
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ОСНОВ ЗДОРОВ'Я У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Предмет «Основи здоров’я» має головну мету – розвивати в учнів 

здоров’язбережувальну компетентність: набувати знань про здоров’я і 

безпеку, розвивати навички безпечної поведінки для життя і здоров’я, набувати 

досвіду здорового і безпечного способу життя, формувати в учнів ціннісне 

ставлення до власного життя і здоров’я. 

Тому при оцінюванні навчальних досягнень учнів необхідно враховувати 

володіння ними здоро’язбережувальними компетенціями, що виражаються у 

дієвості знань, умінь і навичок, мотивацій до здорового і безпечного способу 

життя та його дотримання. 

В основу оцінювання навчальних досягнень учнів покладено об’єкти і 

характеристики навчальних досягнень учнів, які адекватно відображають рівень 

оволодіння ними здоров’язбережувальними компетенціями. Їх перелік наведено 

у таблиці. 

Об’єкт оцінювання Характеристики навчальних досягнень  

1. Знання Називає (елементи, складові, принципи, предмети, явищ

а щодо здоров’я і безпеки, способи 

здоров’язбережувальної діяьності ) 

Пояснює (деталізує, доводить, аргументує свою 

відповідь) 

Аналізує (виділяє істотні ознаки предметів і 

явищ, основні елементи і складники, встановлює 

функціональні і причиновонаслідкові зв’язки щодо 

здоров’я і безпеки) 

Оцінює (порівнює варіанти фактів, уявлень, понять 

щодо здоров’я та безпеки; визначає їх переваги і 

недоліки; обирає відповідні критерії для упорядкування 

цих варіантів) 

2. Уміння і навички Відтворює (у стандартних ситуаціях виконує дії, які 

складають відповідні здоров’язбережувальні уміння і 

навички)* 

Застосовує (демонструє здатність застосовувати 

здоров’язбережувальні уміння і навички у частково 

змінених ситуаціях; виявляє здатність творчо 

мислити, аналізувати і оцінювати нові/частково змінені 

ситуації, адекватно застосувати здоров’язбережувальні 

уміння і навички в ситуаціях, передбачених програмою і 

частково змінених) 

Розвиває (характеризує здатність визначати конкретні 

цілі, встановлювати пріоритети, складати план 

дій, налаштовуватися на успіх, наполегливо 



удосконалювати  навички, сприятливі  для здоров’я і 

безпеки) 

3. Мотивація Позитивні ставлення (демонструє усвідомлення 

цінності і переваг здорового і безпечного способу життя 

для себе та оточуючих) 

Позитивні наміри (демонструє психологічну 

налаштованність на дотримання правил здорового 

способу життя і безпечної життєдіяльності) 

Рішучість (демонструє усвідомлення учнем 

необхідності докладання особистих зусиль; його 

послідовність і наполегливість у реалізації позитивних 

намірів щодо здоров’я та безпечної життєдіяльності) 

4. Реальна 

поведінка (діяльніст

ь у конкретних 

ситуаціях) 

Здоров’язбережувальна (дотримується правил 

здорового і безпечного  способу життя особисто) 

Адвокаційна (сприяє залученню до здорового і 

безпечного способу життя інших; характеризує активну і 

соціально спрямовану життєву позицію учня, його 

здатність пропагувати, переконувати, підтримувати 

інших) 

* Перелік базових умінь і навичок з основ здоров’я має місце у чинній програмі 

предмета «Основи здоров’я». 

Для визначення конкретного бала, окрім вищенаведених, додатково 

враховуються такі чинники: зовнішня допомога (повна підтримка 

вчителя, часткова допомога вчителя, самостійне виконання завдань, творче 

виконання завдань) і повнота оволодіння учнем навчальним 

матеріалом (елементи програми, фрагменти програми, програмовий 

обсяг, діяльність поза межами програмових вимог). 

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за 

характеристиками, наведеними в таблиці. 

