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таких параметрiF *усить буrи
. шiсть; три ясiснlос iтри органiза:

цiйних.
flля зру*лостi. наtлих MipxyBab,

1явiио собi двох rврсонахiв, др
якж i будемо звертати9я протя-
гом усього нашого мiркування.
Перший ]repcoнiDк - пращюsи-
тий, стараrrнпй, ая8 мало_здiбний
учень, якому наачання дабться
вахко, та й домачrнiх уuов для
повноцiнного розвr.tтry обмаlrь
Назвемо його Сашкоlr..,Щругий

, п8рсон€Dк - эдатнаr розвннуfа
rlеншý, що с}юялкr€,F8е }iалю.
ry" tцо мае Bci необхМi дрrrаtчнi
умоаи дrtя tlавчаЁня, ал€ MaHipHa,
дечр ледfiа- Назвемо U }rtарiйхiю.

якснl о3}цкк оц}lки
Оцlш:а рФ.rrтýу * or$H;a,,,,

станtr(вiдпоriшосri) .

3дiйснiмо уявний експери-
мент. У кпас пр}OФд}fть заs$* Ь
сеryндомiрок пербзiряти технiцу
читання. Grае над дучrеrо (спаст,r-
бi, що не до себе в кабiнет по-
клиt<ала), запускrе секytцомiр: сНа
старт, увага..., Сашко чrсrае 10 оfu
на хвrшину, а Марiйка чrrае 120
слiв на хвилину (числа yMoBHi}.
Огже, виходдчи з норм оцiн;ован-
ня, що вiмовiдаtоть BiKoBi, Сашко
отримае сдвiйкуr, а МрiЙка -(п'ятiркУD.

Минае мiсяць, i завуч энову
перевiряе технiцу читання в цьо-
му ж класi. Старанний Сацlко Ф-
лий мiсяць докпялав неймовiрних
зусиль i таки полlпtлив TexHiKy
читання майже втрлtчi й прочитав
аж 29 слiв на хвилину. Марh х,
маlочи (п'ятiрку з rаком), мiсяць
пробайдикувала i показала ре-
зультат - 121 слоsо на хвилину.
Вhцовiдrrо до тiФх нормr оФнrо-
вання Саtлко анову отримуg rдвiй-
кр, тому lJ{o до 30 слiв на хвлtли_
ну, що вiдповiдало б .трiйЦ,, BiH
д$rр tfil дртяг, а марiя знову отр{;
муе iп'ятlркуD, тоиу цlо знову

значно,перо8ершила астаноалg-
ний порматиi. У реqультатi - ба-
хання вч!{г}вя вiдгlаrlо i B,CarrKa,
i в Марiйкr,r. В,qАtrогр чера?т8, up
вiн|*айже втричi rrrацдtle ст?8 чн:
тати, а ОтримаВ т} х .ýвiЙкуr.
В iншоТ - через те що вона отри-
мала .п'ятiрку, за повну вiдсуr-
HicTb зроо.rання темпу tитання.
А колtl T€tK.. то rrожна й ддлi не на-
пр)Dкlватися.

Пqдiбна зsична система оц!ню-
вання, аа жоi результати учнiв
порiвнроть rriхсобовта з brqyro-
чим (нiбlrго qагаяьнопрl.lйнятим)
норaативоra, rlезврlсаlоч}r Bal те, як
зроела Kox}fir д}rтим, а r.mo про-
rресивнtю, тоиу що вона нв сти-
мулое (а cxopiuв навпаки) праг_
нення дrтиЁli до розвштlry.

О.-Куtлнiр назшваG подiбну
пракrкку otiHKoo,стану або o1iH.
кор вiдлоsiд}|осгi (нормашву}. сЧи
п'ятiрка, чп 1рiйха, - обtrдвi од-
наково беззrrЬтовнi як Mipa роз-
випq, бо мова йде про оЦшqr ста-
нуr2. BiH пропонуе iнший тип оФ-
нки - .оцiнr.} власне po:tвy}TKy -офнку змiни cTElHyr, що не порiв-
нюедiтей Mix собор iз нормати-
вом, а rвиставля8тюя ви}lятково
з€l позитивну змiну стану в порiв-
няннi з аласним же станом (r7p-
сuв мiй. - .l{.О.) хвилину, День,
мiсяць, piK тOму,3.

Отже, один тип офнки фiксуе
стан дитини, а iнtчий тип фiксуе
змiну станудитини.

3давалося б, оцiнка розвитку
очевидно прогресивнitла вц оцi-
нкк стану, але... Уявiть собi кiнець
пiврiччя й згадайте ýже знайомих
нам CatuKa i Марiйцу. Пригryстимо,
що все це пiврiччя вчитель пра-
цював з ними в рехимi оцiнки
розвитку, весь час хвалив повiль-

z Kytttоltp Аr{ 3ачем ребеюк прrпо-
мт е цюrй // Шхо.пьньв техrrологrц.r.

