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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

      Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземної мови є поточне, 

тематичне,  семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.  

Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня 

(учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками  відповідно до 

вимог навчальних програм. Поточне оцінювання здійснюється у процесі 

поурочного вивчення теми. Його основними завдання є: встановлення й 

оцінювання рівнів розуміння і  первинного засвоєння окремих елементів змісту 

теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, 

закріплення знань, умінь і навичок. 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.  

      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 робіт) 

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. 

      Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці 

семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, 

читання, письмо)  з урахуванням тематичного оцінювання. Оцінка за рік 

виставляється на основі  семестрових оцінок. За бажанням учень (учениця) має 

право на підвищення семестрової оцінки (у такому разі виставляється 

скоригована оцінка за семестр).  

      При оцінюванні навчальних досягнень учнів за видами мовленнєвої 

діяльності вчителі іноземної мови керуються наступними критеріями:  



Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

I. Початковий  Аудіювання 

1 Учень (учениця) розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в 

уповільненому темпі 

2 Учень(учениця) розпізнає на слух найбільш поширені словосполучення у мовленні, яке 

звучить в уповільненому темпі  

3 Учень (учениця) розпізнає на слух окремі прості непоширені речення і мовленнєві 

зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в 

уповільненому темпі  

II. Середній 4 Учень (учениця) розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, що 

звучать у нормальному темпі. В основному розуміє зміст прослуханого тексту, в якому 

використаний знайомий мовний матеріал 

5 Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, 

побудованих на вивченому мовному матеріалі 

6 Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі невеликих за 

обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну 

кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися 

III. Достатній  7 Учень (учениця) розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, 

побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих 

слів, про значення яких можна здогадатися, сприймає більшу частину необхідної 

інформації, надану в вигляді оціночних суджень, опису, аргументації  

8 Учень (учениця) розуміє основний зміст стандартного мовлення у межах тематики 

ситуативного мовлення яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення 

яких можна здогадатися. В основному сприймає на слух експліцитно надану інформацію 

9 Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також сприймає основний 

зміст повідомлень та фактичну інформацію, надану у повідомленні  

IV. Високий 10 Учень (учениця) розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також основний зміст чітких 

повідомлень різного рівня складності  

11 Учень (учениця) розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Вміє знаходити в 

інформаційних текстах з незнайомим матеріалом необхідну інформацію, надану в 

вигляді оціночних суджень, опису, аргументації 

12 Учень (учениця) розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень, сприймає на 

слух надану фактичну інформацію у повідомленні 

  Читання 

I. Початковий 1 Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова на основі матеріалу, 

що вивчався  

2 Учень (учениця) вміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення на основі 

матеріалу, що вивчався  



3 Учень(учениця) вміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення на основі 

матеріалу, що вивчався  

II. Середній  4 Учень (учениця) вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, 

побудовані на вивченому матеріалі. Уміє частково знаходити необхідну інформацію у 

вигляді оціночних суджень за умови, що в текстах використовується знайомий мовний 

матеріал 

5 Учень (учениця) вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, які 

можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. 

Уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису за 

умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал 

6 Учень/учениця вміє читати з повним розумінням тексти, які можуть містити певну 

кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити 

необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в 

текстах використовується знайомий мовний матеріал 

III. Достатній  7 Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням і тексти, які містять певну кількість 

незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну 

інформацію в текстах інформативного характеру  

8 Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість 

незнайомих слів, знаходити і аналізувати потрібну інформацію 

9 Учень (учениця) вміє читати з повним розумінням тексти, використовуючи словник, 

знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки 

IV. Високий 10 Учень (учениця) вміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє 

прочитаний текст, встановлюючи логічні зв’язки всередині речення та між реченнями 

11 Учень (учениця) вміє читати тексти, аналізує їх і робить власні висновки, розуміє логічні 

зв’язки в рамках тексту та між його окремими частинами 

12 Учень (учениця) вміє читати тексти, аналізує їх і робить висновки, порівнює отриману 

інформацію з власним досвідом. В повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту 

