
Критерії оцінювання виразного читання напам’ять художніх 

творів 

  

Рівні навчальних 

досягнень 

 

Критерії оцінювання 

 

 

 
Початковий 

1 
Учень монотонно читає напам’ять лише окремі фрази художнього 

тексту. 

2 
Учень невиразно читає напам’ять невеличкий фрагмент 
рекомендованого для вивчення твору. 

3 
Учень читає напам’ять недостатній за обсягом уривок твору зі 

значною кількістю фактичних мовленнєвих помилок. 

 

 

 
Середній 

1 
При читанні напам’ять твору учень допускає значну кількість 

помилок різного характеру. 

2 
Учень читає вивчений напам’ять твір зі значними змістовими 

неточностями, порушенням правил техніки мовлення. 

3 
Учень читає напам’ять художній твір з окремими орфоепічними та 

змістовими огріхами. 

 

 

 
Достатній 

1 
При читанні напам’ять твору учень правильно, чітко передає зміст 
твору, але виконує його невиразно, монотонно. 

2 
Вивчений напам’ять твір учень читає з окремими декламаційними 

огріхами. 

3 
Учень виразно читає напам’ять вивчений твір, але час від часу 

допускає змістові неточності. 

 

 

 
Високий 

1 Учень виразно, без помилок та неточностей, декламує твір напам’ять. 

2 
Вивчений напам’ять твір учень декламує, виявляючи індивідуальне 

розуміння тексту, своє ставлення до прочитаного. 

 
3 

Читання напам’ять твору відзначається високим рівнем артистизму, 
мовленнєвої вправності, особистим ставленням до прочитаного, 

вмінням висловити «надзавдання» (мету) читання твору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вимоги до оцінювання контрольних творів 

 
   Грамотність 
   Припустима Припустима 

 

Рівень 
 

Бали 
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень 

учнів 

кількість 

орфографічних і 
пунктуаційних 

кількість 

лексичних, 
граматичних і 

   помилок стилістичних 
    помилок 

 

Початковий 1 
Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує 
зв’язності й цілісності, урізноманітнення 

15-16 
і більше 

 

  потребує лексичне та граматичне оформлення   

  роботи   

 
2 

Побудоване учнем (ученицею) висловлювання 
характеризується фрагментарністю, думки 

13-14  

  викладаються на елементарному рівні; потребує   

  збагачення й урізноманітнення лексика і 
граматична будова мовлення 

 
9-10 

 3 Учневі (учениці) слід працювати над 11-12  

  виробленням умінь послідовніше й чіткіше   

  викладати власні думки, дотримуватися   

  змістової та стилістичної єдності   

  висловлювання, потребує збагачення та   

  урізноманітнення лексика й граматична будова   

  висловлювання   

 

Середній 
4 Висловлювання учня (учениці) за обсягом 

складає дещо більше половини від норми і 
9-10  

  характеризується певною завершеністю,   

  зв’язністю; розкриття теми має бути повнішим,   

  ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають   

  розрізнюватися основна та другорядна   

  інформація; потребує урізноманітнення добір   

  слів, більше має використовуватися авторська   

  лексика   

 5 За обсягом робота учня (учениці) наближається 7-8  

  до норми, загалом є завершеною, тему значною  7-8 
  мірою розкрито, проте вона потребує глибшого   

  висвітлення, має бути увиразнена основна   

  думка, посилена єдність стилю, мовне   

  оформлення різноманітнішим   

 6 За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає 5-6  

  норми, його тема розкривається, виклад загалом   

  зв’язний, але учневі ще слід працювати над   

  умінням самостійно   формулювати   судження,   

  належно їх аргументувати, точніше добирати   

  слова й синтаксичні конструкції   

Достатній 7 Учень (учениця) самостійно створює достатньо 

повний, зв’язний, з елементами самостійних 

суджень текст, вдало добирає лексичні засоби, 

але ще має вдосконалювати вміння чітко 

висвітлювати тему, послідовно її викладати, 

належно аргументувати основну думку 

4  

 
5-6 



 8 
Учень (учениця) самостійно будує достатньо 
повне, осмислене висловлювання, загалом 

ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі 

аргументи на їх користь, проте ще має 

працювати над урізноманітненням словника, 

граматичного та стилістичного оформлення 

роботи 

3 
 

9 
Учень (учениця) самостійно будує послідовний, 
повний, логічно викладений текст; загалом 

розкриває тему, висловлює основну думку; 

вдало добирає лексичні засоби, проте ще має 

працювати над умінням виразно висловлювати 

власну позицію і належно її аргументувати 

1+1 

(негруба) 

Високий 
10 Учень (учениця) самостійно будує послідовний, 

повний текст, ураховує комунікативне завдання, 
 

1 
 

3 
 

  висловлює власну думку, певним чином   

  аргументує різні погляди на проблему, робота   

  відзначається багатством словника,   

  граматичною правильністю, дотриманням   

  стильової єдності й виразності тексту   

 11 Учень (учениця) самостійно будує послідовний,    
  повний текст, ураховує комунікативне завдання;   

  аргументовано, чітко висловлює власну думку,   

  зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати 
обговорюваний предмет із власним життєвим 

досвідом, добирає переконливі докази для 

 
1 (негруба) 

2 

  обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на   

  необхідність розв’язувати певні життєві   

  проблеми; робота відзначається багатством   

  словника, точністю слововживання,   

  стилістичною єдністю, граматичною   

  різноманітністю   

 12 Учень (учениця) самостійно створює яскраве,    
  оригінальне за думкою та оформленням   

  висловлювання відповідно до мовленнєвої   

  ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; 
аналізує різні погляди на той самий предмет, 
добирає переконливі аргументи на користь тієї 

 
– 

1 

  чи іншої позиції, використовує набуту з різних   

  джерел інформацію   для   розв’язання   певних   

  життєвих проблем; робота відзначається   

  багатством слововживання, граматичною   

  правильністю та різноманітністю, стилістичною   

  довершеністю   



Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із української та 

зарубіжної літератури 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Оцінювання навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учні відтворюють матеріал на елементарному рівні, називаючи окремий 

літературний факт або явище. 

2 Учні розуміють навчальний матеріал на елементарному рівні його 

засвоєння, відтворюють якийсь фрагмент окремим реченням. 

3 Учні сприймають навчальний матеріал, дають відповідь у формі зв’язного 

висловлювання (з допомогою вчителя). 

Середній 4 Учні володіють літературним матеріалом на початковому рівні його 

засвоєння, відтворюють незначну його частину, дають визначення 

літературного явища без посилання на текст. 

5 Учні володіють матеріалом та окремими навичками аналізу літературного 

твору, з допомогою вчителя відтворюють матеріал і наводить приклади з 

тексту. 

6 Учні володіють матеріалом, відтворюють значну його частину, з 

допомогою вчителя знаходять потрібні приклади у тексті літературного 

твору. 

Достатній 7 Учні володіють матеріалом і навичками аналізу лiтературного твору за 

поданим учителем зразком, наводять окремі власні приклади на 

підтвердження певних суджень. 

8 Учні володіють матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні 
цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під 

керівництвом учителя виправляють допущені помилки й добирають 

аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку. 

9 Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу 

художнього твору, систематизують та узагальнюють набуті знання, 

самостійно виправляють допущені помилки, добирають переконливі 

аргументи на підтвердження власного судження. 

Високий 10 Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу 

літературного твору, виявляють початкові творчі здібності, самостійно 

оцінюють окремі нові літературні явища, знаходять і виправляють 

допущені помилки, працюють з різними джерелами інформації, 

систематизують та творчо використовують дібраний матеріал. 

11 Учні на високому рівні володіють матеріалом, вміннями і навичками 
аналізу художнього твору, висловлюють свої думки, самостійно оцінюють 

різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо 

них. 

12 Учні вільно володіють матеріалом та навичками текстуального аналізу 
літературного твору, виявляють особливі творчі здібності та здатність до 

оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до використання 

набутих знань та вмінь у нестандартних ситуаціях, схильність до 
літературної творчості. 



Вимоги до написання письмових творчих робіт та складання 

усних творчих робіт 

5 клас. 

Серед умінь і навичок, які повинен набути учень п’ятого класу на уроках літератури, особливу 

увагу приділяють умінню усно та письмово переказувати текст (докладно, стисло, вибірково), 

встановлювати зв’язки між подіями твору, характеризувати персонажів (головних і другорядних) 

на основі їхніх вчинків, знаходити в тексті зображувальні та виражальні засоби мови, пояснювати 

їхню художню роль. Написання твору дає змогу розвивати ці навички, працювати послідовно, 

поступово ускладнюючи вид завдання. Теми, які пропонуються у п’ятому класі, враховують саме 

послідовність набуття навичок аналізу художнього твору: від власне переказу окремих епізодів до 

їх порівняння, аналізу зв’язків, характеристики героїв, художніх засобів виразності. 

6 клас. 

У шостому класі на уроках літератури вдосконалюються вміння письмово переказувати докладно, 

вибірково і стисло невеликі за обсягом епічні твори або фрагменти з них, зокрема фрагменти з 

елементами опису (пейзажу, інтер’єру, портрета). У творах учні повинні продемонструвати знання 

сюжету, основних образів та ідеї художнього твору, вміння виділяти у творі ключові епізоди та 

встановлювати зв’язки між ними, характеризувати та порівнювати героїв твору, їхні чесноти, 

цінності та почуття. Як вид письмової роботи у шостому класі пропонується і складання плану 

(простого і складного) характеристики героя, твору роздуму про героя. 

7 клас. 

У сьомому класі на уроках літератури вдосконалюються вміння розрізняти й оцінювати риси 

літературних героїв, висловлювати власну думку про них, давати письмово розгорнуту відповідь 

на поставлене питання. Учні вчаться визначати ідейно- художню роль елементів сюжету 

(експозиції, зав’язки, кульмінації, розв’язки) та засобів художньої виразності (тропів) у творі. 

Особлива увага приділяється характеристиці та порівнянню тематики й проблематики, сюжету і 

героїв різних творів. Як вид письмової роботи у сьомому класі пропонується і складання 

складного плану характеристики.образів, роздуму над проблема ми, порушеними у художньому 

творі. Основним жанром твору у сьомому класі стає твір-роздум. Теми, які пропонуються у 

сьомому класі, зорієнтовані на розкриття ідейного змісту та проблематики художнього твору, 

формування навичок самостійного аналізу. 

8 клас. 

У восьмому класі на уроках літератури вдосконалюються навички аналізу твору: визначення 

ідейно-художньої ролі елементів сюжету, композиції, пейзажу, авторської характеристики героя, 

його вчинків, портрета. Учні вчаться розрізняти, оцінювати конфлікти і чинники духовного життя 

літературних героїв. Як вид письмової роботи у восьмому класі пропонується і складання плану 

власного усного або письмового висловлювання. Жанри і характер учнівських письмових робіт 

урізноманітнюються: твір роздум про художній твір, відгук, анотація. Теми, які пропонуються у 



восьмому класі, зорієнтовані на розкриття конфліктів, складності духовного життя літературних 

героїв. 

9 клас. 

