
Класична гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської області 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

з предмету українська мова 

 
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною шкалою. 

 

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності 

виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, 

середній, достатній, високий. 

 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

 Усне / письмове висловлювання учнів (твори  та  перекази) 

 

Рівні Бали 
Помилки 

за  зміст (З) 

Грамотність 

І + V Л + Г + Ст. 

Низький 

1 Окремі  речення 15 — 16, > 
 

9 — 10 
2 Окремі  фрагменти 13 — 14 

3 Менше  ½  норми 11 — 12 

Середній 

4 7 9 — 10 
 

7 — 8 
5 6 7 — 8 

6 5 5 — 6 

Достатній 

7 4 4 
 

5 — 6 
8 3 3 

9 2 1 + 1 (негр.) 

Високий 

10 1 1 3 

11 — 1 (негр.) 2 

12 — — 1 

Негрубі  помилки,  повторювані  й  однотипні. 

У  підрахунку  помилок: 

2 негрубі  вважати  за  одну  помилку; 

повторювані — за  одну; 

однотипні — на  одне  правило,  але  в  різних  словах — різні  помилки; 

5 виправлень — 1  помилка. 

План — не  враховується. 

Для  творів.  Якщо  обсяг  твору  значно  перевищує  середній,  то  +  1 бал  (або  — 1 бал). 

Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно визначається так: 

Клас Кількість сторінок 

5-й 0,5-1,0 



6-й 1,0-1,5 

7-й 1,5-2,0 

8-й 2,0-2,5 

9-й 2,5-3,0 

10-й 3,0-3,5 

11-й 3,0-3,5 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Диктант 
 

 Бали Кількість помилок 

 1 15-16 і більше 

Низький 2 13-14 

 3 11-12 

 4 9-10 

Середній 5 7-8 

 6 5-6 

 7 4 

Достатній 8 3 

 9 1+1 (негруба) 

 10 1 

Високий 11 1 (негруба) 

 12 - 



 

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв: 

орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні помилки: 

1) на правила, які не включені до шкільної програми; 

2) на ще не вивчені правила; 

3) у передачі так званої авторської пунктуації. 

Повторювані помилки ( помилка у тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька 

разів), вважається однією помилкою однотипні (помилки на те само правило), але в різних 

словах вважаються різними помилками; 

Розрізняють грубі і негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі: 

1)  винятках з усіх правил; 

2)  написання великої букви в складних власних найменуваннях; 

3) написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з 

прийменниками; 

4) випадки, коли замість одного знаку поставлений інший; 

5) в заміні українських букв російськими; 

П’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї 

помилки. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

Словниковий диктант, тестування, аудіювання 

 

Бали 

Критерії оцінювання словникового диктанту, тесту, 

аудіювання 

Кількість запитань у словниковому диктанті, тесті, аудіюванні 

здебільшого 12, 24 або 36 

 

1 бал Правильних відповідей відповідно 1,2,3 

2 бали Правильних відповідей відповідно 2,4,6 

3 бал Правильних відповідей відповідно 3,6,9 

4 бали Правильних відповідей відповідно 4,8,12 

5 балів Правильних відповідей відповідно 5,10,15 

6 балів Правильних відповідей відповідно 6,12,18 

7 балів Правильних відповідей відповідно 7,14,21 



8 балів Правильних відповідей відповідно 8,16,24 

9 балів Правильних відповідей відповідно 9,18,27 

10 балів Правильних відповідей відповідно 10,20,30 

11 балів Правильних відповідей відповідно 11,22,33 

12 балів Правильних відповідей відповідно 12,24,36 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

Читання вголос/мовчки 

 

Рівень Бали Характеристика читання 

 1 Учень читає, не зв'язуючи слова між собою 

інтонаційно, не відділяючи одне речення від іншого, 

припускається значної кількості помилок на заміну, 

перестановку, пропуск (складів, слів); вимовляє в 

багатьох випадках слова відповідно до їх написання, а 

не до норм вимови; швидкість читання в кілька разів 

нижча за норми. 

Низький 

(Бали цього рівня одержуть 

учні, які читають дуже 

повільно, припускаються 

значної кількості помилок у 

структуруванні тексту і 

речення, прочитанні і вимові 

слів, інтонуванні речень) 

2 Учень читає, відриваючи окремі слова одне від одного, 

не завжди відділяє одне речення від іншого; 

припускається помилок на заміну, перестановку, 

пропуск (складів, слів); вимовляє в багатьох випадках 

слова відповідно до їх написання, а не до норм вимови; 

швидкість читання складає орієнтовно третину від 

норми. 

  3 Читання характеризується певним рівнем зв'язності, 

який проте ще недостатній, як і темп, що наближається 

до половини норми. Допускається ще велика кількість 

помилок різного характеру. 

 4 Учень читає, зі швидкістю, що дещо перевищує 

половину норми, поділяючи текст на речення, але 

припускається значної кількості помилок в інтонуванні 

речень різних типів; у поділі речень на смислові 

частини, неправильно ставить логічний наголос; 

припускається орфоепічних помилок; читання не 

досить плавне. 

