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№297 від 29.04. 2020 

 

Методичні рекомендації щодо проведення оцінювання  

з інформатики у 5-11 класах та організованого завершення  

2019-2020 навчального року 

 

 Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту» та згідно з листом МОН № 1/9-213 

від 16.04.20 року “Щодо проведення підсумкового оцінювання та 

організованого завершення 2019-2020 навчального року” питання 

організації освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального 

плану є внутрішніми питаннями кожного закладу загальної середньої 

освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників. 

Звертаємо також увагу на те, що під час організації освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання, у тому числі плануванні кількості та 

обсягу завдань та заходів з оцінювання учнів, необхідно враховувати 

принцип  здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та 

фізичному перевантаженню учнів.  

У зв’язку з тим, що наказом МОН від 30 березня 2020 року № 463, 

зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за 

№333/34616, учні 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнені від 

державної підсумкової атестації (у відповідних документах про освіту 

робиться запис «звільнений(а)»), видами оцінювання результатів навчання 

учнів з інформатики є формувальне, поточне та підсумкове (тематичне, 

семестрове, річне). 

Під час оцінювання учнів з інформатики необхідно користуватися 

критеріями оцінювання, затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 

https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://bitly.su/Sriu
https://bitly.su/Sriu


№1222«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних 

досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої 

освіти».  

Оцінювання результатів навчальної діяльності може здійснюватись у 

синхронному або асинхронному режимі. Синхронний режим дозволяє 

забезпечити більш об'єктивне оцінювання, проте вимагає відповідного 

технічного забезпечення у вчителя та учнів.  

Зміст навчального предмета «Інформатика» має прикладну 

спрямованість, яка реалізується в процесі виконання учнями практичних 

завдань з використанням комп’ютера у формі, яку добирає вчитель: вправ, 

практичних, контрольних чи тематичних робіт, розв’язування 

компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних 

проектів тощо, а також застосування інших організаційних форм 

діяльності учнів й інноваційних методів навчання. Тому головну увагу під 

час оцінювання учнів з інформатики рекомендуємо звернути на діяльнісну 

складову, зокрема, на результати виконання учнями практичних робіт та 

інших видів діяльності, які вчитель передбачив у календарному 

плануванні.  

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням 

результатів поточного та тематичного оцінювання. Якщо з інформатики 

вчителем не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова 

оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання. 

Підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів рекомендуємо 

провести, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій 

дистанційного навчання за другий семестр. З метою запобігання 

перевантаженню учнів не рекомендується проведення підсумкової роботи 

з інформатики вкінці семестру.  

Оскільки більша частина уроків з інформатики в 5-9 класах, що 

припадають на період карантину, стосуються теми “Алгоритми та 

програми”, завдання вчителя - оцінити вміння учнів розв’язувати задачі з 

програмування. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/


передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного 

навчання за потреби рекомендуємо оптимізувати з метою уникнення 

перевантаження учнів.  

Творчою групою вчителів інформатики області розробляються 

відеоуроки з інформатики для учнів 5-11 класів, які демонструють процес 

виконання практичних робіт, тому рекомендуємо використовувати їх в 

якості навчально-методичного забезпечення, а також долучатись до їх 

створення. Інформація про розроблені уроки розміщується у групі 

Facebook “Інформатики Хмельниччини”. Вчителі можуть внести дані про 

власні створені уроки до Google таблиці, з якої формується ментальна 

карта уроків. Слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів 

інформатики також постійно поповнюється електронний збірник 

компетентнісних завдань з інформатики, яким можна скористатись, а 

також підготувати за потреби власні завдання для використання на уроках 

за рахунок резервного часу календарного планування. Комплексний 

характер таких завдань, а також наявність проблемної складової, опису 

алгоритму дій у вигляді підзадач, анкет самооцінювання сприятимуть 

підвищенню в учнів мотивації до їх виконання та розвитку творчих 

здібностей. 

