
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови 

 

I. Оцінювання мовних знань і вмінь 

 Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови  

є поточне, тематичне,  семестрове, річне оцінювання та державна 

підсумкова атестація. 

 Поточне оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних 

досягнень учнів щодо оволодіння змістом предмета, уміннями й навичками  

відповідно до вимог навчальної  програми. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. 

Його основними завдання є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й  

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, установлення зв’язків 

між ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок. Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування; виконання учнями різних видів письмових робіт; 

взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо.  

Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються 

завдання у тестовій формі, складені на матеріалі  слова, сполучення слів, 

речення, груп пов’язаних між собою речень. Одиницею контролю є вибрані 

учнями правильні варіанти виконання завдань тестового характеру й 

самостійно дібрані приклади. 

Оцінювання здійснюється таким чином, щоб за зазначену вище роботу 

учень міг одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного 

результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу).  

 

II. Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь 

учнів 

Основною формою перевірки орфографічної й 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 

5-й 90-100 

6-й 100-110 

7-й 110-120 

8-й 120-140 

9-й 140-160 

10-й 170-180 

11-й 180-190 
 

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 із голосу вчителя.  

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких вимог: 
 орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

виправляються, але не враховуються такі орфографічні й пунктуаційні 
помилки: 

1) на правила, які не містить шкільна програма; 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 
те саме правило), але в різних словах вважаються різними помилками; 
 розрізняють грубі й 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 по балах: 
Бали Кількість помилок 

1 15-16 і більше 
2 13-14 
3 11-12 
4 9-10 
5 7-8 
6 5-6 
7 4 
8 3 
9 1+1 (негруба) 

10 1 
11 1 (негруба) 
12 – 

 