Вдосконалюються навички оцінювання конфліктів, героїв, проблематики, сюжету, композиції 

програмових творів. Учні вчаться визначати систему образів твору, аналізувати мистецьке явище в 

єдності змісту і форми, мотивувати свою оцінку прочитаних творів. Письмові роботи, які 

пропонуються учням для виконання, різні за обсягом, характером і жанром: твір-роздум, твір-

мініатюра, відповідь на проблемне питання, есе, тези до усного виступу з проблем твору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання письмових творчих робіт 
 

 Бали Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів Грамотність 

  Припустима Припустима 
  кількість кількість 
  орфографічних лексичних, 
  іпунктуаційних граматичних 

  помилок стилістичних 

 
П

о
ч

а
т
к

о
в

и
й

 

1 Побудованому тексту бракує зв’язності й 15-16  

 цілісності, урізноманітнення потребує і більше  

 лексичне та граматичне оформлення роботи   

2 Побудоване висловлювання характеризується 13-14  

 фрагментарністю, думки викладаються на   

 елементарному рівні; потребує збагачення й   

 урізноманітнення лексика і граматична будова 

мовлення 

  

9-10 

3 Слід працювати над виробленням умінь 11-12  

 послідовніше й чіткіше викладати власні   

 думки, дотримуватися змістової та стилісти-   

 ної єдності висловлювання, потребує   

 збагачення та урізноманітнення лексика й   

 граматична будова висловлювання   

 
С

ер
ед

н
ій

 

4 Висловлювання за обсягом складає дещо 

більше половини від норми і характер- 

ризується певною завершеністю, зв’язністю; 

розкриття теми має бути повнішим, 

ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають 

розрізнюватися основна та другорядна 

інформація; потребує урізноманітнення добір 

слів, більше має використовуватися авторська 

лексика 

9-10  

 

 

 

 

7-8 



 5 За обсягом робота наближається до норми, 7-8  

 загалом є завершеною, тему значною мірою  

 розкрито, проте вона потребує глибшого  

 висвітлення, має бути увиразнена основна  

 думка, посилена єдність стилю, мовне  

 оформлення різноманітнішим  

6 За обсягом висловлювання сягає норми, його 5-6 

 тема розкривається, виклад загалом зв’язний,  

 але учневі ще слід працювати над умінням  

 самостійно формулювати судження, належно  

 їх аргументувати, точніше добирати слова й  

 синтаксичні конструкції  

 
Д

о
ст

а
т
н

ій
 

7 Самостійно створює достатньо повний, 4  

 зв’язний, з елементами самостійних суджень   

 текст, вдало добирає лексичні засоби, але ще   

 має вдосконалювати вміння чітко   

 висвітлювати тему, послідовно її викладати,   

 належно аргументувати основну думку   

8 Самостійно будує достатньо повне, осмислене 3  

 висловлювання, загалом ґрунтовно висвітлює   

 тему, добирає переконливі аргументи на їх 

користь, проте ще має працювати над 

  

5-6 

 урізноманітненням словника, граматичного та   

 стилістичного оформлення роботи   

9 Самостійно будує послідовний, повний, 1+1  

 логічно викладений текст; загалом розкриває (негруба)  

 тему, висловлює основну думку; вдало   

 добирає лексичні засоби, але має працювати   

 над умінням виразно висловлювати власну   

 позицію і належно її аргументувати   



 
В

и
с

о
к

и
й

 
10 Самостійно будує послідовний, повний текст, 1 3 

 ураховує комунікативне завдання, висловлює   

 власну думку, певним чином аргументує різні   

 погляди на проблему, робота відзначається   

 багатством словника, граматичною   

 правильністю, дотриманням стильової єдності   

 й виразності тексту   

11 Учень (учениця) самостійно будує   

 послідовний, повний текст, ураховує   

 комунікативне завдання; аргументовано, чітко 1 (негруба) 2 

 висловлює власну думку, зіставляє її з   

 думками інших, уміє пов’язати обговорюваний   

 предмет із власним життєвим досвідом,   

 добирає переконливі докази для обґрунтування   

 тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність   

 розв’язувати певні життєві проблеми; робота   

 відзначається багатством словника, точністю   

 слововживання, стилістичною єдністю,   

 граматичною різноманітністю   

12 Учень (учениця) самостійно створює яскраве,   

 оригінальне за думкою та оформленням   

 висловлювання відповідно до мовленнєвої – 1 

 ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему;   

 аналізує різні погляди на той самий предмет,   

 добирає переконливі аргументи на користь тієї   

 чи іншої позиції, використовує набуту з різних   

 джерел інформацію для розв’язання певних   

 життєвих проблем; робота відзначається   

 багатством слововживання, граматичною   

 правильністю та різноманітністю,   



 стилістичною довершеністю   



Виразне читання напам’ять 

1. Відтворення емоційної насиченості твору (внутрішнє «бачення», робота 

творчої уяви читця – особливо поетичного тексту). 

2. Розуміння ідейно-художнього смислу, а не лише фактичного змісту тексту. 

3. Вміння висловити своє особисте ставлення, передати зміст і настрій 

слухачам. 

Критерії оцінювання виразного читання напам’ять 

художніх творів 
 

Рівні навчальних 

досягнень 

Критерії оцінювання 

 

 

Початковий 

1 Учень монотонно читає напам’ять лише окремі фрази художнього 

тексту. 

2 Учень невиразно читає напам’ять невеличкий фрагмент 

рекомендованого для вивчення твору. 

3 Учень читає напам’ять недостатній за обсягом уривок твору зі 

значною кількістю фактичних мовленнєвих помилок. 

 

 

Середній 

4 При читанні напам’ять твору учень допускає значну кількість 

помилок різного характеру. 

5 Учень читає вивчений напам’ять твір зі значними змістовими 

неточностями, порушенням правил техніки мовлення. 

6 Учень читає напам’ять художній твір з окремими орфоепічними та 

змістовими огріхами. 

 

 

Достатній 

7 При читанні напам’ять твору учень правильно, чітко передає зміст 

твору, але виконує його невиразно, монотонно. 

8 Вивчений напам’ять твір учень читає з окремими декламаційними 

огріхами. 

9 Учень виразно читає напам’ять вивчений твір, але час від часу 

допускає змістові неточності. 

 

 

 

Високий 

10 Учень виразно, без помилок та неточностей, декламує твір 

напам’ять. 

11 Вивчений напам’ять твір учень декламує, виявляючи 

індивідуальне розуміння тексту, своє ставлення до прочитаного. 

12 Читання напам’ять твору учнем відзначається високим рівнем 

артистизму, мовленнєвої вправності. Учень виявляє особисте 

ставлення до прочитаного, може сформулювати і висловити своє 

«надзавдання» (мету) читання твору. 

 



Вимоги до оформлення учнівських зошитів 

Кількість робочих зошитів – по одному в кожному класі (у них учні виконують класні та 

домашні роботи). Для контрольних робіт використовують 1 окремий зошит. 

Оцінку за ведення зошита виставляють окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як 

поточну до найближчої тематичної. 

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, слід 

враховувати такі критерії: 

-  наявність різних видів робіт; 

- грамотність (якість виконання робіт); 

- охайність; 

- уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного 

режиму). 

Орфографічний режим 

1. Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його 

відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо можна використовувати 

рызны кольори). 

2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами 

робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не 

пропускають). 

3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з літератури у 5-9 

записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – 

вид роботи (класна, домашня чи контрольна), наприклад: 

Перше жовтя 

Класна робота 

4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не 

ставлять. 5.Зразок підпису зошита: 

Зошит 

для робіт із зарубіжної 

літератури учня 5-А 

класу 

СШ № 255 м. Києва 

Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної 



літературної теми (частини теми, сукупності тем). Тематичний бал 

виставляють за результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види 

навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. 

Тематичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання 

не проводиться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється). 

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення 

теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом 

«Тематична» виставляється н\а (не атестований(а)). Семестрове оцінювання 

здійснюється на підставі тематичних оцінок і має бути наближеним до 

середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання 

літературних знань. 

Наприклад, за відсутності 1 тематичної оцінки (учень був не атестований 

(н\а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі 

наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням 

самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку 

виставлено «н/а». 

Якщо учень з поважної причини був відсутній на шкільних заняттях більше 

половини навчального часу в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не 

має тематичних оцінок взагалі, такий учень не може бути атестований за 

семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  



Критерії оцінювання творчих відеороликів, презентацій, 

проєктів з української та зарубіжної літератури 
 

 Відмінно Добре Потребує 

покращення 

Не завершено 

З
м

іс
т
 

р
о

б
о

т
и

 

Робота цікава для Нечітко сформульо- Не сформульована Проєкт не висвіт- 

учнів, відповідає по- вана тема та мета. мета дослідження. лює тему та мету 

ставленій темі та Дослідження ґрунту- Не вдало підібрані роботи. Мають міс- 

меті. Чітко сформу- ється на твердженні ілюстрації (невідпо- це фактичні по- 

льовані висновки. або спростуванні 1-2 відні, нечіткі). Пору- милки. Робота по- 

Відсутні стилістичні гіпотез. Приклади шена логіка викла- будована нелогіч- 

та граматичні помил- частково ілюстру- дення матеріалу. но, баато неточнос- 

ки. Дотримані прави- ють висновки, до Дотримані правила тей. 

ла академічної добро- яких дійшли учні. академічної добро- Дотримані правила 

чесності Дотримані правила чесності академічної добро- 
 академічної добро-  чесності 

 чесності   

О
ф

о
р

м
л

ен
н

я
 

Інформація логічно В роботі наявні В роботі мало Відсутні аудіо 

розташована. Ілю- ілюстрації, які допо- ілюстрацій, або ж ефекти. Нечіткі, 

страції підібрані від- магають розкрити вона переобтяжена розмиті зображен- 

повідно до мети ро- тему роботи. Відсут- матеріалом. Не про- ня. Відсутнє есте- 

боти, відредаговані, ні аудіо ефекти. думане розміщення тично правильне 

вдало розташовані, Робота переобтяже- слайдів, або ж оформлення. 

допомагають розкри- на текстом, що порушена логічна  

ти зміст роботи. ускладнює її послідовність.  

Гармонійно поєднані сприйняття.   

кольори, аудіо ефекти    

та ін..    

Г
р

у
п

о
в

а
 

р
о

б
о

т
а
 

При виконанні робо- При виконанні робо- Між членами групи Між членами групи 

ти спостерігається ти учні виявляли відсутня налагодже- взагалі відсутня 

злагодженість, взає- взаємоповагу на співпраця співпраця 

моповага, однакова    

активність усіх учас-    

ників    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

З ІНФОРМАТИКИ 
 

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 

 

Початковий 

1 Учень розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі; 

знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з 

обчислювальною технікою (ОТ) 

2 Учень розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та 

може фрагментарно відтворити знання про них. 

3 Учень має фрагментарні знання при незначному загальному їх 

обсязі (менше половини навчального матеріалу) за відсутності 

сформованих умінь та навичок. 

 

 

 

 

 

Середній 

4 Учень має початковий рівень знань, значну (більше половини) 

частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно; з 

допомогою вчителя може виконати просте навчальне завдання; має 

елементарні, нестійкі навички роботи на комп’ютері. 

5 Учень має рівень знань вищий, ніж початковий; може з допомогою 

вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків; має стійкі навички виконання 

елементарних дій з опрацювання інформації на комп’ютері. 

6 Учень знайомий з основними поняттями навчального матеріалу; 

може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу 

і робити певні узагальнення; вміє за зразком виконати просте 

навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з 

опрацювання інформації на комп’ютері. 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній 

7 Учень уміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях; може пояснити основні процеси, що відбуваються під час 

роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на 

підтвердження деяких тверджень; уміє виконувати навчальні 

завдання, передбачені програмою. 

8 Учень уміє аналізувати навчальну інформацію, в цілому самостійно 

застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність; 

самостійно виправляє вказані вчителем помилки; самостійно 

визначає спосіб розв’язування навчальної задачі; вміє 

використовувати інтерактивну довідкову систему. 

9 Учень вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на 

практиці; вміє узагальнювати і систематизувати навчальну 

інформацію; самостійно виконує передбачені програмою навчальні 

завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; 

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

навчального завдання; вільно володіє клавіатурою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий 

10 Знання, вміння і навички учня повністю відповідають вимогам 

державної програми. Учень володіє міцними знаннями, самостійно 

визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові 

факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації поставлених перед ним навчальних 

цілей; судження його логічні й достатньо обґрунтовані; має певні 

навички керування операційною системою. 

11 Учень володіє узагальненими знаннями з предмета; вміє планувати 

особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної 

практичної роботи; вміє самостійно знаходити джерела інформації і 

використовувати її відповідно до мети і завдань власної 

пізнавальної діяльності; використовує набуті знання і вміння у 

нестандартних ситуаціях; уміє виконувати завдання, не передбачені 

навчальною програмою; має стійкі навички керування 

інформаційною системою. 

12 Учень має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує, 

стійкі навички керування інформаційною системою в 

нестандартних ситуаціях; уміє вільно використовувати нові 

інформаційні технології для поповнення власних знань та 

розв’язування задач. 

