
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ  

 

Оцінювання навчальних  досягнень учнів 5-11-х класів закладів загальної середньої освіти з 

української мови й літератури здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених 

наказами Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», 

від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень 

учнів у системі загальної середньої освіти» та відповідно до щорічних методичних рекомендацій 

МОНУ щодо викладання УМЛ.   

Оцінювання зошитів з української мови та літератури здійснюється відповідно до листа 

Міністерства освіти і науки України від 28.04.2006 № 1/9-301 «Вимоги до виконання письмових 

робіт учнів ЗНЗ і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5 – 

11 класах» 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови 
Звертаємо увагу на кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з 

української мови в закладах загальної середньої освіти з українською мовою навчання. 

Фронтально оцінюють диктант, письмовий переказ і письмовий твір (навчальні чи 

контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюють на сторінці класного 

журналу «Зміст уроку».  

 Індивідуально оцінюють говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для 

цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте визначають окрему колонку без дати на 

сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень».  

У І семестрі проводять оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, 

діалог). У ІІ семестрі – оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання 

вголос, що здійснюється в 5 – 9 класах. 

Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос 

протягом семестру виставляють у колонку без дати й ураховують у семестрову оцінку.  

Повторне оцінювання із зазначених видів мовленнєвої діяльності не проводять. 

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань, визначених учителем 

(тести, диктант тощо) залежно від змісту матеріалу, що вивчається.  

 

Тематичні і семестрові оцінки 

 

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних 

робіт.  

Семестрову – на основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду 

діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) або читання вголос.  

Якщо дитина прохворіла частину семестру, пропустила, наприклад, одну тематичну, не має 

оцінки за якийсь вид мовленнєвої діяльності, то оцінка  за семестр виводиться на розсуд учителя в 

залежності від динаміки особистих навчальних досягнень учня (учениці), важливості пропущеної 

теми чи теми, за яку учня (ученицю) атестовано, - (тривалість вивчення, складність змісту, ступінь 

узагальнення матеріалу). За таких умов оцінка за семестр може бути такою, як тематична (якщо 

вона одна), або знижена на кілька балів (на розсуд учителя). 

 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 5-9 класах 
 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Усього годин 122  122 88 70 70 

Години з РМ 24  23 22 16 19 
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 І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Фронтальні види контрольних робіт 

Перевірка мовної теми 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 

Письмо: переказ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

твір - - - 1 - 1 1 1 1 1 

Правопис: диктант 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Індивідуальні види контрольних робіт 

Говоріння:  
діалог 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

 усний переказ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

 усний твір - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

 читання вголос - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

 

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10-11 класах  
Рівень Рівень стандарту Філологічний рівень 

Фронтальні види контрольних робіт 

Форми контролю І ІІ І ІІ 

Перевірка мовної теми 2 2 3 3 

Письмо:  
есе 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

переказ - - 1 1 

твір - - 1 1 

Індивідуальні види контрольних робіт 

Говоріння:   діалог 1 - 1 - 

усний переказ 1 - 1 - 

уний твір - 1 - 1 

У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на 

власний розсуд має право збільшувати цю кількість залежно від рівня підготовленості класу, 

здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо. 

 

Монологічне мовлення 

Говоріння (усні переказ і твір); письмо (есе, переказ   твір) 

 

А. ЕСЕ 
Есе – самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний характер сприймання 

проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна композиція, невимушеність та емоційність 

викладу. 

Види есе: 

Вільне  Формальне  

Ознаки: невеликий обсяг (7-10 речень); 

вільна форма і стиль викладу; 

довільна структура; 

обов’язкова вимога: наявність позиції 

автора. 

Ознаки: дотримання структури тексту,  

наявність відповідних компонентів 

(тези, аргументи, приклади, 

оцінювальні судження, висновки); 

обґрунтування (аргументування) 

тези. 

Вільне есе обмежене в часі (5 – 10 і 10 – 15 хв.). До нього доцільно вдаватися на кожному 

уроці й на різних етапах його: цілевизначення, закріплення, рефлексії тощо.  

Для написання формального есе виділяють більше часу: від 20 до 45 хвилин. 

