
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ІНФОРМАТИКИ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

1. Інструменти, процедура і правила оцінювання з інформатики

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною 

системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 

відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 

13.04.2011 року та наказу МОН України від 21.08.2013 року №1222. 

В ході вчення курсу інформатики здійснюється поточне, тематичне, 

семестрове та річне оцінювання. 

Згідно з навчальною програмою, під час визначення рівня навчальних 

досягнень з інформатики в ході поточного оцінювання доцільно виділяти 

такі елементи: 

1) оцінюється знання певного мінімуму основного матеріалу – його

формальне засвоєння; 

2) оцінюються вміння виконувати практичні завдання на комп'ютері

(за зразком, за алгоритмом чи вибираючи для розв’язування задач відповідні 

засоби); 

3) перевіряється здатність учнів самостійно мислити;

4) оцінюється вміння перекласти питання на формальну (зокрема,

інформаційну) мову, виразити його в спеціальних термінах і символах; 

5) фіксуються навички правильного запису відповіді;

6) оцінюється вміння вибирати найбільш ефективний програмний засіб

для розв'язування поставленого завдання. 

Види оцінювання 

При навчанні інформатики застосовуються такі види 

оцінювання: попереднє, поточне, повторне, періодичне. 

Попереднє оцінювання має діагностичні задачі і здійснюється на 

початку вивчення курсу. Мета попереднього оцінювання – зафіксувати 

початковий рівень підготовки учня, його фактичні знання, вміння і навички, 

які пов'язані з майбутньою навчальною діяльністю. Попередня діагностика 

потрібна для визначення прирощення навченості учня за певний період часу. 

Поточне оцінювання – це систематична перевірка і оцінювання 

освітніх результатів учня з конкретних тем та на окремих заняттях. До 

поточного оцінювання належать: опитування; використання тестів; 

розв'язування задач; робота з комп'ютерною програмою; взаємоконтроль 

учнів в парах або групах; самоконтроль учня. 

Повторне оцінювання передбачає перевірку знань паралельно з 

вивченням нового матеріалу, що сприяє міцності і системності знань учнів. 

Періодичне оцінювання здійснюється щодо цілого розділу або модуля. 

Мета – діагностування якості засвоєння учнем структурних основ і 
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взаємозв'язків розділу, його особистих освітніх прирощень. Завдання 

періодичного оцінювання – навчаюче, оскільки учні навчаються 

систематизації, узагальненню, цілісному баченню крупного блоку навчальної 

інформації і пов'язаної з нею діяльності. 

Форми оцінювання 

На уроках інформатики використовуються різні форми оцінювання 

знань: 

– усна форма перевірки знань або усне опитування; 

– виконання завдань практичного змісту;  

– тестування за допомогою програмних засобів або онлайнових сервісів;  

– врахування особистих досягнень в опануванні інформаційних 

технологій;  

– співбесіда (інтерв’ю) як доповнення до тестування або практичної 

роботи;  

– взаємоконтроль учнів у парах або групах та самооцінка. 

Тематичне оцінювання 
Основною одиницею тематичного оцінювання є навчальна 

тема. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учня обов'язкове і 

основне, його результати відображаються в класному журналі в окремій 

колонці. Тематичному оцінюванню підлягають основні результати 

вивчення теми, які визначаються вчителем на основі вимог навчальної 

програми. 

Тематичне оцінювання здійснюється наприкінці вивчання теми 

на основі поточного оцінювання, оцінювання практичних робіт, проєктів та 

ін. Вирішальною оцінкою при виставленні тематичної оцінки є результат 

виконання підсумкової тематичної роботи, яка може бути проведена у 

вигляді тесту, комплексної практичної роботи, проєкту, тощо. Якщо учень 

(учениця) був (ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, замість 

тематичної оцінки виставляється помітка н/а (не атестований(а)). Тематична 

оцінка коригуванню не підлягає.  

Семестрове оцінювання 

Семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичних оцінок, що 

були виставленні впродовж семестру. При цьому враховуються динаміка 

особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом 

семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. 