                                                                                                                    



Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми 

«Вказівки повторення і розгалуження» 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

 

Бали 

 

Критерії оцінювання 

 

 

 

Початковий 

1 -Учень має уявлення про вказівки і процеси, що повторюються; відрізняє цикл від 

звичайної команди про виконання дії 

-Має уявлення про вказівку розгалуження 

2 -Учень відрізняє вказівку розгалуження від повторення; наводить приклади алгоритмів 

із вказівками повторення, алгоритмів з розгалуженнями 

3 -Учень розуміє правила виконання алгоритмів з повтореннями та з розгалуженнями без 

величин; має уявлення про опис алгоритмів із вказівками повторення без величин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній 

4 -Учень має уявлення про опис алгоритмів з розгалуженнями без величин навчальною 

алгоритмічною мовою 

-Вміє пояснити виконання алгоритмів з повтореннями без величин, описаних 

навчальною алгоритмічною мовою 

-Вміє відобразити структуру повторення графічно 

-Має уявлення про цикл-до та цикл-після 

5 -Учень вміє відображати базову структуру з розгалуженням графічно 

-Розуміє запис простих логічних виразів над числовими величинами 

-Має уявлення про повну структуру розгалуження та скорочену структуру 

розгалуження 

-Пояснює призначення окремих команд циклічних алгоритмів, описаних навчальною 

алгоритмічною мовою  

6 -Учень має навички перекладання готових алгоритмів з розгалуженнями з графічної 

схеми на навчальну алгоритмічну мову 

-Вміє за допомогою вчителя пояснювати та записувати логічні вирази 

-Має уявлення про опис циклу-до і циклу-після мовою програмування; пояснює 

призначення окремих команд алгоритму з розгалуженням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній 

7 -Учень вміє за допомогою вчителя складати прості циклічні алгоритми на знаходження 

суми, добутку набору заданих чисел 

-Має уявлення про опис структури розгалуження мовою програмування 

-Вміє за допомогою вчителя описувати навчальною алгоритмічною мовою алгоритми з 

розгалуженнями (наприклад МОД, БІД) 

-Вміє складати і заповнювати таблицю виконання циклічних алгоритмів, описаних 

навчальною алгоритмічною мовою 

8 -Учень має навички перекладу циклічних алгоритмів на мову програмування 

-Самостійно вміє описувати простий логічний вираз і оцінювати його істинність при 

поточних значеннях величин 

-Вміє перекладати готові алгоритми з розгалуженням з навчальної алгоритмічної мови 

на мову програмування 

-Вміє пояснювати призначення окремих команд у циклічних алгоритмах та алгоритмах 

з розгалуженням, описаних мовою програмування 

9 -Учень має уявлення про складені логічні умови та призначення логічних операцій і, 

або, не; вміє пояснювати різницю використання повної і скороченої форм вказівки 

розгалуження 

-Вміє виконувати циклічні алгоритми й алгоритми з розгалуженням в середовищі 

програмування та записувати до їх команд коментарі 

-Вміє самостійно складати алгоритми на використання команд повторення при введенні 

аргументів та виведенні результатів виконання програм 

-Має уявлення про опис циклу-для навчальною алгоритмічною мовою й мовою 

програмування 

 

 

 

 

 

Високий 

10 -Учень вміє замінювати в циклічних алгоритмах цикл-до циклом-поки 

-Вміє формулювати задачі на використання структури розгалуження 

-Вміє за допомогою вчителя описувати складені логічні вирази 

-Вміє самостійно складати програми з використанням команд повторення і 

розгалуження 

-Вміє до циклічних алгоритмів та алгоритмів з розгалуженнями за наявності коментарів 

дописувати пропущені команди 

11 -Учень самостійно складає прості циклічні програми та програми з розгалуженням 



мовою програмування (знаходження більшого з двох, більшого з трьох, суми і добутку 

послідовності чисел) 

-Вміє дописати відсутню частину програми за наявності відповідних коментарів 

-Налагоджує циклічні програми і програми з розгалуженням 

12 -Учень вміє складати, налагоджувати і тестувати циклічні програми і програми з 

розгалуженням; записувати коментарі до циклічних програм 

-Має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує 

-Вміє розв’язувати задачу з використанням структур повторення і розгалуження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми 

«Глобальна мережа Інтернет та її можливості» 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

 

Бали 

 

Критерії оцінювання 

 

 

 

 

 

Початковий 

1 Учень має уявлення про комп’ютерну мережу, глобальну комп’ютерну мережу 

Інтернет 

2 -Учень розпізнає деякі характерні послуги глобальної мережі; пошук потрібної 

інформації та ознайомлення з нею; електронне листування; пошук потрібних програм 

та їх копіювання; інтерактивне спілкування 

3 -Учень має уявлення про організацію зв’язку між комп’ютерами в Інтернет; наявність 

каналів зв’язку між комп’ютерами для під’єднання до Інтернет; види програмного 

забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі Інтернет; поняття про 

гіпертекст та правила роботи з ним 

-Учень має уявлення про конкретну програму-броузер; програму для підтримки роботи 

електронної пошти 

 

 

 

 

 

 

 

Середній 

4 -Учень має початкові знання про сервер та робочу станцію, принципи функціонування 

глобальної мережі; уявлення про апаратні, програмні та інформаційні ресурси 

Інтернет; знає можливості програм для підтримки роботи електронної пошти; 

особливості роботи користувача з електроконференціями; принципи адресації в Веб-

просторі 

5 -Учень має уявлення про способи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі; 

інформацію, яка необхідна для під’єднання до мережі Інтернет; поняття 

комунікаційного протоколу 

-За допомогою вчителя може запустити на виконання програму-броузер, ввести адресу 

веб-сторінки та переміщуватися за гіперпосиланнями; створити електронний лист та 

відправити його; підключитися до електронної конференції 

6 -Учень володіє основними навичками роботи в програмі-броузері, програмі для роботи 

з електронною поштою та телеконференціями; вміє переглядати гіпертекстові 

сторінки, працювати з тематичними пошуковими серверами та здійснювати простий 

запит за ключовим словом; вміє самостійно відправляти електронного листа, одержати 

пошту та ознайомитись з одержаною електронною поштою  

 

 

 

 

 

 

 

Достатній 

7 -Учень вміє переміщуватися по веб-сторінках в броузері в прямому та зворотному 

порядку, вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки; змінювати вид кодування 

веб-сторінки під час роботи з броузером; розміщувати власну інформацію в форумах та 

телеконференціях; переписувати інформацію, що є в різних телеконференціях; 

використовувати індексні пошукові системи для знаходження потрібної інформації в 

Інтернет 

8 -Учень знає призначення адресної книги та правила роботи з нею; має уявлення про 

правила використання різноманітних сторінок кодування; вміє, використовуючи 

пошукові машини, здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернет; підписуватися 

на потрібну 

9 -Учень знає правила електронного листування, можливості та правила інтерактивного 

спілкування в Інтернет 

-Має уявлення про мову розмітки гіпертексту та засоби створення веб-сторінок; 

уявлення про доменну, ІР- та URL-адреси в Інтернет; має уявлення про правила 

використання файлових ресурсів в Інтернет; вміє відповідати на електронні 

повідомлення, спілкуватися з іншими учасниками телеконференцій 

 

 

 

 

 

 

Високий 

10 -Учень вміє приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів; 

перекодовувати повідомлення, одержані електронною поштою; виконувати 

переадресацію поштових повідомлень; створювати закладки на потрібних веб-

сторінках; здійснювати пошук потрібних файлових архівів, здійснювати інтерактивне 

спілкування в глобальній мережі Інтернет; знає основні теги для опису структури 

HTML-файла, оформлення тексту у веб-документі, включення графіки до веб-сторінки 

11 -Учень вміє копіювати файлові архіви з файла-сервера та на нього 

-Знає теги означення гіперпосилань в HTML-документі 

-Має уявлення про спеціальні засоби створення HTML-файлів, про принципи безпеки 

та захист інформації в Інтернет 

12 -Учень має стійкі системні знання з глобальної мережі Інтернет та використовує їх. У 

процесі виконання завдань проявляє творчий підхід 



Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми 

 «Графічний редактор» 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

 

Бали 

 

Критерії оцінювання 

 

 

 

початковий 

1 -Учень має уявлення про графічний редактор, розпізнає задачі, для вирішення яких 

може застосовуватися графічний редактор 

2 -Учень має уявлення про конкретні програми опрацювання графічної інформації та її 

призначення 

-Відрізняє вікно графічного редактора від інших програмних засобів 

3 -Учень має уявлення про технології малювання в середовищі ГР 

 

 

 

 

 

середній 

4 -Учень вміє вибирати колір, інструменти для малювання в середовищі ГР за 

допомогою Олівця, Еліпса, Прямокутника, Лінії; зафарбовувати геометричні фігури; 

вміє зберігати графічні файли 

-Учень вміє виділяти графічні й текстові об’єкти та викликати контекстне меню для 

них 

5 -Учень вміє вибирати тип Пензлика та користуватися ним, Багатокутником та 

Стирачкою 

-За допомогою вчителя редагує графічні файли, використовує масштабування 

6 -Учень володіє основними правилами роботи з ГР, вміє самостійно створювати та 

редагувати прості графічні образи 

 

 

 

достатній 

7 -Учень має уявлення про точечні та растрові графічні файли, вміє виділяти графічні 

об’єкти в середовищі ГР, використовувати буфер обміну в середовищі ГР 

-За допомогою вчителя може здійснювати компановку складеного зображення з 

набору графічних примітивів 

-Вміє конвертувати файли з одних форматів у файли інших форматів 

8 -Учень має стійкі навички роботи з об’єктами-малюнками 

9 -Учень вільно володіє ГР. Використовує інтерактивну довідкову систему. Вміє 

формулювати основні алгоритми роботи з графікою 

 

 

 

високий 

10 -Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує 

можливості ГР 

-Учень самостійно виконує навчальні завдання 

11 -Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації 

12 -Учень має стійкі системні знання про ГР та продуктивно їх використовує. У процесі 

виконання завдань проявляє творчий підхід 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми 

«Електронні таблиці» 
 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми «Електронні 

таблиці» 

 

 

Початковий 

1 Учень має уявлення про електронні таблиці (ЕТ) 

2 Учень відрізняє вікно редактора ЕТ від вікон інших програмних засобів, 

розпізнає задачі, які можна розв’язати за допомогою ЕТ. 

3 Учень має уявлення про конкретну програму опрацювання ЕТ та її 

призначення, про введення інформації до ЕТ, про використання готової ЕТ 

для одержання певної інформації. 

 

 

 

 

 

Середній 

4 Учень має початкові знання про введення та редагування інформації в ЕТ; 

уміє завантажувати ЕТ, створювати просту таблицю без обчислень і 

зберігати її у вигляді файла. 

5 Учень з допомогою вчителя може сформувати електронну таблицю для 

розв’язування простої навчальної задачі з використанням обчислення сум 

умісту комірок, розташованих підряд; уміє самостійно вводити та 

редагувати інформацію, подану у вигляді таблиці. 

6 Учень володіє основними навичками роботи у середовищі ЕТ, уміє 

самостійно формувати таблицю; може за зразком сформувати електронну 

таблицю для розв’язання навчальної задачі з використанням обчислення 

сум умісту визначених комірок. 

 

 

 

 

 

 

Достатній 

7 Учень у цілому орієнтується в середовищі табличного процесора, знає його 

основні можливості та правила опрацювання інформації; вміє самостійно 

опрацьовувати табличну інформацію за допомогою арифметичних 

операцій табличного процесора; вміє самостійно спроектувати і створити 

ЕТ для розв’язання навчального завдання, передбаченого програмою. 

8 Учень вміє використовувати вбудовані функції ЕТ; може виправити 

помилку, на яку вказано вчителем; використовує інтерактивну довідкову 

систему; вміє будувати діаграми та графіки. 

9 Учень вільно володіє редактором ЕТ; знає основні правила пошуку 

інформації; вміє створювати списки; впорядковувати, відшукувати і 

відбирати дані за певними ознаками. 

 

 

 

Високий 

10 Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і 

використовує можливості ЕТ; самостійно виконує навчальні завдання. 

11 Учень знаходить і використовує джерела інформації; вміє використовувати 

результати опрацювання ЕТ (таблиці, графіки, діаграми). 

