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Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень з
інформатики, технологій, технічної творчості
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ
ОСВІТИ СКЛАДАЮТЬ:

– рівень володіння теоретичними знаннями
– здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності
– ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або
навчальній ситуації
– ступінь сформованості ключових компетентностей (таблиця 1)
Таблиця 1. Ключові компетентності в курсі інформатики

1

Ключові
компетентності
Спілкування
державною
(і рідною у разі
відмінності)
мовами

2

Спілкування
іноземними
мовами

3

Математична
компетентність

4

Основні
компетентності у

Компоненти
Уміння:
створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно
комунікувати з використанням сучасних технологій
державною (і рідною у разі відмінності) мовою;
висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних
інформаційних технологій з використанням відповідної
термінології.
Ставлення:
усвідомлення комунікаційної ролі ІТ;
уникнення невнормованих іншомовних запозичень у
спілкуванні на ІТ-тематику;
надавання переваги використанню програмних засобів та
ресурсів з інтерфейсом державною (і рідною у разі
відмінності) мовами
Уміння:
використовувати програмні засоби та ресурси з інтерфейсом
іноземними мовами;
використовувати програмні засоби для перекладу текстів та
тлумачення іноземних слів;
оперувати базовою міжнародною ІТ-термінологією.
Ставлення:
усвідомлення ролі ІТ в інтерперсональній комунікації у
глобальному контексті;
розуміння необхідності володіння іноземними мовами для
онлайн-навчання й активного залучення до європейської та
глобальної спільнот, усвідомлення своєї причетності до них
Уміння:
розуміти, використовувати та створювати математичні моделі
об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних
предметних галузей засобами інформаційних технологій.
Ставлення:
усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ
Уміння:

природничих
науках і
технологіях

5

Інформаційноцифрова
компетентність

6

Уміння вчитися
впродовж життя

7

Ініціативність і
підприємливість
Соціальна та
громадянська
компетентності

8

застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне
мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій;
планувати та проводити навчальні дослідження та
комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і
технологій;
послуговуватися технологічними пристроями.
Ставлення:
усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики;
усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних
технологіях
Розкривається у змісті предмета
(Для кожної теми для кожного класу розробляється таблиця
оцінювання за 12 бальною системою протягом навчального
року. Доводиться до відома учнів та батьків за допомогою
навчальної платформи ЗЄГ «ОРТ-Алєф» за адресою
http://moodle.ort.zp.ua/)
Уміння:
організовувати свою діяльність з використанням програмних
засобів для планування та структурування роботи, а також
співпраці з членами соціуму;
самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності.
Ставлення:
виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння
мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди
як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу
інформатики;
усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом
усього життя;
усвідомлення відповідальності за власне навчання
Розкривається через наскрізну змістову лінію (таблиця 2)
Розкривається через наскрізну змістову лінію (таблиця 2)

Таблиця 2. Наскрізні змістові лінії в курсі інформатики
Наскрізна
лінія

5–7 класи

8–9 класи

Екологічна
безпека та
сталий
розвиток

Розуміння інноваційного потенціалу
ІТ як ключового фактору
суспільного розвитку. Знання
обов’язків щодо утилізації
технологічних пристроїв та її
значення у збереженні довкілля

Проведення досліджень та
розв’язання проектних задач на тему
охорони довкілля з використанням
засобів обробки текстової, табличної
та графічної інформації. Уміння
оцінювати та опановувати нові
технології як засіб саморозвитку.
Створення персонального освітньокомунікаційного середовища для
навчання протягом життя,

саморозвитку та самореалізації себе
як члена соціуму
Громадянська
відповідальність

Виховання поваги до прав і свобод,
зокрема свободи слова й
конфіденційності особистості та
даних в Інтернеті. Створення
інформаційних продуктів
громадянської та патріотичної
тематики. Використання легального
програмного забезпечення та
контенту. Виховання
відповідального ставлення і
громадянської позиції щодо
дотримання норм ліцензування
програмного забезпечення та
авторських прав

Формування здатності вести дискусію
та відстоювати свою позицію щодо
актуальних питань функціонування
громадянського суспільства,
пов’язаних зі сферою ІТ, наприклад,
про рівний доступ та цифрову
нерівність, віртуальний світ, штучний
інтелект, ІТ-юриспруденцію,
авторське право на інформаційний
продукт, кібербезпеку. Знання й
дотримання законів щодо захисту
даних, усвідомлення відповідальності
за їх порушення

