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Численні наукові дослідження, результати міжнародних моніторингових 

досліджень доводять про відсутність однозначного тлумачення поняття «якості освіти». 

У педагогічній теорії досліджувались різні аспекти цієї категорії. Так, на думку 

В. Панасюка [4] шкільна якість освіти як складна і багатоаспектна проблема може бути 

розкрита через показники  властивості, структури, системи, кількості, ефективності, 

оцінки, управління.   А.М. Стрижов виокремлює внутрішні чинники якості  шкільної 

освіти: 

- якість освітнього середовища (умови освітнього процесу): ресурсне 

забезпечення, кадровий потенціал, ефективність науково-методичної роботи, 

«технологічність управління освітнім процесом»; якість реалізації навчального 

процесу: науковість і доступність змісту освіти; педагогічна майстерність вчителя; 

ефективність засобів навчання; задоволення різноманітних освітніх потреб тих, хто 

навчається; 

- якість результатів освітнього процесу: рівень навчальних досягнень учнів (знань, 

умінь, оцінних ставлень); інтелектуальний розвиток особистості; ступінь соціальної 

адаптації, культури і вихованості учнів; оволодіння процедурами творчої діяльності [5].  

Оцінювання у формі судження є суб’єктивним. Воно стає об’єктивним, коли 

набуває статусу вимірювання, яке ґрунтується на показниках, величинах, даних, 

індикаторах, що отримали кількісну інтерпретацію і статистично перевірені.  Як 

правило оцінюються кінцеві результати суб’єкта, рідше оцінюються процеси, і зовсім 

рідко діагностуються зміни особистісного розвитку. 

Однією з характеристик процесу педагогічного оцінювання є об’єктивність, яка 

досягається завдяки стандартизації умов вимірювання, а саме через: процедуру 

проведення, обробку даних і інтерпретацію результатів. 

Тестування виступає одним із методів педагогічного оцінювання. По суті тест є 

інструментом цієї процедури і засобом вимірювання, оскільки містить різні форми і 



формати тестових завдань, в яких закладені певні якісні характеристики навчальних 

досягнень учнів і їх можна інтерпретувати в кількісні, використовуючи критеріально-

рівневу шкалу, визначену Державним стандартом і Критеріями оцінювання. 

Педагогічний тест включає  систему завдань, які можуть оцінити структуру знань, 

умінь та навичок  учнів. 

Традиційно педагоги використовують тести навчальних досягнень учнів, які 

вимірюють предметні знання: відтворення основних понять,  законів, явищ, формул; 

загально-навчальні навички: уміння користуватися довідниками, картографічним 

матеріалом, розв’язувати задачі за стандартних умов чи алгоритмом. 

Впровадження особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного 

підходів при організації навчального процесу вимагає інноваційних технологій 

оцінювання. Однією з яких є критеріально-орієнтоване оцінювання, а його 

інструментом – критеріально-орієнтовані тести. Саме критеріально-орієнтовані тести 

дають змогу оцінити, наскільки учні досягли заданого рівня знань, умінь та ставлень, 

що визначений як критерій. Результат показує, чи відповідає рівень досягнень учня 

соціокультурним нормам, вимогам стандарту. Аналіз критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів з предметів природничого циклу свідчить про те, що вони більшою 

мірою зорієнтовані на предметні результати навчальної діяльності і є базовими для 

формування метапредметних. Такі показники, як сформовані вміння обґрунтовувати, 

висловлювати власне судження, аргументувати відповідь, розв’язувати вправи і задачі в 

нестандартних ситуаціях, свідчать про можливість визначення  особистісних 

результатів. Таким чином, критеріально-рівнева шкала містить всі структурні елементи 

для визначення предметних, метапредметних і особистісних результатів. 

