
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики 

Правила і процедури оцінювання з математики 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною системою 

(шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 відповідно до 

Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти, затвердженим наказам МОН України від 13.04.2011 року та наказу МОН 

України від 21.08.2013 року No1222. 

Орієнтовні вимоги оцінювання визначають загальні підходи до визначення 

рівня навчальних досягнень учнів з математики та встановлюють відповідність між 

вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно 

до рівнів навчальних досягнень з математики. 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються: 

– характеристики відповіді учня: правильність, повнота, логічність,

обґрунтованість, цілісність; 

– якість знань: осмисленість, глибина, узагальненість, системність, гнучкість,

дієвість, міцність; 

– ступінь сформованості загальнонавчальних і предметних умінь і навичок;

– рівень володіння розумовими операціями: уміння аналізувати, синтезувати,

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо; 

– досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх,

формулювати гіпотези); 

– самостійність оцінних суджень.

Також слід враховувати, що оцінювання якості математичної підготовки учнів

здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який 

можна виявити в процесі усного опитування, та якість практичних умінь і навичок, 

тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час розв’язування задач і 

вправ. 

В ході вчення курсу математики здійснюється поточне, тематичне, семестрове 

та річне оцінювання. 

Поточне оцінювання набутих компетентностей впродовж вивчення теми може 

здійснюватись на будь-якому етапі проведення уроку. Тематичне оцінювання з 

математики здійснюється наприкінці вивчання теми у формі контрольної роботи. 

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що 

підлягали оцінюванню протягом вивчення теми, також враховується процес 

навчання, індивідуальний поступ кожного учня. Відсутність учня при написанні 

контрольної роботи вважається академічною заборгованістю і має бути ліквідована 

учнем в найближчий час. Якщо учень (учениця) був (ла) відсутній(я) на уроках 

протягом вивчення теми, замість тематичної оцінки виставляється помітка н/а (не 

атестований(а)). Тематична оцінка коригуванню не підлягає. 

Рів
не
нс
ьки
й а
ка
де
міч
ни
й л
іце
й П
ре
сти
ж



Семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичних оцінок, що були 

виставленні впродовж семестру. При цьому враховуються динаміка особистих 

навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість 

теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Семестрова оцінка 

виставляється не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до закінчення семестру. 

Допускається коригування семестрової оцінки. Для цього у триденний термін після 

виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), 

які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних 

не були атестовані, звертаються до директора закладу із заявою про проведення 

відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його 

проведення. Річне оцінювання здійснюється наприкінці навчального року за 

результатами річного оцінювання. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, 

річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року. Річна оцінка з 

математики, як правило, є середнім арифметичним семестрових або скоригованих 

семестрових оцінок. Річне оцінювання коригуванню не підлягає. 

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами 

діяльності виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів з математики:  

Початковий рівень - учень(учениця) називає математичний об'єкт (вираз, 

формули, геометричну фігуру, символ), але тільки в тому випадку, коли цей об'єкт 

(його зображення, опис, характеристика) запропоновано йому (їй) безпосередньо; 

за допомогою вчителя виконує елементарні завдання. 

Середній рівень - учень (учениця) повторює інформацію, операції, дії, засвоєні 

ним (нею) у процесі навчання, здатний (а) розв'язувати завдання за зразком. 

Достатній рівень - учень (учениця) самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, вміє виконувати математичні операції, загальні методи і послідовність 

(алгоритм) яких йому (їй) знайомі, але зміст та умови виконання змінені.  

Високий рівень - учень (учениця) здатний(а) самостійно орієнтуватися в нових 

для нього (неї) ситуаціях, складати план дій і виконувати його; пропонувати нові, 

невідомі йому (їй) раніше розв'язання, тобто його (її) діяльність має дослідницький 

характер. 

Оцінювання усних відповідей 

Усна відповідь може складатися: 

1) із викладу теоретичного матеріалу, доведення теорем, обґрунтування 

властивостей математичних об’єктів; 

2) розв’язування задач і прав із формулюванням окремих правил та 

властивостей; 

3) розв’язування задач і прав з усними поясненнями. 

