
Форма оцінювання мультимедійної презентації до проектів 

Інструкції : Порівнюйте свою роботу зі створення презентації з критеріями Форми 

оцінювання для того, щоб впевнитися, що вона відповідає високим стандартам і 

вимогам.  
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Зміст: Аналіз 

Я всебічно з’ясовую 

становище і аналізую 

його по відношенню 

до Ключового 

запитання. Я також 

добираю ефективні 

аргументи щодо теми, 

про все, що 

стосуються свободи 

вираження власних 

поглядів. 

Я з’ясовую 

становище і 

аналізую його по 

відношенню до 

Ключового 

запитання і добираю 

аргументи щодо 

свободи вираження 

поглядів. 

Я частково з’ясовую 

становище і 

аналізую його по 

відношенню до 

Ключового 

запитання і добираю 

аргументи щодо 

свободи вираження 

поглядів. Проте мій 

аналіз може бути не 

точним або 

спрощеним. 

Я не до кінця 

з’ясовую стан 

справ і роблю 

дуже спрощений 

аналіз. 

Зміст: 

 Моя власна 

думка 

Я синтезую те, що я 

дізнався про розвиток 

друкованого слова, 

щоб сформулювати 

свою думку про це. У 

мене є багато 

прикладів, щоб 

підтримати і довести 

свою думку. 

Я синтезую те, що я 

дізнався про 

розвиток 

друкованого слова, 

щоб сформулювати 

свою думку про це. 

У мене є декілька 

прикладів, щоб 

підтримати і довести 

свою думку. 

Моя думка про 

справу розвитку 

друкованого слова 

не базується на тому, 

що я вивчив і про що 

дізнався. Я маю один 

приклад , який має 

спростувати чи 

підтвердити мою 

думку. 

Я не маю власної 

конкретної думки 

щодо теми і не 

маю ніяких 

прикладів. 

Написання : 

Стиль 

Я використовую 

відповідний стиль 

письма в моїй 

презентації, 

використовуючи тези, 

заголовки, 

підзаголовки, і 

елементи організації 

ненумерованих 

списків та 

можливістю 

продовження 

презентації 

паралельними 

шляхами, щоб 

ефективно подавати 

інформацію. 

Я використовую 

відповідний стиль 

письма в моїй 

презентації, 

використовуючи 

тези, заголовки, 

підзаголовки, і 

елементи організації 

ненумерованих 

списків, щоб 

ефективно подавати 

інформацію. 

Я намагаюся 

використовувати 

відповідний стиль 

письма в моїй 

презентації, але дані 

і відомості часто не 

мають чіткої 

структури, або їх 

важко віднайти. 

Я не 

використовую 

стилю написання 

текстів, 

притаманного 

презентаціям, 

тому аудиторії 

складно 

сприймати і 

зрозуміти те, що я 

хочу повідомити. 



  4 3 2 1 

Написання: 

Грамотність 

Тексти на слайдах не 

мають 

орфографічних, 

граматичних 

помилок, помилок 

написання розділових 

знаків та великих 

букв, за виключенням 

випадків, коли я для 

підсилення 

повідомлення 

презентації 

використовую 

авторські розділові 

знаки і великі букви. 

Тексти на слайдах 

не мають 

орфографічних, 

граматичних 

помилок, помилок 

написання 

розділових знаків та 

великих букв, або 

такі випадки рідкі і 

не впливають на 

розуміння текстів. 

Тексти на слайдах 

мають деякі 

орфографічні, 

помилки, помилки 

написання 

розділових знаків та 

великих букв, або 

такі випадки рідкі і 

не впливають на 

розуміння текстів. 

Тексти на слайдах 

мають так багато 

орфографічних, 

помилок, помилок 

написання 

розділових знаків 

та великих букв, 

що такі тексти 

іноді не зрозумілі. 

Презентація: 

Час 

Моя презентація 

триває від 3 до 5 

хвилин. 

Моя презентація 

триває від 3 до 5 

хвилин. 

Моя презентація 

триває трохи більше 

5 хвилин, або менше 

3 хвилин. 

Моя презентація 

або дуже коротка, 

або занадто довга 

в порівняні з 

обумовленим 

часом. 

Презентація: 

Публічний 

виступ 

Я починаю свій 

виступ зі вступу, 

закінчую його 

висновками, і 

супроводжую слайди 

за необхідності, 

надаю до них 

відповідні коментарі, 

які підсилюють зміст 

презентації. 

Я починаю свій 

виступ зі вступу, 

закінчую його 

висновками, 

супроводжую 

слайди за 

необхідності, надаю 

відповідні 

коментарі. 

Я взагалі тільки 

читаю мої слайди і 

роблю декілька 

відповідних 

коментарів. 

Я тільки читаю 

мої слайди. 

 


