
Загальні особливості процедури оцінювання навчальних досягнень 

учнів ліцею-школи з предметів 

Назва 

предмета 

Що оцінюється Що враховується 

 

Українська 

мова 

Об'єктами перевірки й оцінювання 

навчальних досягнень з української 

мови є: 

 мовленнєві вміння й навички з 

чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності; 

 знання про мову й мовлення; 

 мовні вміння та навички; 

 досвід творчої діяльності; 

 досвід особистого емоційно-

ціннісного ставлення до світу. 

Оцінювання результатів мовленнєвої 

діяльності видозмінюється відповідно 

до її кожної окремої форми: усні 

висловлення, виконання класних та 

домашніх завдань, навчальні та 

контрольні письмові диктанти 

перекази різних стилів мовлення, твори 

на морально-етичну та суспільно- 

громадянську теми, контрольні роботи 

у формі тестових та комбіновани 

завдань. 

Обов’язковим для оцінювання є 

усний переказ, усний твір, діалог та 

читання вголос (5- 9 класи); усний 

переказ, усний твір, діалог (10- 11 

класи) та виконання класних та 

домашніх завдань у робочому зошиті, 

за ведення якого щомісяця 

виставляється оцінка. 

При оцінюванні навчальних 

досягнень з української мови 

враховується уміння учня 

розпізнавати, групувати й 

класифікувати вивчені мовні явища. 

При тематичному оцінюванні 

враховуєтья бал за контрольну роботу, 

поточні оцінки, оцінка за ведення 

зошита. Бал за тематичне оцінювання 

не може бути нижчим, ніж контрольна 

робота, але у разі наявності поточних 

оцінок, що засвідчують активність та 

систематичну роботу учня, бал за 

тематичне оцінювання може бути 

вищим, ніж оцінка за контрольну 

роботу. У разу відсутності учня під час 

проведення контрольної роботи, 

тематична виставляється на основі 

поточних оцінок письмових робіт та 

оцінки за ведення зошита. 

Українська 

література 

Об’єктами перевірки й оцінювання 

навчальних досягнень з української 

літератури  є ґрунтовне знання учнями 

програмового тексту, докладний 

розгляд ключових епізодів, доречне 

цитування, виразне читання окремих 

творів або їх фрагментів, уміння вести 

діалог на уроці тощо.  

Обов’язковим є оцінювання 

читання учнями напам’ять як ліричних, 

так і епічних творів, визначених для 

вивчення напам’ять чинною 

програмою з української літератури. 

Оцінка за такий вид роботи 

виставляється у колонці «Напам’ять» . 

Оцінка за ведення зошита 

передбачає наявність класних та 

домашніх робіт та прирівнюється до 

поточної оцінки. 

При оцінюванні навчальних 

досягнень з української літератури 

враховується знання  учнем 

програмових творів, визначення рівня 

засвоєння їхнього змісту та 

вироблення вмінь і навичок їхнього 

аналізу й інтерпретації, перевірка 

виконання усних і письмових робіт. 

Тематична оцінка з української 

літератури виставляється на основі 

контрольної роботи, яка може бути 

проведена у формі тестової перевірки 

знань, контрольного класного твору, 

розлогих відповідей на запитання 

тощо.  

Тематична оцінка не може бути 

нижче оцінки за контрольну роботу, 

але якщо учень протягом навчальної 

теми систематично та активно 

працював на уроках, сумлінно 



виконував домашні завдання, 

систематично готувався до уроків, то 

це має бути враховано при виставленні 

тематичної оцінки. 

Зарубіжна 

література 

Оцінювання учнів здійснюється з 

допомогою таких форм перевірки 

навчальних досягнень: 

 усне опитування;  

 виконання самостійних робіт 

(тестування, літературний 

диктант, проект, творче завдання 

тощо); 

 письмова контрольна робота (тест; 

відповіді на запитання; 

контрольний літературний 

диктант; анкета головного героя; 

комбінована контрольна робота; 

письмовий контрольний твір). 

Оцінка за контрольний твір є 

середнім арифметичним за зміст і 

грамотність.  

Інші види контролю – це різнорівневі 

завдання, які включають як тести, так і 

розгорнуті відповіді на питання. 

Серед видів робіт, які оцінюються є 

читання вірша напам'ять.  

 Основні види оцінювання: поточне і 

підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне).  

Тематичну оцінку виставляють з 

урахуванням поточних оцінок за різні 

види навчальних робіт та оцінки за 

зошит.  

Семестрове оцінювання здійснюють 

на підставі тематичного.  

Річна оцінка виставляється на основі 

семестрових. 