Види формального есе: 

✔ інформаційне (есе-розповідь, есе-визначення, есе-опис); 

✔ критичне; 

✔ есе-дослідження (порівняльне есе, есе-протиставлення, есе причини-наслідку, есе-аналіз). 
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Вимоги до формального есе 

1. Обсяг – 1 – 2 сторінки тексту (120-200 слів). 

2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.  

3. Кожен абзац есе розкриває одну думку. 

4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише 

інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора. 

5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою, бути логічним за структурою. В есе, як і 

в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, 

авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого – самим питанням. Необхідно уникати 

різких стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно. 

6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, 

узагальнення, ідеї. 

7. Есе має містити переконливе аргументування порушеної проблеми. 

Структура есе 

Есе складається з таких частин – вступ, основна частина, висновок. 

Вступ – обґрунтування вибору теми есе. 

Основна частина – теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця 

частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних 

даних, інших аргументів і позицій. 

Висновок – узагальнення й аргументовані висновки до теми тощо. Підсумовує есе або ще раз 

вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині. 

 

Критерії оцінювання мовного та змістового оформлення есе 
Критерії оцінювання змісту есе  

Бал

и 

Критерії оцін. 

мовн.оформлення 

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів Грамотність 

Орф.пункт 

помилки 

Л, Г, С 

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

урізноманітнення потребує лексичне та граматичне оформлення роботи; теза не 

відповідає запропонованій темі; не наведено жодного аргументу.   

1 13 і більше 

 

 

 

 

 

 
 

 

9-10 і 

більше 

Побудоване учнем (ученицею) висловлення характеризується фрагментарністю, думки 

викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення 

лексика і граматична будова мовлення;  теза не відповідає запропонованій темі;  

наведені аргументи не є доречними; прикладу немає або він  не є доречним. 

2 12 

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

потребує збагачення та урізноманітнення лексика й граматична будова висловлення; 

теза частково відповідає запропонованій темі;  наведений аргумент не випливає з тези;  

приклад не є доречним; висновок сформульовано нечітко. 

3 11 

Висловлення учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми й 

характеризується певною завершеністю, зв’язністю; чіткіше мають розрізнюватися 

основна та другорядна інформація; висновок лише частково відповідає тезі або не 

пов’язаний з аргументами;  є недоліки за сімома показниками: посереднє розуміння 

теми; порушення послідовності побудови твору; рівень словникового запасу нижче 

середнього; відносна стильова єдність твору; не сформульовано вправно тезу; наведено 

один аргумент. 

4 9-10 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7-8 

За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, загалом є завершеною, тему 

значною мірою розкрито; не сформульовано вправно тезу; наведено один аргумент; 
приклад непереконливий;  висновок лише частково відповідає тезі, не пов’язаний з 

аргументом та прикладом; трапляються недоліки за низкою показників (до шести): 

роботі властива поверховість висвітлення теми, не простежується основна думка, 

відносно струнка побудова твору, середній рівень словникового запасу,   бракує 

стильової єдності. 

5 7-8 

За обсягом висловлення учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад 

загалом зв’язний; учень (учениця) наводить   один доречний аргумент; наводить 

непереконливий приклад;  висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з 

аргументами та прикладами; робота характеризується недоліками за п’ятьма 

показниками: помітний її репродуктивний характер, відсутня самостійність суджень, їх 

6 5-6 
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аргументованість, добір слів не завжди вдалий, учень (учениця) неточно добирає слова 

й синтаксичні конструкції. 

Учень (учениця) самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами 

самостійних суджень текст, формулює тезу, яка відповідає запропонованій темі; 

наводить   один доречний аргумент;  вдало добирає лексичні засоби; висновок 

відповідає запропонованій темі; у роботі є недоліки (до чотирьох): відхилення від теми, 

порушення послідовності її викладу; висловлювання не завжди конкретне, просторовий 

виклад міркувань, не підкріплених фактичним матеріалом  нелогічне розташування 

абзаців, переходи між ними не є вмотивованими; основна думка не арґументується. 