Семестрова оцінка виставляється не пізніше, ніж за п’ять календарних днів 

до закінчення семестру. Допускається коригування семестрової оцінки. Для 

цього у триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки 

(особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити 

результати семестрового оцінювання звертаються до директора закладу із 

заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину 

та необхідність його проведення.  
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Річне оцінювання 

Річне оцінювання здійснюється наприкінці навчального року за 

результатами семестрового оцінювання. У разі коригування учнями оцінки за 

ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного 

року. Річна оцінка, як правило, є середнім арифметичним 

семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річне оцінювання 

коригуванню не підлягає. 

2. Критерії оцінювання усних відповідей учнів з інформатики 

При визначенні навчальних досягнень учнів з інформатики аналізові 

підлягають: 

– характеристики відповіді учня: елементарна, фрагментарна, неповна, 

повна, логічна, доказова, обґрунтована, творча; 

– якість знань, правильність, повнота, осмисленість, глибина, гнучкість, 

дієвість, системність, узагальненість, міцність; 

– ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь і 

навичок; 

– рівень оволодіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, робити 

висновки тощо; 

– ступінь самостійності учнів у навчальній діяльності; 

– досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми, формулювати 

гіпотези, розв'язувати проблеми); 

– самостійність оціночних суджень. 

Вказані орієнтири покладено в основу виділених чотирьох рівнів 

навчальних досягнень учнів: початкового, середнього, 

достатнього, високого. 

І рівень – початковий. Відповіді учня при відтворенні навчального 

матеріалу елементарні, фрагментарні, зумовлюються нечіткими, 

розрізненими уявленнями про предмет вивчення; вміння не сформовані, 

рівень самостійності навчальної діяльності низький. 

ІІ рівень – середній. Знання неповні, поверхові. Учень відтворює 

основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє 

самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний розв'язувати завдання за 

зразком. Володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

ІІІ рівень – достатній  – характеризується знаннями істотних ознак 

понять, явищ, закономірностей, зв'язків між ними. Учень самостійно 

застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, синтезом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня повна, правильна, 

логічна, обґрунтована, проте без елементів власних суджень. Він здатний 

самостійно здійснювати основні види навчальної діяльності. 
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ІV рівень – високий – характеризується глибокими, міцними, 

узагальненими, системними знаннями учня з предмета, вміннями 

застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослідницький 

характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві 

ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Визначеним рівням відповідають такі критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів за 12-бальною шкалою: 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 
Бали 

Характеристика навчальних досягнень учня 

(учениці) 

Початковий 

1 

Учень (учениця): засвоїв знання у формі окремих фактів; 

з допомогою вчителя або з використанням підручника 

розпізнає і називає окремі інформаційні об'єкти; знає та 

дотримується правил безпечної поведінки під час роботи 

в комп’ютерному класі. 

2 

Учень (учениця): розпізнає та виділяє інформаційні 

об‘єкти, пояснює свій вибір та може фрагментарно 

відтворити знання про них. 

3 

Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює 

незначну частину навчального матеріалу (менше 

половини); відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді; потребує постійної активізації та 

допомоги. 

Середній 

4 

Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює значну 

частину навчального матеріалу (більше половини); у 

відповідях може допускати помилки; за значної 

допомоги вчителя виконує навчальні завдання, допускає 

помилки.  

5 

Учень (учениця): самостійно, але не повно, відтворює 

значну частину навчального матеріалу; ілюструє 

розуміння базових понять інформатики прикладами з 

підручника або пояснення вчителя, відповідає на окремі 

запитання. 

6 

Учень (учениця): самостійно відтворює значну частину 

навчального матеріалу, відповідь будує у засвоєній 

послідовності, ілюструє її власними прикладами; з 

частковою допомогою вчителя виконує навчальні 

завдання з достатнім поясненням, допускає помилки; 

способи навчальнопізнавальної діяльності застосовує за 

зразком у подібній ситуації; потребує стимулювання й 

значної допомоги вчителя, коли працює самостійно. 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 
Бали 

Характеристика навчальних досягнень учня 

(учениці) 

Достатній 

7 

Учень (учениця): самостійно відтворює основний 

навчальний матеріал з окремими неточностями, 

застосовуючи необхідну термінологію, вміє наводити 

власні приклади на підтвердження певних тверджень; 

пояснює та обґрунтовує способи виконання навчальних 

завдань, аналізує отриманий результат, робить неповні 

висновки з допомогою вчителя, використовує різні 

джерела відомостей для виконання навчального 

завдання.  

