізує і розкриває
закономірності живої природи, пояснює прикладами, що
ґрунтуються на власних спостереженнях; дає порівняльну
характеристику біологічним явищам з поясненням причин
подібностей й відмінностей; встановлює і обґрунтовує
причинно-наслідкові зв’язки; визначає можливості
практичного застосування результатів дослідження;
виявляє переконання і активно проявляє ціннісні
орієнтації, здійснюючи вибір завдань і рішень
12
Учень/учениця виявляє системні знання з біології,
усвідомлено використовує їх у стандартних та
нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує біологічні
явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них;
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використовує знання з інших предметів для виконання
ускладнених завдань; знаходить та використовує додаткові
джерела інформації для виконання навчального завдання;
уміє виокремити проблему і визначити шляхи її
розв’язання, приймати рішення, аргументувати власне
ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, бере
участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з екології.
При оцінюванні рівня навчальних досягнень з екології враховується:
- рівень оволодіння екологічними ідеями, що становлять важливу складову
загальнолюдської культури: рівні організації живої природи, 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
Бали
досягнень учнів
1
I. Початковий

2

3

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Учень (учениця) з допомогою вчителя або з
використанням підручника (робочого зошита)
розпізнає і називає окремі біологічні та екологічні
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 та екологічних 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 та екологічних об’єктів; відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді; за
інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно
виконує лабораторні та практичні роботи без
належного оформлення
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II. Середній

4

5

6

III. Достатній

7

8

Учень (учениця) з допомогою вчителя або з
використанням підручника відтворює незначну
частину навчального матеріалу, дає визначення
окремих екологічних понять, дає неповну
характеристику загальних ознак екологічних 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 екологічних
об’єктів; дає визначення окремих екологічних 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 та екологічні
терміни; характеризує будову та функції окремих
екологічних об’єктів за планом; у відповідях допускає
помилки; розв’язує прості типові 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 понять;
характеризує основні положення біологічної та
екологічної науки, допускаючи у відповідях
неточності; розв’язує прості типові вправи і задачі
звертаючись за 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
об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює
відмінності між ними; виправляє допущені помилки;
розв’язує типові вправи і задачі користуючись
алгоритмом; за інструкцією виконує лабораторні та
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9

IV. Високий

10

11

12

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 причинно-наслідкові
зв’язки; дає порівняльну характеристику об’єктам
явищам і процесам живої природи; розв’язує
стандартні пізнавальні завдання; виправляє власні
помилки; самостійно розв’язує типові 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 та екологічних явищ, процесів; аналізує,
систематизує, узагальнює, встановлює причиннонаслідкові зв’язки; використовує знання у
нестандартних ситуаціях; самостійно розв’язує
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 програми; обґрунтовано
відповідає на запитання; самостійно аналізує і
розкриває закономірності живої природи; наводить
приклади, що ґрунтуються на власних
спостереженнях; оцінює явища, закони; виявляє і
обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки;
аргументовано використовує знання у нестандартних
ситуаціях; самостійно розв’язує 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
екології; вільно відповідає на ускладнені запитання, з
використанням міжпредметних зв’язків; самостійно
характеризує явища і процеси, виявляє особисту
позицію щодо них; уміє виокремити проблему і
визначити шляхи її розв’язання; користується
джерелами інформації, рекомендованими вчителем;
вільно розв’язує вправи і задачі різного рівня
складності відповідно до навчальної програми;
ретельно виконує лабораторні та практичні роботи,
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оформляє їх, робить самостійні обґрунтовані
висновки
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії
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).
Рівні
навчальних Бали
досягнень
Початковий 1