При виставленні тематичної оцінки 

враховується  

 логічне та усвідомлене 

відтворення навчального 

матеріалу у межах програми;  

 сформованість основних умінь і 

навичок роботи з художнім 

текстом,  

 сформованість уявлень про 

літературний процес та його 

складники; 

 уміння розрізняти жанри, 

елементи змісту і форми; 

 уміння і навички сприймати, 

аналізувати, інтерпретувати твір у 

культурному контексті, у зв’язку з 

іншими видами мистецтва 

Оцінку за ведення зошита 

виставляють у кожному класі окремою 

колонкою в журналі раз на місяць і 

враховують як поточну до найближчої 

тематичної. Під час оцінювання 

зошита із зарубіжної літератури 

ураховують: 

 наявність різних видів робіт; 

 грамотність (якість виконання 

робіт); 

 охайність; 

 уміння правильно оформлювати 

роботи (дотримання вимог 

орфографічного режиму).  

Іноземні  

мови 

Основні види оцінювання: поточне і 

підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне).  

Окремого оцінювання для 

виставлення тематичних оцінок не 

передбачено. Тематичну оцінку 

виставляють з урахуванням поточних 

оцінок за різні види навчальних робіт, 

зокрема  індивідуальне, групове, 

фронтальне опитування,  тестові 

завдання.  

Семестрове оцінювання здійснюють 

на підставі тематичного. Річне – на 

підставі семестрового.  

Наприкінці кожного семестру 

проводиться 4 види  контролю: письмо, 

говоріння, читання та аудіювання. 

Завдання для проведення семестрового 

контролю, складені на основі 

програми, охоплюють найактуальніші 

При оцінюванні навчальних 

досягнень з англійської мови 

враховується уміння учня  

використовувати широкий діапазон 

простих мовленнєвих засобів у 

комінікативних ситуаціях, усне та 

писемне продокування текстів на 

різноманітні знайомі теми у межах 

своєї сфери інтересів,  розуміння 

текстів, що містять широковживану 

лексику, зокрема й інтернаціональні 

слова.  

Під час виставлення тематичного 

балу результати перевірки робочих 

зошитів не враховують.  



розділи й теми вивченого матеріалу. 

Мистецтво До основних видів оцінювання 

належать: поточне, тематичне і 

підсумкове (семестрове і річне). 

Додаткові засоби стимулювання 

пізнавальної активності учнів: 

самооцінка та оцінювання результатів 

спільної діяльності за попередньо 

визначеними критеріями та 

художньотворче самовираження, які 

мають бути збалансованими між 

собою.  

Для створення об’єктивності 

системи оцінювання перевірка інтегрує 

досягнення учнів у різних видах 

діяльності та їхнє ставлення до 

предмета, активність та ініціативність, 

що дасть можливість ефективніше 

відслідкувати особистісне зростання 

учня (учениці), оцінити його (її) роботу 

в освітній діяльності і саморозвитку.  

 

Оцінюється не рівень недоліків і 

прорахунків, а рівень прогресу 

особистісних досягнень. Тому 

критерій перевірки та оцінювання 

результатів мистецької освіти - 

динаміка особистісного розвитку учня 

(учениці) та його (її) ставлення до 

опанування предмета.  

При оцінюванні враховуються 

досягнення учнів в позашкільних 

навчальних закладах за умови надання 

відповідних підтверджувальних 

матеріалів. 

Математика Оцінюванню підлягає: 

 оволодіння математичною мовою, 

розуміння математичної 

символіки, формул, моделей; 

 здатність логічно доводити та 

обґрунтовувати математичні 

твердження; 

 здатність оцінювати правильність 

та раціональність розв’язування 

задач, обґрунтовувати твердження, 

приймати рішення тощо. 

У кінці кожної теми з математики, 

алгебри, алгебри і початків аналізу та з 

геометрії вчитель проводить тематичне 

оцінювання. 

Семестрове оцінювання здійснюється 

на підставі тематичного.  

Річне оцінювання здійснюється на 

основі семестрових або скоригованих 

семестрових оцінок  

 

При виставленні тематичної оцінки 

враховуються всі види навчальної 

діяльності, що підлягали оцінюванню 

протягом вивчення теми, крім оцінок 

за ведення зошита. 

Семестрова оцінка з математики 

(при вивченні у 10-11 класах на рівні 

стандарт)  виводиться як середнє 

арифметичне семестрових оцінок з 

двох математичних курсів (алгебри і 

початків аналізу та геометрії) та 

здійснюється округлення до цілого 

числа.  
Семестрова оцінка може підлягати 

коригуванню. Коригована семестрова 

оцінка з математики виводиться як 

середнє арифметичне скоригованих 

семестрових оцінок з двох 

математичних курсів (алгебри і 

початків аналізу та геометрії) та 

здійснюється округлення до цілого 

числа за наведеним прикладом. 

