
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

(зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року)  
№ 1222 від 21 серпня 2013 року 

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів із базових дисциплін 

у системі загальної середньої освіти 
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 
наказую: 
1. Затвердити орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової 
навчального плану, що додаються. 
2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.  
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
Заступник міністра       Б.М. Жебровський 

Додаток 2 

до наказу МОН України  
від 21.08.2013 №1222 

Вступ 
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 
базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304. 

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно : 
 у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/14 навчального року; 
 у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/15 навчального року; 
 у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/16 навчального року; 
 у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2016/17 навчального року; 
 у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2017/18 навчального року.  
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12бальною шкалою. 
Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів , які структуровані у навчальних програмах, за 

предметами. 
Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів : початковий, середній, 

достатній, високий.  
І  початковий рівень , коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень :  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52077/
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• називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, символ тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, 
опис, характеристика) запропонована йому безпосередньо; 

• за допомогою вчителя виконує елементарні завдання. 
ІІ  середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у процесі навчання , здатний розв’язувати завдання за зразком. 
ІІІ  достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і 

послідовність (алгоритм) яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені. 
IV  високий рівень , коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, 

невідомі йому раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер. 
Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також додає нові.  
Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів , а також за результатами перевірки навчальних 

досягнень учнів: усної ( індивідуальне , групове , фронтальне опитування), письмової (самостійна робота, контрольна робота, тематична контрольна 
робота, тестування, та інші).  

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління 
освітою. При цьому оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих критеріїв.  

З метою підвищення мотивації учнів до навчання , формування ключових компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж всього 
періоду навчання , градації значущості балів за виконання різних видів робіт можна застосовувати рейтингову систему оцінювання.  

 

Історія 

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 мают ь набути під час вивчення курсів історії 
України та всесвітньої історії відповідно з врахуванням вікових особливостей пізнавального процесу школярів.  

Рівні 

навчаль

них 

досягнен

ь 

Ба

ли 
Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)  

 1 

Учень (учениця)   може повторити тему уроку, назвати однедва поняття, які 

вивчалися протягом теми, однудві події, персоналії чи історикогеографічні об’єкти, 
що вивчалися протягом теми.  



Рівні 

навчаль

них 

досягнен

ь 

Ба

ли 
Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)  

Початко

вий 

2 
Учень (учениця) називає декілька подій, дат, історичних постатей або історико-
географічних об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так  ні»; має 

загальне уявлення про лічбу часу в історії 

3 

Учень (учениця) двоматрьома простими реченнями може розповісти про історичну 

подію чи постать; впізнати її за описом; співвіднести рік зі століттям, століття – з 
тисячоліттям ; може пояснити легенду  історичної карти  

Середній  

4 

Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику частину навчального матеріалу 

теми, з використанням понять та термінів, що подані у тексті підручника, називаючи 
однудві основні дати; розпізнає на історичній карті різноманітні історикогеографічні 

об’єкти та використовує карту для  локалізації історичного змісту підручника за 
допомогою вчителя 

5 

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний зміст навчальної теми, 

визначає окремі ознаки історичних понять, називає дати подій, що вивчаються; 
показує на карті історикогеографічний об’єкт з використанням легенди карти; 

розпізнає різноманітні історичні джерела за їх видами ( речові, візуальні, 
етнографічні, текстові тощо)  

6 

Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал теми, розповідає про 

історичну постать на основі матеріалів підручника, встановлює хронологічну 
послідовність трьохчотирьох подій; користується джерелами історичної інформації і за 

допомогою вчителя використовує для пояснення основного змісту теми  



Рівні 

навчаль

них 

досягнен

ь 

Ба

ли 
Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)  

Достатні
й 

7 

Учень (учениця)  послідовно і логічно відтворює навчальний матеріал теми, виявляє 
розуміння історичної термінології, характеризує події (причини, наслідки, значення), 

виокремлює деякі ознаки явищ та процесів;  самостійно «читає» історичні карти з 
допомогою їх легенди; самостійно працює з матеріалами підручника, встановлює 

відповідність подій та явищ 

8 

Учень (учениця)  володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, 
дає правильне визначення історичних понять та користується ними, аналізує описані 

історичні факти, порівнює однорідні історичні явища, визначає причиннонаслідкові 
зв’язки між ними, встановлює синхронність подій у межах періоду  з курсу історії 

України та всесвітньої історії; використовує історичну карту як джерело знань 

9 

Учень (учениця)  оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і 
формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; розпізнає 

історичний факт та його інтерпретацію; дає порівняльну характеристику історичних 
явищ, самостійно встановлює причиннонаслідкові зв’язки; синхронізує події у межах 

курсу, аналізує зміст історичної карти  

Високий 

10 

Учень (учениця) використовує набуті знання для вирішення нової навчальної 
проблеми; виявляє розуміння історичних процесів; робить аргументовані висновки, 

спираючись на запропоновані історичні джерела; порівнює і систематизує дані 
історичних  джерел, включаючи історичні карти; синхронізує події вітчизняної та 

всесвітньої історії  в межах вивченого історичного періоду 

11 

Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може аргументовано висловлювати 
власні судження  в усній та письмовій формі, співвідносити історичні процеси з 

періодом на основі наукової періодизації історії; аналізує історичні джерела в їх 
багатоаспектному та багато перспективному вимірі.  