2

3

Середній

4

5

6

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
Учень (учениця) називає окремі географічні явища та
об’єкти й за допомогою вчителя знаходить відмінності між
ними
Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального
матеріалу, має нечіткі уявлення про географічні об’єкти та
явища; з допомогою вчителя знаходить їх на карті.
Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу, з
допомогою вчителя виконує елементарні географічні
завдання використовуючи карту, самостійно називає окремі
географічні поняття
Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює основний
навчальний матеріал. Називає, відповідно до теми
конкретного уроку, компоненти географічної оболонки та
складові господарської діяльності; виконує за зразком
практичну роботу; під час відповіді користується
картографічним матеріалом
Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал,
здатний описувати географічні об’єкти чи явища за типовим
планом допускаючи помилки; знаходить на карті окремі
географічні об’єкти та явища, що передбачені навчальною
програмою
Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних
географічних положень, відтворює навчальний матеріал з
незначними порушенням послідовності характеристик
географічних об’єктів та явищ. На середньому рівні володіє
географічною номенклатурою
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Достатній

Високий

Учень (учениця) в цілому правильно відтворює навчальний
матеріал і має достатні географічні знання для вирішення
нескладних завдань. Має чіткі уявлення про природні та
суспільні явища; вміє спостерігати за навколишнім
середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом
8
Учень (учениця) відтворює основні географічні поняття,
встановлює найсуттєвіші географічні зв’язки і залежності
між природними та суспільними процесами і явищами.
Логічно відтворює засвоєний матеріал, допускаючи певні
неточності. Робить прості висновки. Застосовує здобуті
знання на практиці. Володіє обов’язковою географічною
номенклатурою.
9
Учень (учениця) добре володіє навчальним географічним
матеріалом, вміє його аналізувати, може застосовувати його
для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про
компоненти природи і просторову організацію господарства;
пояснює причинно-наслідкові зв’язки в природі і
господарській діяльності; вміло використовує
картографічний матеріал в ході роботи.
10 Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину
світу, здійснює оцінку природних і суспільних процесів та
явищ, передбачених навчальною програмою; розуміє
прикладний характер географічних знань, дає розгорнуту
відповідь та робить узагальнені висновки; вільно відбирає і
узагальнює необхідну географічну інформацію, оперує
більшістю географічних понять; використовує різні
картографічні джерела.
11
Учень (учениця) має глибокі знання про об’єкт вивчення,
застосовує наукову термінологію, аргументує свої
твердження і висновки, вміє працювати з різними
додатковими джерелами географічної інформації; на
високому рівні аналізує та використовує картографічний
матеріал.
12
Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними
знаннями, використовує міжпредметні зв’язки, 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.
7

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики та
комп’ютерних технологій
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До навчальних досягнень
оцінюванню, належить:

учнів

з

інформатики,

які підлягають

- теоретична база знань: уявлення про інформацію, її властивості, інформаційні
процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач за
допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення загального
та конкретно-предметного призначення, формулювання проблем і постановку
задач, побудову відповідних інформаційних моделей, основи алгоритмізації і
програмування, принципи будови та дії комп’ютера, уявлення про можливості
використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей.
- практичні навички: навички роботи з пристроями введення-виведення даних,
прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення –
програмами технічного обслуговування апаратної складової, операційними
системами, програмами для архівування файлів, антивірусними програмами,
редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки
комп’ютерних презентацій та публікацій, табличними процесорами, системами
управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, експертними
системами. мультимедійними комп’ютерними енциклопедіями, педагогічними
програмними засобами для комп’ютерної підтримки навчання з різних
предметів, програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок,
програмами для роботи з електронною поштою та телеконференціями, пошуку
потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових
сторінок тощо; навички складання, описування та реалізації найпростіших
алгоритмів і програм з використанням різних засобів їх подання, зокрема деякої
мови програмування.
Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється в двох
аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність до застосування
вивченого матеріалу у практичній діяльності.
Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами
діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень школярів з
інформатики, що відображено в таблиці і побудовано таким чином, що
досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для
попередніх рівнів знання, уміння і навички опановані учнем.
Рівні
навчальних
Бали
досягнень
учнів
І. Початковий
1

