
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Правила і процедури оцінювання з української літератури 

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. 

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів із української літератури є 
поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання.  

Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень 
учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками відповідно до вимог 
навчальної програми. Формами поточного оцінювання є виконання учнями різних 
видів усних і письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах тощо.  
Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за роботу учень міг одержати від 1 балу 
(за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганну 
відповідь або виконану роботу).  

Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної 
літературної теми (частини теми, сукупності тем). Тематичний бал виставляють за 
результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що 
підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематичний бал не підлягає 
коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться і оцінка за повторне 
тематичне оцінювання не виставляється).  

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, 
не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» 
виставляється н\а (не атестований(а)).  

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок і має 
бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного 
оцінювання літературних знань.  

Наприклад, за відсутності 1 тематичної оцінки (учень був не атестований (н\а) з 
поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі наявних 
тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного засвоєння нею 
матеріалу попередньої теми, за яку виставлено «н/а».  

Якщо учень з поважної причини був відсутній на шкільних заняттях більше 
половини навчального часу в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не має 
тематичних оцінок взагалі, такий учень не може бути атестований за семестр. 

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. 
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Порядок перевірки зошитів 
 

Зошити для навчальних аудиторних і домашніх робіт з української 
літератури перевіряють раз на місяць. 

Оцінки за ведення зошитів з  української  літератури виставляють один раз на 
місяць окремою колонкою в журналі без дати і враховують як поточну до 
найближчого тематичного оцінювання. 

Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури , вчитель обов’язково 
перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але 
кількість цих робіт визначає на власний розсуд (не менше двох на місяць). 
Ведення зошитів з української літератури  оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів. 

 

 

Критерії оцінювання зошитів 

 

Рівень 
 

 
 Охайність Уміння 

правильно  
оформляти 
роботи 
(дотримання 
вимог 
 орфографічного 
режиму) 

Наявність різних 
видів робіт у зошиті  

Початковий 
 
1 
2 
3 

 
Пише 
неохайно, 
нерозбірливим 
почерком,  
не зберігає 
поля з 
зовнішньої 
сторони, 

  
 
15-16 і більше 
  13-14 
  11-12 

 

 
Не робить записів на уроці, не виконує 
домашніх завдань. 
Частково виконує домашнє завдання. 
Знаходить у тексті й записує потрібну 
інформацію (первинну, вторинну, 
найважливішу),відповідає на 
запитання підручника (так/ні). Обирає 
з кількох ілюстрацій ту, що 
найточніше передає зміст. 

Середній 
4 
5 
6 

не 
дотримується 
абзаців, 
однакових 
інтервалів між 
словами, не 
дописує 
кожен рядок 
до кінця, не 
орієнтується 
на правила 
переносу, 
виходить за 

 

9-10 
7-8 
5-6 

 

Передбачає розвиток подій, добирає 
заголовок до тексту, визначає 
тему(ідею) твору, вказує речення, у 
якому вона виражена , складає план, 
виокремлює надлишкову інформацію, 
відновлює в плані порушену 
послідовність. 
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межі рядка.  
Достатній 
7 
8 
9 

 Пише охайно, 
розбірливим 
почерком, 
синім 
чорнилом, 
зберігає поля з 
зовнішньої 
сторони, 

 

4 
3 
1+1 (негруба) 

 

З’ясовує порушені автором 
проблеми(укладає перелік, вибирає з 
поданого переліку). Віднаходить 
художню деталь, розкриває її роль у 
тексті .З’ясовує значення прочитаного 
для особистісного розвитку. Малює 
ментальну карту.  Складає   план до 
характеристики героїв твору. 

Високий 
10 
11 
12 

дотримується 
абзаців, 
однакових 
інтервалів між 
словами, 
дописує 
кожен рядок 
до кінця, 
орієнтуючись 
на правила 
переносу, не 
виходячи за 
межі рядка.  

 
1 
1 (негруба) 
– 

 

Відповідає на запитання, 
сформулювавши зв’язну відповідь.  
З’ясовує порушені автором проблеми, 
коментує їх. Розкриває специфіку 
жанру. Складає цитатний план до 
характеристики героїв твору.  
З’ясовує роль художніх образів як 
одного із засобів реалізації 
авторського задуму.  
Пише творчу роботу. 
 