7 

4 6 

Учень (учениця) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлення, загалом 

ґрунтовно висвітлює тему, формулює тезу, що відповідає запропонованій темі; 
наводить   один доречний аргумент; приклад не конкретизований; висновок відповідає 

запропонованій темі; трапляються недоліки за трьома показниками: невміння пов’язати 

предмет обговорення із сучасністю, не добирає переконливі докази для обґрунтування 

певного явища, відносне багатство словникового запасу, робота не відзначається 

різноманітністю та чіткістю слововживання. 

8 

3 5 

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст; 

формулює тезу, що відповідає запропонованій темі; загалом розкриває тему, висловлює 

основну думку; наводить один доречний аргумент;  вдало добирає лексичні засоби; 

наводить один доречний приклад; висновок відповідає запропонованій темі; у роботі 

виявлені недоліки за двома показниками: тезу чітко не сформульовано, відсутність 

виразної особистісної позиції, належної її аргументації тощо. 

9 

1+1 

(негруба) 
4 

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує 

комунікативне завдання, чітко формулює тезу; певним чином аргументує різні погляди 
на проблему, наводить два доречні й переконливі аргументи, приклади; неординарна 

побудова твору, робота відзначається багатством словника, граматичною 

правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту, але за одним із 

критеріїв допущено помилку; висновок відповідає запропонованій темі й  випливає зі 

сформульованої тези, аргументів і прикладів.  

10 

1 3 

Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує 

комунікативне завдання; вправно формулює тезу;  аргументовано, чітко висловлює 

власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати обговорюваний предмет із 

власним життєвим досвідом, наводить два доречні й переконливі аргументи для 

обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві 

проблеми; приклади конкретизовані; робота відзначається багатством словника, 

точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю; 

висновок відповідає запропонованій темі й  випливає зі сформульованої тези, 
аргументів і прикладів. 

11 

1 (негруба) 2 

Учень (учениця) самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням 

висловлення відповідно до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; 

вправно формулює тезу; аналізує різні погляди на той самий предмет, наводить два 

доречні аргументи, використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання 

певних життєвих проблем; приклади переконливі, конкретизовані; цілісний, 

послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу);       

висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, 

аргументів і прикладів; робота відзначається багатством слововживання та художньою 

цінністю. 

12 

-  
1 

 За цими самими критеріями оцінюються твори і перекази. 

 Оцінка за есе  є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з 

датою написання роботи (надпис у  колонці «Есе» не робимо).   

 

Б. Переказ 
 

Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що читається вчителем, або 

попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний матеріал з газети, журналу, епізод 

кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, народні звичаї тощо. Якщо 

пишеться переказ із творчим завданням, учням пропонується, окрім того, також завдання, що 

передбачає написання творчої роботи,  обов’язково пов’язаної зі змістом переказу.  
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Обсяг тексту для переказу  орієнтовно визначається так: 

 

Клас 

 

Кількість слів 

5-й 100-150 

6-й 150-200 

7-й 200-250 

8-й 250-300 

9-й 300-350 

10-й 350-400 

11-й 350-450 

 

Тривалість звучання усного переказу – 3-5 хвилин.  

 

В. ТВІР 
Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на основі 

попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та проаналізованого художнього 

твору; а також пропоновані для окремих учнів допоміжні матеріали. Можна використовувати теми, 

запропоновані навчальними прорамами 

Обсяг учнівського письмового твору 

 

Клас 

 

Кількість сторінок 

 

Клас 

 

Кількість сторінок 

5-й 0,5-1,0 9-й 2,5-3,0 

6-й 1,0-1,5 10-й 3,0-3,5 

7-й 1,5-2,0 11-й 3,5-4,0 

8-й 2,0-2,5   

 

У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне оформлення).  
За усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, а також якість 

мовного оформлення (орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не підраховуючи помилок,  

зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному мовленні).  

За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку допущених 

недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх співвідношення.   Єдину оцінку 

за письмову роботу виводять так:  до кількості балів, набраних за зміст переказу чи твору, 

додають кількість балів за мовне оформлення і  суму ділять на два. При цьому якщо частка 

не є цілим числом, то вона закруглюється у бік більшого числа. 
Оцінка виставляється у колонці з датою написання роботи (надписи «Твір», «Переказ» не  

робимо). 