2

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Учень (учениця) розпізнає окремі об’єкти, явища і
факти предметної галузі; знає і виконує правила
техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною
технікою
Учень (учениця) розпізнає окремі об’єкти, явища і
факти предметної галузі та може фрагментарно
відтворити знання про них
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IV. Високий

10

Учень (учениця) має фрагментарні знання при
незначному загальному їх обсязі (менше половини
навчального матеріалу) при відсутності сформованих
умінь та навичок
Учень (учениця) має початковий рівень знань, значну
(більше половини) частину навчального матеріалу
може відтворити репродуктивно; може з допомогою
вчителя виконати просте навчальне завдання; має
елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері
Учень (учениця) має рівень знань вищий, ніж
початковий; може з допомогою вчителя відтворити
значну частину навчального матеріалу з елементами
логічних зв'язків; має стійкі навички виконання
елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері
Учень (учениця) знайомий з основними поняттями
навчального матеріалу; може самостійно відтворити
значну частину навчального матеріалу і робити певні
узагальнення; вміє за зразком виконати просте
навчальне завдання; має стійкі навички виконання
основних дій з опрацювання даних на комп'ютері
Учень (учениця) вміє застосовувати вивчений матеріал
у стандартних ситуаціях; може пояснити основні
процеси, що відбуваються під час роботи
інформаційної системи та наводити власні приклади на
підтвердження деяких тверджень; вміє виконувати
навчальні завдання, передбачені програмою
Учень (учениця) вміє аналізувати навчальний матеріал,
в цілому самостійно застосовувати його на практиці;
контролювати власну діяльність; самостійно виправити
вказані вчителем помилки; самостійно визначити
спосіб розв’язування навчальної задачі; вміє
використовувати довідкову систему
Учень (учениця): вільно володіє навчальним
матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє
систематизувати і узагальнювати отримані відомості;
самостійно виконує передбачені програмою навчальні
завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені
помилки; може аргументовано обрати раціональний
спосіб виконання навчального завдання; вільно володіє
клавіатурою
Знання, вміння і навички учня (учениця) повністю
відповідають вимогам державної програми. Учень
(учениця) володіє міцними знаннями, самостійно
визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності,
86

11

12

оцінює нові факти, явища; вміє самостійно знаходити
додаткові відомості та використовує їх для реалізації
поставлених перед ним навчальних цілей, судження
його (її) логічні і достатньо обґрунтовані; має певні
навички управління інформаційною системою
Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з
предмета; вміє планувати особисту навчальну
діяльність, оцінювати результати власної практичної
роботи; вміє самостійно знаходити джерела
різноманітних відомостей і використовувати їх
відповідно до мети і завдань власної пізнавальної
діяльності; використовує набуті знання і вміння у
нестандартних ситуаціях;
вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною
програмою; має стійкі навички управління
інформаційною системою
Учень (учениця) має стійкі системні знання та
продуктивно їх використовує; вміє вільно
використовувати нові інформаційні технології для
поповнення власних знань та розв’язування задач;
має стійкі навички управління інформаційною
системою у нестандартних ситуаціях

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з економіки
Відповідно до цілей економічної освіти оцінюванню підлягають
теоретичні знання учнів з основ теорії і вміння використовувати ці знання у
повсякденні, а саме: під час аналізу конкретних життєвих ситуацій і прийняття
рішення; розв’язання практичних завдань, пов’язаних з економічною
діяльністю людини, сім’ї, громади, держави; проведення порівняльного аналізу
економічних явищ тощо.
Рівні
навчальних
досягнень
І. Початковий

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

1

Учень (учениця) з допомогою вчителя впізнає
економічні явища побутового рівня, однослівно
відповідає на конкретні питання “так” чи “ні”, його
навчальна діяльність на уроках потребує постійної
консультації і контролю з боку вчителя
Учень (учениця) з допомогою вчителя розпізнає
одне із кількох запропонованих явищ, символів,
понять побутового рівня, формул, виділивши їх
серед інших, однослівно їх називає; відтворює деякі
факти побутового рівня; із допомогою вчителя вміє