 
На уроках літератури домінантною формою навчання і контролю за досягнутими 

результатами є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної діяльності і 
спонукає учнів розмірковувати, робити узагальнення і висновки, аргументовано 
висловлювати власні думки. Під час такого оцінювання обов’язковим має стати: 
контроль за прочитанням кожним учнем програмових творів, визначення рівня 
засвоєння їхнього змісту та вироблення вмінь і навичок їхнього аналізу й інтерпретації, 
перевірка виконання усних і письмових робіт, виразне читання художніх текстів. 

 
 

Об’єктивність і точність оцінок забезпечуються такими критеріями:  
якість знань (міцність, повнота, глибина, узагальненість, системність, дієвість); 
сформованість ключових і предметних компетентностей, способів навчальної 

діяльності (виконання за зразком, за аналогією, в нових ситуаціях); 
досвід елементарної творчої діяльності (частково-пошуковий і пошуковий рівні); 
досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, 

до самого себе. 
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Критерії оцінювання усної відповіді 
 
  
Рівні 
навчальних 
досягнень 

 
 
Бали 

 
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

I. 
Початковий 

1 Учень (учениця) на елементарному рівні відтворює матеріал, 
називаючи окремий літературний факт або явище (автора й назву 
твору, окремих літературних персонажів тощо)  

2 Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і може відтворити 
фрагмент з нього окремим реченням (називає окремі факти з життя і 
творчості письменника, головних персонажів твору, упізнає за 
описом окремого персонажа твору, упізнає, з якого твору взято 
уривок тощо) 

3 Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і за допомогою 
вчителя дає відповідь у формі висловлювання (відтворює зміст у 
певній послідовності, називає на репродуктивному рівні жанр твору, 
упізнає літературний факт за описом або визначенням) 

II. Середній 4 Учень (учениця) має уявлення про зміст твору, може переказати 
незначну його частину та з допомогою вчителя визначає основні 
сюжетні елементи, на репродуктивному рівні відтворює фактичний 
матеріал  

5 Учень (учениця) знає зміст твору, переказує окрему його частину, 
знаходить у тексті приклади відповідно до сформульованого 
завдання, висловлює оцінювальне судження і доводить його одним-
двома аргументами, завершує відповідь простим узагальненням, дає 
визначення літературних термінів 

6 Учень (учениця) знає зміст твору, може переказати значну його 
частину, з допомогою вчителя виділяє головні епізоди, уміє 
формулювати думки, називає риси характеру літературних героїв, 
встановлює окремі причиново-наслідкові звязки, дає визначення 
літературних термінів з прикладами 

ІІІ. 
Достатній 

7 Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу 
літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі 
приклади з тексту  

8 Учень (учениця) володіє матеріалом, за зразком аналізує текст, 
виправляє допущені помилки, добирає докази на підтвердження 
висловленої думки, застосовує відомі факти, поняття для виконання 
стандартних навчальних завдань 

9 Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного 
аналізу лiтературного твору, застосовує теорію в конкретних 
ситуаціях, демонструє правильне застосування матеріалу, складає 
порівняльні характеристики, добирає аргументи на підтвердження 
власних міркувань 

ІV. Високий 10 Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного 
аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, 
самостійно оцінює літературні явища, працює з різними джерелами 
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інформації, систематизує, узагальнює та творчо використовує 
дібраний матеріал  

11 Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями й 
навичками комплексного аналізу художнього твору, використовує 
засвоєні факти для виконання нестандартних завдань, самостійно 
формулює проблему й вирішує шляхи її розв’язання, висловлює 
власні думки, самостійно оцінює явища літератури й культури, 
виявляючи власну позицію щодо них 

12 Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками 
текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі 
здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних 
навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на 
нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчості 

   
 
 
 
 
Критерії оцінювання вміння переказувати зміст прочитаного твору 

5-6 клас 
 
Рівень 
навчальн
их 
досягнень 
учня/учени
ці 

 
Бали 

 
Характеристика навчальних досягнень учня/учениці 

Початкови
й 

 
1 

Учень/учениця переказує фактичний зміст твору з 
опорою на поданий план окремими, не пов’язаними між 
собою реченнями. Припускається численних мовних, 
мовленнєвих, орфоепічних помилок. Невдало вживає у 
переказі велику кількість слів, 
словосполучень 

 
2 

Учень/учениця відтворює на основі поданого плану окремі, 
не пов’язані між собою фрагменти змісту твору. 
Припускається численних мовних і мовленнєвих помилок 

 

 

 

3 

 Учень/учениця переказує на основі поданого  плану  менше 
половини змісту тексту. Його переказ характеризується 
непослідовністю, пропуском фрагментів, важливих для 
цілісного 
розуміння змісту, наявністю багатьох орфоепічних і 
мовленнєвих помилок 

Середній 4 Учень/учениця недостатньо зв’язно відтворює з опорою на 
поданий план більшу частину фактичного змісту тексту. 
Порушує послідовність викладу, припускаючись мовних і 
мовленнєвих помилок. 