 

Критерії оцінювання монологічного мовлення 

Примітка. 

1. Припустима кількість орфографічних і пунктуаційних помилок. 

2. Припустима кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок 

Рівн Б Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 
Грамотність 

1 2 

I. П

Поч

атко

вий 
 

1 

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

потребує лексичне та граматичне оформлення роботи 

15-16 і 

більше 

9-

10 

2 

Побудований учнем (ученицею) текст (висловлювання) характеризується фрагментарністю, 
думки викладаються на елементарному рівні; лексика і граматична будова  мовлення потребують 

збагачення й урізноманітнення. 

13-14 

3 Висловлювання не є завершеним текстом; учень (учениця) слабко дотримується  послідовності й 

чіткості під час викладення власних думок; недостатньо сформовані вміння дотримуватися 

змістової та стилістичної єдності; лексика й граматична будова висловлювання потребують 

збагачення та урізноманітнення. 

11-12 
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II.  

Се

ред

ній 
 

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; потребує урізноманітнення добір слів, більше має використовуватися авторська 

лексика 

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, 

посилена єдність стилю, урізноманітненемовне оформлення.   

7-8 

6 За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом 

зв’язний, але вміння самостійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше 

добирати слова й синтаксичні конструкції потребує вдосконалення. 

5-6 

III. 

До

ста

тні

й 

7 Учень (учениця) самостійно створює зв’язний,  з елементами самостійних суджень текст, (з 
урахуванням виду  переказу), вдало добирає лексичні засоби (використовує авторські засоби 

виразності, образності мовлення), але вміння чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати, 

належно аргументувати основну думку потребує вдосконалення. 

4 

5-6 

8 Учень ( учениця) самостійно будує повне (з урахуванням виду переказу), осмислене 

висловлювання;  загалом ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на користь 

власної позиції, однак словник, граматичне і стилістичне оформлення роботи потребують 

урізноманітнення. 

3 

9 Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст (з 

урахуванням виду переказу); загалом розкриває тему, висловлює основну думку (авторську 

позицію); вдало добирає лексичні засоби (використовує авторські засоби виразності, образності 

мовлення), однак уміння виразно висловлювати особистісну позицію й  належно її аргументувати 

потребує вдосконалення. 

1+1  

(негруба) 

IV. 

Ви

сок

ий 
 

10 Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний (з урахуванням виду переказу) текст, 

ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні 
погляди на проблему (зіставляє свою позицію з авторською), робота відзначається багатством 

словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту. 

 

1 

 

3 

11 Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст ( з урахуванням виду переказу);   

дотримується комунікативного завдання.; аргументовано й чітко висловлює власну думку ( 

ураховує авторську позицію); робота  відзначається багатством словника, точністю 

слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю. 

1 (негр) 

 

2 

12 Учень (учениця) самостійно створює яскравий, оригінальний за думкою та оформленням текст (з 

урахуванням виду переказу); 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; робота відзначається 

багатством слововживання, граматичною правильністю й різноманітністю, стилістичною 

довершеністю. 

– 

 

1 

 

Акцентуємо увагу, що в разі відсутності учня на одному зі спарених уроків під час 

написання контрольного твору, переказу рекомендуємо давати йому індивідуальне завдання, 

визначене вчителем. Зазначене завдання виконується учнем під час уроку. 

 

Читання вголос 

Перевірка читання вголос здійснюється індивідуально в 5-9 класах: учитель дає учневі текст, 

опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує прочитати цей текст перед 

класом. 

Матеріалом для контрольного завдання єзнайомий учневі текст, дібраний відповідно до вимог 

програми для кожного класу; текст добирається з таким розрахунком, щоб час його озвучення (за 

нормативною швидкістю) окремим учнем дорівнював 1-2 хвилинам (для читання слід пропонувати 

невеликі тексти зазначених у програмі стилів, типів і жанрів мовлення, відносно завершені уривки 

творів або порівняно великий текст, розділений на частини, які читаються учнями послідовно). 