12 Учень має стійкі системні знання з ЕТ та використовує їх; у процесі 

виконання завдань проявляє творчий підхід. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми 

«Звернення до алгоритмів і функцій» 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

 

Бали 

 

Критерії оцінювання 

 

 

початковий 

1 -Учень має уявлення про те, що будь-який алгоритм можна подати у вигляді 

послідовності кількох алгоритмів; має уявлення про вхідні і вихідні дані 

2 -Учень має уявлення про основний і допоміжний алгоритм; про правила виклику 

будь-якого алгоритму для розв’язування іншої задачі 

3 -Учень має уявлення про команду звернення до допоміжного алгоритму; про 

передавання параметрів алгоритму із основного до того, що викликається, і навпаки 

 

 

 

середній 

4 -Учень розрізняє команди звернення алгоритмічною мовою до алгоритмів і функцій, 

вміє розрізнити аргументи і результати; має уявлення про формальні і фактичні 

параметри 

5 -Учень може пояснити послідовність виконання команди звернення до алгоритму 

-Має уявлення про існування стандартних алгоритмів і алгоритмів, які визначаються 

користувачем 

6 -Учень має уявлення про опис функцій навчальною алгоритмічною мовою, вміє за 

допомогою базової структури слідування подати алгоритм у вигляді кількох підзадач 

 

 

 

 

 

достатній 

7 -Учень розрізняє опис алгоритму та опис функції; може пояснити правила опису 

допоміжного алгоритму мовою програмування; може пояснити правила опису 

вказівки звернення до алгоритму мовою програмування 

8 -Учень має уявлення про локальні і глобальні змінні; може пояснити правила опису 

фактичних параметрів у команді звернення до допоміжного алгоритму; пояснити за 

допомогою конкретних прикладів правила виконання вказівки про виконання 

алгоритму; пояснити кожний розділ програми з підпрограмами описаними мовою 

програмування 

9 -Учень вміє описувати глобальні і локальні змінні в програмі; вміє виконувати 

алгоритми, що містять команду звернення до допоміжного алгоритму, будувати 

таблицю виконання алгоритму 

 

 

 

 

 

 

 

високий 

10 -Учень вміє складати програму з використанням підпрограми навчальною 

алгоритмічною мовою, спираючись на базові алгоритми як на допоміжні; вміє 

перекласти алгоритм із командою звернення до допоміжного алгоритму на мову 

програмування, запускати її на виконання та виконувати в по командному режимі 

11 -Учень може самостійно визначити випадки при розв’язуванні задач для 

використання в алгоритмах допоміжних функцій і алгоритмів, може замінити опис 

функцій описом допоміжного алгоритму і навпаки, якщо це можливо 

-Самостійно складає програми з підпрограмами мовою програмування 

-Має уявлення про налагодження програми з підпрограмою; вміє дописати відсутню 

частину програми за наявності відповідних коментарів 

12 -Учень вміє складати, налагоджувати і тестувати лінійні програми 

-Записувати коментарі до лінійних програм 

-Має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує 

-Вміє розв’язувати задачу з використанням допоміжних алгоритмів і функцій  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми 

«Інформаційна модель. Алгоритми» 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

 

Бали 

 

Критерії оцінювання 

 

 

 

 

початковий 

1 -Учень має уявлення про об’єкти, їх властивості та способи відображення об’єктів у 

реальному житті; має уявлення про алгоритм 

2 -Учень має початкові знання про алгоритм та способи його опису, призначення 

алгоритмічної мови 

3 -Учень перераховує базові структури алгоритмів; у задачах виділяє вхідні дані та 

результати; наводитьт приклади алгоритмів із власного життя 

-Має уявлення про те, що інформація може опрацьовуватися за допомогою 

алгоритму, який працює за певними алгоритмами 

-Має початкові знання про виконавця алгоритму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

4 -Учень має уявлення про деякі етапи розв’язування прикладної задачі з 

використанням комп’ютера; наводить приклади алгоритмів з відомої предметної 

галузі 

-Має уявлення про властивість результативності алгоритму та наводить приклади її 

пояснення 

-Має початкові знання про систему вказівок виконавця алгоритму 

5 -Учень має уявлення про властивість формальності алгоритму та наводить приклади її 

пояснення; наводить приклади різних виконавців алгоритму мінімально необхідну 

систему його вказівок для розв’язування різних завдань 

-Вміє словесно описати алгоритм із відомої йому предметної галузі; знаходить 

помилки в описі алгоритму при невиконанні властивості результативності, 

формальності та визначеності 

6 -Учень має початкові знання про використання інформаційної моделі для 

дослідження реальних об’єктів; наводить приклади різних моделей реальних об’єктів 

та мету їх використання для розв’язування здач 

-Знає суттєві ознаки алгоритму та форми його подання 

-Має початкові знання про структурний підхід до побудови алгоритмів 

 

 

 

 

 

 

 

 

достатній 

7 -Учень пояснює основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням 

комп’ютера 

-Має уявлення про побудову неформальної моделі 

-Вміє графічно зображати базову структуру слідування та пояснює її властивості 

-Наводить приклади розбиття основної задачі на підзадачі 

8 -Учень для простих задач визначає положення, на яких буде грунтуватися побудова 

інформаційної моделі; за допомогою вчителя визначає якими властивостями об’єктів 

для розв’язання конкретної задачі і побудові інформаційної моделі можна нехтувати 

-За допомогою вчителя будує математичну модель 

9 -Учень знає технологію структурного програмування та розуміє ідеї методу 

покрокової деталізації алгоритму 

-За допомогою вчителя будує математичну модель 

-Вміє відрізняти базову структуру алгоритму повторення та розгалуження 

-Має початкові знання про опис алгоритму навчальною алгоритмічною мовою; за 

допомогою вчителя пояснює опис алгоритму без величин, поданий навчальною 

алгоритмічною мовою; вміє записувати заголовок алгоритму та тіло алгоритму 

-Вміє зображати графічно базові структури повторення і розгалуження 

 

 

 

 

 

 

 

високий 

10 -Учень в цілому орієнтується в основних етапах розв’язування прикладної задачі з 

використанням комп’ютера 

-Пояснює основні властивості алгоритму, має уявлення про величину та основні 

характеристики величини; визначає тип величини 

-Вміє записувати в алгоритмі аргументи і результати, пояснює алгоритм виконання 

вказівки повторення 

11 -Учень пояснює основні властивості базових структур алгоритмів повторення і 

розгалуження, пояснює готові алгоритми зі структурами розгалуження та повторення, 

описані навчальною алгоритмічною мовою 

-Вміє записувати вказівку надання значень в алгоритмах, описаних навчальною 

алгоритмічною мовою 

12 -Учень має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує 



-Вміє вільно використовувати знання про інформаційну модель та поняття алгоритму, 

базових структур алгоритмів і основні ідеї та принципи технології структурного 

програмування для розв’язування нескладних задач 

 

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми 

«Інформаційна система» 

 
Рівні 

навчальних 

досягнень 

 

Бали 

 

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень 

 

 

 

Початковий 

1 -Учень має уявлення про комп’ютер, відрізняє комп’ютер від калькулятора 

2 -Учень має початкові знання про можливості комп’ютера, знає призначення 

клавіатури та дисплея 

3 -Учень має уявлення про те, що інформаційна система складається з двох частин; 

про магнітні диски; правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі; 

про призначення пам’яті та процесора 

-Учень вміє правильно вмикати та вимикати комп’ютер 

 

 

 

 

 

Середній 

4 -Учень має початкові знання про можливості комп’ютера опрацьовувати текстові, 

графічні, числові, музичні повідомлення; про призначення основних складових 

апаратної частини інформаційної системи (ІС) 

5 -Учень вміє зображати структуру інформаційної системи, за допомогою вчителя 

готувати комп’ютер до роботи; знає призначення основних клавіш комп’ютера 

6 -Учень має знання про функції основних складових апаратури комп’ютера; вміє їх 

відрізняти один від одного 

-Учень володіє основними навичками роботи з клавіатурою; має уявлення про 

основні характеристики комп’ютера; призначення комп’ютерних мереж; може 

назвати деякі напрями використання комп’ютера 

-Учень знає одиниці вимірювання ємності запам’ятовуючих пристроїв, основні 

характеристики дисків 

 

 

 

 

Достатній 

7 -Учень у цілому орієнтується в структурній схемі інформаційної системи; 

принципах взаємодії апаратної і програмної складових 

8 -Учень має знання про принципи розміщення повідомлень на магнітних дисках, 

склад та основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв ІС (як внутрішньої, 

так і зовнішньої) 

-Учень вміє самостійно готувати комп’ютер до роботи 

9 -Учень знає склад та основні характеристики процесора, вільно працює в 

середовищі клавіатурного тренажера, знає основні принципи роботи та основні 

характеристики комп’ютера, орієнтується в основних характеристиках 

комп’ютерних мереж 

 

 

 

 

 

Високий 

10 -Учень досконало орієнтується у принципах роботи, основних складових ІС; має 

уявлення про магістраль, її склад та призначення контролерів; знає про 

магістрально-модульний принцип будови комп’ютера, типи ресурсів 

комп’ютерних мереж; має уявлення про пристрої для організації комп’ютерного 

зв’язку 

11 -Учень має уявлення про принципи використання комп’ютерних мереж, різні типи 

доступу до інформаційних ресурсів 

-Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації про ІС, сучасну 

комп’ютерну техніку та комп’ютерні мережі 

12 -Учень має стійкі системні знання з ІС, комп’ютерних мереж та використовує їх 

-Учень в процесі виконання завдань проявляє творчий підхід 

-Учень вміє самостійно ставити відкриті питання з теми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми 

«Операційна система. Робота з дисками» 
Рівні 

навчальних 

досягнень 

 

Бали 

 

Критерії оцінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початковий 

1 -Учень має уявлення про те, що без операційної системи (ОС) з комп’ютером працювати 

не можливо; про комп’ютерні віруси; можливість стиснення інформації; наявність 

спеціальних програм архіваторів та антивірусних програм; файл 

-Учень відрізняє дискету від диску, знає призначення дисків 

2 -Учень має уявлення про ОС Windows 

-Учень вміє знаходити на робочому столі об’єкти: диски, файли, папки, стандартні 

об’єкти; викликати на екран контекстне меню об’єкта; вставляти дискету до дисководу 

та витягувати з нього дискету; знаходити у вікні Windows його назву, головне меню, 

рядок статусу; виконувати дві операції мишкою – фіксування та протяжку 

-Учень відрізняє вікно програми архіватора від іншої, папку від файла, стандартні імена 

зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера 

3 -Учень має уявлення про ім’я файла, розширення та його місце збереження, архівований 

файл, правила профілактики комп’ютера від зараження комп’ютерним вірусом 

-Учень відрізняє архівований файл від інших файлів 

-Учень вміє вибирати об’єкти, з якими працює ОС; правильно закінчувати роботу з 

комп’ютером в середовищі ОС Windows, вибирати в контекстному меню потрібний 

елемент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній 

4 -Учень має  початкові знання про призначення  та основні функції ОС 

-Учень вміє відкривати та закривати вікна  в ОС Windows, змінювати їх місце 

розташування, знає призначення відповідних кнопок програмного вікна 

-Учень вміє змінювати розміри вікна, реагувати на інформаційне вікно 

5 -Учень вміє працювати із різними списками у вікнах Windows та вибирати потрібний 

елемент, з лінійками прокрутки, бігунцями, рахівниками, використовувати буфер обміну 

-за допомогою вчителя учень може створити папку та змінити її ім’я, вилучити папку, 

копіювати та переміщувати файли та папки 

-Учень розрізняє за розширенням та значком виконувані файли, відрізняє програму 

Провідник від іншої, вміє переміщуватися по дереву папок та закривати папки 

-Учень вміє використовувати кнопку Пуск для відкриття документа чи потрібної 

програми 

6 -Учень вміє працювати з прапорцями та перемикачами, змінювати властивості об’єктів, 

визначати дозволені операції з ними, зберігати інформацію на диску, переглядати вміст 

дискети, запускати файл на виконання 

-Учень володіє основними навичками роботи з файлами в середовищі Windows 

-Учень має уявлення про поняття форматування та діагностику диску 

-Учень знає основні можливості програм-архіваторів та правила профілактики 

комп’ютерних вірусів 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній 

7 -Учень в цілому орієнтується в середовищі Windows, знає її основні можливості та 

правила роботи з дисками, папками, файлами 

-Учень вміє самостійно виконувати основні операції з файлами та папками різними 

способами, користуватися довідковою системою, створювати новий архів, розкривати 

архів, переглядати архів 

-Учень має уявлення про принципи та шляхи захисту інформації 

8 -Учень знає класифікацію ОС та види користувацького інтерфейсу ОС 

-Учень вміє визначати обсяг вільного місця на диску, переглядати властивості файла та 