Рівні 

навчальних 

досягнень та 

їх узагальнені 

ознаки 

Бали Характеристики навчальних досягнень  

Початковий 

✓ Знання: 

Називає 

Відтворює 

✓ Уміння: 

Відтворює 

елементи 

1 Учень (учениця) за допомогою вчителя називає окремі 

факти і уявлення програмового матеріалу; потребує 

постійної активізації та контролю 

2 Учень (учениця) за допомогою вчителя та з 

використанням підручника, наочності називає окремі 

факти, характеризує окремі уявлення програмового 

матеріалу; за керівництвом і повною допомогою 

вчителя відтворює окремі дії здоров’язбережувальних  



навичок, копіює їх; потребує активізації та контролю 

3 Учень (учениця) користуючись підручником, наочністю 

називає окремі факти, уявлення, відтворює їх зміст, але 

не розкриває їх сутності; за безпосередньою допомогою 

вчителя відтворює окремі дії здоров’язбережувальних 

навичок; потребує активізації та контролю 

Середній 

✓ Знання: 

Називає 

Відтворює 

Пояснює 

✓ Уміння: 

Відтворює 

Частково 

застосовує 

✓ Мотивація: 

Позитивні 

ставлення 

✓ Реальна 

поведінка: 

Частково 

здоровя’язбе 

режувальна 

4 Учень (учениця) з використанням підручника і 

наочності фрагментарно називає і відтворює уявлення 

та елементарні поняття; за незначної допомоги вчителя 

відтворює за зразком окремі дії 

здоров’язбережувальних навичок; виявляє ознаки 

позитивного ставлення до здоров’я і безпеки в окремих 

ситуаціях;  епізодично виконує окремі правила 

здорового способу життя; потребує стимулювання 

вчителя 

5 Учень (учениця) з використанням підручника і 

наочності відтворює уявлення та елементарні 

поняття; за допомогою вчителя частково пояснює свою 

відповідь; за зразком самостійно відтворює окремі дії 

здоров’язбережувальних навичок; виявляє позитивне 

ставлення до здоров’я і безпеки; дотримується окремих 

правил здорового способу життя; потребує 

стимулювання вчителя 

6 Учень (учениця) самостійно відтворює уявлення і 

поняття, за незначної допомоги вчителя розкриває їх 

сутність; за підтримки вчителя називає правила 

поведінки у стандартних ситуаціях; за допомогою 

вчителя у стандартних ситуаціях відтворює 

здоров’язбережувальні навички; виявляє позитивне 

ставлення до здоров’я і безпеки; несистематично 

дотримується основних правил здорового способу 

життя; потребує стимулювання вчителя 

Достатній 

✓ Знання: 

Називає 

Пояснює 

Аналізує 

✓ Уміння: 

Відтворює 

Застосовує 

7 Учень (учениця) за незначної допомоги вчителя 

відтворює знання 

в програмовому обсязі, пояснює сутність уявлень і 

понять; за допомогою вчителя аналізує 

ситуації, передбачені програмою; за допомогою 

вчителя застосовує здоров’язбережувальні уміння і 

навчики за аналогією у стандартній ситуації; за 

спонукою вчителя висловлює оцінні судження про стан 

власного здоров’я і власну поведінку в 

ситуаціях, передбачених програмою; дотримується 

основ 



них правил здорового способу життя 

✓ Мотивація: 

Позитивні 

ставлення 

Позитивні 

наміри 

✓ Реальна 

поведінка: 

Здоров’язбе 

режувальна 

8 Учень (учениця) самостійно відтворює програмовий 

зміст матеріалу, пояснює відповіді прикладами з 

підручника; за допомогою вчителя аналізує 

ситуації, передбачені програмою, встановлює 

причиновонаслідкові зв’язки між складовими здоров’я 

та природними і соціальними чиниками; за незначної 

допомоги вчителя застосовує здоров’язбережувальні 

уміння і навички у стандартних ситуаціях; висловлює 

оцінні судження про стан власного здоров’я і власну 

поведінку в ситуаціях, передбачених 

програмою;  дотримується основних правил здорового 

способу життя 

9 Учень (учениця) самостійно відтворює програмовий 

матеріал, аргументовано пояснює його на прикладах з 

підручника та власного досвіду; аналізує причиново-

наслідкові зв’язки на програмовому змісті 

матеріалу; самостійно застосовує здоров’язбережувальні 

уміння і навички у стандартних ситуаціях; виявляє 

позитивні наміри щодо власного здоров’я і власної 

поведінки в ситуаціях, передбачених 

програмою; дотримується правил здорового способу 

життя 

Високий 

✓ Знання: 