Одиниця контролю: озвучений учнем текст (швидкість читання у звичайному для усного 

мовлення темпі – 80-120 слів за хвилину). 

Критерії оцінювання 
Рівень Бал Характеристика читання 

Початк.  1-3 Учні читають ще дуже повільно, структурують текст і речення,   читають  і вимовляють слова, 

інтонують  речення  із значною кількістю помилок 

Середн.  4-6 Учні 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 
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Достатн 

7-9 Учні читають плавно, з належною швидкістю, правильно інтонують речення і поділяють їх на 

смислові відрізки, але припускаються певних недоліків (вираження авторського задуму, виконання  

комунікативного завдання; норм орфоепії, дикції) 

Висок.  

10-

12 

Учні  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. 

 

Контрольна перевірка читання вголос у 10-11 класах не здійснюється. 

 

Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів 

 

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є контрольний 

текстовий диктант. Матеріалом є текст, доступний для учнів певного класу. Перевірка 

здійснюється фронтально за традиційною методикою. 

Обсяг диктанту по класах: 

Клас Кількість 

слів в тексті 

Клас Кількість 

слів в тексті 

Клас Кількість 

слів в тексті 

Клас Кількість 

слів в тексті 

5-й 90-100 7-й 110-120 9-й 140-160 11-й 180-190 

6-й 100-110 8-й 120-140 10-й 170-180   
П р и м і т к а. У визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і службові слова. 

Для контрольних диктантів використовуються тексти, в яких кожне з опрацьованих протягом 

семестру правил орфографії та/чи пунктуації були представлені 3-5 прикладами. Текст записується 

учнем з голосу вчителя.  

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 словах з 

написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась спеціальна робота; 4) у передачі так 

званої авторської пунктуації. 

▪ повторювані  помилки (помилка у тому ж слові, яке повторюється у диктанті кілька разів), 

вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на одне й те ж правило), але у різних словах 

вважаються різними помилками; 

▪ розрізняють грубі і негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі: 1) у винятках з 

усіх правил; 2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях; 3) у випадках 

написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками; 4) у 

випадках, коли замість одного знаку поставлений інший; 5) у випадках, що вимагають розрізнення 

не і ні (у сполученнях не хто інший, як....; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...); 6) у 

пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності; 7) у заміні 

українських букв російськими; 

▪ п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки. 

 

Нормативи оцінювання  
 

Бали К-сть помилок Бали К-сть помилок Бали К-сть помилок 

1 15-16 і більше 5 7-8 9 1+1 (негруба) 

2 13-14 6 5-6 10 1 

3 11-12 7 4 11 1 (негруба) 

4 9-10 8 3 12 – 
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ОЦІНЮВАННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо 

рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці 

розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-

словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня 

підготовленості учнів, особливостей класу тощо. 

 

Обов’язкова кількість видів контролю 

 з української літератури у 5–9 класах 
Класи 5 6 7 8 9 

Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Контрольні роботи у формі: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

контрольного класного твору; 
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

виконання інших завдань (тестів, 

відповідей на запитання тощо) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уроки розвитку мовлення*  

(у+п) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уроки позакласного читання  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

 

Обов’язкова кількість видів контролю 

 з української літератури в 10-11 класах 
Семестри І ІІ І ІІ 

Рівні стандарту профільний  

Контрольні роботи у формі: 3 3 4 4 

контрольного класного твору*; 
1 1 1 1 

виконання інших  завдань (тестів, 

відповідей на запитання) 2 2 3 3 

Уроки розвитку мовлення** 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 2 (у+п) 

Уроки позакласного 

читання  
1 1 2 2 

Перевірка зошитів 4 5 4 5 

*Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, міні-творів щодо розкриття 

певної проблеми чи образу програмового тексту тощо. Це розвиватиме самостійне творче 

мислення учнів і дасть їм можливість виконати роботу протягом одного уроку.  

**У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного 

уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення в таблиці – (у + п). 

Рекомендуємо оцінку за  письмовий вид роботи виставляти всім учням, за усний – кількості 

учнів, які відповідали протягом уроку. 

