
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

З ФІЗИКИ Й АСТРОНОМІЇ 

 

Під час визначеннярівнянавчальнихдосягнень з фізикиоцінюється: 

 рівеньволодіннятеоретичнимизнаннями; 

 рівеньуміньвикористовуватитеоретичнізнанняпід час розв'язування задач 

чивправрізного типу (розрахункових, експериментальних, якісних, 

комбінованихтощо); 

 рівеньволодінняпрактичнимивміннями та навичкамипід час 

виконаннялабораторнихробіт, спостережень і фізичного практикуму. 

Критеріїоцінюваннярівняволодінняучнямитеоретичнимизнаннями 

Рівнінавчальнихдос

ягнень 

Бал

и 
Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягнень 

  

I. Початковий 

1 Учень (учениця) володієнавчальнимматеріалом 

на рівнірозпізнаванняявищприроди, з 

допомогоювчителявідповідає на запитання, 

щопотребуютьвідповіді «так» чи «ні» 

2 Учень (учениця) описуєприродніявища на 

основісвогопопередньогодосвіду, з 

допомогоювчителявідповідає на запитання, 

щопотребуютьоднослівноївідповіді 

3 Учень (учениця) з 

допомогоювчителязв'язноописуєявищеабойогоч

астини без поясненьвідповідних причин, 

називаєфізичнічиастрономічніявища, 

розрізняєбуквеніпозначенняокремихфізичнихчи

астрономічних величин 

  

II. Середній 

4 Учень (учениця) з 

допомогоювчителяописуєявища, без пояснень 

наводить приклади, щоґрунтуються на 

йоговласнихспостереженняхчиматеріаліпідручн

ика, розповідях учителя тощо 

5 Учень (учениця) описуєявища, 

відтворюєзначнучастинунавчальногоматеріалу, 

знаєодиницівимірюванняокремихфізичнихчиаст

рономічних величин і формули з теми, 

щовивчається 

6 Учень (учениця) можезісторонньоюдопомогою 

пояснюватиявища, 

виправлятидопущенінеточності (власні, 

іншихучнів), 

виявляєелементарнізнанняосновнихположень 

(законів, понять, формул) 



  

III. Достатній 

7 Учень (учениця) можепояснюватиявища, 

виправлятидопущенінеточності, виявляєзнання і 

розумінняосновнихположень (законів, понять, 

формул, теорій) 

8 Учень (учениця) умієпояснюватиявища, 

аналізувати, узагальнюватизнання, 

систематизуватиїх, зісторонньоюдопомогою 

(вчителя, однокласниківтощо) робитивисновки 

9 Учень (учениця) вільно та оперативно 

володієвивченимматеріалом у 

стандартнихситуаціях, наводить прикладийого 

практичного застосування та аргументи на 

підтвердженнявласних думок 

  

IV. Високий 

10 Учень (учениця) 

вільноволодієвивченимматеріалом, 

уміловикористовуєнауковутермінологію, 

вмієопрацьовуватинауковуінформацію: 

знаходитиновіфакти, явища, ідеї, 

самостійновикористовуватиїхвідповідно до 

поставленої мети 

11 Учень (учениця) на 

високомурівніопанувавпрограмовийматеріал, 

самостійно, у межах чинноїпрограми, 

оцінюєрізноманітніявища, факти, теорії, 

використовуєздобутізнання і вміння в 

нестандартнихситуаціях, 

поглиблюєнабутізнання 

12 Учень (учениця) маєсистемнізнання, 

виявляєздібності до прийняття  рішень, 

умієаналізуватиприродніявища і  робить 

відповіднівисновки й узагальнення, 

умієзнаходити й 

аналізуватидодатковуінформацію 

 

Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів при розв'язуванні задач 

Визначальнимпоказником для оцінюваннявміннярозв'язуватизадачі є 

їхскладність, яка залежитьвід: 

1) кількостіправильних, послідовних, логічнихкроків та операцій, 

здійснюванихучнем; такими кроками можнавважативміння (здатність): 

 усвідомитиумовузадачі; 

 записатиїї у скороченомувигляді; 

 зробити схему абомалюнок (за потреби); 



 виявити, якихданих не вистачає в умовізадачі, та знайтиїх у 

таблицяхчидовідниках; 

 виразитивсінеобхідні для розв'язкувеличини в одиницях СІ; 

 скласти (у простихвипадках - обрати) формулу для 

знаходженняшуканоївеличини; 

 виконатиматематичнідії й операції; 

 здійснитиобчисленнячисловихзначеньневідомих величин; 

 аналізувати і будуватиграфіки; 

 користуватися методом розмінностей для 

перевіркиправильностірозв'язкузадачі; 

 оцінитиодержаний результат та йогореальність. 

2) раціональностіобраного способу розв'язування; 

3) типу завдання (з одноїабо з різних тем (комбінованого), типового (за 

алгоритмом) або нестандартного). 