Здоров'я і
безпека

Дотримання правил безпеки
життєдіяльності під час роботи
з ІТ-пристроями. Уміння критично
оцінювати здобуту з Інтернету
інформацію і знати методи
перевірки її надійності. Формування
свідомого ставлення до впливу
сучасних пристроїв і контенту на
здоров'я та інтелектуальний
розвиток. Обмеження впливу
небезпечних соціальних мережевих
груп на учнів та захист їх від
затягування в ці групи. Формування
знань про ризики встановлення та
використання ПЗ

Навчання плануванню власного часу,
діяльність і відпочинок з
використанням інформаційних
технологій. Формування ставлення до
проблем та наслідків комп'ютерної
залежності, уміння її уникати та
мінімізувати негативний вплив
комп’ютерних технологій на власне
здоров’я. Уміння захищати себе і
комп’ютерні пристрої від ІТ-загроз.

Використання інструментів
планування та спільної роботи,
робота в команді. Розвиток уміння
визначати всі можливі варіанти
розв’язання проблеми та перевіряти
результати

Здатність генерувати та реалізовувати
ідеї з використанням ІТ. Знання основ
підприємництва в ІТ-сфері. Розуміння
ролі інтернет-технологій як засобу
маркетингу та підприємницької
діяльності. Використання
електронних таблиць для фінансових
розрахунків

Підприємливість та
фінансова
грамотність

Навчання методам захисту власних
інформаційних продуктів, наприклад
через використання сеансів
користувача, надійних паролів тощо

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і
способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень
школярів, що відображено в таблицях 3 та 4 і побудовано таким чином, що
досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для
попередніх рівнів знання, уміння і навички опановані учнем.

Таблиця 3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики
Рівні навчальних
досягнень учнів

І. Початковий

Бали
1

Учень (учениця) розпізнає окремі об'єкти, явища і факти
предметної галузі; Учень знає правила техніки безпеки під час
роботи з комп'ютерною технікою

2

Учень (учениця) розпізнає окремі об'єкти, явища і факти
предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про
них. Учень виконує правила техніки безпеки під час роботи з
комп'ютерною технікою

3

Учень (учениця) має фрагментарні знання при незначному
загальному їх обсязі (менше половини навчального матеріалу)
при відсутності сформованих умінь та навичок

4

ІІ. Середній

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

5

6

Учень (учениця) має початковий рівень знань, значну (більше
половини) частину навчального матеріалу може відтворити
репродуктивно; може з допомогою вчителя виконати просте
навчальне завдання; має елементарні, нестійкі навички роботи на
комп'ютері
Учень (учениця) 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 даних на комп'ютері
Учень (учениця) 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 даних на комп'ютері

7

Учень (учениця) вміє 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; вміє
виконувати навчальні завдання, передбачені програмою

8

Учень (учениця) вміє аналізувати навчальний матеріал, в цілому
самостійно застосовувати його на практиці; контролювати
власну діяльність; самостійно виправити вказані вчителем
помилки; самостійно визначити спосіб розв'язування навчальної
задачі; вміє використовувати довідкову систему

ІІІ. Достатній

9

10
IV. Високий

11

Учень (учениця): вільно володіє навчальним матеріалом,
застосовує знання на практиці; вміє систематизувати і
узагальнювати отримані відомості; самостійно виконує
передбачені програмою навчальні завдання; самостійно
знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано
обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;
вільно володіє клавіатурою
Знання, вміння і навички учня (учениця) повністю відповідають
вимогам державної програми. Учень (учениця) володіє міцними
знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної
діяльності, оцінює нові факти, явища; вміє самостійно знаходити
додаткові відомості та використовує їх для реалізації
поставлених перед ним навчальних цілей, судження його (її)
логічні і достатньо обґрунтовані; має певні навички управління
інформаційною системою
Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з предмета;
вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати
результати власної практичної роботи; вміє самостійно

знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати
їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;
використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;
вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною
програмою; має стійкі навички управління інформаційною
системою

