
Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів 

освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до 

самооцінювання 

Рекомендації: 

Одним із чинників, який характеризує якість освітнього процесу у 

закладі освіти, є задоволеність учнів результатами освітньої діяльності. 

Система оцінювання у закладі освіти допомагає відмежувати прогрес та 

формувати в учнів почуття відповідальності за результати власної навчальної 

діяльності. Щоб процес оцінювання сприймався учнями як справедливий, 

вчителі можуть долучати їх до розроблення критеріїв такого оцінювання. 

Спільне розроблення критеріїв (вчитель-учень) дозволяє сформувати в учнів 

позитивне ставлення до оцінювання і підвищити їх відповідальність за 

досягнення результату. 

Через систему оцінювання освітньої діяльності важливо розвивати в 

учнів активну життєву позицію. Це досягається як через індивідуальний 

підхід так і в системі наскрізного процесу виховання, який формує цінності. 

Тут має велике значення скоординована управлінська діяльність в закладі 

освіти, співпраця вчителів, класних керівників, практичного психолога, 

соціального педагога. У закладі освіти має бути розроблена система заходів, 

спрямована на формування розуміння учнями цінності освіти, навчання 

впродовж життя та здатності учнів самостійно оцінювати власний прогрес. 

Вчителі у процесі розроблення системи оцінювання навчальних досягнень 

учнів сприяють поширенню самооцінювання і взаємооцінювання учнів. 

Розуміючи технологію оцінювання власної роботи, учні з її допомогою 

можуть ефективніше навчатися і прогресувати. Використання 

взаємооцінювання сприяє партнерській взаємодії між учнями, за такої 

методики оцінювання учні допомагають одне одному покращувати свої 

навчальні результати. 

Орієнтовні критерії для самооцінювання: 

1. Здобуванні освіти вважають оцінювання результатів навчання 

справедливим і об’єктивним 

2. Заклад освіти формує у здобувачів освіти свідоме та відповідальне 

ставлення до результатів власної освітньої діяльності 

3. Заклад освіти сприяє самооцінюванню та взаємооцінюванню здобувачів 

освіти 

 

 



 

Відповідальність за результат навчання 

 

 

Інформування 

здобувачів освіти про 

критерії оцінювання 

Долучати учнів до 

розроблення критеріїв 

вчитель учень 

Формування позитивного ставлення до оцінювання і 

підвищення відповідальності за результат навчання 

самооцінювання взаємооцінювання 

Заохочувати 

сором’язливих, 

пасивних учнів 

Рідше 

заохочувати 

самовпевнених 

Партнерські 

взаємовідноси

ни між учнями  

Взаємодопомога 

у покращенні 

результатів 

Послідовність оціночних суджень 

1. Визначити позитивні сторони відповіді 

2. Чітке визначення допущених помилок 

3. Визначити шляхи подолання помилок 

4. Висловлення впевненості у тому, що учень 

докладе зусиль для досягнення вищих показників. 