2
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4

55

66

використати знання з математики для розв’язку
найпростіших побутових розрахункових завдань
Учень (учениця) з допомогою вчителя однослівно
відповідає на питання, відтворює незначну частку
теми в тому вигляді і в тій послідовності, в якій
вона була представлена на попередньому уроці;
вміє при постійному контролі і допомозі вчителя
виконати розрахункові в одну дію задачі побутового
рівня; в тестових завданнях співвіднести категорії,
явища та їх властивості
Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює
словами, близькими до тексту підручника,
означення економічних термінів, правил, законів;
частково відтворює текст підручника, у процесі
відповіді допускає окремі видозміни навчальної
інформації, ілюструючи відповідь прикладами, що
наводив вчитель; вміє виконати задачу в одну дію за
відомою формулою і усно її пояснити; правильно
обрати і використати необхідні математичні
формули
Учень (учениця) з допомогою вчителя дає
правильне визначення окремих економічних понять,
правил, законів; словесно описує економічні явища,
вказує на деякі їх властивості; відтворює всю тему
або її основну частину, ілюструючи відповідь
власними прикладами; учень (учениця) вміє
правильно виконати завдання в одну дію,
оформлюючи її без висновків; за інструкцією і з
допомогою вчителя намагається розв’язати
обчислювальні або графічні задачі у дві дії з
простим обґрунтуванням результату
Учень (учениця) відтворює тему відповідно до її
викладу в підручнику, ілюструючи власними
прикладами; розкриває суть економічних понять,
формул, законів, допускаючи у відповідях незначні
неточності; намагається співвіднести економічні
явища з їх характеристиками застосовувати окремі
прийоми логічного мислення (порівняння, аналіз,
висновок); вміє правильно розв’язувати задачі на
дві дії, при потребі звертаючись за консультацією
до вчителя, робить правильні висновки; може
здійснити частковий аналіз і порівняння
економічних явищ побутового рівня; прийняти
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рішення щодо власних економічних інтересів і
обґрунтувати його
Учень (учениця) без помилок відтворює зміст теми,
наводячи власні приклади; правильно розкриває
суть економічних понять, формул, законів; вміє
самостійно розв’язувати типові економічні графічні
і розрахункові задачі в одну – дві дії та вирішувати
якісні економічні завдання: робить аналіз,
порівняння, висновки, при потребі звертаючись до
вчителя; користується математичними знаннями для
розв’язання економічних задач
Учень (учениця) володіє навчальною інформацією,
яку вміє аналізувати, узагальнювати і
систематизувати; аргументовано відповідає на
поставлені питання і намагається відстояти свою
точку зору; вміє користуватися економічними
законами для розв’язування задач; будувати і
читати графіки; відбирати необхідну додаткову
інформацію для розв’язування типових завдань;
аргументовано, посилаючись на закони, правила,
формули, пояснювати деякі економічні процеси, що
відбуваються в особистому житті та житті родини
Учень (учениця) вільно володіє навчальним
матеріалом, наводить аргументи на підтвердження
своїх думок; може з допомогою вчителя відповідати
на питання, що потребують знання кількох тем; вміє
самостійно розв’язувати типові завдання,
виправляти допущені помилки; використовувати
різні джерела інформації, користуватися
статистичним матеріалом; знаходити і висвітлювати
практичне значення економічних знань для окремої
особи, родини
Учень (учениця) вільно володіє темою, має
ґрунтовні економічні знання; відповідає на питання,
що потребують знання кількох тем; оцінює окремі
нові факти, явища, ідеї; судження його логічні і
достатньо обґрунтовані; узагальнює і систематизує
матеріал в межах навчальної теми; самостійно
визначає окремі цілі власної навчальної діяльності;
ілюструє свою відповідь схемами, графіками,
прикладами з життя; проводить самоперевірку
виконаної роботи; може з найпростішим
обґрунтуванням пояснити розв’язування завдань
підвищеного (комбінованого) рівня
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Учень (учениця) має системні знання з економіки;
вміє керуватися економічними законами, які
впливають на прийняття рішень, прогнозувати
соціальні наслідки прийнятих рішень; прогнозувати
поведінку окремих людей, груп населення в різних
типах економічних систем; знаходити оригінальні
(нестандартні) підходи до розв’язання економічних
проблем і завдань; порівнювати економічні умови в
різних країнах, регіонах; пояснювати розв’язок
завдань підвищеного або комбінованого рівня
Учень (учениця) глибоко розуміє економічні закони
і категорії в межах навчальної програми; подає ідеї
згідно вивченого матеріалу, робить творчо
обґрунтовані висновки; визначає порядок особистої
навчальної діяльності, самостійно оцінює її
результати; вміє сформулювати економічну
проблему і запропонувати шляхи її вирішення;
вести дискусію з конкретного питання; розв’язувати
і пояснювати розв’язки задач високого рівня
складності; аналізувати економічні і соціальні
явища, користуючись відповідними документами
(законами, постановами, указами тощо)