 
5 

Учень/учениця зв'язно, але недостатньо повно, відтворює 
фактичний зміст твору з опорою на поданий план. Почасти 
порушує послідовність викладу. Припускається мовних і 
мовленнєвих помилок 
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6 

Учень/учениця переказує з опорою на план зміст твору 
зв’язно, загалом повно, послідовно, хоч не завжди розрізняє 
основну й другорядну інформацію. Виявляє нестійкі уміння 
виділяти смислові частини тексту. Почасти припускається 
мовних і мовленнєвих помилок 

 
 
 
 
 
 
Достатній 

 
7 

Учень/учениця відтворює зміст твору (з урахуванням виду 
переказу) зв’язно, достатньо повно, послідовно, з 
елементами аргументації поведінки, вчинків персонажів. 
Припускається окремих 
мовних та мовленнєвих помилок 

 
8 

Учень/учениця загалом самостійно, зв'язно, логічно, 
послідовно переказує (з урахуванням виду переказу) зміст 
твору. Використовує у мовленні авторські засоби художньої 
виразності, почасти невдало замінюючи їх власними. Є 
поодинокі мовленнєві помилки 

 

   9 

Учень/учениця самостійно, зв’язно, послідовно,  повно  
переказує (з урахуванням виду переказу) зміст твору. 
Загалом вдало використовує у мовленні авторські засоби 
художньої виразності. 
Припускається поодиноких мовленнєвих помилок 

Високий  
10 

Учень/учениця самостійно, зв’язно, логічно, повно 
переказує(з урахуванням виду переказу) зміст твору, 
акцентуючи увагу на головному. 

 
11 

Учень/учениця самостійно, зв'язно, логічно, повно переказує 
(з урахуванням виду переказу) зміст твору, виділяючи 
головне. Під час переказу замінює діалоги розповіддю. 

 
12 

Учень/учениця самостійно будує розповідь, виділяючи 
головне та узагальнюючи зміст прочитаного. Використовує 
під час переказу засоби художньої виразності. 

 
Критерії оцінювання досвіду читацької діяльності 

та уміння складати висловлювання за змістом прочитаного  під час усної 
перевірки 

 
Рівень 
навчальни
х 
досягнень 
учня/учен
иці 

 
Бал
и 

 
Характеристика навчальних досягнень учня/учениці 

Початков
ий 
 
 

1 Учень/учениця усвідомлює окремі фрагменти змісту твору, 
частково виконує завдання за змістом тексту лише зі 
значною допомогою вчителя. Припускається численних 
мовних, мовленнєвих, орфоепічних помилок 
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2 Учень/учениця зосереджує свою увагу на окремих епізодах, 
зазвичай емоційно забарвлених; частково розуміє значення 
окремих слів, словосполучень, речень у тексті; виконує 
окремі завдання за змістом твору лише зі значною 
допомогою вчителя. Припускається численних мовних і 
мовленнєвих помилок 

3 Учень/учениця зосереджує свою увагу лише на подіях; не 
завжди розуміє, як вони пов’язані між собою; виконує 
завдання за змістом твору лише зі значною допомогою 
вчителя. Мовлення характеризується наявністю багатьох 
орфоепічних і мовленнєвих помилок 

Середній 4 Учень/учениця виконує завдання за змістом твору, називає 
окремих персонажів, дає відповідь на запитання за змістом 
тексту лише з допомогою вчителя. Припускається багатьох 
мовних і мовленнєвих помилок 

 5 Учень/учениця виконує завдання за змістом твору, 
усвідомлює його фактичний зміст з допомогою вчителя; 
може точно, як у тексті, назвати окремих персонажів. 
Висловлює (без аргументації) найпростіші оцінювальні 
судження щодо поведінки, вчинків персонажів («хороший», 
«поганий»). Припускається мовних і мовленнєвих помилок 

 
 

 

 

 

 

 

6 
 

 
 

Учень/учениця самостійно виконує завдання за змістом 
твору, усвідомлює його фактичний зміст з незначною 
допомогою вчителя. Висловлює (без аргументації) власне 
ставлення до подій, вчинків персонажів, користуючись 
елементарною оцінювальною лексикою.  
Виконує завдання на словесне малювання, придумування 
творів за аналогією з прочитаним, вміє читати за ролями. 
Почасти припускається мовних і мовленнєвих помилок. 
 