його вміст, шукати файли за ім’ям, розширенням та часом створення, додавати до архіву 

новий файл, видаляти деякі файли з архіву 

9 -Учень вільно володіє ОС Windows, антивірусними програмами та архіваторами 

-Учень має уявлення про інсталяцію програмних засобів, конфігурування та 

налагодження інформаційної системи 

-Учень вміє розрізняти деякі основні розширення файлів, проводити діагностику диска, 

дефрагмента-цію, впорядковувати інформацію, що знаходиться в каталозі та в окремих 

файлах; поновлювати архів 

 

 

 

 

 

10 -Учень вміє форматувати диск, виводити на друк інформацію про файли, що знаходяться 

на зовнішніх носіях; користуватися різними антивірусними програмами, виконувати 

операції копіювання та видалення з групою файлів, шукати файли за сукупністю різних 

ознак 

-Учень знає і використовує можливості ОС роботи з дисками 



Високий 11 -Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації 

-Вміє інсталювати програмне забезпечення, змінювати деякі параметри конфігурування 

та налагодження інформаційної системи, відновлювати деяку інформацію на диску, 

налагоджувати роботу антивірусної програми на роботу з конкретним комп’ютером; 

«лікувати» комп’ютер від комп’ютерних вірусів; створювати багатотомні архіви 

-Учень має уявлення про призначення FAT-таблиці, правила запису інформації до неї, 

поняття про кластер та сектор 

12 -Учень має стійкі системні знання з ОС, роботи з дисками, архівами і антивірусними 

програмами та використовує їх. У процесі виконання завдань проявляє творчий інтерес 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми  

«Програма. Мова програмування» 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

 

Бали 

 

Критерії оцінювання 

 

 

Початковий 

1 -Учень має уявлення про програму, команди, мову програмування 

2 -Учень має початкові знання про програму, мову програмування, систему 

програмування, транслятори 

3 -Учень розрізняє програму та алгоритм, наводить приклади мов програмування; має 

уявлення про ознаки, за якими класифікуються мови програмування; уявлення про 

виконання програми на комп’ютері 

 

 

 

 

 

Середній 

4 -Учень має початкові знання та вміння про середовище програмування; має уявлення 

про основні складові алфавіту, мови програмування  

5 -Учень має уявлення про структуру програми 

-Вміє викликати до середовища програмування готову програму, запускати її на 

виконання 

-Знає алфавіт мови програмування 

6 -Учень володіє основними навичками роботи в середовищі програмування 

-Знає правила позначення ідентифікаторів величин мовою програмування; має 

уявлення про вказівки введення і виведення, описані мовою програмування 

-Має уявлення про опис числових величин у програмі; знає призначення основних 

складових програми 

 

 

 

 

 

 

Достатній 

7 -Учень знає правила опису числових, текстових і логічних констант; правила опису 

числових величин у програмі, правила опису заголовка і тіла програми, правила опису 

і використання вказівок введення та виведення 

-Має уявлення про синтаксис мови програмування 

-Пояснює основні етапи роботи з програмою в середовищі програмування 

8 -Учень знає про основні можливості редактора програм у середовищі програмування; 

знає правила опису вказівки надання значень; вміє перекладати  прості лінійні 

алгоритми з алгоритмічної мови на мову програмування; має уявлення про виклик 

стандартних функцій 

9 -Учень розрізняє типи  числових даних і вміє описувати їх в програмі 

-Знає основні функції і операції, які передбачаються мовою програмування для 

опрацювання числових даних; вміє редагувати програму в середовищі програмування 

-Вміє записати складні вирази числовиго типу за правилами мови програмування 

-Має уявлення про основні можливості середовища програмування 

 

 

 

 

 

 

Високий 

10 -Учень вміє виконувати програму в командному режимі; самостійно перекладати 

лінійні алгоитми на мову програмування; знає пріоритет операцій 

-За допомогою вчителя вміє доповнювати програму за існуючими коментарями; вміє 

використовувати у вказівці виведення імена змінних і значення констант 

-Вміє виконувати основні операції текстового редактора середовища програмування 

11 -Учень вміє використовувати основні можливості середовища програмування 

-Самостійно складати лінійні програми, самостійно за коментарями вписувати 

додаткові пропущені команди в програмі; має уявлення про налагодження програми 

12 -Учень вміє складати, налагоджувати і тестувати лінійні програми; записувати 

коментарі до лінійних програм; має стійкі системні знання про опис лінійних програм 

мовою програмування. У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід  

 

 

 

 



Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми 

«Текстовий редактор» 
 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

 

 

Початковий 

1 Учень має уявлення про текстовий редактор (ТР). 

2 Учень відрізняє вікно ТР від вікон інших програмних засобів, розпізнає задачі, 

які можна розв’язати за допомогою ТР. 

3 Учень має уявлення про конкретну програму опрацювання текстів та її 

призначення, про введення інформації до ТР, використання готової програми для 

одержання певної інформації. 

 

 

Середній 

4 Учень має початкові знання про введення, редагування інформації в ТР. Уміє 

завантажувати ТР, набирати текст і зберігати його у вигляді файла.  

5 Учень за допомогою вчителя орієнтується у роботі з ТР, вміє самостійно 

завантажувати ТР. Уміє самостійно вводити та редагувати інформацію. 

6 Учень володіє основними навичками роботи у середовищі ТР, вміє самостійно 

вводити, форматувати й редагувати текстову інформацію. 

 

 

 

Достатній 

7 Учень у цілому орієнтується у середовищі ТР, знає його основні можливості та 

правила опрацювання інформації. Вміє самостійно опрацьовувати текстову 

інформацію, працювати з контекстами, перевіряти орфографію, роздруковувати 

документи. 

8 Учень має сталі навички роботи з об’єктами та фрагментами тексту. 

Використовує інтерактивну довідкову систему. 

9 Учень вільно володіє ТР. Вміє працювати з шаблонами документів. 

Використовує стильове оформлення документа. Створює власні шаблони та 

стилі. 

 

 

 

 

 

Високий 

10 Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує 

можливості текстових редакторів. Самостійно виконує навчальні завдання. 

Може створювати (можливо, під контролем) документи складної структури, 

вільно володіє клавіатурою (100 символів за хвилину). 

11 Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації. Може самостійно 

створювати документи складної структури. Вільно володіє клавіатурою (120 

символів за хвилину). 

12 Має стійкі системні знання про тексторі редактори та продуктивно їх 

використовує. У процесі виконання завдань виявляє творчий підхід. Володіє 

клавіатурою на професійному рівні (140 символів за хвилину). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

МАТЕМАТИКИ 

До навчальних досягнень учнів з математики, які безпосередньо 

підлягають оцінюванню, належать: 

  теоретичні знання, що стосуються математичних понять, 

тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики; 

  знання, що стосується способів діяльності, які можна подати у 

вигляді системи дій (правила, алгоритми); 

  здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності 

відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати 

певне тотожне перетворення виразу, розв’язувати рівняння певного 

виду, виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію на 

монотонність, розв’язувати текстові задачі розглянутих типів тощо); 

  здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язування 

навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання 

потрібно попередньо визначити (знайти) самому. 

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами 

діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів з 

математики: 

І – початковий рівень, коли у результаті вивчення навчальних 

навчального матеріалу учень: 

  називає математичний об’єкт (вираз, формули, геометричну фігуру, 

символ), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, 

опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо; 

  за допомогою вчителя виконує елементарні завдання. 
ІІ – середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, 

засвоєні ним у процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком. 

ІІІ – достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, уміє виконувати математичні операції, загальна 

методика і послідовність (алгоритм) який йому знайомі, але зміст та 

умови виконання змінені. 

ІV – високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в 

нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, 

пропонувати нові, невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність 

має дослідницький характер. 

Оцінювання якості математичної підготовки учнів з математики 

здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними 

знаннями, який можна виявити в процесі усного опитування, та якість 

практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого 

матеріалу під час розв’язування задач і вправ. 

 

 

 

 



Перевірка навчальних досягнень учнів з математики в усній формі 

Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів в усній формі є: якість 

знань та умінь – правильність, повнота, глибина, дієвість, гнучкість, 

конкретність і узагальненість, системність, усвідомленість, міцність; культура 

математичного мовлення – послідовність викладу матеріалу, правильне 

вживання термінів, повнота у формулюванні висновків, стислість і 

розгорненість. 

Усні відповіді учнів оцінюються за такими показниками: 
 Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень: розпізнає один із кількох запропонованих математичних 

об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), вмиливши 

його серед інших; 

читає і записує числа, переписує даний математичний вираз, 

формулу; 
зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз). 

2 Учень: виконує однокрокові дії з числами, найпростішими 

  виразами; 
впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір. 

3 Учень: співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти за 

їх суттєвими властивостями; 

за допомогою вчителя виконує елементарні завдання. 

Середній 4 Учень: відтворює означення математичних понять і Формулювання 

тверджень; 

формулює деякі властивості математичних об’єктів; 
виконує за зразком завдання обов’язкового рівня. 

5 Учень: ілюструє означення математичних понять, формулювань 

теорем і правил виконання математичних дій прикладами із 

пояснень вчителя або підручника; 

розв’язує завдання обов’язкового рівня за відомими алгоритмами з 
частковим поясненням. 

6 Учень: ілюструє означення математичних понять, формулювань 

теорем і правил виконання математичних дій власними 

прикладами; 

самостійно розв’язує завдання обов’язкового рівня з достатнім 

поясненням; 

записує математичний вираз, формулу за словесним 

формулюванням і навпаки. 

Достатній 7 Учень: застосовує означення математичних понять та їх 

властивостей для розв’язування завдань у знайомих ситуаціях; 

знає залежності між елементами математичних об’єктів; 

самостійно виправляє вказані йому помилки; 
розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень. 



8 Учень: володіє визначеним прогримаю навчальним матеріалом; 

розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим 

поясненням; 

частково аргументує математичні міркування й розв’язування 

завдань. 

9 Учень: вільно володіє визначеним програмою навчальним 

матеріалом; 

самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях із достатнім 

поясненням; 

виправляє допущені помилки; 

повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень; 
розв’язує завдання з достатнім поясненням. 

Високий 10 Знання, вміння й навички учня повністю відповідають вимогам 

програми, зокрема, учень: 

усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити 

передбачені програмою математичні твердження з достатнім 

обґрунтуванням; 

під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та 

самостійно використовує їх; 
розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням. 

11 Учень: вільно і правильно висловлює відповідні математичні 

міркування, переконливо аргументує їх; 

самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними; 
використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього 

  ситуаціях; 

знає передбачені програмою основні методи розв’язування 

завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням. 

12 Учень: виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі 
 способу розв’язування математичної проблеми; 
 вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; 
 здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання письмових робіт з математики в 5-9 класах. 
Що виконав учень Відповідна кількість балів за завдання 

Макси- 

мальний 
бал - 3 

Макси- 

мальний 

бал - 2 

Макси- 

мальний 

бал - 1 

Отримав правильну відповідь і навів повне її 
обґрунтування 

3 бали 2 бали 1 бал 

Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо 

обґрунтована або розв’язання містить незначні 

недоліки 

2,5 бали  

1,5 бали 
0,5 бала 

Отримав відповідь, записав правильний хід 

розв’язування завдання, але в процесі розв’язування 

допустив помилку обчислювального або логічного 

(при обґрунтуванні) характеру 

2 бали 

Суттєво наблизився до правильного кінцевого 
результату або в результаті знайшов лише частину 

правильної відповіді 

1,5 бали 1 бал 

Розпочав розв’язувати завдання правильно, але в 

процесі розв’язування припустився помилки 

у застосовуванні необхідного твердження чи 

формули 

1 бал 0,5 бала 

Лише розпочав правильно розв’язувати завдання або 

розпочав хибним шляхом, але в подальшому 
окремі етапи розв’язування виконав правильно 

0,5 бала 0 балів 

Розв’язання не відповідає жодному з наведених 
вище критеріїв 

0 балів 0 балів 

Для зручності можна на першому етапі оцінювати кожне завдання у 

звичній термінології «плюс - мінус»: 

Що виконав учень  

Отримав правильну відповідь і навів повне її обґрунтування + 

Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо обґрунтована або 
розв’язання містить незначні недоліки 

± 

Отримав відповідь, записав правильний хід розв’язування завдання, але в 
процесі розв’язування допустив помилку обчислювального або логічного (при 

обґрунтуванні) характеру 

± 

Суттєво наблизився до правильного кінцевого результату або в результаті 
знайшов лише частину правильної відповіді 

 

Розпочав розв’язувати завдання правильно, але в процесі розв’язування 
припустився помилки у застосовуванні необхідного твердження чи формули 

 

 

Лише розпочав правильно розв’язувати завдання або розпочав хибним 
шляхом, але в подальшому окремі етапи розв’язування виконав правильно 

¯ 

Розв’язання не відповідає жодному з наведених вище критеріїв 0 балів 



На другому етапі вчитель переводить оцінку з системи «плюс - мінус» у 
бали за наступною шкалою. 