Для автоматизованого оцінювання учнів з алгоритмізації та 

програмування вчителі та учні також мають змогу зареєструватись на сайті 

обласного факультативу з програмування http://dn.hoippo.km.ua:8889/, де 

розміщено більше 600 задач, які учні можуть здавати на різних мовах 

програмування, а також постійно проводяться турніри з розв’язування 

задач як олімпіадного, так і шкільного рівнів.  Для відслідковування 

успішності школярів рекомендуємо вчителю спочатку зареєструвати 

навчальний заклад, а потім здійснювати реєстрацію учнів. 

Про способи оцінювання та канал зв'язку, який буде 

використовуватись учителем і учнями одного класу, необхідно повідомити 

учнів та їх батьків заздалегідь. Якщо передбачається пересилання завдань 

та результатів оцінювання хоча б одним учнем засобом поштового зв'язку 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sdKBc4FcQA_jm0Rnl6UiJwEU3L3l1fA5wKEp-MGmmBc/edit?usp=sharing
https://cutt.ly/Sys9ESk
https://cutt.ly/Sys9ESk
https://bitly.su/zUWaHO8E
https://bitly.su/zUWaHO8E
http://dn.hoippo.km.ua:8889/


(за відсутності Інтернету та/або технічних засобів навчання), 

рекомендуємо збільшити часовий період, відведений для проходження 

оцінювання. Також вчителям необхідно дотримуватись пунктуальності 

щодо проведення запланованого оцінювання в синхронному режимі. У 

випадку, коли з технічних причин вчитель не може його провести, він 

повинен повідомити про це учнів або класного керівника. Слід також 

зважати на розклад Всеукраїнської школи онлайн та не проводити у цей 

час заходів з оцінювання. Рекомендуємо організувати проведення окремих 

дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у 

режимі самоізоляції. 

Організацію освітнього процесу рекомендуємо здійснювати за 

допомогою додатків для створення віртуальних класів. Одним із достатньо 

нових сервісів для створення віртуальних навчальних середовищ є додаток 

GoogleClassroom, який вирізняється простотою у використанні як для 

вчителів, так і учнів, можливості для комунікації, контролю успішності, 

управління на рівні школи. Важливо оптимізувати та мінімізувати 

кількість каналів зв'язку та платформ дистанційного навчання, які 

застосовуються вчителями для зв'язку з учнями, тому застерігаємо від 

неконтрольованого створення в закладі освіти для одного класу багатьох 

Google класів з різних предметів, так само, як і багатьох груп у Viber. Це 

суттєво ускладнює та сповільнює роботу учня, перевантажує його та 

змушує витрачати більше часу на пошук потрібної інформації, пов’язаної з 

навчанням, ніж на сам процес навчання.  

За наявності такої ситуації рекомендуємо створити спільний ресурс 

класу, де розміщувати розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн, 

важливі заходи, призначені на певний час; графік усіх видів оцінювання з 

кожного предмету, включаючи їх форми та види, необхідні для цього 

ресурси, дату та тривалість проведення оцінювання (для синхронного 

режиму), дату та час розміщення завдань, кінцевий термін та спосіб їх 

подання (для асинхронного режиму); домашнє завдання учням з кожного 

предмету. Це дозволить вчителям, які викладають у певному класі, 



переглянути заплановані заходи та узгодити оптимальні строки 

проведення оцінювання, не перевантажуючи учнів. Найефективнішим, на 

наш погляд, у цій ситуації є використання дошки Padlet, відео зі створення 

якої - за посиланням  https://youtu.be/5I4SqkvZGLA.  

Рекомендуємо також відеоматеріали з питань використання онлайн-

ресурсів для формувального, поточного та підсумкового оцінювання учнів, 

підготовлені працівниками науково-методичного центру викладання 

інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційного 

навчання Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти https://bitly.su/PPMxlkI. 

Для усунення прогалин у знаннях учнів на початку 2020-2021 

навчального року рекомендуємо провести вхідне оцінювання учнів з 

метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік 

та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно. 

Також у календарно-тематичному плануванні на 2020-2021 навчальний рік 

рекомендуємо суттєво збільшити навчальний час на узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу за попередній рік. 

 

Олександра Сологуб, 

методист НМЦ викладання інформатики, 

ІКТ і ДН Хмельницького ОІППО. 
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