 

Достатній 
 

7 Учень/учениця переважно самостійно виконує завдання за 
текстом: усвідомлює фактичний зміст, визначає і називає 
персонажів твору; знаходить у тексті відповіді на запитання 
щодо відтворення фактичного змісту твору; визначає тему, 
складає план твору з допомогою вчителя. Знаходить у 
тексті засоби художньої виразності, хоч і неповно розуміє 
їх функції у творі. Припускається окремих мовних та 
мовленнєвих помилок 
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8 Учень/учениця загалом самостійно виконуючи завдання за 
текстом: висловлює власне ставлення до подій, вчинків 
персонажів, користуючись елементарною оцінювальною 
лексикою, спираючись на текстовий матеріал; знаходить у 
тексті відповіді на запитання щодо відтворення фактичного 
змісту твору; визначає тему твору з незначною допомогою 
вчителя; в цілому самостійно складає план твору. Є 
поодинокі мовленнєві помилки 

9 Учень/учениця самостійно виконує завдання за текстом: 
висловлює власне ставлення до подій, вчинків персонажів, 
припускаючись неточностей у формулюванні найпростіших 
оцінювальних суджень; спираючись на текстовий матеріал, 
знаходить у тексті відповіді на запитання щодо відтворення 
фактичного змісту твору; визначає тему твору, складає 
план. Не завжди може пояснити роль окремих авторських 
засобів художньої виразності. Вміє знаходити у текстах 
порівняння, читати за ролями, складати за допомогою 
вчителя власні мінітвори (загадки, акровірші,сенкани, казки 
тощо). 
 

Високий 10 Учень/учениця правильно виконує завдання за текстом: 
висловлює оцінювальні судження щодо поведінки, вчинків 
героїв, використовуючи авторські засоби художньої 
виразності. Розуміє їх функції у творі. Формулює запитання 
до окремих абзаців тексту; самостійно визначає тему твору; 
пояснює зв’язок заголовка із змістом твору; визначає у 
тексті структурні елементи; складає план твору.  

11 Учень/учениця правильно виконує завдання за текстом; 
висловлює оцінювальні судження щодо поведінки і вчинків 
героїв з використанням відповідної оцінної лексики, 
аргументує свої відповіді з посиланням на текст. 
Висловлює та аргументує своє ставлення не лише до подій, 
а й до змісту твору загалом, вдало використовуючи 
авторські засоби художньої виразності. Самостійно 
визначає тему і основну думку твору. В окремих випадках 
не точно розуміє підтекст (5 кл.). 
Самостійно володіє операційною стороною пошуку 
навчально-пізнавальної інформації у виданнях довідкового 
характеру; застосовує знання, уміння й навички під час 
вивчення інших шкільних предметів. 
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12 Учень/учениця швидко і правильно виконує завдання за 
текстом. Висловлює власне ставлення до змісту твору, 
добираючи відповідні аргументи щодо певної позиції. 
Знаходить у текстах епітети, метафори, порівняння, 
придумує порівняння; складає мінітвори: казки, акровірші, 
загадки,сенкани, римовані рядки; придумує продовження 
прочитаних творів. 
Виявляє уміння правильно формулювати свої читацькі 
запити; застосовує набуті знання та вміння у практичній 
діяльності. 

 

 
Критерії оцінювання виразного читання напам’ять художніх творів 
 
Початковий 
 

 
 
 
 
Середній 
 

 

  
 
Високий 

1 Учень монотонно читає напам’ять лише окремі фрази художнього тексту. 

2 Учень невиразно читає напам’ять невеличкий фрагмент 
рекомендованого для вивчення твору. 

3 Учень читає напам’ять недостатній за обсягом уривок твору зі значною 
кількістю фактичних мовленнєвих помилок. 

 

4 При читанні напам’ять твору учень допускає значну кількість помилок 
різного характеру. 

5 Учень читає вивчений напам’ять твір зі значними змістовими 
неточностями, порушенням правил техніки мовлення. 

6 Учень читає напам’ять художній твір з окремими орфоепічними та 
змістовими огріхами. 
 
 
 
 

 

Достатній 

  7 При читанні напам’ять твору учень правильно, чітко передає зміст твору, але 
виконує його невиразно, монотонно. 