11
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури
Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної
культури є контролююча, навчальна, діагностична і виховна.
Рівень навчальних досягнень (початковий, середній, достатній, високий) учитель
визначає за показником навчального нормативу основної групи та за технічними
показниками виконання рухової дії.
Головними вимогами під час виставлення балу за виконання рухових дій є
комплексне оцінювання знань, техніки виконання фізичних вправ за
сприятливих для учня умов та нормативних показників.
Обов’язковою умовою оцінювання є: здійснення особистісно-орієнтованого
підходу (створення умов, що відповідають особливостям розвитку учня, рівню
його фізичної підготовленості, стану здоров’я); своєчасне інформування учня
про результати його навчальних досягнень з коротким аналізом виконання ним
рухових дій.
Рівні
навчальних
досягнень учнів
І
Початковий

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

1

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з
предмета, необхідні для розрізнення та виконання
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2

3

ІІ
Середній

4

5

6

ІІІ
Достатній

7

8

9

певних елементів фізичних вправ з допомогою
вчителя
Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на
елементарному рівні, може розрізняти та виконувати
окремі елементи фізичних вправ з допомогою
вчителя
Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на
початковому рівні, розрізняє елементи техніки
виконання фізичних вправ, може виконувати
нормативний показник низького рівня
Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на
рівні, вищому за початковий, розрізняє елементи
техніки виконання фізичних вправ. Може
виконувати більшість елементів фізичних вправ з
незначними помилками
Учень (учениця) виявляє розуміння основних
положень навчального матеріалу. Може виконувати
технічно правильно окремі фізичні вправи, визначені
навчальною програмою
Учень (учениця) виявляє знання і розуміння
основних положень навчального матеріалу. Може з
допомогою вчителя аналізувати і виправляти
допущені помилки. Здатний виконувати окремі
контрольні навчальні нормативи та вправи
обов’язкових комплексних тестів оцінювання стану
фізичної підготовленості, виконувати більшість
елементів фізичних вправ з незначними помилками
Учень (учениця) виявляє знання і розуміння більшої
частини навчального матеріалу. Здатний
застосовувати навчальний матеріал для виконання
фізичних вправ, визначених навчальною програмою
Учень (учениця) має достатньо повні знання, вільно
застосовує вивчений матеріал, уміє аналізувати
допущені помилки й робити висновки. Володіє
технікою виконання фізичних вправ, виконує вправи
обов’язкових комплексних тестів оцінювання стану
фізичної підготовленості
Учень (учениця) вільно володіє навчальним
матеріалом, уміло застосовує його на практиці.
Виконує контрольні навчальні нормативи і вимоги,
вправи для обов’язкового повторення і домашніх
завдань
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ІV
Високий