 Середній  

(Бали цього рівня 

заслуговують учні, які 

5 Учень читає зі швидкістю, що наближається до норми, 

в основному правильно інтонуючи кінець речення, але 

припускається помилок у поділі речень на смислові 



читають зі швидкістю, що 

наближається до норми, 

поділяючи текст на речення, 

пов'язуючи слова в реченні 

між собою, але читають не 

досить плавно і виразно, 

припускаючись помилок в 

інтонуванні, вимові тощо) 

частини, логічному наголошуванні слів, а також в 

інтонуванні речень певної синтаксичної будови (за 

програмою відповідного класу); припускається 

орфоепічних помилок; читання не досить плавне. 

  6 Учень читає зі швидкістю, що відповідає нормі, 

правильно інтонуючи кінець речення, логічно 

наголошуючи слова, але робить окремі помилки в 

поділі речень на смислові частини та в інтонуванні 

речень певної синтаксичної будови (за програмою 

відповідного класу); припускається орфоепічних 

помилок; читання не досить плавне. 

 7 Учень читає зі швидкістю в межах норми, у цілому 

плавно, правильно інтонуючи речення певної 

синтаксичної будови (за програмою відповідного 

класу), роблячи логічні наголоси; поділ речення на 

смислові відрізки в цілому логічно правильний, але цей 

поділ не пристосований до особливостей слухацької 

аудиторії; емоційне забарвлення тексту в читанні 

відсутнє; є орфоепічні помилки. 

 Достатній  

(Бали цього рівня 

заслуговують учні, які 

читають плавно, з належною 

швидкістю, правильно 

інтонують речення і поді-

ляють їх на смислові відрізки, 

але припускаються певних 

недоліків за деякими 

критеріями(вираження 

авторського задуму, 

виконання комунікативного 

завдання; норм орфоепії, 

дикції) 

8 Учень читає швидко, плавно, досить правильно 

інтонуючи речення певних синтаксичних структур, 

роблячи логічні наголоси; поділ речення на смислові 

відрізки логічно правильний, але не завжди 

пристосований до особливостей слухацької аудиторії; 

темп, тембр, гучність читання не пов'язані з певним 

комунікативним завданням; емоційне забарвлення 

тексту наявне, але воно не виявляє авторського задуму; 

є орфоепічні помилки. 

  9 Учень читає швидко, плавно, правильно інтонуючи 

речення різної синтаксичної будови; поділ речення на 

смислові відрізки та логічне наголошування слів 

правильні, але в окремих випадках темп, тембр, 

гучність читання не пов'язані з відповідним 

комунікативним завданням; емоційне забарвлення 

недостатньо виявляє авторський задум; можуть бути 

орфоепічні помилки. 



 10 Учень читає виразно, з гарною дикцією; інтонація 

(поділ речень на смислові частини, логічне 

наголошування слів, мелодика речень різної 

синтаксичної будови), емоційне забарвлення, тембр, 

темп, гучність читання відтворюють авторський задум, 

стильові характеристики тексту, але в читанні можуть 

бути окремі недоліки(наприклад, недостатньо 

враховано комунікативне завдання, особливості 

слухацької аудиторії), незначні орфоепічні огріхи. 

 Високий  

(Бали цього рівня 

заслуговують учні, які 

читають плавно, швидко, 

правильно інтонують речення 

і поділяють їх на смислові 

відрізки; добре відтворюють 

авторський задум, стильові 

особливості тексту, 

розв'язують комунікативне 

завдання; читають орфоепічно 

правильно, з гарною дикцією) 

11 Читання учня повністю відповідає усім зазначеним 

вище критеріям (глибоке проникнення у зміст 

прочитаного, бездоганне дотримання орфоепічних, 

інтонаційних норм, виразна передача авторського 

задуму, стильових характеристик тексту, врахування 

комунікативного завдання, особливостей слухацької 

аудиторії).  

  12 Учень читає винятково виразно, з гарною дикцією; 

глибоко й тонко відтворюючи емоційне забарвлення, 

авторський задум, стильові характеристики тексту; 

вміло виконує комунікативне завдання, визначене 

вчителем або самостійно.  

Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально за одним із варіантів.  

Варіант перший: учні читають незнайомий текст від початку до кінця. 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.  

Варіант другий: учні одержуть надруковані запитання та варіанти відповідей на них і 

відзначають “галочкою” правильний на їх погляд варіант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

Діалогічне та монологічне мовлення 

Рівень Бали Характеристика складених учнями діалогів 

Початковий  

(Бали цього рівня одержують 

учні, успіхи яких у 

самостійному складанні 

діалогу поки що незначні)  

  

  

1 В учня виникають значні труднощі у підтриманні 

діалогу. Здебільшого він відповідає на запитання лише 

“так” чи “ні” або аналогічними уривчастими реченнями 

ствердного чи заперечного характеру. 

2 Учень відповідає на елементарні запитання короткими 

репліками, що містять недоліки різного характеру, але 

сам досягти комунікативної мети не може. 

3 Учень бере участь у діалозі за найпростішою за змістом 

мовленнєвою ситуацією, може не лише відповідати на 

запитання співрозмовника, а й формулювати деякі 

запитання, припускаючись помилок різного характеру. 

