
Критерії оцінювання предмету  «Основи медіаграмотності» 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали  Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів  

І. Початковий 1 Учень (учениця) розрізняє види медіа, може назвати 1-2 їх 

види, співвіднести поняття з його визначенням, відповідає на 
запитання уривчастими реченнями ствердного чи заперечного 
характеру, виконує окремі навчальні дії без усвідомлення 

мети роботи (за зразком, за детальною інструкцією).  

2 Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального 
матеріалу, вибирає правильний варіант відповіді з двох 

запропонованих (на рівні «так - ні»), має загальне уявлення 
про медіапроцеси, поняття і терміни медіа, відповідає на 
елементарні запитання короткими репліками, виявляє 

здатність до елементарного викладу думки 

3 Учень може двома - трьома простими реченнями розповісти 
про медіапроцеси, пояснити різницю між основними 

термінами і поняттями, утруднюється аргументувати, робити 
висновки, узагальнення, вибірково реагує на пізнавальний 
матеріал, вміє робити найпростіші функції з фото та 

відеотехнікою  

ІІ. Середній 4 Учень (учениця) з допомогою вчителя може репродуктивно 
відтворити (у межах чотирьох - шести простих речень) 

основний навчальний матеріал теми, може повторити за 
зразком певну операцію, дію, може діяти відповідно до 
детальної інструкції, з допомогою вчителя дати визначення 

поняття, утруднюється встановити зв’язки й залежності між 
явищами і процесами, пов’язаними з медіа, розуміє як 

використовувати на практиці техніку, розуміється на її 
основних складниках та функціях.  

5 Учень може з допомогою вчителя, відтворити основний зміст 
навчальної теми, відповідаючи на його запитання, з 

допомогою вчителя визначає одну-дві окремі ознаки понять, 
здатний з помилками й неточностями І. Початковий ІІ. 

Середній 20 дати визначення понять, утруднюється в 
оціночних судженнях, висловленні власної думки, має 
навички виконання елементарних дій за допомогою техніки 

та програмного забезпечення 

6 Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних 
положень навчального матеріалу, пояснює основні поняття, 

розуміє їх, може самостійно розкрити їх сутність, відповідь 
його (її) правильна, але недостатньо осмислена, вміє 
застосовувати знання при виконанні завдань за зразком, 

утруднюється робити узагальнюючі висновки на основі 
засвоєної конкретної інформації, з допомогою вчителя може 

аналізувати, порівнювати, робити висновки, висловлювати 
оціночні судження, має навички виконання основних дій за 
допомогою техніки та програмного забезпечення 

ІІ. Достатній 7 Учень (учениця) у цілому послідовно і логічно самостійно 
відтворює частину навчального матеріалу теми, виокремлює 
окремі ознаки явищ та процесів медіа, володіє теоретичним 



рівнем знань, вміє наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, частково контролює власні 
навчальні дії, застосовує вивчений матеріал у стандартних 
ситуаціях, застосовуючи мінімальну термінологію, може дати 

визначення понять, здійснює аналіз за простим планом, 
практично використовує фото та відеотехніку, з допомогою 

вчителя використовує методи пошуку у мережі, розуміє яким 
має бути фінальний результат проекту 

8 Учень (учениця) має достатні знання, застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, володіє навчальним 
матеріалом і використовує знання за аналогією, намагається 
аналізувати, порівнювати, встановлювати найсуттєвіші 

зв’язки і залежність між медіа явищами, фактами, робити 
висновки, загалом контролює власну діяльність, відповідає 

логічно, хоч і має неточності, виявляє інтерес, ініціює 
різноманітні проекти, але не завжди активний у їх 
завершенні, вміє знаходити в Інтернеті необхідну аудіо- та 

відеоінформацію, а також використовує програми для її 
відтворення, володіє навичками створення презентації і 

монтажу 

9 Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, 
застосовує знання в стандартних ситуаціях, узагальнює 
окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовує 

свої висновки конкретними фактами, уміє аналізувати й 
систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази із самостійною ІІІ. Достатній 21 і правильною 
аргументацією, знаходить і виправляє допущені помилки, 
може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

навчального завдання 

IV. Високий 10 Учень (учениця) має міцні знання, здатний (а) 
використовувати їх у практичній діяльності, робити 

висновки, узагальнення, аргументувати їх, використовуючи 
різні джерела інформації, виявляє стійкий інтерес до змісту й 
процесу навчальної діяльності, використовує набуті знання 

для розв’язання нової навчальної проблеми, рецензує 
відповіді учнів, самостійно використовує техніку з метою 

самовдосконалення й отримання навчальної інформації, 
виконує індивідуальні завдання, працює у команді, активно 
реалізує творчий потенціал, вільно володіє технікою.  

11 Учень (учениця) на високому рівні володіє узагальненими 

знаннями в обсязі та в межах вимог навчальної програми, 
аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, може 

вільно висловлювати власні судження та аргументує їх, уміє 
аналізувати інформацію, ставити і розв’язувати проблеми, 
може використовувати інформацію з додаткових джерел, які 

використовує для постановки й дослідження інших проблем, 
виявляє сприйнятливість до нових знань, випробовує різні 

шляхи для досягнення результату, прагне успіху, активно 
використовує широкий спектр програмного забезпечення, 
призначеного для роботи з медіаресурсами, зокрема вміє 

користуватися камерами, знає їх основні налаштування, 
розуміється на програмному забезпеченні.  



12 Учень (учениця) має системні глибокі знання в галузі теорії й 

практики використання медіа-ресурсів, усвідомлено 
використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях, 
уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати 

опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами 
інформації, приймати рішення, володіє дієвими знаннями, які 

охоплюють не лише конкретні факти, але й сутнісні 
характеристики, взаємозв’язки й залежності між явищами в 
сфері медіа, самостійно ставить пізнавальну мету, ініціює 

нові ідеї, які втілює на практиці, вміє створювати проекти за 
допомогою техніки та програмного забезпечення, в процесі 

виконання завдань проявляє творчий підхід.  

 