- 1996- _ м 6. - с. 106,-1(п"
3 Таr carro. - с. 107.
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Ащрif, ОСТДПЕНКО,
0окпор пеOааеtчuчt пауе,
засmупнuк 0uрохпюра з лarуrч
Дзовськоzо.'- 0орховпм псOаеаеiчrмо
лiцею fuаспоdарськоzо цраю, 0оцеап
Кубапськоа 

_

унlверсчmейу

чи мохв цtкiльна оцiнка буги
чесноо? чи мохЬ oФrrm l*e йа-
тувати? Чн pox|la ,аробити так,
щоб учнi не бомttст оцiнки? На-
певно, MoiKHa, qл9 аа oдtb'i умо-
ви - оФнка мае бупr crраэед-
,aaol

Спочапqу дрмовuося лро те,
tцо ми нелрrйуаемопвиФп пе-
дагогiки тйерантйrстi з iT.основ-
ним гаслом .Ми Bci piвнi!), ТОМУ
що вона породхуе, на наш по-
гляд, помrtжове розучiння спра_
ведл ивостi ж рfu юrо ставлrення др
рiзних людей. ' '

Можливостi rlоfйьного зрос-
тання рiзних лlодвЬ рЬних колек-
тивiв - HepiBHa, тому справедли-
вим е й рiзне сташtення до рiзних
людей, рiзних коrвкивiв. .Не мо-
жна з yciMa поводrписьодtlакоsо,
так само як лiкарям не можна ycix
хворих лiryвати одним способом,
а керманичевi знати личJе один
засiб для боротьби з вiтрами,1.

Аналiз науково-меюдичноТ лi-
тераryри свiдч!rrь, цо фундамен-
тzlльних дослiддень справедливо-
cTi оцiнки немае, так Gамо як не-
мае класифiкацiй форм (типiв,
видiв) оцiнки знань, yMiHb i нави-
чок, А немае, певtю, через вiдсуr,;
HicTb системи ознак (параметрiв}
мя такоТ кпасифiкацГL Спробуймо
iT запропонувати, не пратендук}чи
на абсолlотну ]кrвноту й заверше-
HioTb полохень. t{a наtл погляд,

4q
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не зростання Саtлка i частiше до-
коряв здатнiй, ме ледачiй Марii.
fuie наприкiнцi пiврiччя хвалений,
але мало здатний Сашко всв-таки
не (н€вдогнав, МарiЙку i пiврiчну
оцiнку отримав нихчу, незвжаю-
чи на бiльшу кiлькiсть похвал i
заохочень, тому що отримував tx
за старання, а не за знання чи
вмiння. У результатi *прогресив-
на" оцiнка розвитку поромуе по-
чуггя несправедливостi й не вiдо-
бражае реальних результатiв уч-
HiB з рiзним piBHeM здiбностей.
Такого недолiку оцiнка стану (вiд-
повiдностi) не мае. (!uв. табл. l.)

очевидно, що недолiки двох
систем оцiнювання (стану i розви-
тку) можна компенсувати, викори-
стовуqчи ii якимсь чином одно-
часно або почергоsо. Але про це
мова йтиме дмi.

Оцlнка накоппч!ьальна
й оцlнха вlлЁlнальна

.Щ,ля того шоб отримати баха-
ну (п'ятiркуD на TecryваHHi, немае
необхiдностi аиконати лравильно
Bci завдання эапропонованого те_
сту.Мя цдогодоситъ набрати бли-
эько 75-80 96 позитивних вhпо-
вiдей. Причому набрати Тх можна
як (митам), так i rкатацg9уr, як
сякiстlо), так i :кiлькiстlо": Сашко
може вирiчrити багато простих
задачок (йому так легше}, а Марiя
мохе вирitчити декiлька скпадних,
але пiдсумковий офнний резуль-
тат при цьому буде однаковим.
Така система оцiнlовання в дидак-
тицi названа накопичувальноlо
(або кумулягивною).

Бiльtл звичною е вiднiмальна
система оцiнlовання, за якою
r{ень мае право виконати Bci за-
пропонованi завдання. 100 вhсо-

ервень'2006
TKiB правильно вихонаних завдань
вшповiддlоть максимальному балу
("п'ятiрцiп). Якщо эавдання вико-
нано не повнiстlо, з (п'ятiрки, вИ-
нiмають (звiдси - вiднiмальна)
вИповhну кiлькiсть балiв.

,Щвi виконанi на .п'ятiркуD кон-
трольнi роботи, оцiненi за накопи-
чувальною системою, будугь рiз-
ними, тодi як двi .вiдмlggiл робо-
ти, оцiненi за вiднiммьноlо систе-
мою, будуrь схохими, як двi кра-
плi води.

Отхе, накопичувальна оцiнка
пiдкреслюе передусiм те, що
учень уже вивчив, вiднiмальна -те, чого BiH ще не вивчив,

На перший погляд накопичу-
вальна система оцiнюнtовання
эдаеться прогресивнiшоlо эа вiд-
нiмальну, тому що дае дитинi пра-
во вибору та враховуе ii iндивi-
думьнiоть, але.., саме накопичу-
вальна система змиlлае сдiркиr
в обов'язкових знаннях. Учень на
контрольнiй не вибирае тих за-
вдань, яких не засвоiЪ, або TieT
задачi, яку не мохе розв'яэати, i
в результатi ця сдiркаr змиtuа-
еться назавхди. Д якщо це .не-
знання) входить в обов'язковий
MiHiMyM? {,Щпв. табл. 2,)

Очевидно, що (плlосиr i (Mi_
нусиD накопичувальноТ та вiднiма-
льноТ спстем взаемно доповнlоють
одна одну i, певно, можуrь взаем-
но компенсlдатися.

