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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
з української літератури, літератури (інтегрований курс) і
зарубіжної літератури
Перевірка різних видів роботи на уроках літератури здійснюється
відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених наказами Міністерства
освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог
оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі
загальної середньої освіти» (у 5 – 10 класах) та від 30.08.2011 № 996 «Про
затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у
системі загальної середньої освіти» (у 11 класі).
Головною метою вивчення предметів «Українська література»,
«Зарубіжна література» (10-11-й класи), «Література (інтегрований курс)» у
гімназії є залучення учнів до найвищих досягнень національної та світової
літератури і культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей,
розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку,
високої читацької та загальної культури, вироблення вмінь самостійно
ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в
них естетичні й духовні цінності.
На уроках літератури домінантною формою навчання і здійснення
контролю за досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх
етапах навчальної діяльності і до якого учнів залучає вчитель, спонукаючи
розмірковувати, робити узагальнення і висновки, висловлювати власні думки,
оцінювати. Під час такого оцінювання обов’язковим має стати контроль за
прочитанням кожним учнем програмових творів, визначення рівня засвоєння
їхнього змісту та вироблення вмінь і навичок їхнього аналізу й інтерпретації,
перевірка виконання усних і письмових робіт.
Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах
оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь
і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.
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навчальних
досягнень
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Учень (учениця) на елементарному рівні відтворює матеріал,
називаючи окремий літературний факт або явище (автора й назву
твору, окремих літературних персонажів тощо)
Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і може відтворити
фрагмент з нього окремим реченням (називає окремі факти з
життя і творчості письменника, головних персонажів твору,
упізнає за описом окремого персонажа твору, упізнає, з якого
твору взято уривок тощо)
Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і за допомогою
вчителя дає відповідь у формі висловлювання (відтворює зміст у
певній послідовності, називає на репродуктивному рівні жанр
твору, упізнає літературний факт за описом або визначенням)
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Учень (учениця) має уявлення про зміст твору, може переказати
незначну його частину та з допомогою вчителя визначає основні
сюжетні елементи, на репродуктивному рівні відтворює
фактичний матеріал
Учень (учениця) знає зміст твору, переказує окрему його
частину, знаходить у тексті приклади відповідно до
сформульованого завдання, висловлює оцінювальне судження і
доводить його одним-двома аргументами, завершує відповідь
простим узагальненням, дає визначення літературних термінів
Учень (учениця) знає зміст твору, може переказати значну його
частину, з допомогою вчителя виділяє головні епізоди, уміє
формулювати думки, називає риси характеру літературних
героїв, встановлює окремі причинно-наслідкові зв’язки, дає
визначення літературних термінів з прикладами
Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу
літературного твору за поданим учителем зразком, наводить
окремі приклади з тексту
Учень (учениця) володіє матеріалом, за зразком аналізує текст,
виправляє допущені помилки, добирає докази на підтвердження
висловленої думки, застосовує відомі факти, поняття для
виконання стандартних навчальних завдань
Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного
аналізу літературного твору, застосовує теорію в конкретних
ситуаціях, демонструє правильне застосування матеріалу,
складає порівняльні характеристики, добирає аргументи на
підтвердження власних міркувань
Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного
аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності,
самостійно оцінює літературні явища, працює з різними
джерелами інформації, систематизує, узагальнює та творчо
використовує дібраний матеріал
Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями
й навичками комплексного аналізу художнього твору,
використовує засвоєні факти для виконання нестандартних
завдань, самостійно формулює проблему й вирішує шляхи її
розв’язання, висловлює власні думки, самостійно оцінює явища
літератури й культури, виявляючи власну позицію щодо них
Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками
текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі
творчі здібності та здатність до оригінальних рішень
різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих
знань та вмінь на нестандартні ситуації, має схильність до
літературної творчості

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне,
семестрове, річне оцінювання.
Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних
досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та
навичками відповідно до вимог навчальних програм.
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Об’єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є
знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої
діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.
Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми.
Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне
опитування; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль
учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження
зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова
форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.
Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для
коригування роботи вчителя на уроці.
Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні
результати вивчення теми (розділу). Тематична оцінка виставляється на
підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення
з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних,
самостійних, творчих, контрольних), оцінок за виразне читання напам’ять, за
ведення зошитів та навчальної активності школярів.
Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути
ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й
тематикою обов’язкових робіт і термінами їх проведення; умовами
оцінювання.
Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного
оцінювання, а за рік ˗ на основі семестрових оцінок.
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