8 Вивчений напам’ять твір учень читає з окремими декламаційними огріхами. 

9 Учень виразно читає напам’ять вивчений твір, але час від часу допускає 
змістові неточності. 

 

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



 
 

Критерії оцінювання контрольної роботи з літератури 

 
№ 
з/п 

Види завдань Кількіст
ь 
завдань 

Кількість 
балів за 
кожне 
правильно 
виконане 
завдання 

Максималь
на кількість 
балів 

1. І рівень 
Завдання до тексту закритого 
типу з вибором однієї 
правильної відповіді серед 
чотирьох пропонованих 
варіантів 

6 0,5 бала 3 бали 

2. ІІ рівень 
Завдання до тексту відкритого 
типу з короткою відповіддю  

2  1 бали* 2 бали 

3. Завдання до тексту відкритого 
типу на встановлення 
послідовності або відповідності 
між 8 компонентами  

1 1 бали** 1 бали 

4. ІІІ рівень 
Завдання відкритого типу з 
розгорнутою відповіддю 
(характеристика героя, 
порівняльна характеристика 
героїв, художній аналіз твору) 

2 1,5 бала 3 бали 

5. ІУ рівень 
Творче завдання:письмове 
висловлення власної думки до 
змісту прочитаних творів: 7-10 
речень 

1 3 бали*** 3 бали 

Разом 12 - 12 балів 
 
* якщо завдання виконано частково, неточно – 0,5 бала;  
** кожна логічна пара у встановленій відповідності – 0,25 бала; 
 

10 Учень виразно, без помилок та неточностей, декламує твір напам’ять. 

11 Вивчений напам’ять твір учень декламує, виявляючи індивідуальне 
розуміння тексту, своє ставлення до прочитаного. 

 
12 

Читання напам’ять твору відзначається високим рівнем артистизму, 
мовленнєвої вправності, особистим ставленням до прочитаного, вмінням 
висловити «надзавдання» (мету) читання твору. 
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***якщо у творчому завданні учень логічно, правильно висловлює власну думку, 
обґрунтовує її, дає свою оцінку вчинкам героїв, описаним подіям, самостійно будує 
яскравий оригінальний за ідеєю й мовним оформленням текст, орієнтований на 
комунікативне завдання, чітко дотримується композиційної пропорційності, аналізує 
різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи 
іншої позиції, робота демонструє багатий активний лексикофразеологічний словник і 
мовну  грамотність; здатність творчо мислити, уявляти, фантазувати, робота 
відзначається стилістичною довершеністю, наявністю оригінальних мовних засобів 
виразності, то завдання оцінюється     3 балами.  
 
 

Критерії оцінювання контрольних творів із літератури 
 

Грамотність 
 

Рівень 

 

Бали 

 
Вимоги до оцінювання навчальних 
досягнень учнів 

Припусти
ма 

кількість 
орфографіч

них і 
пунктуацій

них 
помилок 

Припусти
ма 

кількість 
лексични

х, 
граматич

них і 
стилістич

них 
помилок 

 
Початков
ий 

1 
Побудованому учнем (ученицею) тексту 
бракує зв’язності й цілісності  

15-16 
і більше  

 

 

 

 

9-10 

2 Побудоване учнем (ученицею) 
висловлювання характеризується 
фрагментарністю, думки викладаються на 
елементарному рівні   

 
 
13-14 

3 Учневі (учениці) слід працювати над 
виробленням умінь послідовніше й чіткіше 
викладати власні думки, дотримуватися 
змістової та стилістичної єдності 
висловлювання  

11-12 

Середній 4 Висловлювання учня (учениці) за обсягом 
складає дещо більше половини від норми і 
характеризується певною завершеністю, 
зв’язністю; розкриття теми має бути 
повнішим, ґрунтовнішим і послідовнішим; 
чіткіше мають розрізнюватися основна та 
другорядна інформація  

9-10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-8 

5 За обсягом робота учня (учениці) 
наближається до норми, загалом є 
завершеною, тему значною мірою 
розкрито, проте вона потребує глибшого 
висвітлення, має бути увиразнена основна 
думка 

 
 
7-8  
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6 За обсягом висловлювання учня (учениці) 
сягає норми, його тема розкривається, але 
учневі ще слід працювати над умінням 
самостійно формулювати судження, 
належно їх аргументувати 

5-6 

Достатній 7 Учень (учениця) самостійно створює 
достатньо повний, зв’язний, з елементами 
самостійних суджень текст, але ще має 
вдосконалювати вміння чітко 
висвітлювати тему, послідовно її 
викладати, належно аргументувати 
основну думку 