Оцlнrа статrrчне й оФнка
динанlчна

3гадаймо новаторсы(у колись
iдею apryuliB вiдхритого облiку
энань В. Шаталова, вiдповiдно до
якоТ в цi арryшi ручкоlо виставля-
ли тiльки .п'ятiрки), iHuri оцiнки
вписували олiвцвм iii можна було

виправити, вони не залишалися
непорушними: {Bci iHuri оцiнки,
KpiM вiдмiнних, виставляlоть про-
стим олiвцем.lх можна стирати
ластиком iзамiняти iншими в Mipy
усунення прогалин у знаннях з
окремих роэдiлiв програмип4,
"будь-яку небахану оцiнку мох-
на виправити i не ставити навiч-
Hons. Ця очевидна iдея здавалася
HoвaтopCbкolo, тому lло повсякден_
ною практикою була i донинi е
оцiнка, яку не можна змiнити. Оцi-
нку, в кращому разi, можна (за-
критиD, але не виправити, Пiдсу-
мкову (за чверть або за piK) виво-
дять як середнк) арифметичну
оцiнку. l якщо, не дай Бохе, на
початку року учень <няхапавD lqупу
(двiйокD, то отримати пiдсумкову
qп'ятiрlryD за piK йому (не свiтитьD,
HaBiTb незв€Dкавчи на те, що Bci
пнезадовiльнi, завдання BiH уже
ДаВнО Вивчив на "п'ятiркуп. Отри-
мана через непорозумiння стрiеч_
ка} на першому Kypci, яку за п'ять
poKiB навчання можна було 6
(якби було мохна) перездати не-
одноразово, найчастiше сл},жить
причиноlо неотимання (червоно-
гоD диплома. Така офнка стае при-

чиною небажання доучувати те,
що колись давно було здано на
iдерхавнутрiечry". Але ж завдан_
ня цJколи i ВНЗ - стимулювати

а Шаталв В.Ф. За чертой привнчно-
го: Ответы уlителя-новатора на з€l-
данные хryрналистом Н. Сrоляровым
вопросы по проблемам перестройки
общеобразовательной чrколы. * .Що-
нвцк:,Q,онбас, 1988. - с. 51.
3 Швталв В.Ф. Эхсперимент продо-
лхается. - M.r педагогика, 1989. -с, 194.
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Таблпtlя 1

Що
бiксчс?

розвива.llьппй
ефеlст

оцiнка
стану

Стан
.lштини

Порiвнюс дiтей мiж
собою i з нормапlвом

Не стимулюе
праrнепня до
Dозвt{ткч

В iдобра:кае paлlbHi рgзультати
рiвня навченостi

оцiнка
розвIr:тку

Змiну
стлrу
дитипи

Не порiвнюе дirвй
мiж собою, а фiксуе
розвнток кожноr0

Стимулюе прагнення
до розвитку

Можс не вцбрхаги реаJIьнЕх
рзулътrгiв рiвня навченостi
учнiв з оiзниtrl oiBrreM здiбностей

Таблпtр2

Що фilsвус?
Право впбору тi BptryBtнHr

lвпяпlлчrльвпсr{
Вiднiмальпа оцirпса <ДiркшЕ

знанняr(, умiннпк,
HaBt{III(8)(

НС Даs 1r.lrrcBi прва вибору
завдшня fi не вршrовуе
itшивiдrвIьностi ч"пrя

Коrгрлrое вссь обсrг
обов'язковlок знаrrь

Накопич}вальвв
оцirrка

Наявнiиъ знань,
умilъ. навиrIок

flae ушевi прво вибору зssдffrня
та вDжовч€ iядйвiлчальнiс-lъ ч.rня

3шиш* бсз хоrrгроlпо
<цiпкl>> в знаяЕж
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навчання, а не вiдбивати бахання
вч}lтись.

ОФнку, oтpOir.aнy раз i назавх-
ди без права ItGр€элрчi, назвемо
статичнор. Вона не зчiнюеться в
часi й у просторi, незвФкаючи на
те, що лlод}rна стала iнцrоlо. Уявi-
мо собi Сашка. що не вивчив на-
пам'ять шевченкiвськrrй "3аповiтп
через домашнiй вечiрнiй безлад
з не д}пке тверезим баrьком. OcKi-
льки йому нiяково розповiдати в
кllaci при Bcix про пр}tчини неви-
вченого уроцr, BiH отримае свою
ЗаКОННУ .д,вЬцуl. Дле, пам'ятаю-

чи його cTapaHHicTb, coBicHicTb i

ретельнiсть, мя спостерiгати мемо
наступного дtrя таку картину. Са-
шко пiдходуrгь до вчительки i ти-
хенько каке: .я вивчив.3аповiт",
мохна я перезд€rfl?r l tцо BiH
мохе почуп,l у вiдповiдь? ..Щвiй-
ку, за Шевченка ти мохеш (за-'
кр}тrп, .п'ягiркоlо, з Лесi УкраТн-
ки!, Бiдна Ларlса Петрiвна!