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за зміст і 

грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи. Надпис у журнальній колонці 

«Твір» не робиться.   

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів  з української літератури 

виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять». 

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури є  

поточне оцінювання, тематичний контроль, семестрове,  річне оцінювання, ДПА. 
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Навчальна та методична література з української літератури, рекомендована МОН, зазначена 

в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки, що розміщений на офіційних сайтах МОН, Інституту модернізації 

змісту освіти 

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ УЧНІВ І ПЕРЕВІРКИ ЗОШИТІВ 

(відповідно до листа  МОНУ від 28.04.2006 №1/9-301)  

 

2.6.1. Аналіз контрольних робіт. 

 Аналіз контрольних письмових творів і переказів, контрольних диктантів виконується у 

робочому зошиті. На нього не слід відводити цілий урок. 

2.6. 2. Кількість і призначення учнівських зошитів. 
 2.6.2.1. Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами: 

● 5-9-ті класи – по два зошити; 

● 10-11-ті класи – по одному. 

      2.6.2.2. У робочих зошитах виконуються класні й домашні вправи (домашні не більше двох), 

словникові диктанти (5 кл. – 12  слів, 6-7-х кл. – 24, 8-9-х – 36, 10-11-х - 48)., навчальні диктанти, 

твори, перекази, самостійні роботи, тестові завдання різних форм, складання різноманітних схем, 

таблиць та інші види робіт передбачені чинними програмами. 

     2.6.2.3. Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному 

зошиту, у якому виконуються усі види контрольних робіт. 

    2.6.2.4. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом навчального року.  

     2.6.3. Порядок перевірки письмових робіт. 

     2.6.3.1. Робочі зошити перевіряються: 

● у 5-6-х кл. – двічі на тиждень; 

● у 7-9-х класах – 2-3 рази на місяць; 

● у 10-11-х класах – двічі на місяць. 

2.6.3.2. Ведення зошитів оцінюють від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається 

поточною оцінкою, що зараховують до найближчої тематичної. Під час перевірки зошитів 

ураховують наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити 

роботи. У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення 

зошита зазначати н/о (нема оцінки). 

 

Орфографічний режим. 
2.6.4.1. Записи в зошиті виконуються кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками 

(для підкреслення, позначення, оформлення таблиць, схем тощо використовувати простий 

олівець). 

2.6.4.2. Між класною й домашньою роботою пропускати два рядки (між видами робіт рядків не 

пропускати). 

2.6.4.3. Дату класної, домашньої записувати так: 

Двадцять дев’яте вересня 

       Класна робота 

У 10-11-х класах можна й по-іншому:  29.09.19                         Класна робота 

Дату записуємо на березі цього ж рядка, що й наступний запис. 

2.6.4.4 У зошитах для контрольних робіт записуємо дату і вид роботи: 

       Двадцять дев’яте вересня 

       Диктант ( переказ, твір) 

       Двадцять дев’яте вересня 

      Іменник як частина мови 

      2.6.4.5. Після заголовків, назв робіт, підпису зошита крапку не ставимо. 

2.6.4.6. Зразок підпису зошита: 

    Зошит 

                                                         для робіт з української мови 

                                                         учениці 7-А класу 

                                                         Чернівецького НВК «Берегиня» 

Усик Наталії 
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2.6.4.7. Неправильний запис охайно перекреслюється (не береться в дужки і не виправляється 

коректором). 

2.6.5. Технічні правила перевірки учнівських письмових робіт. 

2.6.5.1. Виправлення в учнівському зошиті виконувати лише червоним чорнилом. 

2.6.5.2. Виявлені помилки підкреслюються горизонтальною лінією, а на березі того ж рядка 

позначається її тип. Якщо помилка допущена на ще не вивчені правила, то її виправляють, 

перекреслюючи скісною лінією, й надписують потрібну літеру або розділовий знак, вказують на 

березі її тип, але не враховують при визначенні оцінки. 

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою 

колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час 

оцінювання зошита з української літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; 

грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи 

(дотримання вимог орфографічного режиму). У разі відсутності учня на уроці протягом місяця 

рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки). 