8 

Учень (учениця): відтворює засвоєний навчальний 

матеріал в іншій послідовності, не порушуючи логічних 

зв'язків, інтерпретує та деталізує питання, ідентифікує 

терміни та поняття; з незначною допомогою вчителя 

визначає спосіб розв’язування навчального завдання, 

частково аргументує свої міркування; самостійно 

знаходить необхідні відомості, систематизує та узагальнює 

їх; самостійно виконує навчальне завдання, знаходить та 

виправляє допущені помилки.  

9 

Учень (учениця): вільно відтворює навчальний матеріал та 

відповідає на поставлені запитання, використовує 

загальновідомі докази із самостійною і правильною 

аргументацією; самостійно формулює мету виконання 

навчального завдання, добирає форми представлення 

результату та необхідні відомості; аргументовано обирає 

раціональний спосіб виконання навчального завдання. 

Високий 10 

Учень (учениця): системно відтворює навчальний 

матеріал у межах програми; дає повні, змістовні відповіді 

на поставлені запитання; робить логічні висновки, 

обґрунтовує свою думку, висуває припущення; виконує 

різні типи навчальних і життєвих завдань (як типових, так 

і нестандартних, творчих) під опосередкованим 

керівництвом учителя, розробляє алгоритм виконання 

запропонованого навчального завдання, пропонує нові 

шляхи розв’язування навчальних завдань; прогнозує 

наслідки власної поведінки за незначної допомоги 

дорослих. 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 
Бали 

Характеристика навчальних досягнень учня 

(учениці) 

11 

Учень (учениця): логічно та усвідомлено відтворює 

навчальний матеріал у межах навчальної програми з 

інформатики; обґрунтовано відповідає на запитання; 

аргументовано використовує знання у нестандартних 

ситуаціях; розуміє мету власної навчальної діяльності та 

самостійно визначає завдання для її досягнення, вміє 

виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати 

гіпотези. 

12 

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

межах вимог навчальної програми з інформатики, 

усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях; самостійно планує особисту 

навчальну діяльність та оцінює її результати, уміє 

приймати рішення, швидко вибрати потрібний спосіб 

діяльності із кількох відомих, застосовувати способи 

діяльності за аналогією і в нових ситуаціях. 

 

3. Критерії оцінювання практичних робіт з інформатики 

До навчальних досягнень учнів з інформатики, які підлягають 

оцінюванню, належить практичні навички: навички роботи з пристроями 

введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням 

загального і навчального призначення – програмами технічного 

обслуговування апаратної складової, операційними системами, програмами 

для архівування файлів, антивірусними програмами, редакторами текстів, 

графічними редакторами, засобами підготовки комп'ютерних презентацій та 

публікацій, табличними процесорами, системами управління базами даних, 

інформаційно-пошуковими системами, експертними системами. 

мультимедійними комп'ютерними енциклопедіями, педагогічними 

програмними засобами для комп'ютерної підтримки навчання з різних 

предметів, програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, 

програмами для роботи з електронною поштою та телеконференціями, 

пошуку потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет, створення 

гіпертекстових сторінок тощо; навички складання, описування та реалізації 

найпростіших алгоритмів і програм з використанням різних засобів їх 

подання, зокрема деякої мови програмування. 

При оцінюванні практичних робіт враховується:  

– обсяг виконання практичних завдань; 

– наявність помилок, їх кількість; 

– оформлення роботи (відповідність зразку чи вказаним вимогам); 

– рівень самостійності під час виконання завдань. 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 
Бали 

Характеристика навчальних досягнень учня 

(учениці) 

Початковий 

1 

Учень (учениця): не може виконати без допомоги 

вчителя або без використанням; знає та дотримується 

правил безпечної поведінки під час роботи в 

комп’ютерному класі. 

2 

Учень (учениця): з допомогою вчителя або з 

використанням підручника фрагментарно виконує 

окремі навчальні завдання та практичні роботи на 

комп’ютері, допускає помилки. 