Офнку, яку мохна замiнити,
перёздвти, довчивц!и недоучене
i доробишши недороfuвне, Hiцlвe-
мо динамiчнов.

}ia певчий tюглял дrнамiчна
оцiнп здrcrься проrресивнitлоlо эа
Gтат}fi}lу. але..- Garre Bolrаcтae при_
чинокl юп), lJ.p lчень не поспiшае
зл2вати те, чр за унови статично-
rо оцiнювання в)ке ддвно б (здав i
заýр,. Саме дrrнамiчна оцiнка е
прilrиною ток), що yreHb здобу-
вае rroxлrrBicTb .вiдloадати на за-
втра) те! чrо варто фдо б здяти
ще вF{ора, i Trr самнu (гаrtьмуеr
(.вiдr<ладае,} свП розвrтrок.

Прrгадtrcтелезусrрiч з В, Ша-
таловим у Киiвсьхоuу будинку
вчителя, показану poKiB двялцять
тоuу yKpaTHcbxllм телебаченням.
Учуrrелька, чдо була в залi, поста-
ВиЛа Вiпору Фдреови.{у зап итан -
ня: .Яке х у Вас тихневе наван-
тахвн}lя, япцр Ви мохетв дозво-
луmr собi й уlняu багаторазово
прихqд}ml пеiездавати нездане?
Чи не триньwте Ви час i чи не
розбеtшвтв цrrrr гtнiв?,

ввалиD, якi треба якось компен-
сувати. (Див. табл, З)

Маtочи три пари незалежних
характеристик оцiнки, можемо
сформулtовати матрицю розмаiТ-
тя форм оцiнки. Матриця розмаiТ-
тя - це своерiдна слiнiйка", cMi-

рилоD дrlя завуча, який, маючи iT,

може спокiйно проаналiзувати i

виявити (плюсиD i "мiнуси" сис-
теми оцiнювання того або iншого
вчителя.

Hi в якому разi ми не пропону-
емо вiдмовлятися вiд тих або iH-
ших форм оцiнювання. У рiзних
органiзацiйних сиryацiях потрiбнi
рiзнi форми оцiнювання. Так, ви-
пускний державний iспит не мож-
на оцiнювати динамiчною оцiнкою,
але при цюму поточна оцiнка за
знання BipuliB Шевченка не може
буrи елатичноlо: (двiйкуD за Шев-
ченка не можна закриаати (п'я-
тiркою, з Лесi УкраТнки. Повнота
системи оцiнtовання припускае
взаемну доповнtованiсть пар якiс-
них оэнак. Тiльки так ми можемо
компенсувати хиби однiеТ край-
HocTi перевагами протилежноТ.
Тому перш Hix розглядати до-
цiльнiсть використання тих або
iнших якiсних форм оцiнювання,
розгляньмо три органiзацiйнi озна-
ки оцiнки.

оргАнtзАцlЙнl
озндки оцlнки

Оцiнка обов'язкова
& оцlнка добровiльна

Погодьмося з В. Фiрсовим у
TiM, шо оцiнку передусiм треба
роздiлити на обов'язкову i доб-
РОвiльнуп0. Рiзниця мiж обов,яз_
ковою й добровiльною оцiнкою
поляга€ в тому, що результати до-
бровiльноrо iспиту учень може
проiгнорувати i взагалi прихова-
ти вiд iнlдих (причому не обов'я-
зково негативнi), i тодi BiH вирi-
шуе сам, впливатиме ця оцiнка на

yciM вiдомий i трiумф, j сором.
.Щобровiльну ouiHKy повИомляlоть
iндивiдуально i HaBiTb конфiден-
цiйно. (Див. табл,4.)

Але повернiмося до вхе цито-
ваноТ статгi В. Фiрсова i ще раз
погодьмося з тимl що...

Оцiнlовання базового рiвня
й оФнювання

пiдвищеноrо рiвня
.;. *обов'язкова оЦнка мае вiд-

повiдати на одне запитання: чи
освоено базовий piBeHb навчаль-
ного матерiалу? <.,. >.Щобровiльна
оцiнка - це оцiнка засвоення пЦ-
вищеного рiвня,7. Акryальнiсть
тези про обов'язковiсть оцiнюван-
ня баэового рiвня безсумнiвна,
тому що цв тезу практично не
реалiзовано в повGякденнiй педа-
гогiчнiй праrгиф: традифйна фор-
ма екзаменiв не припускае oФHto-
вання всього базовоrо рiвня, а
тiльки знань, передбачених питан-
нями квитка; твстова форма не
припускае офнювання всього ба-
зового рiвня, тому що передба-
чае мохrlивiсть вибору завдань;
традицiйна практика щоденних
шкiльних опитувань не пр}rпускае
оцiнювання всього базового piB-
ня, Ulо вчитель сьогоднi опиryе
одних учнiв, а завтра - iнших.
(,Щив, табл, 5 на с.52.) Огхе, тра-
дицiйна педагогiчна практика не
припускав оцiнlовання Bcix знань
базового рiвня Hi в поточнiй, Hi в
пiдсумковiй формi оцiнlовання.
Тому нам здаетюя, що в такому
разi говорити про о6'екгивнiсть
оцiнки базового рiвня недрречно.