різного рівня складності 

Говоріння 
I. Початковий 1 Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені слова, проте не завжди адекватно 

використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки  

2 Учень (учениця) знає найбільш поширені вивчені словосполучення, проте не завжди 

адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки  

3 Учень (учениця) використовує в мовленні прості непоширені речення з опорою на 

зразок, має труднощі у вирішенні поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на 

задану тему, допускає фонематичні помилки 

II. Середній 4 Учень (учениця) вміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при 

цьому використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні 

структури. На запит співрозмовника дає елементарну оціночну інформацію, 

відображаючи власну точку зору 

5 Учень (учениця) вміє в основному логічно побудувати невеличке монологічне 

висловлювання та діалогічну взаємодію, допускаючи незначні помилки при 

використанні лексичних одиниць. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються правильно 

6 Учень (учениця) упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та закінчує розмову у 

відповідності з мовленнєвою ситуацією. Всі звуки в потоці мовлення вимовляються 



правильно 

III. Достатній 7 Учень (учениця) вміє зв’язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, 

малюнка, робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст 

прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та 

відповідати на них  

8 Учень (учениця) вміє логічно висловитися у межах вивчених тем відповідно до 

навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, 

висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, 

вживаючи короткі репліки. Учень в основному уміє у відповідності з комунікативним 

завданням використовувати лексичні одиниці і граматичні структури, не допускає 

фонематичних помилок 

9 Учень (учениця) вміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем, передавати 

основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи 

розгорнуті репліки, у відповідності з комунікативним завданням використовує лексичні 

одиниці і граматичні структури, не допускає фонематичних помилок 

IV. Високий 10 Учень (учениця) вміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених 

тем, використовує граматичні структури і лексичні одиниці у відповідності з 

комунікативним завданням, не допускає фонематичних помилок 

11 Учень (учениця) вміє логічно і в заданому обсязі побудувати монологічне 

висловлювання та діалогічну взаємодію, використовуючи граматичні структури і 

лексичні одиниці у відповідності до комунікативного завдання, не допускаючи при 

цьому фонематичних помилок  

12 Учень (учениця) вміє вільно висловлюватись та вести бесіду в межах вивчених тем, 

гнучко та ефективно користуючись мовними та мовленнєвими засобами 

Письмо 
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I. Початковий  1 Учень (учениця) вміє писати вивчені слова. допускаючи при цьому 