Називає 

Пояснює 

Аналізує 

Оцінює 

✓ Уміння: 

Відтворює 

Застосовує 

Розвиває 

✓ Мотивація: 

Позитивні 

ставлення 

Позитивні 

10 Учень (учениця) самостійно відтворює зміст 

навчального матеріалу, аргументовано пояснює свої 

відповіді на прикладах із життя; за незначної допомоги 

вчителя аналізує нестандартні ситуації, встановлює 

причиннонаслідкові зв’язки, робить висновки; за 

підтримки вчителя оцінює різну інформацію щодо 

здоров’я і безпеки, несистематично користується 

додатковими джерелами інформації за окремими 

темами; за незначної допомоги вчителя застосовує 

здоров’язбережувальні уміння і навички в нестандартних 

ситуаціях; виявляє позитивні наміри щодо власного 

здоров’я і власної поведінки в нестандарних 

ситуаціях; дотримується правил здорового способу 

життя 



наміри 

Рішучість 

✓ Реальна 

поведінка: 

Здоров’язбере 

жувальна 

Адвокаційна 

11 Учень (учениця) оперує програмовим 

матеріалом, пояснює, аналізує й оцінює значимість 

набутих знань для власного здоров’я; аналізує 

нестандартні ситуації, встановлює причиннонаслідкові 

зв’язки, робить висновки, пропонує варіанти 

обґрунтованих рішень; оцінює різну інформацію щодо 

здоров’я і безпеки, користується додатковими 

джерелами інформації; самостійно застосовує 

здоров’язбережувальні уміння і навички в 

нестандартних ситуаціях; виявляє наполегливість і 

рішучість щодо власного здоров’я і власної поведінки в 

нестандартних ситуаціях; дотримується правил 

здорового способу життя, переконує інших вести 

здоровий спосіб життя 

12 Учень (учениця) оперує програмовим 

матеріалом, пояснює, аналізує й оцінює значимість 

набутих знань для власного здоров’я і для здоров’я 

інших; аналізує нестандартні ситуації, встановлює 

причиннонаслідкові зв’язки між складовими здоров’я 

та його чинниками, робить 

висновки, узагальнення, самостійно приймає 

обгрунтовані рішення; оцінює різну інформацію щодо 

здоров’я і безпеки, поширює інформацію, отриману з 

додаткових джерел; застосовує здоров’язбережувальні 

уміння і навички в нестандартних ситуаціях з 

елементами творчості; виявляє наполегливість і 

рішучість щодо власного здоров’я та здоров’я 

інших, власної поведінки та поведінки інших у 

нестандартних ситуаціях; дотримується правил 

здорового способу життя, залучає інших до здорового 

способу життя 

Оцінка з основ здоров’я має бути інструментом підтримки і заохочення на 

досягнення позитивних змін у знаннях, уміннях, мотиваціях і реальній 

поведінці (учителю потрібно пам’ятати, що в початковій школі навчальні 

досягнення учнів з основ здоров’я не підлягають оцінюванню). Тому необхідно 

позитивно оцінювати кожний крок учня (учениці), спрямований на: 

1) підвищення рівня знань про здоров’я і безпеку життєдіяльності, здоровий 

спосіб життя, уміння використовувати здобуті знання для зміцнення здоров’я; 

2) набуття умінь і навичок, що сприяють підвищенню рівня 

фізичної, соціальної, духовної та психічної складових здоров’я; 

3) позитивне ставлення до здоров’я і дотримання правил здорового і безпечного 

способу життя. 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках 

фізичної культури, затвердженної наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за № 

518/674 учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні 

групи. 