В Фпрв 8. Вопрос-ч без ответов. Си-
стема оценки долrкна бьrть вgrроеrв
в более широкуtо педагогическуlо па-
радигму // Школьное обозренtrе. -200з._м2._с.10.
7 Там само.

системи: i статична, й динамiчна нка неминr{а. Вона обов'язково
мають своТ (переваrиD, i своТ вiдома BciM (багатьом): значrть

Теfuлпtц3

Щоýlсgус?
Розвпвальний фект i врrхуванrrя

irrдпвiдчrльносгi
С\гспrша
оцiпкв

сtап
лптпнп

Не стимулюе прагнення ло розвитку i
не BoaxoBve. iндивiдча.тlьностi ччня

Сприяе сво€часному просувадню
ЧЧНЯ В DОЗВНТКЧ

дпнаrriчпа
оцiша

3rriшycTaHy
лгrriнх

Стимулlое прапrеннr до рзвlmсу i
вDш(ову€ iндивiдwльнiсть ччня

.Щозволяе учневi (рзхоJIодшý!вs-
тисяr> i <сiдкладвтrr на заЕтDsD

ТаФша1
Обов'вюэlщiЕв оголоцмmь yciM не дае поава впбооy
Добровiдьцеоцim може буги ополошена конфiденцiйно Дае право ввбору
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Нам можугь заперечити, мовляв,
дrlя того щоб пе2евiрити весь ба-
зовий piBeHb, неоjхiднi колосмьнi
витрати часу. 3вичайно, якщо вчи-
тель усе в ycix перевiрятиме й оцi-
нlоватиме сам, вони неминрi, ме
е резерв черryвання оцiнювання,
самооцiнlовання та взаемооцiнrо-
вання, контролю, самоконтролю i

взаемоконтролю. Дле це матерiал
д.пя iншого дослiмення,

Оцiнка поточна
й оцiнка пiдсумкова

Поточна оцiнка передбачае
оцiнювання часткового (елемента-
рного, одиничного, фрагментар-
ноrо) знання, умiння, навички. Пh-
сумкова оцiнка скJlадаеться з пев-
ноТ кiлькостi оцiнок поточних. (!ив.
табл. 6. ) Способи пiдсумовування
(а iнодi усереднення) поточних
оцiнок у пiдсумкову рiзнi i зараз
ми не будемо них розглядати.

Особливого розгляду також
потребуоть проблеми: а) загаль-
ноТ кiлькостi поточних оцiнок;
б) эагальноТ кiлькостi пiдсум кових
оцiнок; в) кiлькостi поточних оцi-
нок, що складають одну пiдсумко_
ву; г) спiввiдношення кiлькостi
поточних оцiнок та обсяry знань
баэового рiвня тощо.

,}**

зведiмо Bci описанi ознаки в
цiлiсну модель, эасновану на
прuнцппi дода7ювостr, який мае,
на наш погляд, ознаку повнотн i
спраreдмwтi.

Орrанiзацiйна rrодель
системи щкiльноТ оцiнки
Ми вважаемо, що пiдсумкова

оцiнка скJIа4аеться з двох форм
поточних оцiнок: обов'язкових i

добровiльних. Обов'язковi пото-
чнi оцiнки виставляють за осво-
ення базового рiвня, добровiльнi
поточнi оцiнки виставляють за
освоення пiдвищеного рiвня. .Що-
бровiльнi поточнi оцiнки можуrь
бри виставленi за добровiльне
написання рефераry або iншоТ
творчоТ роботи, за добровiльну
пiдготовку доповiдi, за добровi-
льну участь в олiмпiадах, конкур-
сах, змаганнях тощо. Треба розу-
мiти, що будь-яка добровiльна
спроба досягнення може бути
невд€tлою, Невдачу завжди буде
оцiнено негативно, але добровi-
льна невдача нiяк не повинна
впливати на майбугне учня| зок-
рема й на майбугню пiдсумкову
оцiнку, тодi як удача, перемоrа
може i мае позитивно впливати

на загсшьний п[д9lrюк. Тому до_
бровiльна потФlна оцiнка, що ви-
ставлена вчителеr, мохе буrи
тiльки позптивtкю- Яшlо вона не
така, то вона uохе бупt повiдом-
лена учневi тiльп конфiденцiй-
но на його проЕнtlя й вiдгlовiдно
нiryди не виставлена. Найбiльш
адекватно добровiльну поточну
оцiнку вiдбивае iдея iндивЦуаль-
ного портфолiо- Кlлькiсть таких
оцiнок хорстко охреслroвати не
можна.

Поточна х обов'язкова оцiнка
мохе бупr рiзноо, тому що вона
виявляG знання обов'язкового pi-
вня. Кiлькiсть такпх оцiнок мае
буги чiткоо визtlаченор (дtав. схе-
му 1).