велику кількість орфографічних помилок 

8 9 

2 Учень (учениця) вміє писати вивчені словосполучення  6 9  

3 Учень (учениця) вміє писати прості непоширені речення відповідно 

до комунікативної задачі проте зміст повідомлення недостатній за 

обсягом для розкриття теми та інформативно насичений  

6 8 



II. Середній  4 Учень (учениця) вміє написати листівку за зразком, проте 

використовує обмежений запас лексики та граматичних структур, 

допускаючи помилки, які утруднюють розуміння тексту 

6 6 

5 Учень (учениця) вміє написати коротке повідомлення за зразком у 

межах вивченої теми, використовуючи обмежений набір засобів 

логічного зв’язку при цьому відсутні з'єднувальні кліше, недостатня 

різноманітність вжитих структур, моделей тощо 

4-5 5 

6 Учень (учениця) вміє написати коротке повідомлення/ листа за 

зразком у відповідності до поставленого комунікативного завдання, 

при цьому вжито недостатню кількість з'єднувальних кліше та 

посередня різноманітність вжитих структур, моделей тощо 

4-5 5 

III. Достатній  7 Учень (учениця) вміє написати коротке повідомлення за вивченою 

темою за зразком у відповідності до заданої комунікативної ситуації, 

допускаючи при цьому ряд помилок при використанні вивчених 

граматичних структур. Допущені помилки не порушують сприйняття 

тексту у роботі вжито ідіоматичні звороти, з'єднувальні кліше, 

різноманітність структур, моделей тощо 

4 4 

8 Учень (учениця) вміє без використання опори написати 

повідомлення за вивченою темою, зробити нотатки, допускаючи ряд 

помилок при використанні лексичних одиниць. Допущені помилки 

не порушують сприйняття тексту у роботі вжито ідіоматичні звороти, 

з'єднувальні кліше, різноманітність структур, моделей тощо  

3 3 

9 Учень (учениця) вміє написати повідомлення на запропоновану тему, 

заповнити анкету, допускаючи ряд орфографічних помилок, які не 

утруднюють розуміння інформації, у роботі вжито ідіоматичні 

звороти, з'єднувальні кліше, різноманітність структур, моделей тощо 

3 2 

10 Учень (учениця) вміє написати повідомлення, висловлюючи власне 

ставлення до проблеми, написати особистого листа, при цьому 

правильно використовуючи вивчені граматичні структури у 

відповідності до комунікативного завдання використовуючи 

достатню кількість  

 ідіоматичних зворотів, з'єднувальних кліше, моделей тощо  

2 1 

IV. Високий 11 Учень (учениця) вміє написати повідомлення, правильно 

використовуючи лексичні одиниці в рамках тем, пов’язаних з 

повсякденним життям. надаються при наявності несуттєвих 

орфографічних, які не порушують акту комунікації (британський або 

американський варіанти орфографії, орфографічні помилки в 

географічних назвах тощо) 

1-2  

12 Учень (учениця) вміє надати в письмовому вигляді інформацію у 

відповідності з комунікативним завданням, висловлюючи власне 

ставлення до проблеми, при цьому правильно використовуючи 

лексичні одиниці та граматичні структури 

  

 

 

 

 



Критерії оцінювання творчої роботи з іноземної мови 

Творча робота 

12 — 0 помилок 9 — 4 помилки 6 — 7 помилок 3 — 10 помилок 

11 — 1-2 помилки 8 — 5 помилок 5 — 8 помилок 2 — 11 помилок 

10 — 3 помилки 7 — 6 помилок 4 — 9 помилок 1 — 12 помилок 

 

Критерії оцінювання диктанту з іноземної мови 

Диктант 

12 — 0 помилок    9 — 4 помилки 6 — 7 помилок 3 — 10 помилок 

11 — 2 помилки    8 — 5 помилок 5 — 8 помилок 2 — 11 помилок 

10 — 3 помилки    7 — 6 помилок 4 — 6 помилок 4 —  9 помилок 

 

Критерії оцінювання тестування з іноземної мови 

Тестування 

100 % — 12 балів 68—75 % — 8 балів 31—40 % — 4 бали 

90—99 % — 11 балів 58—67 % — 7 балів 21—30 % — 3 бали 

84—89 % — 10 балів 49—57 % — 6 балів 11—20 % — 2 бали 

76—83 % — 9 балів 41—48 % — 5 балів 0—10 % — 1 бал 

 

 

 



Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з іноземних мов 

 
Характеристика результатів навчання учнів 

Індекс 
Загальні 

результати 

навчання 

Результат навчання у 

свідоцтві досягнень 

Рівні 

початковий середній достатній високий 

ІНО1 Взаємодія з 

іншими особами 

усно, 

сприйняття і 

використання 

інформації для 

досягнення 

життєвих цілей 

у різних 

комунікативних 

ситуаціях 

Сприймає іноземну 

мову на слух 

Розпізнає окремі слова у 

повільному та чіткому  

мовленні, зазнаючи 

труднощі розуміння 

контексту навіть при 

повільнішому мовленні. 

Потребує більше 

повторень прослуханого, 

візуальної підтримки, 

допомоги вчителя та 

однокласників. 

Розпізнає окремі слова та 

фрази в повільному та 

чіткому мовленні, може 

визначити тематику 

мовленнєвої ситуації за 

допомогою вчителя та  

однокласників  

Потребує повторення 

прослуханого. 

Розуміє контекст 

прослуханого в повільному 

та чіткому мовленні, 

опираючись на візуальну 

підтримку та більшу 

частину конкретної 

інформації, необхідної для 

виконання завдання. 

Розуміє повільне та чітке 

мовлення з довгими 

паузами задля 

полегшення усвідомлення 

змісту почутого. 

Розуміє конкретну 

інформацію,  необхідну 

для виконання завдання.  