 Особливе місце в процедурі оцінювання займає взаємодія усіх суб’єктів 

навчального процесу. Залучення учнів до обговорення оцінок вимагає визначення і 

пояснення критеріїв, а це сприяє формуванню самооцінки. Для здійснення  

самооцінювання школярам важливо знати свої індивідуально-діяльнісні особливості, 

усвідомлювати цілі навчальної діяльності, уміти ставити цілі, визначати смисл 

діяльності, планувати навчальну діяльність, зіставляти одержані результати з цілями, 

корегувати власну навчальну діяльність [3, с. 94-95]. Самооцінювання навчальних 

досягнень ґрунтується на учнівській рефлексії, але воно не може замінити традиційного 

оцінювання вчителя. Ці види оцінювання доповнюють один одного.  

Альтернативною формою оцінювання можна вважати рейтингову систему, яка 

сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для підвищення 



мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання; розширення можливості в 

індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу; 

підвищення об’єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь 

період навчання [2, с. 93]. Така система передбачає побудову індивідуальної освітньої 

програми для кожного учня. 

Для оцінювання індивідуальних досягнень учнів у допрофільній і профільній 

школі з предметів природничого циклу може використовуватись інноваційна форма – 

портфоліо. Саме ця форма зорієнтована на свідоме ставлення до власних результатів. 

Звичайно, таке оцінювання також передбачає визначення критеріїв. В програмах 

профільних предметів визначені тематичні портфоліо, які являють собою процес і 

результат роботи над темою. Оцінити їх можливо через систему підібраних завдань 

відповідно до ієрархії цілей: 

- відтворення термінів, фактів, понять, правил, законів, формул; 

- впізнавання вивченого явища, його інтерпретація і перетворення (застосування 

знань на практиці); 

- аналіз матеріалу, виділення окремих елементів і встановлення логічних 

взаємозв’язків; 

- синтез матеріалу, що передбачає сформовані  уміння об'єднати окремі елементи 

в єдине ціле (виконання творчих робіт, розробка плану експерименту); 

- оцінка явищ за визначеними критеріями (оцінка висновків; встановлення 

відмінностей між фактами і оціночними судженнями) [1,  с.91-92]. 

   Критеріями якості портфоліо є:  

- розвиток мислення школярів; 

- сформованість умінь використовувати отримані знання у практичній діяльності; 

- розвиток комунікативних умінь (уміння працювати в малих групах, виступати з 

доповідями, уміння чітко й аргументовано висловлювати свої думки, читати і 

використовувати графіки, схеми, таблиці); 

- сформованість уміння самоконтролю й самооцінки (самокритичність, уміння 

працювати над помилками, реально оцінювати свої можливості тощо) [3,  с.94]. 

Таким чином, портфоліо дозволяє врахувати результати досягнень учнів у різних 

видах діяльності – навчальній, творчій, соціальній, комунікативній. 

З метою удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів з 

предметів природничого циклу  необхідно забезпечити комплексний підхід, який 

передбачає використання різних технологій, форм і методів для визначення 



предметних, метапредметних, особистісних результатів навчальної діяльності; 

забезпечити вихід системи оцінювання за межі контролю і тим самим сприяти 

формуванню у школярів самооцінки; забезпечити оцінювання динаміки навчальних 

досягнень учнів, використовуючи при цьому накопичувальні технології оцінювання. 

Література: 

1. Конасова Н.Ю. Новые формы оценивания образовательных результатов учащихся: Учебно-

методическое пособие для администраторов и педагогов общеобразовательной школы. – СПб.: КАРО, 

2006. – 112 с. 

2. Локшина О.І. Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи. 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / О.І. Локшина – К. 

– 2004. 

3. Організаційно-методичне забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої 

освіти: Монографія / За ред.. Ляшенко О.І. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 160 с.  

4. Панасюк В. Качество школьного образования в России // Електронний ресурс: 

http:www.iso9000.by.ru/docs/sk/ng670-1.thm. 

5. Стрижов А.М. Понятие качества образовательной услуги в условиях рыночных отношений // 

Стандарты и мониторинг в образовании. – 1999. - № 3, с. 47-50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