12

Учень (учениця) має стійкі системні знання та продуктивно їх
використовує; вміє вільно використовувати нові інформаційні
технології для поповнення власних знань та розв'язування задач;
має стійкі навички управління інформаційною системою у
нестандартних ситуаціях

Таблиця 4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
з технологій, технічної творчості
Рівні навчальних Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
досягнень
Початковий
1
Учні можуть розпізнавати деякі об'єкти вивчення (матеріали,
інструменти, моделі тощо) та називають їх (на побутовому рівні)
2
Учні описують незначну частину технологічних об'єктів;
частково розпізнають інструменти та обладнання для виконання
практичних робіт
3
Учні мають фрагментарні уявлення з предмета вивчення
(обізнані з деякими технологічними поняттями); з допомогою
вчителя виконують елементарні практичні завдання;
використовують за призначенням робочі інструменти та
обладнання
Середній
4
Учні знають окремі відомості, що стосуються технологічних
об'єктів; застосовують елементарні прийоми роботи
інструментом
5
Учні відтворюють навчальний матеріал, необхідний для
виконання практичних робіт, з допомогою вчителя; виконують
окремі технологічні операції з недоліками; частково володіють
прийомами роботи інструментом
6
Учні самостійно відтворюють значну частину навчального
матеріалу, необхідного для виконання практичних робіт;
виконують окремі частини технологічних операцій
Достатній
7
Учні самостійно і логічно відтворюють фактичний і
теоретичний матеріал, необхідний для виконання практичних
робіт; виконують практичну роботу відповідно до інструкцій
вчителя; частково контролюють власні навчальні дії; з
допомогою учасників проекту і учителя виконують завдання, що
стосуються окремих етапів проектної діяльності
8
Учні виявляють розуміння навчального матеріалу, наводять
приклади, намагаються аналізувати, встановлювати
найсуттєвіші зв'язки і залежності між технологічними
операціями; використовують набуті знання і уміння в
стандартних ситуаціях
9
Учні володіють навчальним матеріалом і реалізовують свої
знання та вміння в практичній діяльності; можуть аналізувати і
систематизувати інформацію в процесі проектної діяльності

Високий

10

11

12

Учні володіють глибокими знаннями та уміннями і
застосовують їх у нестандартних ситуаціях; беруть активну
участь в розробленні та реалізації технологічного процесу; з
допомогою учасників проекту і учителя проектують та
виконують всі види запланованих робіт
Учні володіють гнучкими знаннями і навичками в межах вимог
навчальної програми, аргументовано використовують їх у
нестандартних ситуаціях, знаходять і аналізують додаткову
інформацію; самостійно розробляють технологічний процес
виготовлення виробу та забезпечують його виконання;
самостійно проектують та виконують всі види запланованих
робіт
Учні мають системні знання та навички з предмета, свідомо
використовують їх, у тому числі, у проблемних ситуаціях;
самостійно розробляють технологічний процес виготовлення
виробу та забезпечують його якісне виконання; самостійно
проектують та виконують, використовуючи відповідні
технології, всі види запланованих робіт

Процедури оцінювання:
 оцінювання вчителем портфоліо учня;
портфоліо складається з тренувальних, практичних, творчих робіт та
робіт для виявлення рівня володіння теоретичними знаннями;
 самооцінювання;
 взаємооцінювання.
Правила:
- На навчальній платформі ЗЄГ «ОРТ-Алєф» за адресою
http://moodle.ort.zp.ua/ кожен учень (а також його батьки) мають
доступ до матеріалів уроків, складу, вимог до портфоліо та критеріїв
його оцінювання.
- Для отримання високого балу з теми учень зобов’язаний виконати
якісно усі заплановані завдання.
- На виконання завдання дається необмежена кількість спроб, але
обов'язково у встановлені терміни.
- Завдання потрібно виконувати протягом уроку, але доопрацьовувати
можна вдома та на додаткових заняттях згідно розкладу.
Витяг з методичних рекомендацій:
Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти
урегульовано такими документами:
- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти
до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки
України 14.07.2015 No 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 08.05.2019 No 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 30.07.2015 за No 924/27369
- Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки
України від 03.06.2006 No 496.
Підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.
При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної
діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми.
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При
цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня
(учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її
вивчення, складність змісту тощо.
Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих
семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від
оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки мають
враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з
предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах,
тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння
застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо.