ІНО2 Сприйняття, 

аналіз, 

інтерпретація, 

критичне 

оцінювання 

інформації в 

текстах різних 

видів, 

медіатекстах 

та використання 

її для збагачення 

свого досвіду 

Читає іноземною 

мовою 

Розпізнає окремі слова в 

тексті, труднощі 

розуміння виникають на 

рівні  буквосполучень, 

має необхідність 

постійної підтримки 

вчителя для розуміння 

фраз і речень. 

Розпізнає фрази та 

конструкції, труднощі 

виникають на рівні 

смислових зв'язків між 

словами у реченні. Потребує 

допомоги вчителя для 

виконання завдань. 

Розуміє прості тексти, 

труднощі виникають на 

рівні сприйняття тексту як 

цілого. Потребує 

перечитування для 

розуміння прочитаного.  

Розуміє короткі, прості 

тексти, читаючи їх 

пофразово, розпізнаючи 

знайомі імена, слова та 

основні фрази, 

перечитуючи за потреби. 

ІНО3.1 Висловлювання 

думок, почуттів 

та ставлення, 

взаємодія з 

Висловлюється 

іноземною мовою 

Відповідно реагує на 

деякі запитання та 

інструкції, потребує 

візуальних  підказок та 

Відповідно реагує на 

запитання та інструкції, 

потребує візуальних 

підказок та  підтримки 

Відповідно реагує на 

більшість запитань та 

інструкцій, потребує 

ситуативної підтримки 

Ставить і відповідає на 

прості запитання, 

вербально реагує на 

прості твердження, які 



іншими особами 

письмово та в 

режимі 

реального часу, 

дотримання 

норм 

літературної 

мови 

постійної підтримки 

вчителя. Дає однослівні 

відповіді на запитання. 

Робить спроби простих 

відповідей, 

допускаючись 

елементарних смислових 

помилок у рамках 

вивченого матеріалу.  

вчителя,  робить спроби 

попросити про допомогу. 

Переважають однослівні 

відповіді на запитання 

виникають труднощі  при 

спробах поєднувати їх у 

речення, допускається 

елементарних лексичних чи 

граматичних помилок у 

рамках вивченого матеріалу. 

вчителя, вміє просити про 

допомогу. Продукує 

короткі фрази  з ініціативи 

та мінімальної підтримки 

вчителя, роблячи паузи в 

мовленні. Реагує на власні 

помилки та може їх 

виправити. 

стосуються нагальних 

потреб і знайомих тем. 

Продукує короткі фрази з 

тематики мовленнєвої 

ситуації. 

ІНО3.2 Взаємодіє письмово 

іноземною мовою 

Копіює письмову 

інформацію, пише  

знайомі короткі фрази. 

Правильно прописує 

прості слова, допускає 

помилки у правописі 

незнайомих слів. 

Надає базову інформацію в 

письмовій формі щодо 

знайомих тем  лише за 

зразком і за постійної 

підтримки вчителя. 

Правильно пише знайомі 

слова, допускає граматичні 

помилки при написанні 

зв’язного тексту. 

Надає базову інформацію в 

письмовій формі щодо 

знайомих тем за зразком і 

за ситуативної підтримки 

вчителя. Правильно будує 

речення. 

Пише короткі фрази при 

складанні зв’язного тексту.  

Надає базову інформацію 

в письмовій формі щодо 

знайомих тем  

Правильно будує 

речення. 

 

 

 



У першому та другому класах застосовується вербальна характеристика 

особистих досягнень та результатів навчання  учнів.  

++ – має значні успіхи 

+ – демонструє помітний прогрес 

V – досягає результатів з допомогою вчителя 

! – потребує значної уваги і допомоги 

 

В кінці року 

1 клас 
 

 

     2 клас 

 

У третьому класі Нової української школи оцінювання здійснюється за 

рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними 

літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». 

  



ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З МОВИ ІВРИТ 

Оцінювання результатів навчання мов національних меншин здійснюється на 

основі  компетентнісного та  особистісно-орієнтовного підходів  до  мовного 

курсу, який, передусім, має забезпечити учням уміння ефективно користуватися 

мовою як засобом спілкування, пізнання, планування та організації самостійної 

діяльності; високу мовленнєву  культуру особистості; сприяти формуванню 

громадської позиції та  ціннісних орієнтацій. 