Порiвняйно l@Hy r.одель з як-
iсними ознаtаЁrr оцiнки. На наш
погляд, повноФrпrа система оцiн-
ки * це систеr.а, у якiй присупri
Bci типи яхЬнr,п i органiзафйнж
ознак, тiльвl в TaФn y разi систе-
ма мохе претендвати на повно-
ry. У кохнiй пар'вr4дiлених ознак
е своТ rплI)сиt i .lliцrсиr, ЩО За
умови аrmноuhшого черryвання
будут,ь взrelrю п(хrЕнсlдатDrся з:l
п р и н ципоu доддтtовOстi.

Розбе5riнося з гштоrними оФн-
ками.

Та&лшп5
оцiнка базового рiвtrя мае чiтко визначенi змiстовi Me}ki недrправавfrору
оцiнка пiдвищеного рiвня не мае чiтко визначенlтх змiсговIо( ме}к дае пвэо вffiФу

Таблutпб
поточна оцiнка ВисгавляIсrгь за

боагмеtrгаоне знання
Вистав.ltяtоть реryлярно i
чtlсто

Вцlгрсс Еввшнуроль

Пiдсумкова оцiнка Пiдсуrиована з поточнж
оцiнок

Виgгавляють рiдко Вiдirрае зшry роль

Фrеuа l
сrНе зараховоно}l t$л, к{п, кýв

кiлькiсть чiтко визначено

клькiсть не визначено

Ж *4r, оýо
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обав'ззrвt fud поточнi
оtliнкп uюtъфпrз

- вiмiмалылuхr * базовий
MiHiMyM мае бути засвоений i оцi-
нений на 100 %;

- мнанiчttuш - энання ба-
зового MiHixlnry в uехах встано-
вленого часу r.o)xHa rrерездавати
(але не несхiнченtю), низькi оцiн-
ки з однiеТтеraи не uохна (закри-
ватиD оцiнками з iншоТ;

- оцiнкаuu oвввuтку - кожен
учень мае право рцатися своТм
темпом в ocBoeHHi базового MiHi-
муму i немае ýetrc1у в цюму про-
cyBaHHi порйвнюваги }лtнiв мiж со-
бою.

ДфВпlС liЩlFlli lToTo,1Hi

офнхп мохугь тiльки пiдвищува-
ти (на те вони й оцiнки пИвище-
ного рiвня) пiдgуrrковi, при цьому
вони MaloTb буги:

- накопlrчувrъrлuни - пЦви-
щений piBeHb зrrань tвобмежений
iToMy повним буrш }!е r.oxe, з усiеi
неосяхностi пiдрrrщвних ( погл иб -
ленж) знань yierrb вибирае потрi-
бнi йому;

- статuчнпуп - добровiль-
ний результат (HaBiTb якщо BiH
негативнпй) не потребр перезда-
чi, тому що його i 1довати (не те
що перезлавати} rrеобов'язково;

- оФнкаuи спrну - це пере-
дrciм сгоqвrься дрбровИ ьноТ }лtа-
cTi в конкlрснtц i;пrгаl (змаган-
нях, олiмпiа.rlах}, якi найчастiше
допомагають виФдовувати рей-
тинг (хоча б дrtя rвреuохцiв) уча-
сникiв, а знitslить порiвнlоють уч-
HiB Mix собою.

Пrдсрlовrдання Е ycix поточ-
них оЦнок дас пов}юIу пiдсумко-
воТ оцiнки, Torry Ltlo sраховуе yci
пари ознак (дlв. сreху 2).

Повнота пiдсlпrковоТ оцiнки
забезпечуетьGя антиномiчним
черDrванняr. Еапrfuальrюi й на-
хоltпчуtвttьlюi ulhлп, м н ам i ч -
ноi i статuчрi oaliaп, оцiнкu
стану Е оlфm wlтrу.

А що х нашi персонажi? Як
вони вiдэеагулоть }в таку систему
оцiнtовання? Уявirrо, lцо вони вже
одиналl lqтикJтасниrоr, якi визначи -
лися в своТх rrайбуrнiх планах.

поrо.rнl бювi обов'язковi оцiнки

гlото.rнl fiдrшrенi добровiльнl оцiнки

лище iдуже любить фiзику, а Ма- нями, умiннями i навичками iнших
рiя вирiшила стати юристом, i tй pHiB.
фiзика не потрiбна. Сашко любить Оцiнка розвитку * це оцi,lка,
фiзику, але даеться вона йому з яlryвиставляютьзапозитгивнузм'ну
працею, МарГiвонадаетьсялегко, стану знань, yMiHb i навичок учrя
ме мя всryпу до ВН3 вона iй не порiвняно з txHiM колишнiм ста-
потрiбна. ном.

