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Інформація для батьків-опікунів (2 з 3): Оцінювання, звітність та кваліфікації 
 
 
ОЦІНЮВАННЯ 
Як знання моєї дитини будуть оцінюватись від час отримання Широкої загальної освіти (від дитячого 
садка до рівня S3)? 
Мета оцінювання – переконатися, що учні досягають успіхів.  Це допомагає вчителям: 

• відстежувати результати у навчанні 

• ефективно підтримувати процес навчання  

• планувати наступні кроки у навчанні 

• підсумувати та оцінити результати навчання 

• надавати батькам та опікунам інформацію про навчання дитини чи молодої людини 
 
Оцінювання включають в себе аналіз усних та письмових доказів того, що учні зробили (наприклад, модель 
чиексперимент).  Ми заохочуємо учнів оцінювати себе та один одного.  Діти та молоді люди також 
використовують оцінювання вчителів, воно допомагає їм вчитися.  В подальшому вони можуть ставити свої цілі 
для навчання.   
 
Коли будуть оцінюватися знання моєї дитини? 
Від Раннього навчання до рівня 4 оцінювання відбувається протягом усього освітнього процесу.  У точках 
переходу та в кінці розділів у навчанні акцент може бути зроблений на оцінювання.  Стандартне тестування з 
грамотності та вміння рахувати проводиться на рівнях P1, P4, P7 та S2. 
 
Чи отримає моя дитина визнання за ширші досягнення поза школою? 
Програма «Навчальна програма для досконалості» спрямована на визнання та заохочення ширших досягнень 
учнів та на життя поза школою, наприклад: на волонтерську чи громадську роботу, розвиток навичок володіння 
іншою мовою тощо. 
 
 
ПЕРЕХІД У СЕРЕДНЮ ШКОЛУ 
Вся інформація про оцінювання передається з початкової школи до середньої.  На рівні P7 (щоб підготуватися до 
середньої школи) учні пишуть та діляться своїми досягненнями як у школі, так і за її межами.  Це називається 
Профіль.  Вчитель та учні використовують цю інформацію, щоб зробити правильний вибір у навчанні. 
 
 
ЗВІТНІСТЬ ПЕРЕД БАТЬКАМИ І ОПІКУНАМИ 
 
Як я дізнаюся про те, які успіхи має моя дитини у школі? 
 
Звітність відбуватиметься щороку.  Школа вирішує, як і коли її проводити.  У цьому процесі можете бути залучені 
як ви, так і ваша дитина, і він може включати наступне: письмові звіти, презентації учнів, інформацію про дні 
відкритих дверей, спільну роботу, консультаційні збори батьків. 
 
Звітність також: 

• міститиме опис досягнень вашої дитини і того, над чим їй потрібно продовжувати працювати 

• покаже прогрес у восьми напрямках навчальної програми  

• покаже досягнення на рівні навчальної програми 

• покаже інші досягнення 

• покаже цілі та наступні кроки 

• визначить будь-яку запропоновану конкретну підтримку  
 
У звітах буде чіткий опис процесу навчання вашої дитини в рамках рівнів Широкої загальноосвітньої навчальної 
програми (від дитячого садка до рівня S3).  Діти розвиваються з різною швидкістю, і вони можуть бути на різних 
рівнях з різних предметів, наприклад, дитина може бути на рівні 1 за грамотністю та на рівні 3 за вмінням 
рахувати.  Навчальна програма припускає цю гнучкість.  Щороку діти переходять у наступний клас, незалежно 
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від рівня.  Ми звітуємо перед батьками та опікунами про успішність саме їхньої дитини, а не в порівнянні з 
іншими учнями у класі. 
 
На Старшому етапі звітність включатиме опис прогресу отриманням кваліфікацій. 
 