 

Рів
не
нс
ьки
й а
ка
де
міч
ни
й л
іце
й П
ре
сти
ж



Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

1 

Учень: 

• розпізнає один із кількох запропонованих математичних 

об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), 

виділивши його серед інших; 

• читає і записує числа, переписує даний математичний 

вираз, формулу; 

• зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз) 

2 

Учень: 

• виконує однокрокові дії з числами, найпростішими 

математичними виразами; 

• впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір; 

3 

Учень: 

• співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти 

за їх суттєвими властивостями; 

• за допомогою вчителя розв’язує елементарні вправи 

Середній 

4 

Учень: 

• відтворює означення математичних понять і формулювання 

тверджень; 

• називає елементи математичних об’єктів; 

• формулює деякі властивості математичних об’єктів; 

• виконує за зразком завдання обов’язкового рівня 

5 

Учень: 

• ілюструє означення математичних понять, формулювань 

теорем і правил виконання математичних дій прикладами із 

пояснень вчителя або підручника; 

• розв’язує завдання обов’язкового рівня за відомими 

алгоритмами з частковим поясненням 

6 

Учень: 

• ілюструє означення математичних понять, формулювань 

теорем і правил виконання математичних дій власними 

прикладами; 

• самостійно розв’язує завдання обов’язкового рівня з 

достатнім поясненням; 

• записує математичний вираз, формулу за словесним 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

формулюванням і навпаки 

Достатній 

7 

Учень: 

• застосовує означення математичних понять та їх 

властивостей для розв’язання завдань в знайомих ситуаціях; 

• знає залежності між елементами математичних об’єктів; 

• самостійно виправляє вказані йому помилки; 

• розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх 

пояснень 

8 

Учень: 

• володіє визначеним програмою навчальним матеріалом; 

• розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим 

поясненням; 

• частково аргументує математичні міркування й 

розв’язування завдань 

9 

Учень: 

• вільно володіє визначеним програмою навчальним 

матеріалом; 

• самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях з 

достатнім поясненням; 

• виправляє допущені помилки; 

• повністю аргументує обґрунтування математичних 

тверджень; 

• розв’язує завдання з достатнім поясненням; 

Високий 

10 

Знання, вміння й навички учня повністю відповідають 

вимогам програми, зокрема учень: 

• усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє 

доводити передбачені програмою математичні твердження з 

достатнім обґрунтуванням; 

• під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та 

самостійно використовує їх; 

• розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням 

11 

Учень: 

• вільно і правильно висловлює відповідні математичні 

міркування, переконливо аргументує їх; 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

• самостійно знаходить джерела інформації та працює з 

ними; 

• використовує набуті знання і вміння в незнайомих для 

нього ситуаціях; 

• знає, передбачені програмою, основні методи розв’язання 

завдання і вміє їх застосовувати з необхідним 

обґрунтуванням 

12 

Учень: 

• виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі 

способу розв’язання математичної проблеми; 

• вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; 

• здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ 

 

Оцінювання письмових робіт 

Невід’ємною складовою на уроках математики є написання самостійних та 

тематичних контрольних робіт. 

Виконання кожної самостійної роботи орієнтовно має тривати 15–20 хв. 

Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів остаточний вибір 

часу, необхідного для виконання роботи залишаються за вчителем. 

Виконання кожної тематичної контрольної роботи розраховано на один урок 

(45 хв). 

Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів учитель може 

зменшувати кількість завдань у кожній самостійній роботі і тематичній контрольній 

роботі, при цьому сумарна кількість балів за роботу має дорівнювати 12. 

Для оцінювання в балах завдань самостійних робіт і тематичних контрольних 

робіт використовуються критерії, наведені в таблиці. 

  

Що виконав учень 

Відповідна кількість балів за завдання 

Максимальний 

бал – 3 

Максимальний 

бал – 2 

Максимальний 

бал – 1 

Отримав правильну відповідь і 

навів повне її обґрунтування 
3 бали 2 бали 1 бал 

Отримав правильну відповідь, але 
2,5 бали 1,5 бали 0,5 бала 
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вона недостатньо обґрунтована 

або розв’язання містить незначні 

недоліки 

Отримав відповідь, записав 

правильний хід розв’язування 

завдання, але в процесі 

розв’язування допустив помилку 

обчислювального або логічного 

(при обґрунтуванні) характеру 

2 бали 

Суттєво наблизився до 

правильного кінцевого результату 

або в результаті знайшов лише 

частину правильної відповіді 

1,5 бали 1 бал 

Розпочав розв’язувати завдання 

правильно, але в процесі 

розв’язування припустився 

помилки у застосовуванні 

необхідного твердження чи 

формули 

1 бал 

0,5 бала 

Лише розпочав правильно 

розв’язувати завдання або 

розпочав хибним шляхом, але в 

подальшому окремі етапи 

розв’язування виконав правильно 

0,5 бала  

 

 

0 балів Розв’язання не відповідає 

жодному з наведених вище 

критеріїв 

0 балів 0 балів 

 

Математичний диктант 

 Математичні диктанти — одна з форм контролю навчальних досягнень учнів. 