Марiйка, знаючи обов'язковий Вiднiмальна оцiнка- це оцiнка
MiHiMyM, знаючи форми контролю знань, yMiHb i навичок учня, що
та кiлькiсть обов'язкових поточних передбачае повне засвоення да-
оцiнок, швидко, особливо не на- них знань, yMiHb i навичок, що не
прухуючись, (здастьD фiэику на дае учневi права вибору викону-
(четвiрlqу, i звiльнить собi час мя ваного завдання.
занятьiз"профiльногоосуспiльс- Накоппчувальна(кумулятивна)
твознавства.Додатковiдобровiль- оцiнка - це оцiнка знань, yMiHb i

Hi поточнi оцiнки з фiзики Тй не навичок учня, що передбачае мо-
потрiбнi. А от Сашко, що ледь- жливiсть вибору )л{нем певноj Ki-
ледь отримуе поточнi обов'язковi лькостi завдань з бiльшот кiлькос-

"трiёчки" з фiзики, умудрився до- Ti пропонованих.
бровiльно пiдготувати доповiдь Статична оцiнка - це оцiнка
про Ньютона i реферат про Ейн- знань, yMiHb i навичок учня, яку
штейна й заробив за це добровi- виставляють один раз i яка не пе-
льнi поточнi "п'ятiрки". У пiдсум- редбачае можливостi перездачi на
ку (четвiркаD в aTecTaTi, як i в Ма- вищий бал.
рГi. ,Щинамiчна оцiнка - це оцiнка

Двi (четвiркиD в атестатах ма- знань, yMiHb i навичок учня, що
ють однаковий вигляд, але (нуr- передбачае можливiсть перезда-
poD у цих "четвiрок" рiзне. Одна, чi та пiдвищення оцiнки на вищиЙ
можJIиво, - за TaJ]aHT, а iнша - быt.
за cTapaHHicTb. l нам здаеться, що Поючна оцiнка - це оцiнка, яку
це справедливо! Ми спробували виставляють учневi за осво€ння
вчитися так i в нас вийшло. Мож- одиничного (фрагментарного, епi-
ливо спробуете й ви! зодичного, елементарного) знан-

* t* * -"';}Н;r?::"ffiЖ_ 
це оцiн_

У додатку ми пропонуемо ти- ка, якувиставляютьуrневiобов'я-
пове положення про оцiнювання зково.
знань, yMiHb i навичок у загаJlьно- Добровiльна оцiнка - це оцiн-
освiтнiй школi. ка, яку виставляють учневi на його

Робота виконана в рамк€ж про- прохання або за бажанням.
грами педагогiчних дослiджен ь Оцiнм базового рiвня - це оцi-
пПедагогiка розумного балансу", нка знань, yMiHb i наЁичок учня, що
ремiзованоТ лабораторiею непе- входять у державний освiтнiй ста-
рервноiосвiтиАзовськогодержа- ндарт,
вного педагогiчного лiцею Север- Оцiнка пiдвищеного рiвня - це
ського району Краснодарського оцiнка знань, yMiHb i навичокучня,
краю, що виходять за межi державного

освiтнього стандарту.
Домюк

Типове положення про оцiню- OcHoBHi принцнпи i правила
вання энань, yMiHb i навичок оцiнювання знань,

у заrальноосвiтнiй школi yMiHb i навичок
OcHoaHi полохення 1. Оцiнка базового рiвня е обо:
Оцiнка стану - це оцiнка, що в'язковою, а оцiнка пИвищеного

порiвнюе знання, умiння й навич- рiвня - добровiльною.

Вiднiмальнi

Накопичувальнi

Динамiчнi

Статичнi

Схема2

Розвитry

Сгану

ПовнотаПiпрrrпоrз оцiнrа Повнота Повнота

5з
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2. Пlдсумкова оЦнка сulадаеть-

ся з потоtlних. Пiдсумковими оцiн-
ками е офнки за чверть (тримест-
poBi, ceMecTpoBi), пiврiчнi та рiчнi.

3. Поточнi оцiнки подiляються
на поточнi обов'язковi оцiнки ба-
зового рiвня i на поточнi добровi-
льнi оцiнки пiдвищеного рiвня.
Поточна обов'язкова оцiнка е вiд-
HiMмbHolo, динамiчноtо оцiнкою
стану, а поточноlо добровiльна -
накопичуаальною, статичною оцi-
Hкolo розвитку.

4. Добровiльна поточна оцiнка,
вистамена в ryрнал, може бри
тiльки доброо або вiдмiнною i

може впливати на пiдсумкову оцi-
нку тИьки позитивно (у бiк пiдви-
чдення).,Щ,обровiльна поточна оцi-
нка, нихча за добру, може буги
повЦомлена конФЦенцiйно тiль-
ки pHeBi на його прохання. У чи-
сло добровiльних поточних оцiнок
вхомть: а) результати участi учня
в конк}rрса(, олiмпiалах, змаганнях
тощо; б) результати участi учня у
взаемонавчаннi iнших (доповiдi,
рефераттощо); в) вiдклики на тво-
рчi роботи. Цi оцiнки мохугь пiд-

твердхувати вiдповiднi сертифiка-
ти, вони складають iндивiдуальний
портфель досягнень }^{ня (портфо-
лiо).

5. Учитель зобов'язаний перед
початком вивчення ryрсу оэнайо-
мити учнiв з обов'язковим ocBiT-
HiM MiHiMyMoM, кiлькiстю обов'яз-
кових поточних оцiнок, якi вiдпо-
вiдають цьому MiHiMyMoBi, форма-
ми контролю fa критерiями оцiню-
вання.

6. Учитель зобов'язаний перед
початком вивчення курсу ознайо-
мити учнiв э мохливостями й умо-
вами отримання добровiльних
поточних оцiнок пiдвищеного pi-
вня.