Максимальний 

бал за завдання 

Оцінка в системі «плюс - мінус». Переведення в бали 

+ ± 
 

 ¯ 

1 1 0,5 0,5 0 

2 2 1,5 1 0,5 

3 3 2-2,5 1-1,5 0,5 

Оцінкою роботи є сума балів, отримана учнем за виконання кожного 

завдання окремо. Якщо сумою є неціле число балів, то користуємося 

правилом округлення. 

Виправлення і закреслення в оформленні розв’язання завдань, якщо 

вони зроблені акуратно не є підставою для зниження оцінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критеріїї оцінювання з математики 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. 

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах, 

застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні 

роботи, дослідницькі та творчі проекти, усні співбесіди та опитування тощо. 

Якщо вчитель застосовує одну з платформ для дистанційного навчання 

(Google Клас, Naurok , Moodle тощо), то МОН рекомендує 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 індивідуально 

після здачі робіт всіма учнями. 

Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових 

робіт (зроблених на комп’ютері або сфотографованих) через електронну 

пошту або платформу Google Клас, moodle та інші, один із месенжерів 

(Viber, Facebook, WhatsApp тощо). 

Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, 

Zoom або будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у 

синхронному режимі або перевірені опосередкованим способом через 

відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту вчителя. 

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

вчитель може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання 

отримувати поштою. 

Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї 

роботи, надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання 

роботи), критерії оцінювання та самооцінювання творчих робіт тощо. 

Якщо потрібно, вчитель може провести додаткове усне опитування учнів 

телефоном або через відеозв’язок. 

Критерії оцінювання тесту 

Оцінка Відсоток 

1-3 Виконано 30 % тесту 

4 Виконано 31-44% 

5 Виконано 45-54% 

6 Виконано 55-64% 

7 Виконано 65-74% 

8 Виконано 75-84% 



9 Виконано 85-94% 

10 Виконано 95-100% 

11-12 Якщо учень навів розгорнутий запис розв'язування 

завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав 

правильну відповідь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання практичних робіт і лабораторних дослідів  з 

хімії 
  

Рівні навчальних 

досягнень учнів  

Бали  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів  

I. Початковий  1  Учень (учениця) розпізнає деякі хімічні об'єкти (хімічні символи, 

формули, явища, посуд тощо) і називає їх (на побутовому рівні); знає 

правила безпеки під час проведення практичних робіт  

2  Учень (учениця) описує деякі хімічні об'єкти за певними ознаками; знає 

призначення лабораторного обладнання  

3  Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і 

може відтворити окремі його частини; під керівництвом учителя виконує 

найпростіші хімічні досліди  

II. Середній  4  Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і 

явищ; складає прості прилади для проведення дослідів і виконує їх під 

керівництвом учителя  

5  Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює окремі частини 

начального матеріалу, дає визначення основних понять; самостійно 

виконує деякі хімічні досліди, описує хід їх виконання, дотримується 

порядку на робочому місці  

6  Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя; 

описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів  

III. Достатній  7  Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину навчального 

матеріалу, з допомогою вчителя порівнює хімічні об'єкти, описує 

спостереження за перебігом хімічних дослідів  

8  Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний і теоретичний 

навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні об'єкти; самостійно 

виконує всі хімічні досліди згідно з інструкцією  

9  Учень (учениця) виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і 

фактів, наводить приклади на підтвердження цього; робить окремі 

висновки з хімічних дослідів  

IV. Високий  10  Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у 

стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, узагальнювати й систематизувати 

надану інформацію, робити висновки; робить висновки з практичної 

роботи  

11  Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, встановлює зв'язки між явищами; самостійно 

знаходить і використовує інформацію згідно з поставленим завданням; 

виконує хімічний експеримент, раціонально використовуючи обладнання і 

реактиви  



12  Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано 

використовує їх, у тому числі у проблемних ситуаціях; аналізує додаткову 

інформацію; самостійно оцінює явища, пов'язані з речовинами та їх 

перетвореннями; робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту; 

розв'язує експериментальні задачі за власним планом  

  
  

Оцінювання розв’язування розрахункових задач з хімії 
  

Рівні 

навчальних 

досягнень  

Бали  Характеристика навчальних досягнень учнів  

Початковий  1 - 3  Розв’язування задач не передбачене  

  

Середній  4  Учень (учениця) складає з допомогою вчителя скорочену умову задачі   

5  Учень (учениця) самостійно складає і записує скорочену умову задачі   

6  Учень (учениця) складає скорочену умову задачі; робить обчислення лише з 

готовою формулою  

Достатній  7  Учень (учениця) наводить рівняння реакцій за умовою задачі   

8  Учень (учениця) робить обчислення за рівнянням реакції, з допомогою вчителя 

розв'язує задачі  

9  Учень (учениця) наводить потрібні формули речовин і рівняння реакцій; 

розв’язує задачі, користуючись алгоритмом  

Високий  10  Учень (учениця) самостійно наводить і використовує необхідні формули для 

розв'язування задач  

11  Учень (учениця) самостійно і раціонально розв’язує задачі   

12  Учень (учениця) самостійно і раціонально розв’язує задачі; розв’язує 

комбіновані задачі  

  

Критерії оцінювання групової роботи учнів з хімії 

Рівні 

навчальних 

досягнень  

Бали  Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)  

   

Початковий  1  Учень (учениця) спостерігає за роботою товаришів; спостерігає за процесом 

планування роботи групи, розподілу доручень, прийняття групового рішення  

2  Учень (учениця) іноді виконує навчальне завдання за допомогою товаришів, 

рідко вступає у полілог або діалог (рідко погоджується з думкою однокласників, 

прислухається до їхніх порад)  

  



3  Учень (учениця) іноді вступає у полілог або діалог, інколи висловлює власну 

думку, не обґрунтовуючи її аргументами; намагається брати участь в оцінюванні 

роботи товаришів, однак дає необ’єктивну оцінку; часто спричинює конфлікти, не 

вміє знаходити вихід із конфліктної ситуації  

Середній  4  Учень (учениця) спостерігає за процесом планування роботи групи, розподілом 

доручень, прийняттям групового рішення та інколи бере у ньому участь; здійснює 

спроби (часто невдалі) звернутися за допомогою до членів групи; не завжди 

уважно слухає товаришів  

5  Учень (учениця) час від часу вступає у полілог або діалог,  іноді висловлює 

власну думку; періодично спричинює конфлікти, виявляє недостатнє вміння 

знаходити вихід із конфліктної ситуації; не завжди уважно слухає товаришів   

  

6  Учень (учениця) періодично висловлює власну думку, хоч і не зовсім вдало 

обґрунтовує її аргументами; часто погоджується із думкою товаришів, 

прислухається до окремих порад; знає етикетні формули, інколи користується 

ними під час співпраці у групах; періодично бере участь в оцінюванні роботи 

товаришів, не завжди об’єктивно їх оцінює.  

Достатній  7  Учень (учениця); періодично бере участь у процесі планування роботи групи, 

розподілі доручень, прийнятті групового рішення, часто звертається за допомогою 

до товаришів; періодично надає допомогу однокласникам; хоча не завжди вдало; у 

більшості випадків погоджується із думкою товаришів, не завжди використовує 

етикетні формули під час співпраці у групах; уміє слухати товариша, хоча інколи 

перебиває його під час спілкування; намагається не провокувати конфлікти, однак 

інколи їх спричинює, не завжди вміє знаходити вихід із конфліктної ситуації  

  

8  Учень (учениця) намагається у більшості випадків брати активну участь у 

полілозі або діалозі, процесі планування роботи групи, розподілі доручень, 

прийнятті групового рішення, виявляє здатність до партнерської співпраці, 

здійснює спроби навчати товаришів; періодично бере участь в оцінюванні роботи 

однокласників, намагаючись об’єктивно їх оцінити; намагається не провокувати 

конфлікти, однак інколи їх спричинює, вміє знаходити вихід із конфліктної 

ситуації  

9  Учень (учениця) бере участь у активну участь у процесі планування роботи 

групи, розподілі доручень, прийнятті групового рішення, полілозі або діалозі, 

висловлює власну думку й намагається її довести, використовуючи аргументи, 

завжди використовує етикетні формули під час співпраці у групах; уміє слухати 

товариша, не перебиває його під час спілкування, намагається не провокувати 

конфлікти, завжди вміє знаходити вихід із конфліктної ситуації, бере участь в 

оцінюванні роботи однокласників, намагаючись об’єктивно їх оцінити; доповідає 

класу про результати групової роботи  

  

Високий  10  Учень (учениця) бере активну участь у процесі планування й виконання 

завдання у групах, розподілі доручень, прийнятті групового рішення, полілозі або 

діалозі; у разі потреби звертається за допомогою до товаришів, надає їм допомогу; 

завжди використовує етикетні формули під час співпраці у групах; уміє слухати 

товариша, не перебиває його під час спілкування, бере участь в оцінюванні роботи 

однокласників, об’єктивно їх оцінює, доповідає класу про результати групової 

роботи, формулює висновки 

 
 



Рівні 

навчальних 

досягнень  

Бали  Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)  

 11  

 

 

 

 

 

 

 

12 

Учень (учениця) може навчати своїх товаришів, виявляючи до них повагу; 

систематично бере активну участь у полілозі або діалозі, уміє висловлювати власну 

думку, наводить аргументи для її доведення, погоджується з думкою 

однокласників за умови наведення аргументів; систематично користується 

необхідними етикетними формулами; уміє уважно слухати інших, не провокує 

виникнення конфлікту, докладає усіх зусиль для його залагодження у випадку 

виникнення; об’єктивно оцінює товаришів, доповідає класу про результати 

групової роботи, чітко формулює висновки 

Учень (учениця) надає підтримку іншим членам групи, заохочує їх до роботи, 

виявляє протиріччя в аналізі явища, вдало узагальнює думки інших і просуває 

роботу групи вперед, вносить вдалі пропозиції, які враховує група; систематично 

користується необхідними етикетними формулами; уміє уважно слухати інших, 

докладає усіх зусиль для  залагодження конфліктів у випадку їх виникнення; 

об’єктивно оцінює товаришів, доповідає класу про результати групової роботи, 

чітко формулює і аргументує висновки 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології за 

12-бальною системою в загальноосвітніх школах 
  

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, 

зміни в організації навчання, спрямовані на розвиток конкретних цінностей, життєво 

необхідних знань і вмінь.  

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:  

• контрольна — визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до засвоєння 

нового матеріалу;  

• навчальна — сприяє повторенню й поглибленню знань, їх систематизації, 

удосконаленню вмінь і навичок;  

• діагностично-коригувальна — виявляє прогалини в засвоєному, вносить корективи, 

спрямовані на їх усунення;  

• стимулювально-мотиваційна — формує позитивні мотиви навчання; • виховна — 

сприяє формуванню вмінь відповідально й зосереджено працювати.  

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів слід ураховувати:  

• якість знань: повноту, глибину, гнучкість, системність, міцність;  

• сформованість предметних умінь і навичок;  

• рівень володіння "розумовими операціями: аналіз, синтез, класифікація, узагальнення, 

уміння робити висновки;  

• досвід творчої діяльності — уміння виявляти проблеми та розв'язувати їх;  

• самостійність суджень.  