У навчанні мови пріоритетним є формування комунікативної компетентності, 

передусім базових умінь і навичок мовленнєвої діяльності, культури усного і 

писемного мовлення.  

Робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується 

інтересам розвитку практичних мовних умінь і навичок, що є основою розвитку 

мовлення. Тому оцінювання (особливо при вивченні мови як другої) стосується 

усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма. 

Комунікативна спрямованість шкільних курсів мов національних меншин 

обумовлює оцінювання результатів навчання з огляду на необхідність розвитку 

творчих здібностей, ініціативності, пізнавальної самостійності школярів, їх 

уміння працювати з інформацією, критично осмислювати її, застосовувати для 

вирішення життєвих проблем.  

В оцінюванні результатів навчання мови слід враховувати, що мова є не лише 

предметом вивчення, а й засобом навчання інших предметів, що підвищує 

вимоги до рівня сформованості мовленнєвих навичок школярів. 

Об'єктами регулярної перевірки та оцінювання є складники комунікативної 

компетентності: 

– мовленнєві вміння з читання, аудіювання, говоріння, письма; 

– знання з мови та мовні вміння; 

– орфографічні та пунктуаційні уміння.  

          Для перевірки знань з мови і мовних, орфографічних і  пунктуаційних 

умінь у різних варіантах курсу застосовують різні види контрольних робіт по 

класах (завдання тестового характеру, списування, зорово-слуховий диктант, 

слуховий диктант). 

ОЦІНЮВАННЯ УМІНЬ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

I. Аудіювання (слухання, розуміння прослуханого) 

1. Перевіряються уміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти:  



– тему тексту; 

– тип і стиль мовлення; 

– фактичний зміст; 

– причинно-наслідкові звязки;  

– основну думку висловлювання;  

– виражально-зображувальні засоби прослуханого твору. 

Перевірка аудіативних умінь здійснюється фронтально. Вчитель читає учням 

незнайомий текст 1 або 2 рази. 

Після прослуховування учням пропонується  серія запитань та варіанти 

відповідей на кожне запитання, після чого вони повинні вибрати один із 

варіантів і записати  його номер поряд із номером запитання. 

Кількість запитань та варіантів відповідей до них визначаються так: 

Класи  

5–6-й 6 запитань з двома варіантами відповідей для неспоріднених мов, з трьома 

– для споріднених 

7–9-й 12 запитань з чотирма варіантами відповідей   

3. Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання за прослуханим текстом, 

одержані в результаті виконання тестових завдань. 

4. Оцінювання. 

У 5–6 класах правильна відповідь на кожне з 6 запитань оцінюється двома 

балами; у 7–9 класах кожне з 12 запитань оцінюється одним балом.  

Запитання мають стосуватися теми тексту, фактичного змісту тексту, причинно-

наслідкових зв’язків, його головної думки, типу і стилю мовлення,  окремих 

мовних особливостей (переносне значення слова, образні вирази тощо). 

II. Говоріння і письмо (діалогічне та монологічне висловлювання) 

При перевірці складених учнями висловлювань (діалогів, усних/письмових 

переказів та творів) враховується ступінь самостійності роботи і міра допомоги 

вчителя.  

Усне діалогічне мовлення 

Усне діалогічне мовлення перевіряється у 5–9 класах. 

1. Перевіряються вміння:  



– виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється; дотримуватися 

теми спілкування;  

– складати, розігрувати діалог відповідно до запропонованої мовленнєвої 

ситуації й мети спілкування;  

–використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули 

мовленнєвого етикету;  

–аргументувати висловлені тези з метою бути зрозумілим, переконливим 

співрозмовником; розуміти можливість різних поглядів на ту саму проблему; 

– дотримуватись правил спілкування (не перебивати співрозмовника, 

заохочувати його висловити свою власну думку, зацікавлено і доброзичливо 

вислуховувати його, вміти висловити незгоду з позицією іншого так, щоб не 

образити його, тощо); 

– дотримуватись норм літературної мови. 