Виставляється коригована семестрова 

оцінка з математики на сторінку з 

алгебри і початків аналізу 

Фізична 

культура 

Оцінювання навчальних досягнень 

учнів може здійснюватися за видами 

діяльності:  

 засвоєння техніки виконання 

фізичної вправи (може 

здійснюватися окремо від 

прийому навчального нормативу); 

 виконання навчального нормативу 

(з урахуванням динаміки 

особистого результату);  

Для оцінювання розвитку фізичних 

якостей використовують орієнтовні 

навчальні нормативи, які розроблено 

для кожного року вивчення. 

 Порядок їх проведення визначає 

вчитель відповідно до 

календарнотематичного планування. У 

період з 01.09 до 01.10 кожного 

навчального року з метою адаптації 

учнів до навантажень на уроках 



 виконання навчальних завдань під 

час проведення уроку;  

 засвоєння теоретико-методичних 

знань.  

Оцінка за виконання нормативу не є 

домінуючою під час здійснення 

тематичного, семестрового чи річного 

оцінювання 

фізичної культури прийом навчальних 

нормативів не здійснюється, а заняття 

мають рекреаційно-оздоровчий 

характер з помірними 

навантаженнями. 

 Невиконання нормативів з причин, 

незалежних від учня/учениці, 

непропорційний фізичний розвиток, 

пропуски занять з поважних причин, 

не є підставою для зниження 

підсумкової оцінки успішності. 

Біологія й 

екологія 

Оцінювання навчальних досягнень 

учнів здійснюватися різними форми 

проведення перевірки навчальних 

досягнень:  

 усне опитування;  

 виконання самостійних робіт; 

лабораторних і практичних робіт, 

лабораторних досліджень;  

 тестування (письмове, усне, 

комп’ютерне); 

 письмова контрольна робота. 

 Основні види оцінювання: поточне 

і підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне).  

Семестрове оцінювання здійснюють 

на підставі тематичного.  

Тематичну оцінку виставляють з 

урахуванням поточних оцінок за різні 

види навчальних робіт, зокрема 

лабораторні (практичні) роботи. 

При виставленні тематичної оцінки 

враховується: 

 логічне та усвідомлене 

відтворення навчального 

матеріалу у межах програми; 

 обґрунтованість на запитання;  

 самостійність аналізу і розкриття 

закономірностей живої природи; 

 наведення прикладів, що 

ґрунтуються на власних 

спостереженнях;  

 оцінювання біологічних явищ, 

законів;  

 виявлення і обґрунтівання 

причинно-наслідкових зв'язків; 

 аргументоване використання 

знань у нестандартних ситуаціях; 

 самостійне розв'язування 

біологічних вправ і задач; 

 за інструкцією ретельне 

виконання лабораторних та 

практичних робіт, оформлення їх, 

вміння робити логічно побудовані 

висновки 

При виставленні оцінки за семестр 

ураховують складність і значущість 

окремих тем для формування 

предметної компетентності, динаміку 

навчальних досягнень учнів. 

 У кожного учня має бути оцінка за 

виконання, як мінімум, однієї з 

лабораторних (практичних) робіт, 

передбачених програмою у змісті 

певної теми. 

 У разі відсутності оцінки за одну 

або кілька тем, що вивчались 

упродовж семестру, семестрова оцінка 

може бути нижча середнього 

арифметичного наявних тематичних 

оцінок. 

Фізика й 

астрономія 

Оцiнюванню пiдлягає: 

 рiвень володiння теоретичними 

знаннями (їх можна виявити пiд 

час усного чи письмового 

опитування, тестування); 

Під час оцiнювання враховуються 

знання учнiв про: 

 фiзичнi явища i процеси; 

 фiзичнi дослiди та спостереження; 

 фiзичнi величини; 



 рiвень умiнь використовува-ти 

теоретичнi знання пiд час 

розв’язування задач рiзного типу 

(розрахункових, 

експериментальних, якiсних); 

 рiвень володiння практичними 

умiннями та навичками (їх можна 

виявити пiд час виконання 

лаборатор-них робiт i фiзичного 

практи-куму); 

 змiст i якiсть творчих робiт учнiв 

(рефератiв, творчих 

експериментальних робiт, 

виготовлення приладiв, 

комп’ютерне моделювання 

фiзичних процесiв тощо). 

Об’єктами оцiнювання є знання та 

вмiння учнiв, а також рiвень розвитку 

їхнього фiзичного мислення. 