Якість знань характеризується:  

• повнотою знань — кількістю знань, визначених навчальною програмою;  

• глибиною знань — усвідомленням існуючих зв'язків між групами знань;  

• гнучкістю знань — умінням учнів застосовувати одержані знання у стандартних і 

нестандартних ситуаціях;  

• системністю знань — усвідомленням структури знань, їх послідовності як базових для 

інших;  

• міцністю знань — тривалістю збереження їх у пам'яті, відтворенням у необхідних 

ситуаціях;  

• навичками дії — доведеними до автоматизму в результаті виконання вправ, завдань;  

• ціннісним ставленням та особистим досвідом учнів, їх переживаннями, які 

виявляються у ставленні до людей, явищ природи.  

Названі вище орієнтири покладено в основу оцінювання навчальних досягнень учнів під час 

проведення практичних і лабораторних робіт з біології:  

1 бал — учень знає правила техніки безпеки і з допомогою вчителя, використовуючи 

робочий зошит чи підручник, розпізнає й називає біологічні терміни.  

2 бали — учень дотримується правил техніки безпеки і з допомогою вчителя 

фрагментарно виконує лабораторну чи практичну роботу без оформлення. Намагається дати 

характеристику біологічного об'єкта чи явища на елементарному рівні.  

3 бали — учень за інструкцією з допомогою вчителя фрагментарно виконує практичну 

роботу без належного оформлення. Допускає значні неточності в спостереженнях, підписах 

малюнків, заповненні таблиць під час вивчення біологічних об'єктів і явищ.  

4 бали — за інструкцією учень з.допомогою вчителя виконує лабораторну чи практичну 

роботу з неповним оформленням. Виявляє елементи допитливості та спостережливості, 

розпізнає більшість об'єктів, які вивчаються, і відтворює матеріал на елементарному рівні.  



5 балів — за інструкцією учень з допомогою вчителя виконує практичну чи 

лабораторну роботу, частково оформлює їх. Логічно відтворює значну частину матеріалу, 

елементарно підписує малюнки й заповнює таблиці, схеми.  

6 балів — учень за інструкцією з допомогою вчителя виконує роботу, оформляє її без 

висновків. Робить елементарні порівняння, виявляє основні риси, особливості живих 

об'єктів, явищ, розв'язує прості типові задачі.  

7 балів — учень за інструкцією виконує роботу, звертаючись за консультацією до 

вчителя, робить неповні висновки з допомогою вчителя. Починає усвідомлювати мету 

роботи, встановлює й описує причинно-наслідкові зв'язки. Оперує основними поняттями й 

термінами. Розв'язує прості типові задачі.  

8 балів — учень за інструкцією виконує роботу, звертаючись за консультацією до 

вчителя, оформляє її, робить неповні висновки. Правильно, за планом, проводить 

спостереження, відображаючи особливості живого об'єкта, процесів, що в ньому 

відбуваються. Робить висновки, узагальнення, вільно аргументуючи будову та функції, 

пристосування живих об'єктів та їх складових частин; розв'язує типові задачі.  

9 балів — учень за інструкцією самостійно старанно виконує роботу, оформлює її, 

робить нечітко сформульовані висновки, самостійно правильно аргументує особливості 

біологічних об'єктів і явищ, вирішує стандартні ситуації, аналізує хід спостережень, бачить 

правильні наслідкові зв'язки між будовою та функціями живих об'єктів; самостійно розв'язує 

типові задачі.  

10 балів — учень за інструкцією виконує роботу, оформлює її, робить чітко 

сформульовані висновки й узагальнення. Вільно застосовує більшість біологічних понять, 

здійснює класифікацію біологічних об'єктів, явищ. Проявляє повні, глибокі знання, 

використовує їх у практичній діяльності; розв'язує задачі в межах програми.  

11 балів — учень за інструкцією ретельно виконує роботу, оформлює її, робить логічно 

побудовані висновки й узагальнення. Чітко розуміє суть біологічних процесів. Вільно 

аналізує будову й функції живого у зв'язку з впливом зовнішнього середовища. Визначає 

причинно-наслідкові зв'язки, володіє прийомами роботи з додатковими джерелами 

інформації.  

12 балів — учень ретельно свідомо виконує, роботу, оформлює її; аналізує, робить 

самостійно обгрунтовані висновки. Усвідомлено обирає форми, методи, засоби, прийоми 

досягнення поставленої навчальної мети. Використовує додаткові джерела інформації для 

розв'язання поставлених питань. Уміє виокремити проблему й визначити шляхи її 

розв'язання. Вільно розв'язує задачі різного рівня складності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання з української мови 

Мета навчання української мови в школі (предметна) — формування 

компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості. 

Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання української 

мови в основній школі є: 

 виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення 

української мови; 

 формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до 

культурних надбань українського народу й людства загалом; 

 формування у школярів компетентностей комунікативно доцільно й 

виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах 

спілкування з дотриманням норм українського етикету; 

 ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових 

лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних і правописних умінь і 

навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних явищ і фактів; 

          формування вмінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти, 

оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності ситуації та сфери 

спілкування; працювати з текстом, здійснювати пошук інформації в 

різноманітних джерелах, використовувати її  в самостійно створених  

висловленнях різних типів, стилів і жанрів. 

Оцінювання знань з української мови здійснюється на основі таких видів робіт: 

Усне мовлення (фронтальне та індивідуальне опитування, діалог, переказ, твір, 

читання вголос, читання мовчки, робота зі схемами й таблицями) 

Письмове мовлення (самостійні та контрольні роботи, творчі завдання, 

тестування, твір, переказ, диктант, мовні розбори) 

 

У системі  усного оцінювання розрізняють 4 рівні навчальних досягнень учнів: 

Перший рівень -  

початковий (1-3 

бали) 

Відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими 

уявленнями про предмет вивчення. 

Другий рівень – 

середній (4-6 

бали) 

Учень відтворює основний навчальний матеріал, здатний 

виконувати завдання за зразком, володіє елементарними 

вміннями навчальної діяльності; 

Третій рівень — 

достатній (7-9 

балів) 

Учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, 

уміє пояснити основні закономірності, а також самостійно 

застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє 

розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням). Відповідь учня правильна, логічна, 

обґрунтована, хоча їй бракує власних суджень; 

Четвертий 

рівень – високий 

Знання учня є глибокими, міцними, системними; учень уміє 

застосовувати їх для виконання творчих завдань, його 



(10-12 балів) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно 

оцінювати різноманітні ситуації, явища й факти, виявляти й 

відстоювати особисту позицію. 

Письмові класні і домашні роботи оцінюють, як і будь-які письмові, 

враховуючи кількість орфографічних, пунктуаційних, лексичих, граматичних і 

стилістичних помилок(в залежності від характеру завдань). Під час виведення 

єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст переказу 

чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення, їхня сума ділиться на 

два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона закруглюється в бік 

більшого числа. 

Критерії оцінювання творчих відеороликів, презентацій, проєктів. 
Зміст 

роботи 

Відмінно 

10-12 балів 

Добре 

7-9 балів 

Потребує 

покращення 

4-6 балів 

Не завершено 

1-3 бали 

З
м

іс
т 

р
о
о
ти

 

Робота цікава для 

учнів, відповідає 

поставленій темі та 

меті. Чітко 

сформульовані 

висновки. Відсутні 

стилістичні та 

граматичні 

помилки. 

Дотримані правила 

академічної 

доброчесності. 

Нечітко 

сформульована 

тема та мета. 

Дослідження 

ґрунтується на 

твердженні або 

спростуванні 1-2 

гіпотез. Приклади 

частково 

ілюструють 

висновки, до яких 

дійшли учні. 

Дотримані правила 

академічної 

доброчесності. 

Не сформульована 

мета дослідження. 

Не вдало підібрані 

ілюстрації 

(невідповідні, 

нечіткі). Порушена 

логіка викладення 

матеріалу. 

Дотримані правила 

академічної 

доброчесності. 

Проєкт не 

висвітлює тему та 

мету роботи. 

Мають місце 

фактичні 

помилки. Робота 

побудована 

нелогічно, баато 

неточностей. 

Дотримані 

правила 

академічної 

доброчесності. 

О
ф

о
р
м

л
ен

н
я
 

Інформація логічно 

розташована. 

Ілюстрації 

підібрані 

відповідно до мети 

роботи, 

відредаговані, 

вдало розташовані, 

допомагають 

розкрити зміст 

роботи. Гармонійно 

поєднані кольори, 

аудіо ефекти та ін.. 

В роботі наявні 

ілюстрації, які 

допомагають 

розкрити тему 

роботи. Відсутні 

аудіо ефекти. 

Робота 

переобтяжена 

текстом, що 

ускладнює її 

сприйняття. 

В роботі мало 

ілюстрацій, або ж 

вона переобтяжена 

матеріалом. Не 

продумане 

розміщення 

слайдів, або ж 

порушена логічна 

послідовність. 

Відсутні аудіо 

ефекти. Нечіткі, 

розмиті 

зображення. 

Відсутнє 

естетично 

правильне 

оформлення. 

Г
р
у
п

о
в
а 

р
о
б

о
та

 При виконанні 

роботи 

спостерігається 

злагодженість, 

взаємоповага, 

однакова 

активність усіх 

учасників. 

При виконанні 

роботи учні 

виявляли 

взаємоповагу. 

Між членами 

групи відсутня 

налагоджена 

співпраця. 

Між членами 

групи взагалі 

відсутня 

співпраця. 



 

Поточне оцінювання за урок. 

Оцінка за урок виставляється за: 

 виконання домашнього завдання; 

 оволодіння мовним матеріалом; 

 практичне застосування набутих знань; 

 усні  відповіді під час фронтального опитування (знання правил, уміння 

наводити приклади); 

 індивідуальні відповіді (робота біля дошки); 

 самостійна робота на уроці; 

 виконання вправ на конструювання та редагування (творчого 

характеру). 

Оцінювання мовних знань і вмінь 

Оцінюванню підлягають знання та вміння з мови, потрібні передусім для 
правильного використання мовних одиниць, а саме: 

а) розпізнавання, групування й класифікування вивчених мовних явищ; 

б) сполучування слів, доповнення й трансформація речень, добір належної 

форми слова, потрібної лексеми, відповідних засобів зв'язку між частинами 
речення, між реченнями у групі пов'язаних між собою речень тощо; 

в) розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання в 

мовленні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

за роботу з історичною картою 
 

Рівні Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

навчальних   

досягнень   

    1 Учень (учениця) називає історико-географічний об'єкт, 

але не 

Початковий  визначає його положення на карті 

    2 Учень (учениця) називає історико-географічний об'єкт, 

але визначає 

  його положення на карті невірно 

    3 Учень (учениця) називає історико-географічний об'єкт, 

але визначає 

  його межі на карті невірно. 

    4 Учень (учениця), показуючи на карті історико-

географічний об'єкт, 

Середній  називає одну-дві основні дати, повязані з історичною 

подією (битва 

  або рік заснування) 

    5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює на 

історичній карті 

  основні місця подій, характеризує їх за допомогою 

вчителя. 

    6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний 

матеріал теми, 

  установлює послідовність подій на історичній карті. 

    7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює 

навчальний матеріал 

Достатній  теми, «читає» історичні карти за допомогою їх легенди; 

оперує на 

  історичній карті умовними поначками. 

    8 Учень (учениця) налізує використані ним історичні 

факти подій, які 

  відображені на карті, дає словесний опис історичних 

об'єктів, 

  використовуючи легенду карти. 

    9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, дає 

порівняльну 

  характеристику історичним подіям, аналізує зміст 

історичної карти. 

    10 Учень (учениця) виявляє розуміння історичних процесів 

відповідної 



Високий  історичної карти; співставляє й систематизує дані 

історичної події на 

  карті; робить аргументовані висновки. 

    11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями 

історичних подій, які 

  відображені на карті, може вільно та аргументовано 

висловлювати 

  власні судження. 

    12 Учень (учениця) системно володіє навчальним 

матеріалом 

  відповідної історичної  карти; самостійно характеризує її 

історичні 

  події, виявляє особисту позицію щодо розташування 

кордонів, меж 

  історичних подій; синхронізує події вітчизняної та 

всесвітньої історії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 
за роботу з з історичним документом 

Рівні навчальних Бали  Критерії навчальних досягнень учнів 

досягнень    

     1  Учень (учениця) може відтворити даний документ 

у вигляді 

Початковий   читання. 