Для основної медичної групи фізична підготовка проводиться в повному обсязі 

згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуаль них особливостей 

розвитку дитини. 

Учні, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної групи, 

відвідують обов’язкові уроки фізичної культури та опановують навчальний 

матеріал відповідно до вимог навчальної програми. Таким учням 

рекомендовано пост упове збільшення фізичного навантаження без здачі 

навчальних нормативів та додаткові заняття у групах загальної фізичної 

підготовки. 

Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, 

відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але в иконують корегувальні 

вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. 

Учні, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також 

тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково 

присутніми на у роках фізичної культури. Допустиме навантаження для учнів, 

які за станом здоров’я належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, 

встановлює учитель фізичної культури. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може 

здійснювати ся за такими видами діяльності: 

1.Засвоєння техніки виконання фізичної вправи (може здійснюватися окремо 

від прийому навчального нормативу). 

2.Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого 

результату). 

3.Виконання навчальних завдань під час проведення уроку. 

4.Засвоєння теоретичних знань. 

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час 

здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання. 

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються орієнтовні 

навчальні нормат иви, передбачені цією програмою, та нормативи, 

запропоновані у кожному модулі за роками вивчення. Порядок їх проведення 

визначає вчитель відповідно до календарно тематичного планування. 

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень 

досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними 

показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють 

оцінку в балах.  

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з фізичної підготовленості, потрібно 

дотримуватися таких вимог: 

1.Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент 



прийняття нормативу не скаржаться на погане само почуття та стан здоров’я. 

2.Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як 

на двох заняттях). 

3.Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після 

відновлювальні вправи. 

4.Учні мають можливість перездати норматив на ви значеному вчителем 

занятті. 

5.Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання 

вимог щодо безпеки під час здачі нормативів. 

6.Оцінювання навчальних досягнень учнів, віднесених до підготовчої групи, 

здійснюється на загальних підставах, за винятком приймання навчальних 

нормативів. 

 

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються 

особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності 

учнів на особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь 

активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною 

культуроюуроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в 

позаурочний час; участь у в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях 

усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть спортивних 

змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть 

застосовувати різноманітні системизастосовувати різноманітні системи 

нарахування «бонусних» балів.нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо 

Наприклад, якщо учень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу на певний 

рівень, алучень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але 

при цьому його (її) е при цьому його (її) особистий результат виконання цієї 

вправи поліпшився порівняно з попереднім особистий результат виконання цієї 

вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може 

виставити оцінку на 1показником, учитель може виставити оцінку на 1––2 бали 

вищу за ту, яка передбачається 2 бали вищу за ту, яка передбачається 

навчальними нормативами.навчальними нормативами. 

 

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до 

ку з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом 

навчальних нормативів не навантажень на уроках фізичної культури прийом 

навчальних нормативів не здійснюють, а заняття мають 

рекреаційноздійснюють, а заняття мають рекреаційно--оздоровчий характер з 

помірними оздоровчий характер з помірними 

навантаженнями.навантаженнями. 

Невиконання нормативів з причин, не залежних від учня, непропорцій 

Невиконання нормативів з причин, не залежних від учня, непропорційний 

фізичний ний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин, не є 

підставою для зниження підсумкової розвиток, пропуски занять з поважних 

причин, не є підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.оцінки 

успішності. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів «Фізична культура» 



Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

І. Початковий 1 Учень володіє знаннями, необхідними для виконання 

певного елементу на елементарному рівні розпізнання. 

2 Учень виконує окремі елементи фізичних вправ, володіє 

матеріалом на елементарному рівні засвоєння. 

3 Учень володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, 

виконує нормативний показник початкового рівня, 

розрізняє елементи техніки виконання фізичних вправ. 

ІІ. Середній 4 Уміння та навички учня дозволяють виконувати 

більшість елементів фізичних вправ (з незначними 

помилками). Учень володіє матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, розрізняє елементи техніки виконання 

вправ. 