Проте комунікативна мета досягається ним лише 

частково. 

Середній  

(Балів цього рівня 

заслуговують учні, які 

досягли певних результатів у 

складанні діалогу за двома-

чотирма показниками з 

нескладної теми, але за 

іншими критеріями 

результати поки що незначні) 

4 Учень бере участь у діалозі з нескладної за змістом 

теми, в основному досягає мети спілкування, проте 

репліки його недостатньо вдалі, оскільки не враховують 

належним чином ситуацію спілкування, не 

відзначаються послідовністю, доказовістю; трапляється 

чимало помилок у доборі слів, побудові речень, їх 

інтонуванні тощо. 

  5 Учень бере участь у діалозі за нескладною за змістом 

мовленнєвою ситуацією, додержує елементарних 

правил поведінки в розмові, загалом досягає 

комунікативної мети, проте допускає відхилення від 

теми, мовлення його характеризується стереотипністю, 

недостатньою різноманітністю і потребує істотної 

корекції тощо.  

  6 Учень успішно досягає комунікативної мети в діалозі з 

нескладної теми, його репліки загалом є змістовними, 

відповідають основним правилам поведінки у розмові, 

нормам етикету, проте їм не вистачає самостійності 

суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в 

досягненні комунікативної мети, наявна певна кількість 

помилок у мовному оформленні реплік тощо. 



Достатній  

(Балів цього рівня 

заслуговують учні, які 

самостійно, у цілому вправно 

за більшістю критеріїв склали 

діалог з теми, що містить 

певну проблему, 

продемонстрували належну 

культуру спіл-кування, проте 

за деякими з критеріїв(від 2-х 

до 4-х) їх мовлення ще 

містить певні недоліки )  

7 Діалогічне мовлення учня за своїм змістом 

спрямовується на розв'язання певної проблеми, загалом 

є змістовним, набирає деяких рис невимушеності; 

з'являються елементи особистісної позиції щодо 

предмета обговорення, правила спілкування в цілому 

додержуються, але ще є істотні недоліки(за 4-ма 

критеріями): невисокий рівень самостійності й 

аргументованості суджень, можуть траплятися 

відхилення від теми, помилки в мовному оформленні 

реплік тощо. 

  8 Учень загалом вправно бере участь у діалозі за 

ситуацією, що містить певну проблему, досягаючи 

комунікативної мети, висловлює судження і певною 

мірою аргументує їх з допомогою загальновідомих 

фактів, у діалозі з'являються елементи оцінних 

характеристик, узагальнень, що базуються на 

використанні прислі'їв і приказок, проте допускаються 

певні недоліки за кількома критеріями(3-ма). 

  9 Учні самостійно складають діалог з проблемної теми, 

демонструючи загалом достатній рівень вправності і 

культури мовлення (чітко висловлюють думки, 

виявляють вміння сформулювати цікаве запитання, 

дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляють 

толерантність, стриманість, коректність у разі незгоди з 

думкою співрозмовника), але в діалозі є певні недоліки 

за 2-ма критеріями, наприклад: нечітко виражається 

особиста позиція співбесідників, аргументація не 

відзначається оригінальністю тощо.  

Високий  

(Балів цього рівня 

заслуговують учні, які 

продемонстрували високу 

культуру спілкування, 

переконливо аргументуючи 

свої думки з приводу 

проблемної теми, даючи 

можливість висловитися 

партнеру по діалогу; змогли 

зіставити різні погляди на той 

самий предмет, навести 

аргументи “за“ і “проти“ в їх 

обговоренні тощо)  

10 Учні складають діалог за проблемною ситуацією, 

демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, 

вміння формулювати думки, обгрунтовуючи власну 

позицію, виявляють готовність уважно і доброзичливо 

вислухати співрозмовника, даючи можливість 

висловитися партнеру по діалогу; додержуються 

правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне 

оформлення реплік діалогу звичайно відповідає 

нормам, проте за одним з критеріїв можливі певні 

недоліки. 

  11 Учні складають діалог, самостійно обравши аспект 

запропонованої теми(або ж самі визначають проблему 



для обговорення), переконливо й оригінально 

аргументують свою позицію, зіставляють різні погляди 

на той самий предмет, розуміючи при цьому 

можливість інших підходів до обговорюваної 

проблеми, виявляють повагу до думки іншого; 

структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу 

відповідає нормам. 

  12 Учні складають глибокий за змістом і досконалий за 

формою діалог, самостійно обравши аспект 

запропонованої теми(або ж самі визначають проблему 

для обговорення), демонструючи вміння уважно і 

доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, 

виразно, оригінально сформулювати свою думку, 

дібрати цікаві, влучні, дотепні, переконливі аргументи 

на захист своєї позиції, у тому числі й з власного 

життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий 

предмет; здатні змінити свою думку в разі незаперечних 

аргументів іншого; додержуються правил поведінки і 

мовленнєвого етикету в розмові. 

 

Обсяг діалогу визначається так: 

Клас Орієнтовна 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 

10-й 14-16 реплік 

11-й 16-18 реплік 

 


