
 

  

Критеріїї оцінювання під час дистанційного навчання 

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не 

перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому 

в організації щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не 

поточному, а формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням 

підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх 

неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт мають 

використовуватися для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування 

подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного 

навчання. 
Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками 

дистанційного навчання забезпечується через передачу відео-, аудіо-, графічної 

та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Це можуть 

бути письмові роботи (самостійні і контрольні, перекази, зокрема й окремі 

тестові, компетентнісні завдання тощо), а також навчальний проєкт, заповнення 

таблиць, побудова схем, моделей тощо.  

У синхронному режимі учні можуть:  

 виконувати тести на платформах Classroom, НаУрок, Всеосвіта, 

Classtime, Google Form з урахуванням можливостей учня;  

 виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням 

відеоінструментів Skype, Zoom, Viber, Google Meet;  

 брати участь в усних формах контролю (презентація та захист проектів 

тощо) із використанням відеоінструментів Skype, Zoom, Viber, Google Meet 

індивідуально або в групах;  

 брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням 

відеоінструментів Skype, Zoom, Viber,Google Meet або в чатах на платформах 

дистанційного навчання;  

 виконувати інші завдання, які пропонує вчитель.  

 

Асинхронний режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки учні 

можуть виконувати завдання у зручний час, проте менш об’єктивним. Для 

зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання рекомендовано налаштувати 

опцію проходження тесту один раз та обмежити час на виконання завдання, 

встановити термін для здачі тесту (контрольної, практичної або самостійної 

роботи тощо), повідомляти результати (у разі неавтоматизованої перевірки 

робіт) індивідуально після здачі робіт всіма учнями. За необхідності учитель 

може провести додаткове усне опитування учнів за допомогою одного із 

засобів телефонного або відеозв’язку.  

В асинхронному режимі учні можуть:  

 виконувати завдання на одній з платформ (Classroom, НаУрок чи 

інших, за вибором вчителя);  

 виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або у 

зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною 

поштою, в один із месенджерів (Viber) чи платформ (Classroom ) або іншими 

засобами поштового зв’язку (за відсутністю технічних засобів навчання або 

доступу до мережі Інтернет);  



 знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати 

файли вчителю засобами електронного зв’язку;  

 виконувати інші завдання, запропоновані учителем.  

 

Результати оцінювання навчальних досягнень рекомендовано 

повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за 

наявності), надсилати в індивідуальному порядку шляхом використання одного 

із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в 

одному з месенджерів, чи платформі, повідомлення по телефону тощо). 

Оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим.  

Про способи оцінювання та канал зв’язку, який буде використовуватись 

учителем і учнями одного класу, необхідно повідомити учнів та їх батьків 

заздалегідь або оприлюднити цю інформацію на сайті закладу освіти.  

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями 

вчитель може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання 

отримувати поштою.  

Підсумкове оцінювання  

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних 

технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, 

семестрове та річне) може здійснюватися віддалено.  

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів 

поточного, тематичного оцінювання. Якщо з навчального предмета не 

передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може 

виставлятися за результатами поточного оцінювання. Учні, які не мають 

результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені 

за результатами проведення семестрової контрольної роботи.  

Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями 

рекомендовано запровадити гнучкий графік проведення підсумкових 

контрольних робіт за II семестр, загальна тривалість якого має становити не 

менше двох тижнів.  

Якщо передбачається пересилання завдань та результатів оцінювання 

хоча б одним учнем засобом поштового зв’язку (за відсутності Інтернету та/або 

технічних засобів навчання), бажано збільшити часовий період, відведений для 

проходження підсумкового оцінювання. Рекомендовано попередньо надіслати 

учням графік проведення всіх видів оцінювання, у якому буде зазначатися:  

 форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета;  

 необхідні для цього ресурси;  

 дата та тривалість проведення оцінювання (для синхронного режиму);  

 дата та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх подання 

(для асинхронного режиму).  

Учитель має отримати зворотній зв’язок від усіх учнів щодо 

ознайомлення з графіком та наявності технічної можливості виконати та 

надіслати завдання у зазначений термін.  

Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити 

для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.  

Якщо оцінювання проводиться в синхронному режимі, рекомендовано 

передбачити додаткову можливість його проходження для учнів, які не мають 

технічних засобів навчання або постійного підключення до мережі Інтернет, а 

також для тих, у кого відбувся технічний збій під час проходження оцінювання.  