Перевірка сформованості діалогічного мовлення здійснюється таким чином: 

учитель пропонує двом учням протягом 3–5 хвилин обдумати, підготувати 

діалог і розіграти його перед класом. Оцінка ставиться кожному з учнів. 

2. Матеріал для контрольного завдання залежить від підготовки учнів і ступеня 

передбачуваної самостійності під час виконання завдання: від даного варіанту 

діалогу (передбачається повтор з невеликим доповненням) до загального 

формулювання теми (передбачається самостійне визначення змісту діалогу, 

його мовного оформлення). 

3. Одиниця контролю: діалог, складений двома учнями. 

Обсяг діалогу орієнтовно визначається так (мінімальна кількість реплік для двох 

учнів). 

5-й 6–7 реплік   

6-й 7–8 реплік  

7-й 8–10 реплік  

8-й 10–12 реплік  

9-й 12–14 реплік  

4. Оцінювання. 

Діалогічне мовлення оцінюють за такими критеріями: 



початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які зуміли повторити 

запропонований матеріал і додати до нього 1–2 репліки (на кожного з учасників 

діалогу); 

середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які, спираючись на певну 

кількість допоміжних матеріалів, що не являють собою закінчених фрагментів 

діалогу, склали – хоч і не дуже вправно – діалог, при цьому припустились 

відхилень від теми, окремі репліки співрозмовника залишились без відповідей, 

не склали вступної та підсумкової реплік; припустились значної кількості 

помилок у мовному оформленні реплік (понад 3-4 помилки на кожного учня); 

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які самостійно і в цілому 

вправно склали діалог, продемонстрували належну культуру спілкування, 

висловили, але недостатньо обґрунтували свої погляди на предмет, що 

обговорюється, в окремих випадках використовували репліки, зміст яких не був 

тісно пов’язаний із змістом висловлювання співрозмовника; припустились 

помилок у структурі діалогу (відсутні вступна та/чи підсумкова репліки) та 

мовному оформленні реплік (не більше 3-4 помилок на кожного учня); 

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які самостійно склали діалог, 

продемонстрували високу культуру спілкування, вміння уважно й доброзичливо 

слухати співрозмовника, коротко формулювати свою думку, даючи можливість 

висловитися партнеру по діалогу; висловили не лише свою думку, а й змогли 

зіставити різні погляди на той самий предмет, навести аргументи «за» і «проти» 

в їх обговоренні; побудувати діалог, структура, мовне оформлення якого 

відповідає нормам. 

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістового 

наповнення діалогу, якості його мовного оформлення, додержання правил 

спілкування.  

Монологічне мовлення 

Усний переказ, усний твір 

1. Перевіряються вміння: 

– виявляти певний рівень обізнаності з теми висловлювання;  

– будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи 

необхідний для реалізації задуму матеріал; відтворювати інформацію докладно, 

стисло, вибірково; 

– викладати матеріал логічно, послідовно, враховуючи співвідношення основної 

та другорядної інформації; дотримуватися теми висловлювання;  

– підпорядковувати виклад головній думці;  



– враховувати ситуацію спілкування; 

– виявляти своє ставлення до предмету висловлювання, розуміти можливість 

різних тлумачень тієї самої проблеми, вміти оцінити аргументи, сформулювати 

своє бачення проблеми; 

– використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, 

дотримуючись норм літературної мови, вдало користуючись лексичним, 

граматичним багатством мови. 

Усний переказ проводиться у 5–6 класах, а усний твір – у 7–9 класах. 

Перевірка вміння усно переказувати чи створювати текст здійснюється 

індивідуально: учитель пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу 

докладно, стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відповідну 

тему) і дає учневі час на підготовку.  

2. Матеріал для контрольного завдання. 

Матеріалом для переказу може бути текст (добирається відповідно до вимог 

програми для кожного класу). 

Обсяг тексту (кількість слів) для усного докладного переказу орієнтовно 

визначається так: 

Клас  

5-й 60–80  

6-й 80–100  

7-й 100–120  

8-й 120–140  

9-й 140–160  

Матеріалом для твору можуть бути: тема, сформульована на основі попередньо 

обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та проаналізованого 

художнього твору, а також пропоновані для окремих учнів допоміжні матеріали. 