3 

Учень (учениця): навчальні завдання виконує 

фрагментарно за значної допомоги вчителя; потребує 

постійної активізації та допомоги; способи 

навчальнопізнавальної діяльності (практичні і розумові 

уміння і навички) застосовує на рівні копіювання зразка 

способу діяльності. 

Середній 

4 

Учень (учениця): за значної допомоги вчителя виконує 

навчальні завдання, допускає помилки; має елементарні, 

нестійкі навички роботи на комп’ютері; за інструкцією і 

з допомогою вчителя фрагментарно виконує практичні 

роботи, потребує детального кількаразового їх 

пояснення, допускає помилки.  

5 

Учень (учениця): самостійно, але не повно або з вагомою 

допомогою вчителя виконує навчальні завдання з 

частковим поясненням, допускає помилки; за детальною 

інструкцією і з допомогою вчителя виконує практичні 

роботи, не вміє пояснити свої дії, допускає помилки. 

6 

Учень (учениця): з частковою допомогою вчителя 

виконує навчальні завдання з достатнім поясненням, 

допускає помилки; має стійкі навички виконання 

елементарних дій з опрацювання даних на комп’ютері; 

способи навчальнопізнавальної діяльності застосовує за 

зразком у подібній ситуації; потребує стимулювання й 

значної допомоги вчителя, коли працює самостійно. 

Достатній 7 

Учень (учениця): пояснює та обґрунтовує способи 

виконання навчальних завдань, аналізує отриманий 

результат, робить неповні висновки з допомогою 

вчителя, використовує різні джерела відомостей для 

виконання навчального завдання; практичні роботи на 

комп’ютері виконує самостійно за інструкцією; 

самостійно виправляє вказані вчителем помилки.  

рів
не
нс
ьки
й а
ка
де
міч
ни
й л
іце
й П
ре
сти
ж



Рівні 

навчальних 

досягнень 
Бали 

Характеристика навчальних досягнень учня 

(учениці) 

8 

Учень (учениця): має стійкі практичні навички виконання 

основних дій з опрацювання даних на комп'ютері; 

самостійно виконує практичні роботи, що відповідають 

вимогам навчальної програми, аналізує одержані 

результати, швидко й ефективно виправляє помилки.  

9 

Учень (учениця): самостійно формулює мету виконання 

навчального завдання, добирає форми представлення 

результату та необхідні відомості; аргументовано обирає 

раціональний спосіб виконання навчального завдання, 

самостійно виконує навчальні завдання з несуттєвими 

помилками, знаходить та виправляє допущені помилки. 

Високий 

10 

Учень (учениця): виконує різні типи навчальних і 

життєвих завдань (у тому числі і нестандартних) під 

опосередкованим керівництвом учителя, розробляє 

алгоритм виконання запропонованого навчального 

завдання, орієнтується у програмних засобах, які 

необхідні для реалізації даного завдання; уміє стисло і 

логічно презентувати узагальнену інформацію; прогнозує 

наслідки власної поведінки за незначної допомоги 

дорослих. 

11 

Учень (учениця): аргументовано використовує знання у 

нестандартних ситуаціях; раціонально використовує 

комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування 

завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, 

зберіганням, поданням і передаванням. 

12 

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

межах вимог навчальної програми з інформатики, 

усвідомлено використовує їх для розв’язання 

практичних завдань у стандартних та нестандартних 

ситуаціях з використанням ІТ; уміє приймати рішення, 

швидко та аргументовано обирає потрібне програмне 

забезпечення із кількох відомих для швидкої та якісної 

реалізації поставленого завдання. 

 

4. Критерії оцінювання навчальних проєктів з інформатики 

Навчальні проєкти орієнтовані на самостійну роботу учнів – 

індивідуальну, парну чи групову. При виконанні роботи 

учні самостійно ознайомлюються з додатковою навчальною та науковою 
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літературою, відомостями з інших джерел, зокрема з Інтернету, навчаються 

аналізувати й критично оцінювати їх.  