10

11
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Учень (учениця) має повні, глибокі знання, вміло
володіє навчальним матеріалом, знає техніку
виконання фізичних вправ. Рівень умінь і навичок та
фізичної підготовленості дає змогу якісно
виконувати контрольні навчальні нормативи і
вимоги
Учень (учениця) володіє узагальненими, міцними
знаннями, технікою виконання фізичних вправ.
Уміло застосовує їх на практиці. Виконує контрольні
навчальні нормативи і вимоги на високому рівні
Учень (учениця) має узагальнені, системні знання,
інструктивні навички техніки виконання фізичних
вправ та обов’язкових комплексних тестів
оцінювання стану фізичної підготовленості

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Захист
Вітчизни»
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету
Рівень
Бали Критерії оцінювання якості знань, умінь і навичок
компетентності
учнів
1
2
3
І. Низький
1
Учень може розрізняти об’єкт вивчення і
рівень
відтворити деякі його елементи. Володіє
навчальним матеріалом на рівні елементарного
розпізнавання і відтворення окремих фактів,
елементів, об’єктів, що відтворюються учнем
окремими словами чи реченнями з постійною
допомогою викладача, виконує лише фрагменти
практичних завдань
2
Учень фрагментарно відтворює незначну частину
навчального матеріалу, має поверхові уявлення
про об’єкт вивчення, виявляє здатність викласти
думку на елементарному рівні, має елементарні
навички, практичні завдання виконує лише з
допомогою викладача
3
Учень відтворює менше половини навчального
матеріалу, за допомогою викладача виконує
елементарні завдання, розрізняє елементи техніки
виконання нормативних вимог і здатний виконати
незначну їх частину
ІІ. Середній
4
Учень знає близько половини навчального
рівень
матеріалу, здатний відтворювати його не в
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5

6

Ш. Достатній
рівень

7

8

9

ІУ. Високий
рівень

10

повному обсязі відповідно до тексту підручника
або пояснення викладача, його вміння і навички
дають змогу виконувати практичні дії на рівні
нижчої межі середнього рівня нормативного часу
Учень розуміє основний навчальний матеріал,
здатний дати визначення понять, але допускає
помилки. За допомогою викладача може логічно
відтворювати значну його частину, його уміння і
навички дають змогу виконувати практичні дії на
рівні середньої межі нормативного часу
Учень виявляє знання і розуміння основних
положень навчального матеріалу, відповіді його
правильні, він може відтворити значну частину
теоретичного матеріалу, за допомогою викладача
може його аналізувати, порівнювати та робити
висновки, здатний виконувати контрольні
нормативи на рівні вищої межі середнього
нормативного часу
Учень виявляє знання і розуміння переважної
більшості навчального матеріалу, здатний
застосовувати його на рівні стандартних вимог,
частково контролювати власні навчальні дії,
рівень практичних умінь і навичок дає змогу
виконувати нормативи на рівні нижчої межі
достатнього нормативного часу
Знання учня достатньо повні, він вільно
застосовує вивчений матеріал у стандартних
ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки.
Самостійно застосовує теоретичні знання для
виконання практичних завдань. Виконує
нормативи на рівні середньої межі достатнього
нормативного часу.
Учень вільно володіє вивченим матеріалом, вміє
узагальнювати інформацію, застосовує її на
практиці, рівень умінь і навичок при виконанні
нормативів відповідає вищій межі достатнього
нормативного часу
Учень володіє глибокими, міцними знаннями,
здатний використовувати їх у нестандартних
ситуаціях. Виявляє творчі здібності, самостійно
визначає окремі цілі власної пізнавальної
діяльності, знаходить джерела інформації та
самостійно використовує їх при вирішенні
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поставлених завдань. Нормативи виконує на рівні
нижчої межі високого рівня
Учень володіє узагальненими знаннями з
предмета, вільно висловлює власні думки,
визначає програму особистої пізнавальної
діяльності без допомоги викладача знаходить
джерела інформації і використовує одержані
відомості відповідно до мети та завдань власної
пізнавальної діяльності. Нормативи виконує на
рівні середньої межі високого нормативного часу
Учень має системні знання, виявляє здатність
приймати творчі рішення, самостійно розвиває
власні обдарування і нахили, вміє самостійно
здобувати знання, рівень умінь і навичок дає
змогу виконувати нормативи на бездоганному
рівні та зі значним перевищенням високого рівня
нормативного часу