3. Одиниця контролю: усне висловлювання учнів, укладене в жанрі та стилі 

відповідно до вимог програми для кожного класу. 

4. Оцінювання. 

У монологічному висловлюванні передусім оцінюють його зміст. 

За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, 

враховуючи при цьому якість мовного оформлення, зокрема відповідність 



орфоепічним, лексичним та граматичним нормам, правильність інтонування 

речень, стилістичну доречність використання мовних засобів. Це здійснюється 

без підрахування помилок, зважаючи на технічні труднощі фіксації в усному 

мовленні помилок різних типів. 

У 5–6 класах оцінюють лише зміст переказу чи твору, у 7–9 класах – зміст та 

мовне оформлення. 

У тому разі, коли оцінюється як зміст, так і мовне оформлення, оцінка є 

середнім показником набраних балів за зміст і мовне оформлення роботи.  

Оцінювання усного переказу, а також усного твору оцінюють за такими 

критеріями: 

початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які, спираючись на значну 

кількість запропонованих учителем допоміжних матеріалів, будують лише 

окремі речення або переказують окремі фрагменти змісту, що не становлять 

зв’язного тексту; припускаються значної кількості помилок у мовному 

оформленні; 

середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які, спираючись на допоміжні 

матеріали, будують текст, який відзначається певною зв’язністю, але збідненим 

змістом, непропорційністю частин, недостатньо вправним слововживанням, 

наявністю помилок у мовному оформленні; 

достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які без опори на допоміжні 

матеріали, досить вправно будують текст, але припускаються окремих 

відхилень від теми, певних недоліків у структурі висловлювання, у 

співвідношенні основної та другорядної інформації; переказуючи, вони 

виявляють розуміння авторської позиції, але не коментують її; будуючи твір, 

вони висловлюють, але недостатньо аргументують свій погляд на предмет 

мовлення; допускають окремі помилки у мовному оформленні 

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які вправно будують текст; 

висловлюють і аргументують свою думку; вміють зіставити різні погляди на той 

самий предмет, оцінити аргументи на їх доведення, обрати один із них; окрім 

того, вміють пристосувати висловлювання до особливостей тієї чи іншої 

мовленнєвої ситуації, комунікативного завдання; припускаються окремих 

помилок у мовному оформленні. 

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від змістового 

наповнення усного висловлювання, комунікативної спрямованості, якості його 

мовного оформлення. 



Якщо ж у роботі майже немає орфографічних та пунктуаційних помилок, але 

дуже багато помилок інших видів, то загальна (низька) оцінка за грамотність 

підвищується на два бали. Наприклад, якщо у роботі немає орфографічних і 

пунктуаційних помилок, але є 8 лексичних чи граматичних помилок та 4 

стилістичні помилки, то загальна оцінка буде 6, а ми підвищуємо до 8. 

III. Читання 

Читання вголос 

Контрольна перевірка читання вголос здійснюється у всіх варіантах курсів у 5–9 

класах. 

1. Перевіряються вміння читати із достатньою швидкістю, плавно, відповідно до 

орфоепічних та інтонаційних норм, пристосовуючи темп, тембр, гучність 

читання до змісту, стилю тексту, авторського задуму, орієнтуючись на слухачів. 

Перевірка вміння читати вголос здійснюється індивідуально: вчитель дає учневі 

текст, опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує 

прочитати цей текст перед класом. 

2. Матеріал для контрольного завдання: знайомий учневі текст, дібраний 

відповідно до вимог програми для кожного класу; текст добирається так, щоб 

час його озвучення окремим учнем з нормативною швидкістю дорівнював 1-2 

хвилинам (для читання слід пропонувати невеликі тексти, відносно завершені 

уривки творів або порівняно великий текст, розділений на частини, які 

читаються кількома учнями послідовно); 

3. Одиниця контролю: озвучений учнем текст. Швидкість читання у звичайному 

для усного мовлення темпу. 

