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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

з української мови і мови національної меншини (російської) 

 

Перевірка різних видів роботи на уроках української мови, мови 

національної меншини (російська) у гімназії 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). 

Оцінювання результатів навчання української мови та мови 

національної меншини (російська) здійснюється на основі функціонального 

підходу до шкільного мовного курсу, який насамперед має забезпечити учням 

уміння ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації; 

високу мовну культуру особистості; сприяти формуванню громадянської 

позиції, національної самосвідомості. 

Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі: 

а) врахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий 

розвиток особистості; 

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на 

чотири елементи – знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід 

емоційно-ціннісного ставлення до світу; 

в) функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який 

передбачає вивчення мовної теорії в аспекті практичних потреб розвитку 

мовлення. 

Об’єктами оцінювання мають бути: 

 мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності;            

 знання про мову й мовлення; 

 мовні вміння та навички;  

 досвід творчої діяльності;                  

 досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу. 

 

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. 

 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

 

Бали 

 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

I. 

Початковий 

1 Учень (учениця) розрізняє об’єкти вивчення, підтримує діалог 

на елементарному рівні, будує лише окремі, не пов’язані між 

собою речення. 
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2 Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, відповідає 

на елементарні запитання короткими репліками, будує лише 

окремі фрагменти висловлювання. 

3 Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконує елементарні завдання; бере участь 

у діалозі за найпростішою за змістом мовленнєвою ситуацією; 

висловлювання учня не є завершеним текстом. 

ІІ. 

Середній 

4 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний 

навчальний матеріал, може повторити за зразком певну 

операцію, дію. 

Висловлювання учня за обсягом складає дещо більше половини 

від норми і характеризується уже певною завершеністю, 

зв’язністю; проте є недоліки за рядом показників(до семи). 

Висловлювання учня не відзначаються послідовністю, 

доказовістю; трапляється чимало помилок у доборі слів, 

побудові речень, їх інтонуванні тощо. 

5 Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, 

здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, 

сформулювати правило. 

Висловлювання учня в цілому є завершеним, тема значною 

мірою розкрита, але трапляються недоліки за низкою 

показників( до шести). 

6 Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних 

положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, 

але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком. 

За обсягом висловлювання учня сягає норми, його тема 

розкривається, виклад загалом зв’язний, але робота 

характеризується недоліками за кількома показниками (до 

п’яти), помітний її репродуктивний характер. 

ІІІ. 

Достатній 

7 Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, 

знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролює 

власні навчальні дії. 

Учень самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з 

елементами самостійних суджень  текст, вдало добираються 

лексичні засоби, але в роботі є недоліки (до чотирьох). 

8 Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається 

аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність 

між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює 

власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має  

неточності. 

Учень самостійно будує достатньо осмислене, самостійно і в 

цілому вдале висловлювання, проте трапляються ще  недоліки 

за певними показниками (до трьох).  

9 Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, 

застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази із самостійною і правильною аргументацією. 
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Учень самостійно будує послідовний, повний, логічно 

викладений текст, розкриває тему, висловлює основну думку, 

вдало добирає лексичні засоби, однак припускається окремих 

недоліків (за двома показниками). 

 

ІV. 

Високий 

10 Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний(а)  

використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, 

узагальнення. 

Учень самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує 

комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним 

чином аргументує різні погляди на проблему, робота 

відзначається багатством словника, граматичною 

правильністю, але за одним з критеріїв допущено недолік. 

11 Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, 

уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і 

розв’язувати проблеми. 

Учень самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує 

комунікативне завдання; висловлює власну думку, зіставляє її з 

думками своїх однокласників, вміє пов’язати обговорюваний 

предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі 

докази, робота в цілому відзначається багатством словника. 

12 Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати 

рішення. 

Учень самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою 

висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; аналізує 

різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі 

аргументи на користь тієї чи іншої позиції, усвідомлює 

можливості використання тієї чи іншої інформації для 

розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається 

багатством слововживання, граматичною правильністю. 

 

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. 

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 
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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 ведення зошитів та навчальної 

активності школярів. Оцінки з мовленнєвих умінь і навичок з чотирьох 

обов’язкових видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, діалог, читання 

мовчки, читання вголос (5-9 класи) враховується при виставленні тематичної 

оцінки. 

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. 

 

 

 


