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ПРЕДМЕТ: Суґестиї за активносци оценьованя у предстояцим периодзе ученя на далєкосц 
  
Почитована/и,  

Активносци школох, наставнїкох и школярох у витворйованю настави на далєкосц, хтори 

почали 17. марца 2020. року ше провадзи на основи тижньових оператвних планох школох 

и нєпостредного сотруднїцтва наставнїкох зоз просвитнима совитнїками. 

Резултати провадзеня на уровню шицких школских управох указую же у найвекшим 

чишлє школох тот комплексни процес интензивни, динамични и цо найважнєйше 

дїлотворни, о чим шведоча повратни информациї зоз школох и фамилийох школярох. Гоч 

у дзепоєдних активносцох роботи и ученя обачени одредзени нєдостатки, их ше 

превозиходзи у ходу, з вельким закладаньом наставнїкох. 

По повратних информацийох зоз значного числа школох, мож заключиц же у 

применьованю принципох и вимаганьох формалного провадзеня напредованя и 

оценьованя школярох наставнїки после мешац дньох орґанизованя настави на далєкосц, 

позберали  достаточно релавантни податки о напредованю школярох. Зоз самим тим же 

ше орґанизовану наставу ученя на далєкосц витворює у континуитету, здобуло ше 

условия за даванє перших числових оценох, бо у периодзе хтори прешол заокружени 

одвитуюци програмни цалосци. 



Кед наставнїки маю фахове преценьованє о тим же иснує основа за даванє числових 

оценох, у складзе зоз реґулативу яка ше одноши на оценьованє школярох у основней и 

штреднєй школи, треба же би скорей як цо приступя ґу оценьованю у периодзе ученя на 

далєкосц, мали у оглядзе шлїдуюце։ 

˗ Перши числово оцени за резултати ученя на далєкосц треба же би були мотивуюци, 

односно стимулуюци, насампредз за школярох хтори у предходних мешац дньох 

указали пошвеценосц у ученю и чийо продукти указую же досцигли обчековани 

резултати ученя. 

˗ Кажда числова оцена треба же би мала свойо оправданє у релевантних податкох 

(доказох) хтори ше находза у индивидуалних або ґрупних роботох школярох, 

проєктох, домашнїх задаткох, вежбаньох, онлайн преверйованьох и призначкох 

наставнїкох о одредзених указательох напредованя у ученю. 

˗ При приношеню одлуки о оценьованю школярох наставнїки треба же би мали у 

оглядзе ключни вимаганя програми настави и ученя, обчековани резултати ученя и 

утвердзени стандарди посцигнуца за конєц одредзеного цилкусу образованя. Кед 

ше наставу на далєкосц планує у одношеню на наведзене, обчекує ше же 

наставнїком будзе лєгчейше поставиц критериюми за виводзенє одредзених 

числових оценох. 

˗ При одлучованю о тим чи треба и яку оцену можу дац одредзеному школярови 

наставнїки треба же би мали у оглядзе, окрем мерацих резултатох, и указане 

закладанє у ученю, усиловносц хтору школяре укладаю, з уважованьом шицких 

огранїченьох постредней комуникациї (технїчни огранїченя). 

˗ Як и у рядових школских условийох, наставнїки треба же би принєсли одлуку о 

тим чи ше числова оцена будзе одношиц на период єдномешачного ученя, чи на 

одредзену програмну тему, обласц або модул и то треба же би зазаначели до 

педаґоґийней документациї яку водза (електронскей або у писаней форми). 

˗ Суґеруєме же би ше при числовому оценьованю почало з найлєпшима оценами, 

прето же треба мац у оглядзе механїзми вонкашнєй мотивациї (добра оцена то єден 

з порушовачох за дальше ученє). З другого боку, гоч ше ученє одвива у нєвигодних 

обставинох, треба зробиц шицко же би ше при школярови затримало нукашню 

мотивацию за ученьом. Наставнїки указую праве на тото же найлєпши и 

найвреднєйши школяре обчекую од наставнїкох же би за свою роботу були 

оценєни, бо оцени доживюю як потвердзенє за тото же ше их закладанє и 

посцигнуце обачує и вреднує. 

˗ Здогадуєме наставнїкох на тото же процес оценьованя треба же би бул 

транспарентни, а кажда оцена обгрунтована школярови и родительови, на способ 

яки найбаржей одвитує запровадзеним способом комуникациї. У каждодньовей 

комуникациї зоз школярами наставнїки треба же би наявели поступне уводзенє 

числового оценьованя под час ученя на далєкосц у шицких гевтих ситуацийох у 

хторих иснує достаточно податки о ступню звладаносци програмних змистох, 

односно о витвореносци обчекованих резултатох ученя. 

˗  Гоч добри оцени можу буц значне стимулованє за дальше ученє, то нє значи же 

оценьованє треба же було нєобєктивне, бо на таки способ можеме привесц до 

питаня витворйованє обчекованих резултатох ученя на концу каждей класи, як и 

применьованє правилнїкох о оценьованю у хторих наведзени критериюми за 

оценьованє на пейцступньовей скали за оценьованє. 



˗ З оглядом же по конєц наставного року остало ище коло два мешаци и же ше 

шицки наздаваме нормализациї условийох по конєц другого полроча, школяром 

треба указовац на нєобходносц пошвеценого ученя под час предстояцого 

наставного периоду, без огляду на тото чи ше ученє будзе одвивац у школи чи од 

дому. То значи же школяре треба же би обчековали вецей числово оцени по конєц 

другого полроча. 

Наставнїки зоз школох у хторих ше хаснує електронски дньовнїк числово оцени треба же 

би унєсли до електронского дньовнїка. Кед ше у школи хаснує друковани дньовнїк 

образовно˗воспитней роботи, числово оцени ше унєше до дньовнїку по нормализованю 

стану. По теди, числово оцени треба рядово уписовац до педаґоґийней документациї 

наставнїкох. 

Окрем того, наведзени напрямки треба применьовац и при даваню описних оценох, при 

оценьованю виборних програмох/предметох и активносцох. 

У одношеню на наведзене, наставнїком жадаме указац на тото же иснує потреба же би ше, 

кельо то можлїве при настави на далєкосц, применьовало правилнїки о оценьованю и 

иснуюци дидактично˗методични упутства о оценьованю хтори состойна часц програми 

настави и ученя, з цильом твореня условийох же би школяре закончели чечуци школски 

рок. 

Сердечни поздрави, 

 

 

 