7. Учитель зобов'язаний перед
початком вивчення курсу ознайо-
мити учнiв з кiлькiстю пiдсумко-
вих оцiнок i встановити крайнiй
TepMiH ii виставлення. Як прави-
ло, крайнiм TepMiHoM виставлен-
ня четвертних (триместрових, се-
местрових) i пiврiчних оцiнок е
останнiй день чергових канiкул,

8. До встановленого TepMiHy
виставлення пiдсумковоТ оцiнки в

класний х}Фtlilл }^{итвпь самостiй-
но може виставляти тiльки вiдrriн-
Hi оцiнки, нихчi офнки вистамя€
вчитель за }агодхенням з у{нем.
У встановлений TepMiH виставлян_
ня пiдсумковоТ оцiнки виставля-
ються Bci поточнi офнки.

9. На поточну обов'язкову оцi-
нку, нижчу за вiдмiнну, }нень може
перездавати раз на TepMiH, пого-
дхений з )^{ителем. Повторна пе-
резмча мохлива тiльки з дозво-
лу вчителя.

10. Пiдсумкова оЦнка не може
буги:

о вiдмiнною, якщо не вистав-
лено бiльш як1/10 поточних обо-
в'язкових оФнок;

о доброр, якчlо не виставле-
но бiльш як 1/4 поточних обов'я-
зкових оцiнок;

. виставлена взагалi, якщо не
виставлено бiльш як 1/3 поточних
обов'язкових оцiнок. Термiни й
умови перездачi пiдсумковоТ оцi-
нки встановrк)е д.rректор освiтню-
го закладу або заступник дирек-
тора э навчальноТ роботи в iнди-
вiдумьному порядqr.

ПОЛОЖЕННЯ
про рЕЙтинговЕ оцlнювАння дlяльностl учнlв

lз лосвiду роботи ГребiнкiвськоТ гiмназГi Василькiвсьхого p-Htl КиЪсьхоТобластi

Обrвryно h уюалено на засiмннi радп гiмназii 3атвердхуа
(протцол М 2 вф ._. хфтня 2О0_ р.
голова гiuназii

1. Рейтингове оФнtовання дiя-
льностi гiмназистiв (далi - рей-
тингове оЦнювання) запровадху-
еться з метою визначення iндивi-
д)аrlь+lого iкгегрованого результа-
ту }FlaGTi riмназистiв у хчrгтедiяль-
HocTi riмназiь стимулк,вання навча-
льноТ та громадськоТ дiяльностi,
сприяння особистiсному зростан-
но через визначення вhносного
показника прогресу кохного учня
та, на ocHoBi зворотного зв'язку,
кореryвання !Nняr.и особистого
розвитку, створення умов для
бiльш о6'екпвного, адекватного
та iндивiдуально спрямованого
педагогiчного вrrливу.

2. Рейтингове оцiнlовання е
систеrrатичним, послiдовним
процесом i здiйснюеться за уча-
cTi педагогiв та pHiB за етапами,
якi збiгаються iз семестрами.
РеПтянгове оцiнlовання навчаль-
них доGягнень pHiB здiйсноеть-

( пiдппс)

ся раз на два мiсяцi. Рейтингове
оцiнlовання е унiфiкованим та
охоплю€ Bcix учнiв гiмнаэГj в еди-
ному облiку irезалежно вiд про-
фiлю класiв.

3, Сумарний покаэник рейтин-
ry - суму балiв, набраних учня-
ми за пiдсумками чергового ета-
пу, - визначаlоть шляхом дода_
вання бмiв, отриманих за даний
етап (показник рейтинry за даний
етап) до сумарного показника по-
переднiх етапiв з точнiстю до 0,01.

4, Органiзовуе рейтингове оцi-
нювання засryпник директора э
виховноТ роботи. В ньому беруrь
участь рителi-предметники, кпа-
cHi керiвники, адмiнiстрацiя гiмна-
зIi, гiмназисти.

5, Результат рейтингового оцi-
нювання визначаеться як мiсце
(рейтинг) кожного учня серед
учнiв (l piBeHb - 5-8_Mi класи;
ll piBeHb - 9-11-Ti класи).

(пiдпнс)
2оо_ р.

6. Складовi рейтингового otll-
нювання:

. оЦнюмння нав.вльr1l|й дйг-
нень (проводдть зal результатами
тематичного оцiнlовання навчаrrь-
них предметiв (раз на дда мiсяцi),
семестровою оцiнlовання за р€-
зультатами Фместру з точнiстlо до
0,01. Якщо yleнb не мае семест-
ровоТ або тематичноТоцiнки з яко-
гось предмета, середнiй бал об-
раховують вiдносно кiлькостi Фа-
ктично наявних семестрових (те-
матичних) оФнок у разi, якtцо BiH
не атестований з повахних при-
чин (хвороба, оздоровлення) або
вiдносно кiлькостi номiнальних
семестровж (тематичних) оцiнок
у разi, якцlоуiень не атестований
зi своеТ вини (недбале Gтавлення
до навчання, пропуски занять без
пов€Dкних прlчин, вiдсуrнiсть без
повaDкнш( прхчин пiд час атестацf'
тощо). Визначають рителi-пред-

,Qиректор
d
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