Вони забезпечують поетапну перевірку знань, умінь і навичок, і тим самим сприяють 

формуванню ключових компетентностей здобувачів освіти. Максимальна кількість 

балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання —12 балів, мінімальна 

— 1 бал. Правильна відповідь на кожне з завдань математичного диктанту 

оцінюється однаковою кількістю балів. Якщо математичний диктант складається з 6 

завдань, то правильна відповідь на кожне з завдань оцінюється в 2 бали, якщо 

вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано — 0 балів. 

Диктант, що складається з 12 завдань, оцінюється таким чином: правильна відповідь 
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на кожне з питань оцінюється в 1 бал, неправильна або немає відповіді — 0 балів. 

Якщо диктант містить іншу кількість завдань, то кількість балів за правильну 

відповідь на кожне з питань, можна розрахувати, поділивши 12 на кількість завдань. 

Загальна оцінка за диктант, в такому випадку, буде отримана округленням до цілих. 

Якщо учень виконував математичний диктант але не дав жодної правильної 

відповіді йому виставляється мінімальна оцінка. 

Перевірка зошитів з математики 

Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити 

(для кожного предмета), які зберігаються протягом навчального року в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Кожний учень пише контрольну роботу з 

теми лише один раз. Будь-які переписування порушують вимоги нормативних 

документів. Контрольні роботи перевіряються в усіх учнів і виставляються в журнал у 

відповідній колонці з числом. У разі відсутності учня на контрольній роботі в колонці 

ставиться «н/оцінка», оцінка виставляється після того, як учень, прийшовши до 

закладу освіти, напише дану контрольну роботу. Необхідно звернути увагу на той 

факт, що зошити для контрольних робіт повинні знаходитися в навчальному закладі 

і не підлягають винесенню з нього. Робота над помилками повинна проводитися 

учнями в зошиті для контрольних робіт під час перебування у навчальному закладі. 

Взірцями щодо письмового оформлення завдань з математики слугують задачі 

та вправи, які розв’язані у підручнику, за яким вивчають математику учні. 

Якщо частину контрольної роботи у формі тестових завдань учні виконують на 

окремих аркушах, то їх необхідно підшивати та зберігати протягом навчального року 

разом із зошитами для контрольних робіт. 

 Для виконання усіх видів письмових робіт доцільно мати таку кількість зошитів 

із математики: 

5 – 6 класи – 2 зошити з математики; 

7 – 9 класи – 2 зошити з алгебри і 1 із геометрії; 

10 – 11 (12) класи – по одному зошиту з алгебри та початків аналізу і геометрії.  

Зошити, в яких виконуються класні та домашні роботи, рекомендується перевіряти: 

у 5 – 6 класах з математики – один раз на тиждень; 

у 7 – 9 класах з алгебри та геометрії - один раз на два тижні; 

у 10 – 11 (12) класах з алгебри та початків аналізу один раз на місяць, із 

геометрії один раз на місяць. 

Усі записи в зошитах учні виконують з дотриманням таких вимог: 

1. Писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом. 

2.Оформлення титульної сторінки зошита:  

Зошит 

для робіт з математики (алгебри, алгебри та початків аналізу, геометрії) 

учня(учениці)_______ А класу 
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Прізвище та ім'я (в родовому відмінку) 

3. Зберігати поля з зовнішньої сторони. 

4. Вказувати дату виконання роботи. 

5. Вказувати, де виконується робота (класна чи домашня). Позначати номер 

вправи, задачі. 

6. Між останнім рядком даної письмової роботи та наступною роботою 

пропускати 4 клітини. 

7. Креслення виконуються олівцем (у випадку необхідності - із застосуванням 

лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписуються ручкою.  

8. Неправильні написи: літера, число чи знак закреслювати похилою лінією, 

частину слова, слово, вираз - тонкою горизонтальною лінією; угорі над 

виправленням надписується необхідна літера, слово, вираз; не виділяти 

неправильні записи дужками. При виправленні не використовувати коректор. 

Вчитель не повинен обмежуватись лише власною перевіркою виконання 

учнівських робіт, а мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи 

тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль. 

Вчитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, 

вправу, побудову графіка тощо). 

Оцінка за ведення зошитів із математики виставляється до класного журналу.  

Виставляти оцінку перед тематичним оцінюванням, але не рідше одного разу на 

місяць. Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів. Оцінка за зошит ставиться як 

середнє арифметичне усіх перевірених робіт протягом місяця. Критерії оцінювання 

робіт такі ж самі як критерії оцінювання самостійних та контрольних робіт. Оцінка за 

зошит не впливає на оцінку за тему. 

 

Укладачі:     вчитель математики РАЛ «Престиж» Р.М. Бережнюк 

вчитель математики РАЛ «Престиж» А.Я. Вартузова 

вчитель математики РАЛ «Престиж» С.А. Коржевська 
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