2. Індивідуальна оцінка визначається:
- 12 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ,
завдань, питань) оцінюється – 12 балів, а решта – не нижче 9 балів;
- 11 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ,
завдань, питань) оцінюється – 11-12 балів, а решта – не нижче 8 балів;
- 10 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ,
завдань, питань) оцінюється – 10-12 балів, а решта – не нижче 7 балів;
- 9 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ,
завдань, питань) оцінюється – 9-12 балів, а решта – не нижче 6 балів;
- 8 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ,
завдань, питань) оцінюється –8-12 балів, а решта – не нижче 5 балів;
- 7 балів – якщо не менше 50% перевірених нормативів (прийомів, вправ,
завдань, питань) оцінюється – 7-12 балів, а решта – не нижче 4 балів;
- 6 балів – якщо 50% перевірених нормативів (вправ, завдань, питань)
оцінюється 6-12 балів та один з них - не нижче 3 балів;
- 5 балів – якщо 50% перевірених нормативів (вправ, завдань, питань)
оцінюється 5-12 балів та один з них - не нижче 2 балів;
- 4 бали – якщо 50% перевірених нормативів (вправ, завдань, питань) оцінюється
4-12 балів та один з них - не нижче 1- 3 бали;
- 3 бали – якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань)
оцінюється на 3 бали;
- 2 бали – якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань)
оцінюється на 2 бали;
- 1 бал – якщо два і більше нормативів (прийомів, вправ, завдань, питань)
оцінюється, як 1 бал.
3. Оцінка за перший рік навчання, підсумкова оцінка учня за повний курс
предмету „Захист Вітчизни” та навчально-польові збори.
94

- 12 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної
підготовки – 12 балів, а з інших розділів не нижче 9 балів;
- 11 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної
підготовки – 11-12 балів, а з інших розділів не нижче 8 балів;
- 10 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної
підготовки – 10-12 балів, а з інших розділів не нижче 7 балів;
- 9 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної
підготовки – 9- 12 балів, а з інших розділів не нижче 6 балів;
- 8 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної
підготовки – 8 -12 балів, а з інших розділів не нижче 5 балів;
- 7 балів, якщо оцінки, отримані з тактичної, вогневої та прикладної фізичної
підготовки – 7-12 балів, а з інших розділів не нижче 4 бали;
-6 балів, якщо не більше, ніж з одного розділу, одержано оцінку 3 бали, а
тактична, вогнева та прикладна фізична підготовка оцінюється не менш як 6
балів;
- 5 балів, якщо не більше ніж з одного розділу, одержано оцінку 2 бали, а
тактична, вогнева та прикладна фізична підготовка оцінюється не менш як 5
балів;
- 4 бали, якщо не більше ніж з одного розділу, одержано оцінку 1 бал, а тактична,
вогнева та прикладна фізична підготовка оцінюється не менш як 4 бали;
- 3 бали, якщо з двох і більше розділів одержана оцінка 3 бали, або одна оцінка
3 бали з тактичної, вогневої чи прикладної фізичної підготовки;
- 2 бали, якщо з двох і більше розділів одержана оцінка 2 бали, або одна оцінка
2 бали з тактичної, вогневої чи прикладної фізичної підготовки;
- 1 бал, якщо з двох і більше розділів одержана оцінка 1 бал, або одна оцінка 1
бал з тактичної, вогневої чи прикладної фізичної підготовки.
Оцінка за виконання початкової вправи стрільби з автомата Калашникова не
впливає на загальну оцінку вогневої підготовки.