Оскільки виконання навчальних проектів передбачає інтегровану 

дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання 

самостійних результатів за консультативної допомоги вчителя, то найвищої 

оцінки за такі види роботи може заслуговувати учень, що не лише виявляє 

знання, а й демонструє здатність і досвід ефективного застосування цих 

знань у запропонованій йому штучній ситуації. У зв’язку з цим оцінювання 

навчальних проєктів з інформатики здійснюється у кількох напрямках:  

 

Критерії оцінювання змісту проєкту 

Критерій 

оцінювання 
Показники 

Науковість, 

об’єктивність 

1. Уміння поставити проблему, встановити її 

актуальність, сформулювати мету і задачі, висунути 

гіпотезу дослідження. 

2. Володіння грамотною інформаційною 

термінологією. 

3. Відображення основних термінів і фактичного 

матеріалу з теми проєкту. 

4. Знання існуючих способів і оригінальність 

власного вирішення проблеми, що досліджується. 

Послідовність, 

системність 

5. Цілісність, супідрядність змісту 

Доступність 6. Логічність висловлювання думок, уміння 

порівнювати, аналізувати. 

Наочність 7. Використання інформаційних джерел і посилання 

на них. 

Зв’язок з життям 

(практичність) 

8. Наявність рекомендацій щодо використання 

результатів дослідження. 

Свідомість і 

активність 

9.Уміння застосовувати отримані знання для 

виконання творчих завдань.  

10.Уміння оцінювати, узагальнювати і робити 

висновки. 

Максимальний бал за зміст становить – «20» бали (кожен показник – 

«2» бали). Маємо три рівні: середній – до «6», достатній – «7»–«14», високий 

– від «15» до «20» балів.  

 

Критерії оцінювання оформлення проєкту 

Критерій 

оцінювання 
Показники 
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Відповідність 

стандартам 

оформлення 

1. Знання і виконання вимог щодо оформлення змісту 

виконаної роботи (вимоги можуть змінюватись залежно 

від типу прикладних програм, які використані для 

оформлення роботи). 

Послідовність, 

системність 

2. Цілісність, супідрядність змісту. 

Доступність 3. Простота і ясність викладу.  

4. Використання інформаційних джерел і посилання 

на них. 

Наочність 5. Відповідність ілюстрацій темі і результатам 

дослідження.  

6. Схеми, графіки тощо, чіткі, доступні до 

сприйняття. 

Зв’язок з життям 

(практичність) 

7. Наявність рекомендацій. 

Свідомість і 

активність 

8. Зазначено актуальність, практичність і висновки. 

Маючи 8 показників, кожен з яких оцінюється максимально у «2» бали 

маємо: максимальний бал за оформлення роботи – «16» балів. Отже, оцінка 

середнього рівня – до «5», достатнього – «6»–«10», високий – від «11» до 

«16» балів. 

 

Критерії оцінювання захисту (презентації) навчального проекту 

Критерій 

оцінювання 
Показники 

Науковість, 

об’єктивність 

1. Знання змісту виконаної роботи, вільне 

володіння інформацією з теми.  

2. Грамотне володіння інформаційною мовою. 

Послідовність, 

системність 

3. Уміння виокремити головне. 

Доступність 4. Уміння логічно, доказово подати інформацію. 

Наочність 5. Використання інформаційних джерел і власних 

ілюстрацій (малюнків, фото, відео). 

Зв’язок з життям 

(практичність) 

6. Надання рекомендацій щодо використання 

результатів дослідження в реальних життєвих 

ситуаціях. 

Свідомість і 

активність 

7. Уміння оцінювати достовірність отриманих 

результатів.  

8. Виявлення власного ставлення до проблеми. 

9. Уміння аргументовано захищати власну точку 

зору. 
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Максимальний бал за доповідь – «18» балів (кожен показник – «2» 

бали). Оцінка середнього рівня –  до «6», достатнього – «7–12», високого – 

від «13» до «18» балів. 

Вважаємо, що оцінку початкового рівня учень, який виконував проєкт, 

мати не може апріорі: будь-яка його діяльність у напрямку роботи над 

проєктом – це вже виконана робота. 

Опираючись на вище подану інформацію маємо таку шкалу 

оцінювання навчальних проєктів: 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Оцінка 

Середній 1-6 4 

7-12 5 

13-18 6 

Достатній  19-24 7 

25-30 8 

31-36 9 

Високий 37-42 10 

43-48 11 

49-54 12 

 

 

Укладач: вчитель інформатики РАЛ «Престиж» Ткачук Л.А. 
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