4. Оцінювання. 

Читання вголос оцінюється за такими критеріями: 

початковий рівень – 1, 2, 3 бали одержують учні, які читають зі швидкістю, 

нижчою за норму, не зовсім правильно членують текст на речення, інтонаційно 

не пов’язують належним чином слова в реченні між собою, припускаються 

значної кількості помилок у читанні слів (пропуск, перестановка, заміна звуків 

та складів); порушують вимоги до вимови слів (дикція, орфоепічні норми), 

інтонування речень; 

середній рівень – 4, 5, 6 балів одержують учні, які читають, інтонаційно 

пов’язуючи слова в реченні між собою, поділяючи текст на речення, але 

допускають помилки в інтонуванні кінця речення та в інтонуванні речень певної 

синтаксичної будови; читання не досить плавне, його швидкість не відповідає 

нормам, є орфоепічні помилки, недоліки в дикції; 



достатній рівень – 7, 8, 9 балів одержують учні, які читають плавно з 

швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної 

синтаксичної будови, логічно правильно поділяють речення на смислові 

відрізки, але недостатньо вправно передають авторський задум, стильові 

особливості тексту, не пристосовують читання до комунікативного завдання; 

припускаються орфоепічних помилок, недоліків дикції; 

високий рівень – 10, 11, 12 балів одержують учні, які читають плавно, зі 

швидкістю, що відповідає нормам; належним чином інтонують речення різної 

синтаксичної будови, логічно правильно поділяють речення на смислові 

відрізки; добре відтворюють авторський задум, стильові особливості тексту, 

пристосовують читання до певного комунікативного завдання; читають 

орфоепічно правильно, з гарною дикцією. 

Бали у межах кожного рівня диференціюються залежно від кількісних та 

якісних показників читання вголос. 

Читання мовчки 

Контрольна перевірка читання мовчки здійснюється: 

У 5–9 класах; 

1. Перевіряються вміння читати незнайомий текст із належною швидкістю і 

розуміти після одного / двох прочитувань 

– тему прослуханого тексту; 

– фактичний зміст; 

– причинно-наслідкові зв’язки; 

– основну думку висловлювання;  

– тип і стиль мовлення висловлювання; 

– виражально-зображувальні засоби прочитаного твору. 

Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально: учні читають 

незнайомий текст від початку до кінця (при цьому фіксується час, витрачений 

учнями на читання – з метою визначення швидкості). Потім учитель пропонує 

серію запитань. Школярі повинні вислухати кожне запитання, варіанти 

відповідей на нього, вибрати один з них і записати лише його номер поряд із 

номером запитання.  

Кількість запитань та варіантів відповідей до них визначається так: 

 



Класи  

5–6-й 6 запитань з трьома варіантами відповідей         

7–9-й 12 запитань з трьома варіантами відповідей  

Завдання мають стосуватися теми тексту, фактичного змісту тексту, причинно-

наслідкових зв’язків, його головної думки, типу і стилю мовлення, окремих 

мовних особливостей (переносне значення слова, виразні засоби тощо). 

2. Матеріал для контрольного завдання: незнайомі учням тексти різних стилів, 

типів мовлення, жанрів, що включають монологічне та діалогічне мовлення 

(відповідно до вимог програми для кожного класу). 

Для контрольної перевірки читання мовчки пропонуються: в 5–6 класах – 

тексти, що належать до художнього стилю; в 7–9 класах – тексти, що належать 

не тільки до художнього, а й до інших стилів. 

Текст добирається таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу 

швидкість читання, витрачали на нього не менше 1–2 хвилини часу.  

3. Одиниця контролю: відповіді учнів на тестові завдання, складені за текстом, і 

швидкість читання. 

4. Оцінювання. Оцінювання читання мовчки здійснюється за двома 

параметрами: розуміння прочитаного та швидкість читання. 

Розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки, 

правильний вибір відповіді на кожне із 12 запитань оцінюється одним балом. 

Семестрове оцінювання 

Виведення семестрового балу здійснюється наприкінці кожного семестру 

(півріччя). Він узагальнено відображає підготовку учня з відповідної мови. 

 