4 
5-6 

8 Учень (учениця) самостійно будує 
достатньо 
повне, осмислене висловлювання, загалом 
ґрунтовно висвітлює тему, добирає 
переконливі аргументи на їх користь, 
проте ще має працювати над 
урізноманітненням словника, 
граматичного та стилістичного 
оформлення роботи 

3 
 

9 Учень (учениця) самостійно будує 
послідовний, 
повний, логічно викладений текст; загалом 
розкриває тему, висловлює основну думку; 
вдало добирає лексичні засоби, проте ще 
має працювати над умінням виразно 
висловлювати власну позицію і належно її 
аргументувати 

1+1 
(негруба)  

Високий 10 Учень (учениця) самостійно будує 
послідовний, повний текст, ураховує 
комунікативне завдання, висловлює 
власну думку, певним чином аргументує 
різні погляди на проблему, робота 
відзначається багатством словника, 
граматичною правильністю 

1 3 

11 Учень (учениця) самостійно будує 
послідовний, повний текст, ураховує 
комунікативне завдання; аргументовано, 
чітко висловлює власну думку, зіставляє її 
з думками інших, уміє пов’язати 
обговорюваний предмет із власним 
життєвим досвідом, добирає переконливі 
докази для обґрунтування тієї чи іншої 
позиції з огляду на необхідність 
розв’язувати певні життєві проблеми  

 
1 (негруба) 

 
2 
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12 Учень (учениця) самостійно створює 
яскраве, оригінальне за думкою та 
оформленням висловлювання відповідно 
до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно 
висвітлює тему; аналізує різні погляди на 
той самий предмет, добирає переконливі 
аргументи на користь тієї чи іншої позиції, 
використовує набуту з різних джерел 
інформацію для розв’язання певних 
життєвих проблем. 

 
– 

 
1 

 
 
 

Процедури  оцінювання  письмових  робіт  (творів ) 
 
Рівні Бали ПОМИЛКИ 

за  зміст (З) 

Грамотність 
І + V Л + Г + Ст. 

І 1          Окремі  речення     15 — 16, >  
9 — 10 

 
2 Окремі  фрагменти 13 — 14  
3 Менше  ½  норми 11 — 12 

ІІ 4 7 9 — 10  
7 — 8 

 
5 6 7 — 8  
6 5 5 — 6 

ІІІ 7 4 4  
5 — 6 

 
8 3 3  
9 2 1 + 1 (негр.) 

ІV 10 1 1 3  
11 — 1 (негр.) 2  
12 — — 1 

     

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



Оцінюючи  письмові  роботи  (  твори),  враховують  наявність: 
 

1) орфографічних  та  пунктуаційних  помилок,  які  підраховуються  
сумарно,  без  диференціації  (перша  позиція); 

2) лексичних, граматичних  і  стилістичних  помилок  (друга  позиція). 
 

Загальну  оцінку  за  мовне  оформлення  (МО)  виводять  таким  чином: 
до  бала  за  орфографію  та  пунктуацію  додають  бал,  якого  заслуговує  

робота  за 
кількістю  лексичних,  граматичних  і  стилістичних  помилок,  одержана  сума  

ділиться  на  2: 
МО — 3  —  5 : 8 б.    (8 + 8): 2 = 8 б. 

  І +V      Л+Г+Ст. 
 Під  час  виведення  єдиної  оцінки  за  письмову  роботу  до  кількості  
балів,  набраних  за  зміст  переказу  чи  твору,  додається  кількість  балів  за  
мовне  оформлення  і  їхня  сума  ділиться  на  2: 

Зм — 2: 9 б.      МО — 4 + 6: 7 б.      (9+7): 2 = 8 б. 
 При  цьому  якщо  частка  не  є  цілим  числом,  вона  закруглюється  в  
бік  більшого  числа. 
Остаточний вигляд запису: Зм — 2 : 9 б.     МО — 3 — 5 : 8 б. 9 б. 
 

 

Укладачі :                                 
учитель української мови та літератури  Свирид Н.С. 

          учитель української мови та літератури    Логин Т.П. 
учитель української мови та літератури  Зайва О.А. 
учитель української мови та літератури  Радзієвський В.А. 
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	Якщо учень з поважної причини був відсутній на шкільних заняттях більше половини навчального часу в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не має тематичних оцінок взагалі, такий учень не може бути атестований за семестр.