Початковийрів

ень (1-3 бали) 

Учень (учениця) 

умієрозрізнятифізичнічиастрономічнівеличини, 

одиницівимірювання з певної теми, розв'язуватизадачі з 

допомогоювчителялише на відтворенняосновних формул; 

здійснюєнайпростішіматематичнідії 

Середнійрівень 

(4-6 балів) 

Учень (учениця) розв'язуєтиповіпростізадачі (за зразком), 

виявляєздатністьобґрунтуватидеякілогічні кроки з 

допомогоювчителя 

Достатнійрівен

ь (7- 9 балів) 

Учень (учениця) самостійнорозв'язуєтиповізадачі й 

виконуєвправи з одної теми, 

обґрунтовуючиобранийспосіброзв'язку 

Високийрівень 

(10- 12 балів) 

Учень (учениця) 

самостійнорозв'язуєкомбінованітиповізадачістандартнимабо

оригінальним способом, розв'язуєнестандартнізадачі 

 

Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів при 

виконаннілабораторних і практичнихробіт 

При оцінюваннірівняволодінняучнямипрактичнимивміннями та навичками  під 

час виконанняфронтальнихлабораторнихробіт, експериментальних задач, 

робітфізичного практикуму враховуютьсязнанняалгоритмівспостереження, 

етапівпроведеннядослідження (плануваннядослідівчиспостережень, збирання 

установки за схемою; проведеннядослідження, зніманняпоказників з приладів), 

оформленнярезультатівдослідження - складаннятаблиць, 

побудоваграфіківтощо; обчислюванняпохибоквимірювання (за потребою), 

обґрунтуваннявисновківпроведеногоекспериментучиспостереження. 

Рівніскладностілабораторнихробітможутьзадаватися: 



 через зміст та кількістьдодатковихзавдань і запитаньвідповідно до теми 

роботи; 

 через різнийрівеньсамостійностівиконанняроботи (при 

постійнійдопомозівчителя, виконання за зразком, докладною 

абоскороченоюінструкцією, без інструкції); 

 організацієюнестандартнихситуацій (формулюванняучнем мети роботи, 

складання ним особистого плану роботи, обґрунтуванняйого, 

визначенняприладів та матеріалів, потрібних для їївиконання, 

самостійневиконанняроботи та оцінкаїїрезультатів). 

Обов'язковим при оцінюванні є врахуваннядотриманняучнями правил 

технікибезпекипід час 

виконанняфронтальнихлабораторнихробітчиробітфізичного практикуму. 

 Початковийріве

нь (1-3 бали) 

Учень (учениця) називаєприлади та їхпризначення, 

демонструєвміннякористуватисяокремими з них, 

можескласти схему дослідулише з допомогоювчителя, 

виконуєчастинуроботи без належногооформлення 

Середнійрівень 

(4- 6 балів) 

Учень (учениця) виконує роботу за зразком (інструкцією) 

або з допомогоювчителя, результат 

роботиучнядаєможливістьзробитиправильнівисновкиабоїх

частину, під час виконання та 

оформленняроботидопущеніпомилки 

 Достатнійрівень 

(7- 9 балів) 

Учень (учениця) самостійномонтуєнеобхіднеобладнання, 

виконує роботу в повномуобсязі з 

дотриманнямнеобхідноїпослідовностіпроведеннядослідів 

та вимірювань. У звіті правильно й акуратновиконує 

записи, таблиці, схеми, графіки, розрахунки, самостійно 

робить висновок 

Високийрівень 

(10-12 балів) 

Учень (учениця) виконуєвсівимоги, передбачені для 

достатньогорівня, визначає характеристики приладів і 

установок, здійснюєграмотнуобробкурезультатів, 

розраховуєпохибки (якщопотребуєзавдання), аналізує та 

обґрунтовуєотриманівисновкидослідження, 

тлумачитьпохибкипроведеногоекспериментучиспостереже

ння.  Більшвисокимрівнемвважаєтьсявиконанняроботи за 

самостійноскладениморигінальним планом абоустановкою, 

їхобґрунтування 

 

Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку 

особистості учнів засобами фізики як навчального предмета, зокрема завдяки 

формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, 

наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку 



експериментальних умінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей і 

схильності до креативного мислення.  

Тому складовими навчальних досягнень учнів з курсу фізики є не лише 

володіння навчальним матеріалом у межах вимог навчальної програми і 

здатність його відтворювати, а й уміння та навички знаходити потрібну 

iнформацiю, аналізувати її та застосовувати в стандартних i нестандартних 

ситуаціях, мати власні оцінні судження. 

Відповідно основною функцією оцінки є не контроль результатів і підбиття 

підсумків, а стимулювання покращення якості досягнень учнів, ефективний 

засіб зворотного зв’язку щодо ступеня власних досягнень і як засіб 

самооцінювання. 

Ефективним засобом формування предметної й ключових компетентностей 

учнів у процесі навчання фізики та астрономії є навчальні проекти. Оскільки 

виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу 

діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів за 

консультативної допомоги вчителя, то найвищої оцінки за такі види роботи 

може отримати учень, що не лише виявляє знання, а й демонструє здатність і 

досвід ефективного застосування цих знань у запропонованій йому штучній 

ситуації. Оцінювання такого виду діяльності здійснюється індивідуально, за 

самостійно виконане учнем завдання. У зв’язку з цим оцінки за навчальні 

проекти і творчі роботи виконують накопичувальну функцію, можуть 

фіксуватися в портфоліо і враховуються при виведенні тематичної оцінки. 

 

 

 

 

 