5 Учень володіє технікою виконання окремої фізичної 

вправи, розуміє основний теоретико-методичний 

матеріал. 

6 Учень за допомогою вчителя виконує окремі фізичні 

вправи, аналізує та виправляє допущені помилки, 

виявляє знання і розуміння основних положень 

навчального матеріалу, виконує нормативні показники 

середнього рівня. 

ІІІ. Достатній 7 Учень виконує окремі контрольно-нормативні 

показники та виявляє знання і розуміння переважної 

більшості навчального матеріалу, застосовує теоретико-

методичний матеріал для виконання фізичних вправ, 

визначених навчальною програмою.   

8 Учень володіє технікою виконання фізичних вправ. 

Знання учня достатньо повні. Він вільно застосовує 

вивчений матеріал, вміє аналізувати, робити висновки. 



9 Учень виконує контрольно-навчальні нормативи і 

вимоги, вправи для обов’язкового повторення і 

домашніх завдань, вільно володіє вивченим матеріалом 

та вміло застосовує його на практиці, виконує 

нормативні показники достатнього рівня. 

IV. Високий 10 Рівень умінь і навичок учня дозволяє правильно і якісно 

виконувати нормативні показники, учень уміло володіє 

теоретико-методичним матеріалом навчальної програми, 

знає методику підготовки і виконання фізичних вправ. 

11 Учень виконує фізичні вправи та контрольні навчальні 

нормативи на високому рівні,  володіє узагальненими, 

міцними знаннями з предмету, володіє техніко-

тактичною підготовкою при виконанні фізичних вправ. 

12 Учень досягає високих результатів під час виконання 

фізичних вправ, контрольно-нормативних показників, 

визначених навчальною програмою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ   

1. Критерії оцінювання  

Особливістю предмета Захист України є його спрямованість на  
підготовку учнів до військової служби та виконання військових обов’язків у  
запасі, дій у надзвичайних ситуаціях. Отже, об’єктами навчальних досягнень  
учнів є не тільки якісні знання навчального матеріалу, а й набуття  
практичних умінь і навичок з основ військової справи, цивільного захисту,  
медичних знань і першої допомоги. Тому оцінюванню підлягає:   

рівень засвоєння учнями знань з предмета під час усного чи письмового  
опитування, тестування;   

рівень вмінь застосовувати знання під час практичних занять, у ході  
яких учні виконують підготовчі вправи, початкові та навчальні вправи,  
прийоми та способи тактичних, вогневих дій та дій у надзвичайних  
ситуаціях;   

рівень володіння практичними вміннями та навичками, що виявляються  
під час виконання нормативів, контрольних вправ (занять).   

2. Оцінювання  

2.1. Рівні навчальних досягнень та критерії оцінювання 
учнів  наведені у наступній таблиці.  

Рівні   

навчальни
х  

досягнень   

учнів 

Ба  

ли 

Критерії оцінювання якості знань, умінь і навичок учнів 

1  2  3 

І.  

Початковий 

1  Учень може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі  
його елементи. Володіє навчальним матеріалом на рівні  
елементарного розпізнавання і відтворення окремих 
фактів,  елементів, об’єктів, що відтворюються учнем 
окремими  словами чи реченнями з постійною допомогою 
викладача,  виконує лише фрагменти практичних завдань 

2  Учень фрагментарно відтворює незначну частину  
навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об’єкт  
вивчення, виявляє здатність викласти думку на  
елементарному рівні, має елементарні навички, практичні  
завдання виконує лише з допомогою викладача 



3  Учень відтворює менше половини навчального матеріалу, 
за  допомогою викладача виконує елементарні завдання,  
розрізняє елементи техніки виконання нормативних вимог 
і  здатний виконати незначну їх частину 

 

 

Рівні   

навчальни
х  

досягнень   

учнів 

Ба  

ли 

Критерії оцінювання якості знань, умінь і навичок учнів 

1  2  3 

ІІ. Середній  4  Учень знає близько половини навчального матеріалу,  
здатний відтворювати його не в повному обсязі відповідно  
до тексту підручника або пояснення викладача, його 
вміння  і навички дають змогу виконувати практичні дії на 
рівні  нижчої межі середнього рівня нормативного часу 

 Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний 
дати  визначення понять, але допускає помилки. За 
допомогою  викладача може логічно відтворювати значну 
його частину,  його уміння і навички дають змогу 
виконувати практичні дії  на рівні середньої межі 
нормативного часу 

6  Учень виявляє знання і розуміння основних положень  
навчального матеріалу, відповіді його правильні, він може  
відтворити значну частину теоретичного матеріалу, за  
допомогою викладача може його аналізувати, порівнювати  
та робити висновки, здатний виконувати контрольні  
нормативи на рівні вищої межі середнього нормативного  
часу 

Ш.   

Достатній  

7 Учень виявляє знання і розуміння переважної більшості  
навчального матеріалу, здатний застосовувати його на 
рівні  стандартних вимог, частково контролювати власні  
навчальні дії, рівень практичних умінь і навичок дає змогу  
виконувати нормативи на рівні нижчої межі достатнього  
нормативного часу 



8 Знання учня достатньо повні, він вільно застосовує  
вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, вміє  
аналізувати, робити висновки. Самостійно застосовує  
теоретичні знання для виконання практичних завдань.  
Виконує нормативи на рівні середньої межі достатнього  
нормативного часу. 

9 Учень вільно володіє вивченим матеріалом, вміє  
узагальнювати інформацію, застосовує її на практиці, 
рівень  умінь і навичок при виконанні нормативів 
відповідає вищій  межі достатнього нормативного часу 

 

 

Рівні   

навчальни
х  

досягнень   

учнів 

Ба  

ли 

Критерії оцінювання якості знань, умінь і навичок учнів 

1  2  3 

ІV. Високий  10  Учень володіє глибокими, міцними знаннями, здатний  
використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Виявляє  
творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної  
пізнавальної діяльності, знаходить джерела інформації та  
самостійно використовує їх при вирішенні поставлених  
завдань. Нормативи виконує на рівні нижчої межі високого  
рівня 

11  Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, вільно  
висловлює власні думки, визначає програму особистої  
пізнавальної діяльності без допомоги викладача знаходить  
джерела інформації та використовує одержані відомості  
відповідно до мети та завдань власної пізнавальної  
діяльності. Нормативи виконує на рівні середньої межі  
високого нормативного часу 



12  Учень має системні знання, виявляє здатність приймати  
творчі рішення, самостійно розвиває власні обдарування і  
нахили, вміє самостійно здобувати знання, рівень умінь і  
навичок дає змогу виконувати нормативи на бездоганному  
рівні та зі значним перевищенням високого рівня  
нормативного часу 

 

 

2.2. Види оцінювання. Основними видами оцінювання є: поточне;  
тематичне; підсумкове за семестр, перший і другий рік навчання та  
навчально-польові збори (заняття).   

2.3. Поточне оцінювання здійснюється на всіх етапах навчальної  
діяльності у формах: опитування учнів на предмет засвоєння навчального  
матеріалу; тестового контролю; виконання учнями нормативних прийомів і  
вправ, письмових робіт; створення навчальних комп’ютерних (та іншого  
виду) моделей бойових дій і надзвичайних ситуацій, навчальних макетів  
(мішеней). Необхідність поточного оцінювання визначає викладач.   

2.4. Тематичне оцінювання є обов’язковим для кожного розділу,  
оскільки основною структурною одиницею предмета є тема. Оцінка за тему  
виставляється шляхом узагальнення поточних оцінок за тему з урахуванням  
оцінок за виконання нормативних прийомів і вправ, письмових робіт, за  
створені навчальні моделі (макети).   

2.5. Підсумкове оцінювання учнів.   

      Підсумкова оцінка за семестр, перший рік навчання, підсумкова  оцінка 
за навчально-польові збори виставляється шляхом узагальнення  тематичних 
і семестрових оцінок.  

 

 