Основні види оцінювання: поточне і 

підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне).  

Семестрове оцінювання здійснюють 

на підставі тематичного.  

Тематичну оцінку виставляють з 

урахуванням поточних оцінок за різні 

види навчальних робіт, зокрема 

лабораторні (практичні) роботи. 

 

 закони; 

 фiзичнi теорiї; 

 прилади чи пристрої, механiзми i 

машини, технологiї. 

При усних відповідях враховують: 

 обсяг вiдтвореної iнформацiї та її 

спiввiдношення з обсягом 

одержаної учнем iнформацiї (її 

повнота); 

 обсяг iнформацiї, здобутої учнем, 

та її доцiльнiсть; 

 рiвень самостiйностi в оволодiннi 

теоретичними знаннями; 

 частота використання допомоги 

вчителя; 

 кiлькiсть помилок i недолiкiв у 

вiдповiдi. 

 

 

Хімія Оцінювання навчальних досягнень 

учнів здійснюється за результатами:  

 усного опитування;  

 виконання самостійних робіт; 

 практичних робіт;  

 тестування (письмове, усне, 

онлайн); 

 письмова контрольна робота; 

 виконання навчальних проектів. 

 Основні види оцінювання: поточне 

і підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне). Тематичний бал виставляється з 

урахуванням поточних оцінок за всі 

види навчальної діяльності учня. 

Семестрове оцінювання здійснюють на 

підставі тематичного. 

 При виставленні оцінки за семестр 

ураховують складність і значущість 

окремих тем для формування 

предметних компетентностей, 

динаміку навчальних досягнень учнів. 

У кожного учня мають бути оцінки за 

виконання всіх практичних робіт. 

Також протягом семестру передбачено 

оцінювання двох навчальних проектів. 

При здійсненні оцінювання  

враховуються уміння: 

 оперувати засвоєними знаннями і 

використовувати їх у стандартних 

та нестандартних ситуаціях; 

 використовувати в мовленні 

хімічні терміни, поняття, символи, 

сучасну українську термінологію і 

номенклатуру; 

 проводити хімічний експеримент 

та аргументовано описувати хід і 

умови його здійснення; 

 використовувати логічне 

мислення, зокрема для 

розв’язування розрахункових і 

експериментальних задач; 

 пояснювати природні явища, 

процеси в живих організмах і 

технологічні процеси на основі 

хімічних знань; 

 виконувати навчальні проекти 

хімічного й екологічного змісту. 

У разі відсутності оцінки за одну 

або кілька тем, що вивчались 

упродовж семестру, семестрова оцінка 

може бути нижча середнього 

арифметичного наявних тематичних 



оцінок. 

Історія Основні види оцінювання: поточне і 

підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне).  

Семестрове оцінювання здійснюють 

на підставі тематичного.  

Річне – на підставі семестрового. 

При оцінюванні навчальних 

досягнень з історії за основу береться: 

 поступове зростання рівня вимог 

до учнів від класу до класу 

відповідно до рівня набуття 

учнями ключових та предметних 

компетентностей; 

 рівень оволодіння основними 

питаннями змісту та переліком 

вмінь і навичок, що їх учні мають 

набути під час вивчення курсів 

історії України та всесвітньої 

історії відповідно з врахуванням 

вікових особливостей 

пізнавального процесу школярів. 

Правознавство Окремою структурною складовою 

програм є практичні заняття (уроки). 

Кожне практичне заняття є 

тематичним і має певне змістове 

наповнення відповідно до контексту 

конкретної теми.  

Основні види оцінювання: поточне і 

підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне).  

Семестрове оцінювання здійснюють 

на підставі тематичного.  

Річне – на підставі семестрового.  

Ознайомлення учнів із принципами 

та нормами права;  

 виконання вправ на застосування 

принципів та норм права у 

стандартних ситуаціях (тактичне 

навчання); 

 розв’язування правових 

проблемних задач (стратегічне 

навчання – конструювання 

методів вирішення проблем);  

 розв’язування проблемних задач 

(усвідомлення важливості тих чи 

тих ідей). 

Географія Основні види оцінювання: поточне і 

підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне).  

Тематичну оцінку виставляють з 

урахуванням поточних оцінок за різні 

види навчальних робіт, зокрема  

індивідуальне,групове, фронтальне 

опитування,  тестові завдання,  

практичні роботи (чотири на рік 

обов’язково), навчальні проекти,  

розв’язування задач і вправ ,  

досдослідження, записи результатів 

спостереження за природними 

явищами, завдання в  контурній карті, 

самостійні роботи, контрольні роботи 

(одна письмова контрольна робота на 

семестр є обов’язковою). 