Учбова програма для рівнів та етапів майстерності (клас/рік) 

 Рівень Етап (клас/рік) 

Широка загальна 

освіта (Broad 

General Education) 

Ранній дошкільні роки та 1 початковий (P1) 

Перший до завершення 4 початковий (P4) 

Другий до завершення 7 початкового (P7) 

Третій та четвертий Від рівня 1 початкового (S1) до 3 початкового (S3) 

Старший етап Національні 

кваліфікації 

Від рівня S4 до рівня S6, у школі/коледжі/іншому типі навчання, до 

18 років 

 
 
Національні кваліфікації 

Назва 
кваліфікації 

Опис Рівень 
навчання 

Бали SCQF 

Просунута вища Навчання на просунутому рівні, зазвичай на рівні S6. 
Курсова робота та іспит. 
Студенти можуть перейти до отримання: 

• Вищого національного диплому (HND) 

• Ступеня бакалавра (університет) 
• Диплому про отримання технічного стажування 

 

7 32 

Вища Зазвичай проходить на рівнях S5 та S6.  Курсова робота та 
іспит. 
Учням потрібно пройти вищий рівень, щоб вступити до 
університету.  Різні університетські курси вимагають 
вивчення окремих предметів та певних оцінок. 
 
Студенти можуть перейти до отримання: 

• Диплому просунутих вищих курсів 

• Національного сертифікату (NC) чи Національної 
премії за прогрес (NPA) 

• Вищого національного сертифікату (HNC) або Вищого 
національного диплому (HND) 

• Ступеня бакалавра (університет) 

• Диплому про отримання сучасного стажування 
 

6 24 

5 національна Оцінюється за допомогою іспита або курсової роботи, або 
за допомогою і того, і іншого. 
Студенти можуть перейти до отримання: 

• Диплому вищих курсів 

• Національного сертифікату (NC) чи Національної 
премії за прогрес (NPA) 

• Диплому про отримання базового стажування 

• Диплому про отримання сучасного стажування 
 

5 24 

4 національна Розділи (курсова робота) оцінюються вчителем. 
Студенти можуть перейти до отримання: 

• Диплому про закінчення курсів 5 національної 
кваліфікації  

• Національного сертифікату (NC) чи Національної 
премії за прогрес (NPA) 

4 24 
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• Диплому про закінчення сучасного стажування чи 
курсу з іншої спецільності 

 

3 національна Розділи (курсова робота) оцінюються вчителем. 
Студенти можуть перейти до отримання: 

• Диплому курсів, пов'язаних з 4 національною 
кваліфікацією  

• Національного сертифікату (NC) чи Національної 
премії за прогрес (NPA) 

• Працевлаштування 

3 18 

Коли учні складають свої перші формальні іспити? 
Молоді люди можуть отримати 4 та 5 національні кваліфікації під час навчання на рівнях S4, S5 та S6 або перейти 
одразу до Вищих (рівень S5), якщо це їм підходить.  Молоді люди можуть навчатися для здобуття кваліфікації 
протягом 1 або 2 років.  Це залежить від потреби учнів.  Учні можуть отримати кваліфікацію з грамотності та 
вміння рахувати, починаючи з рівня S3. 
 
 
Скільки кваліфікацій можуть отримати учні? 
Основою кваліфікацій є навчання на рівні S3.  Молоді люди можуть отримувати до восьми кваліфікацій, 
починаючи з рівня S4.  Все залежить від рівня кваліфікації і від того, чи вони вивчаються протягом 1 або 2 років. 
 
 
Як і де молоді люди можуть навчатися на Старшому етапі? 
На Старшому етапі молоді люди можуть залишитися у школі, вступити до коледжу чи університету, пройти 
навчання на робочому місці чи стати волонтером.  Робота з коледжами та іншими організаціями може 
запропонувати більше досвіду, наприклад. курс «Навички для роботи»; ініциатива «Робота, 
працевлаштування та навчання (JET)». 
 
 
 
 
 
Додаткова інформація 
Батьківська зона Шотландія | Батьківська зона (education.gov.scot) [/ u]   
Шотландський кваліфікаційний орган – SQA 
Агентство національних навичок Шотландії | Розвиток навичок, Шотландія 
Ласкаво просимо до Единбурзького коледжу | Единбурзький коледж 
 UCAS | У центрі долучення людей до вищої освіти 
 
 
Інші інформаційні буклети для двомовних батьків/опікунів: 

• Освіта у Шотландії 

• Батьки-опікуни як партнери в освіті своїх дітей 
 
Ви можете отримати їх у школі, якщо не отримали раніше. 

https://education.gov.scot/parentzone/
https://education.gov.scot/parentzone/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
https://www.edinburghcollege.ac.uk/
https://www.ucas.com/