Рівні 

навчаль

них 

досягнен

ь 

Ба

ли 
Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)  

12 

Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно характеризує 
історичні явища, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему і 

визначити шляхи її розв’язання; самостійно добирає інформацію про минуле, 
аналізує та узагальнює її, пов’язує конкретну тему з широким історичним 

контекстом,  використовує міжпредметні  зв’язки. 

 
 

 
 
 

Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи 
здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до  

наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження 
Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у 
системі загальної середньої освіти». 

 
                                      Додаток 2  

                                      до Критеріїв оцінювання  

                                      навчальних досягнень учнів  

                                      (вихованців) у системі  

                                      загальної середньої освіти  

  

 

                             КРИТЕРІЇ  

              оцінювання навчальних досягнень учнів  

                     основної й старшої школи  

  

 

------------------------------------------------------------------ 

|Рівні навчальних|Бали|  Вимоги до знань, умінь і навичок учнів  | 



|    досягнень   |    |                                          | 

|----------------+----+------------------------------------------| 

|  I. Початковий |  1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення         | 

|                |----+------------------------------------------| 

|                |  2 |Учні відтворюють незначну частину         | 

|                |    |навчального матеріалу, мають нечіткі      | 

|                |    |уявлення про об'єкт вивчення              | 

|                |----+------------------------------------------| 

|                |  3 |Учні відтворюють частину навчального      | 

|                |    |матеріалу; з допомогою вчителя виконують  | 

|                |    |елементарні завдання                      | 

|----------------+----+------------------------------------------| 

|  II. Середній  |  4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють      | 

|                |    |основний навчальний матеріал, можуть      | 

|                |    |повторити за зразком певну операцію, дію  | 

|                |----+------------------------------------------| 

|                |  5 |Учні відтворюють основний навчальний      | 

|                |    |матеріал, здатні з помилками й            | 

|                |    |неточностями дати визначення понять,      | 

|                |    |сформулювати правило                      | 

|                |----+------------------------------------------| 

|                |  6 |Учні виявляють знання й розуміння основних| 

|                |    |положень навчального матеріалу. Відповіді | 

|                |    |їх правильні, але недостатньо осмислені.  | 

|                |    |Вміють застосовувати знання при виконанні | 

|                |    |завдань за зразком                        | 

|----------------+----+------------------------------------------| 

| III. Достатній |  7 |Учні правильно відтворюють навчальний     | 

|                |    |матеріал, знають основоположні теорії і   | 

|                |    |факти, вміють наводити окремі власні      | 

|                |    |приклади на підтвердження певних думок,   | 

|                |    |частково контролюють власні навчальні дії | 

|                |----+------------------------------------------| 

|                |  8 |Знання учнів є достатніми. Учні           | 

|                |    |застосовують вивчений матеріал у          | 

|                |    |стандартних ситуаціях, намагаються        | 

|                |    |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші   | 

|                |    |зв'язки і залежність між явищами, фактами,| 

|                |    |робити висновки, загалом контролюють      | 

|                |    |власну діяльність. Відповіді їх логічні,  | 

|                |    |хоч і мають неточності                    | 



|                |----+------------------------------------------| 

|                |  9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, | 

|                |    |застосовують знання в стандартних         | 

|                |    |ситуаціях, уміють аналізувати й           | 

|                |    |систематизувати інформацію, використовують| 

|                |    |загальновідомі докази із самостійною і    | 

|                |    |правильною аргументацією                  | 

|----------------+----+------------------------------------------| 

|  IV. Високий   | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні  | 

|                |    |використовувати їх у практичній           | 

|                |    |діяльності, робити висновки, узагальнення | 

|                |----+------------------------------------------| 

|                | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог    | 

|                |    |навчальних програм, аргументовано         | 

|                |    |використовують їх у різних ситуаціях,     | 

|                |    |уміють знаходити інформацію та            | 

|                |    |аналізувати її, ставити і розв'язувати    | 

|                |    |проблеми                                  | 

|                |----+------------------------------------------| 

|                | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі| 

|                |    |та в межах вимог навчальних програм,      | 

|                |    |усвідомлено використовують їх у           | 

|                |    |стандартних та нестандартних ситуаціях.   | 

|                |    |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, | 

|                |    |узагальнювати опанований матеріал,        | 

|                |    |самостійно користуватися джерелами        | 

|                |    |інформації, приймати рішення              | 

------------------------------------------------------------------  

 

 
 


