
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ І ПРОЦЕДУРИ 

оцінювання здобувачів повної загальної середньої освіти 

Державного професійного-технічного навчального закладу 

«Білоцерківський професійний ліцей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії і процедури оцінювання здобувачів повної загальної 

середньої освіти 

Критерії і процедури оцінювання здобувачів повної загальної середньої 

освіти (далі ПЗСО) старшої школи визначаються на основі положень 

відповідних наказів Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів ПЗСО із загальноосвітніх навчальних 

предметів, передбачених відповідними робочими навчальними планами. 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів ПЗСО старшої школи (10-

11 класи) здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати 

позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН України від 

13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів П(ПТ)О (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти»). Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення 

здобувачів ПЗСО з предметів інваріантної складової відповідних робочих 

навчальних планів училища. 

Державна підсумкова атестація осіб, які здобувають загальну середню 

освіту в ЗВПУМС, відбувається відповідно до  наказу МОН України від 

07.12.2018 р.   № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної 

підсумкової атестації» (із змінами). 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів ПЗСО 

реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між 

вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в 

балах.  

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень 

здобувачів учнівської молоді з конкретними очікуваними результатами 

навчання, визначеними РНП.  

Навчальні досягнення здобувачів ПЗСО оцінюються відповідно критеріїв, 

визначених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 

13.04.2011р. №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів П(ПТ)О (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти». 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів ПЗСО 

з предметів загальноосвітньої підготовки 

 
Рівень 

навчальних 

досягнень 
Бал Вимоги до знань, умінь і навичок 

І  Початковий 1 Здобувачі ПЗСО розрізняють об’єкти вивчення 

2 Здобувачі ПЗСО відтворюють незначну частину навчального матеріалу, 

мають нечіткі уявлення про об’єкт вивчення 

3 Здобувачі ПЗСО відтворюють частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконують елементарні завдання 
ІІ  Середній 4 Здобувачі ПЗСО з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний 

матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію 

5 Здобувачі ПЗСО відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з 

помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати 

правило 



6 Здобувачі ПЗСО виявляють знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. 

Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком 
ІІІ  Достатній 7 Здобувачі ПЗСО правильно відтворюють навчальний матеріал, знають 

основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії 

8 Здобувачі ПЗСО правильно відтворюють навчальний матеріал, знають 

основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії 

9 Здобувачі ПЗСО добре володіють вивченим матеріалом, застосовують 

знання в стандартних ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати 

інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і 

правильною аргументацією 
ІV  Високий 10 Здобувачі ПЗСО мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у 

практичній діяльності, робити висновки, узагальнення 

11 Здобувачі ПЗСО мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити 

інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми 

12 Здобувачі ПЗСО мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, усвідомлено використовують їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, 

узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами 

інформації, приймати рішення 

 

Процедурами оцінювання навчальних досягнень здобувачів ПЗСО є 

поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова 

атестація.  

Форми проведення видів контролю, їх кількість визначаються РНП та 

поурочно-тематичними планами викладачів.  

Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень 

здобувача ПЗСО в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками 

відповідно до вимог РНП. Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних 

досягнень здобувачів ПЗСО є знання, вміння та навички, самостійність оцінних 

суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до 

навколишньої дійсності. Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення 

теми з метою визначення рівня розуміння і первинного засвоєння вихованцями 

окремих елементів змісту теми, зв'язків між ними та засвоєним змістом 

попередніх тем уроків, закріплення знань, умінь і навичок, їх актуалізації перед 

вивченням нового матеріалу. Результати поточної перевірки фіксуються в 

балах. 

Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне 

опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними 

картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль 

здобувачів П(ПТ)О у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах 

упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення 

набуває тестова форма оцінювання навчальних досягнень здобувачів ПЗСО.  

Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для 

коригування роботи викладача на уроці.  

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень здобувачів ПЗСО 

підлягають основні результати вивчення теми (розділу). Тематичне оцінювання 



навчальних досягнень здобувачів П(ПТ)О здійснюється у формі тематичної 

контрольної роботи після опанування програмової теми чи розділу. У разі, коли 

тема розрахована на велику кількість годин, її розподіляють на логічно 

завершені частини – підтеми. Якщо ж програмова тема невелика за обсягом, то 

її об'єднують з однією або кількома наступними темами. Тематична оцінка в 

балах виставляється з урахуванням усіх поточних оцінок, отриманих під час 

вивчення теми (підтем). 

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 здобувачів П(ПТ)О.  

Перед початком вивчення чергової теми всі здобувачів П(ПТ)О мають 

бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й 

тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання.  

Підсумкове оцінювання за семестр здійснюється на основі результатів 

тематичного оцінювання з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних 

досягнень здобувачів ПЗСО.  

Здобувачі освіти мають право на коригування семестрової оцінки.  

Річна оцінка виставляється на основі семестрових оцінок також з 

урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень здобувачів ПЗСО. 

Облік результатів контролю ведеться викладачами у відповідних 

журналах. 

  

 