     2  Учень (учениця) вибирає правильний варіант 

відповіді на рівні 

   «так-ні». 

     3  Учень (учениця) може впізнати за описом у 

документі історичну 

   подію чи постать. 

     4  Учень (учениця) двома-трьома простими 

реченнями розповідає 

Середній   про історичну подію чи постать. 

     5  Учень (учениця) з допомогою вчителя аналізує 

основний зміст 

   документу, називає основні дати і події з 

документу. 

     6  Учень (учениця) самостійно давати стислу 

характеристику 

   історичному документу, зʼясовує походження 

документу та його 

   автора. 

     7  Учень (учениця) послідовно й логічно характеризує 

інформацію 

Достатній   документу, пояснює документ за змістом і формою. 

     8  Учень (учениця) дає правильне визначення 

історичних понять або 

   явищ в поданому документі, аналізує описані 

історичні факти. 

     9  Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, 

узагальнює 

   окремі факти та формулює нескладні висновки, 

обґрунтовуючи їх 

   конкретними фактами; дає порівняльну 

характеристику 

   історичних явищ. 

     10  Учень (учениця) виявляє розуміння історичних 

процесів, 

Високий   зазначених у документі; робить аргументовані 



висновки, 

   спираючись на широку джерельну базу; самостійно 

встановлює 

   причинно-наслідкові зв'язки. 

     11  Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, 

може вільно та 

   аргументовано висловлювати власні судження 

стосовно подій чи 

   фактів, зазначених у документі, співвідносити 

історичні процеси з 

   періодом на основі наукової періодизації історії. 

     12  Учень (учениця) системно володіє навчальним 

матеріалом; 

   самостійно характеризує історичні явища, 

зазначені у документі, 

   виявляє особисту позицію щодо них; уміє 

виокремити проблему й 

   визначити шляхи її розв'язання. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 
за роботу із складання історичного портрету 

Рівні навчальних Бали Критерії навчальних досягнень учнів  

досягнень    

    
 1 Учень (учениця) називає історичну постать.  

Початковий    
2 Учень (учениця) правильно відносить постать до 

відповідної 

 

  

  історичної епохи.  

    
 3 Учень (учениця) орієнтується в послідовності 

складання 

 

  характеристики історичного портрету діяча.  

    
Середній 4 Учень (учениця) з допомогою вчителя двома-трьома 

простими 

 

  реченнями може розповісти про історичну постать.  

    
 5 Учень (учениця)стисло відтворює основний зміст 

біографії відомої 

 

  людини за допомогою підручника, може визначати 

основні дати її 

 

  життя та діяльності.  

    
 6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний 

матеріал  біографії, 

 

  дає стислу характеристику історичній постаті.  

    
 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює 

матеріал, 

 

Достатній  характеризує події  з життя історичної постаті 

(причини, наслідки, 

 

  значення).  

    
 8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і 

використовує 

 

  знання за аналогією, аналізує описані історичні 

факти, порівнює 

 



  історичні явища, які впливали на діяльність або 

творчість історичної 

 

  постаті.  

    
 9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, 

узагальнює окремі 

 

  факти та формулює нескладні висновки, щодо 

діяльносі людини, 

 

  обґрунтовуючи їх конкретними фактами.  

    
 10 Учень (учениця) самостійно встановлює особисті 

риси та якості 

 

Високий  характеру історичної постаті,  використовує 

аргументовану критику 

 

  що до особи, спираючись на широку джерельну 

базу. 

 

    
 11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями  

біографії даної постаті, 

 

  може вільно та аргументовано висловлювати власні 

судження, 

 

  співвідносити історичні процеси з періодом її 

діяльності, або 

 

  творчості.  

    
 12 Учень (учениця) системно володіє навчальним 

матеріалом; 

 

  самостійно характеризує наслідки діяльності даної 

постаті, виявляє 

 

  особисту позицію щодо неї. Самостійно проводить 

історичні, наукові 

 

  дослідження.  

    
 

 

 

 

 
 



Матриця оцінювання роботи учнів у групі на уроках 

трудового навчання 

 
При оцінці роботи учня рекомендується виставляти  оцінку від 0 до  2 балів за  

кожний з визначених пунктів.  

 

Рекомендації для учнів. 

Оцінюючи роботу товариша в групі,  слід намагатися  враховувати наступні 

рекомендації: 

•   надати можливість тому, кого оцінюєте, спочатку оцінити себе самому; 

•   ставитися з повагою до всього, що робить ваш товариш; 

•   знайти успішні ходи в діях товариша  і повідомити йому про його 

досягнення; 

•   схвалювати творчий підхід, самостійні знахідки, несподівані ідеї; 

•   не забувати, що єдино правильного рішення, підходу, поводження немає, 

що можливі й інші варіанти; 

•   висловлюватися коротко і точно. 

 

У примітці вказуються основні недоліки, допущені в роботі учня. 

 

 

 

 

 

№

з

/

п 

Робота учня в групі Самоо

цінка 

Оцінка 

роботи учня 

товаришем 

Оцінка 

роботи 

учня 

учителем 

Примітка  

1 Добре виконував доручену мені 

роботу 

    

2 Співпрацював з членами групи в 

процесі роботи над прєктом проєкту, 

враховуючи їх думки та ідеї 

    

3 Висловловлював нові ідеї щодо 

виготовлення проєктного виробу 

    

4 Вносив конструктивні пропозиції 

при виготовлення проєктного 

виробу 

    

5 Вказував товаришам  на промилки в 

процесі виконання технологічних 

операцій 

    

6 Підбадьорував інших в процесі 

роботи над проєктним    виробом 

    



Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при розв'язуванні задач 

з фізики 
 

Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати задачі є їх 

складність, яка залежить від: 

1) кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, 
здійснюваних учнем; такими кроками можна вважати вміння (здатність): 

 усвідомити умову задачі; 

 записати її у скороченому вигляді; 

 зробити схему або малюнок (за потреби); 

 виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи 

довідниках; 

 виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ; 

 скласти (у простих випадках - обрати) формулу для знаходження шуканої 
величини; 

 виконати математичні дії й операції; 

 здійснити обчислення числових значень невідомих величин; 

 аналізувати і будувати графіки; 

 користуватися методом розмінностей для перевірки правильності розв'язку 

задачі; 

 оцінити одержаний результат та його реальність. 

2) раціональності обраного способу розв'язування; 

3) типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого), типового (за 
алгоритмом) або нестандартного). 

Початковий 

рівень (1-3 

бали) 

Учень (учениця) уміє розрізняти фізичні чи астрономічні величини, 

одиниці вимірювання з певної теми, розв'язувати задачі з 

допомогою вчителя лише на відтворення основних формул; 

здійснює найпростіші математичні дії 

Середній рівень 

(4-6 балів) 

Учень (учениця) розв'язує типові прості задачі (за зразком), виявляє 

здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою вчителя 

Достатній 

рівень (7- 9 

балів) 

Учень (учениця) самостійно розв'язує типові задачі й виконує 

вправи з одної теми, обґрунтовуючи обраний спосіб розв'язку 

Високий рівень 

(10- 12 балів) 

Учень (учениця) самостійно розв'язує комбіновані типові задачі 

стандартним або оригінальним способом, розв'язує нестандартні 

задачі 

 
 

 



Слухання музики 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного 

мистецтва 

  
І. Початковий 

1 Відповідь не дано ні на один з пунктів аналізу музичного твору, відмова 

від відповіді. 

2 Здобувач освіти володіє незначною частиною тематичного матеріалу, 

має слабо сформований рівень сприйняття музичних творів. 

3  Словниковий запас дозволяє викласти думку на елементарному рівні, 

знає незначну частину музичного тематичного матеріалу, 

послуговуючись обмеженим термінологічним і словниковим запасом. 

  
ІІ. Середній 

4 Відповідь виявляє незнання і нерозуміння навчального матеріалу. 

5  Виявляє недостатнє знання спеціальної музичної термінології; 

словниковий запас небагатий. 

6   Не завжди вміє самостійно зробити порівняння, висновок про 

прослухану чи виконану музику . 

  
ІІІ. Достатній 

7 Відповідь правильна, але неповна. 

Непослідовно викладає свої думки, допускає термінологічні помилки; 

спостерігаються помітні позитивні зміни в музичній діяльності учня. 

8 Розпізнавання музичних жанрів, засобів музичної виразності, елементів 

будови музичної мови, музичних форм виконані самостійно, але з 1-2 

навідними питаннями 

9 Виявляє достатнє засвоєння тематичного музичного матеріалу, але 

допускає неточності у використанні спеціальної музичної термінології, 

які потребують зауваження чи коригування . 

  
ІV. Високий 

10  Має міцні знання програмового матеріалу, але, аналізуючи музичні 

твори, допускає несуттєві неточності у формулюваннях.  Указані 

неточності може виправляти самостійно. 

11 Дано правильну і повну відповідь, яка містить характеристику змісту 

музичного твору, засобів музичної виразності, відповідь самостійна. 

12 Любить, розуміє музику. Уважний і активно бере участь в обговоренні 

музичних творів, має глибокі, ґрунтовні знання тематичного музичного 

матеріалу у межах програми; самостійно використовує набуті знання, 

уміння та здібності в музичній діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вокально - хорова робота 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного 

мистецтва 

  
І. Початковий 

1 Виконання фальшиве (мелодія, ритм). 

2 Незнання тексту,нечисте, фальшиве інтонування. 

3  Знає незначну частину музичного тематичного матеріалу. 

  
ІІ. Середній 

4 Учень (учениця) здатний  виконувати музичні твори на 

репродуктивному рівні, але не розуміє художньо-образної сфери 

музичних творів. 

5 Допускаються окремі неточності у виконанні мелодії та тексту пісні. 

6 Є ритмічні неточності, спів невиразний. 

  
ІІІ. Достатній 

7 Знання мелодійної лінії і тексту пісні. 

8 В основному чисте інтонування, ритмічно правильне. 

9 Спів недостатньо виразний. 

  
ІV. Високий 

10 Знання мелодійної лінії і тексту пісні. 

11 Чисте інтонування, ритмічно точне виконання. 

12 Виразність, емоційність під час виконаня пісні. 
Знання мелодійної лінії і тексту пісні, чисте інтонування і ритмічно 

точне виконання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музична термінологія 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного 

мистецтва 

  
І. Початковий 

1 Незнання термінів і понять. 

2 Учень (учениця) володіє незначною частиною спеціальної музичної 

термінології, словниковий запас дозволяє викласти думку на 

елементарному рівні. 

3 Відсутність навичок використання термінів і поніть на практиці. 

  
ІІ. Середній 

4  Застосування знань і спеціальної музичної термінології на практиці 

задовільне. 

5 Виявляє недостатнє знання спеціальної музичної термінології; 

словниковий запас небагатий 

6 Слабке (фрагментарне) знання термінів і понять, невміння 

використовувати їх на практиці. 

  
ІІІ. Достатній 

7 Неточність у формулюваннях термінів і понять. 

8  Недостатньо володіє спеціальною музичною термінологією при аналізі 

музичних явищ. 

9 Неточність у формулюваннях термінів і понять, вміння частково 

застосовувати їх на практиці. 

  
ІV. Високий 

10  Аналізуючи музичні твори, допускає несуттєві неточності у 

формулюваннях, при використанні спеціальної музичної термінології, . 

Указані неточності може виправляти самостійно. 

11 Учень (учениця) демонструє знання спеціальної музичної термінології, їх 

усвідомлення та міцність, уміння систематизувати, узагальнювати, 

інтерпретувати музичні твори, асоціювати їх з творами інших мистецтв 

та життєвими явищами, застосовувати здобуті знання в музичній 

діяльності. 

12 Тверді знання термінів і понять, вміння застосовувати ці значення на 

практиці. 

 

Усна відповідь 

1,2,3,- допускає грубі помилки у відповіді, не розуміє суть поставленого питання . 

4.5,6,- слабо справляється з поставленим питанням, допускає неточності у викладі вивченого 

матеріалу. 

7,8.9,- повністю опанував програмовий матеріал, але при викладі його допускає неточності 

другорядного характеру; 

10,11,12,- правильно викладає вивчений матеріал; аналізує твори музики, виділяє 

особливості образної мови, розуміє єдність художньо-образних почав мистецтв і їх соціальну 

роль; 

 