Розділ 9. Кадрове та матеріально-технічне
забезпечення освітньої програми
Кадрове забезпечення освітньої програми
Викладацьку роботу в гімназії забезпечують 66 учителів, з них 7 – за
сумісництвом. Постійно підвищується якісний склад педагогічних працівників.
Якісний склад педагогічних працівників гімназії на 01.06.2018:
 вища кваліфікаційна категорія – 43 (65,1%), у тому числі:
 педагогічне звання «учитель – методист» - 21 (31,8%);
 педагогічне звання «старший учитель» - 8 (12,1%);
 перша кваліфікаційна категорія – 10 (15,1%);
 друга кваліфікаційна категорія – 3 (6%);
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кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 8 (16,8%).

Усі вчителі викладають навчальні предмети у відповідності до своєї фахової
кваліфікації. Відповідно до закону України «Про освіту» гімназія забезпечує
підвищення кваліфікації педагогічних працівників не рідше, ніж один раз на
п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати, як з відривом, так і без
відриву від виробництва.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
Гімназія № 172 «Нивки» Шевченківського району міста Києва є закладом
загальної середньої освіти комунальної власності, ідентифікаційний код
юридичної особи – 26125684. Місцезнаходження юридичної особи – 03190,
м. Київ, вул. Ружинська, 30-32. Засновником та розпорядником коштів є
Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.
Основні показники матеріально – технічного забезпечення:
 загальна площа усіх приміщень – 3619 м²;
 кількість класних кімнат – 14;
 кількість навчальних кабінетів – 23;
 кількість комп’ютерних класів – 2;
 кількість комп’ютерів – 40;
 кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків – 6;
 кількість комп’ютерних навчальних програм – 14;
 число посадкових місць в їдальні – 100;
 кількість класів з інтерактивними поверхнями – 6;
 кількість класів з проектором – 23.
E гімназії створені кабінети – лабораторії хімії і фізики. У 2018 відкритий
Speaking Club як освітній простір для вивчення іноземних мов. Гімназія
забезпечена двома кабінетами інформаційних технологій. Усі комп’ютери мають
ліцензійне програмне забезпечення. Матеріально-технічне забезпечення
дозволяє у повній мірі реалізувати освітню програму гімназії.

Додаток 6 (складений за таблицями 1,5, 23 (для математичного профілю),
додатками 1, 9, 23 (для іноземної філології) до Типової освітньої програми,
затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. № 406
11-А
11-Б
Разом
іноземна
Навчальні предмети
Математичний
філологія
Українська мова
Українська література
Англійська мова

2
2
5
96

1+1
2
3+2

4
4
10

Німецька мова
Зарубіжна література
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта: економіка
Людина і світ
Художня культура
Алгебра
Геометрія
Астрономія
Біологія
Фізика
Хімія
Екологія
Технології
Основи інформатики
Фізична культура
Захист Вітчизни
Разом
Додатковий час
Основи ділового спілкування
іноземною мовою
Країнознавство
Гранично допустиме навантаження
на учня
Практикум із синтаксису
української мови
Література Великої Британії та
Сполучених Штатів Америки
Історія України
Розв'язування прикладних задач з
математики
Разом
Всього фінансується

97

3
3
1,5+0,5
1
1

1
1,5
1
1

3
4
3,5
2
2

0,5
0,5
2
1+1
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
2
1
32,0

0,5
0,5
5
4
0,5
1,5
2,5
1
0,5
0,5
1
2
1
34,0

1
1
7
6
1
2,5
3,5
2
1
1
1,5
4
2
66,0

1

1

1

1

33

33

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

4
38,0

4
38,0

8
76,0