Семестрове оцінювання здійснюють 

на підставі тематичного.  

Річне – на підставі семестрового.  

 

Правильність і науковість 

викладення матеріалу, повноту 

розкриття понять і закономірностей, 

точність вживання географічної та 

картографічної термінології;  

 ступінь самостійності відповіді;  

 логічність, доказовість у 

викладенні матеріалу;  

 пояснення причинно- наслідкових 

зв’язків в природі й господарстві; 

 ступінь сформованості 

інтелектуальних, 

загальноосвітніх, специфічних 

умінь (робота з картографічними, 

статистичними та іншими 

додатковими матеріалами).  

 рівень засвоєння теоретичних 

знань і сформованості практичних 

умінь, знання обов’язкової 

географічної номенклатури;  

 досвід творчої діяльності, 

висловлювання та аргументація 

власного ставлення до різних 

поглядів на об’єкт вивчення. 

Інформатика Основні види оцінювання: поточне і 

підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне).  

Оцінювання навчальних досягнень 

учнів з інформатики здійснюється в 

таких аспектах: 



Практичні роботи, передбачені 

календарним планом, оцінюються 

обов’язково.  

Семестрове оцінювання здійснюють 

на підставі тематичного.  

Річне – на підставі семестрового. 

 рівень володіння теоретичними 

знаннями, рівень сформованності 

практичних умінь та навичок, 

ступінь самостійності у 

застосуванні ІКТ в конкретній 

життєвій або навчальній ситуації, 

враховуючи:  

 рівень засвоєння та оволодіння 

предметними знаннями 

(репродуктивний, 

реконструктивний, частково 

пошуковий і пошуковий); 

 рівень сформованості способів 

навчальнопізнавальної діяльності 

(учень копією зразок способу 

діяльності, виконує спосіб 

діяльності за зразком, застосовує 

аналогії, підходить творчо до їх 

розв’язання); 

 ступінь самостійності при 

виконанні навчальних завдань 

різного типу (працює під 

безпосереднім керівництвом 

учителя;  

 потребує значної допомоги 

вчителя; потребує незначної 

опосередкованої допомоги; 

працює самостійно); 

 ступінь самостійності у 

застосуванні ІКТ в конкретній 

життєвій або навчальній ситуації, 

враховуючи рівень володіння 

практичними вміннями та 

навичками під час виконання 

практичних робіт на комп’ютері. 

Трудове Основні види оцінювання: поточне і 

навчання підсумкове (тематичне, 

семестрове, річне).  

Семестрове оцінювання здійснюють 

на підставі тематичного.  

Річне – на підставі семестрового. 

Об’єктами оцінювання навчальних 

досягнень учнів з трудового навчання 

можуть бути: 

 рівень застосування знань та 

умінь в практичній роботі; 

 проектнотехнологічна діяльність 

учнів; 

 уміння користуватися різними 

видами конструкторсько-

технологічної документації та 

іншими джерелами інформації; 

 якість виконання практичних 

робіт; 

 рівень сформованості трудових 

прийомів і умінь виконувати 

технологічні операції; 

 рівень самостійності у процесі 

організації і виконання роботи 

(планування трудових процесів, 

самоконтроль і т.п.), виявлення 

елементів творчості. 



 На результат оцінювання 

навчальних досягнень учнів впливають 

дотримання правил безпечної праці і 

санітарногігієнічних вимог та уміння 

організовувати робоче місце і 

підтримувати порядок на ньому в 

процесі роботи. 

Захист 

України 

Основні види оцінювання: поточне і 

підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне).  

Семестрове оцінювання здійснюють 

на підставі тематичного.  

Річне – на підставі семестрового.  

 

Рівень засвоєння учнями знань з 

предмета під час усного чи письмового 

опитування, тестування. 

Враховуються: 

 рівень умінь застосування 

теоретичних знань під час 

практичних занять; 

 рівень володіння практичними 

уміннями та навичками під час 

виконання нормативів 

контрольних вправ (занять). 

 

Основи 

здоров’я 

Основні види оцінювання: поточне і 

підсумкове (тематичне, семестрове, 

річне).  

Види контролю: усне опитування, 

письмові роботи, тестові завдання. 

Семестрове оцінювання здійснюють на 

підставі тематичного.  

Річне – на підставі семестрового.  

Враховується: 

 рівень засвоєння учнями знань з 

предмета під час усного чи 

письмового опитування, 

тестування;  

 рівень уміння аналізувати, 

пояснювати, оцінювати; 

  рівень уміння застосувати 

здоров’язбережувальні уміння та 

навички.  

 

 


