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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ 

 

Особливiстю фiзики як навчального предмета є його спрямованiсть 

на використання знань, умiнь i навичок у життi. Навчання фiзики у 

кiнцевому результатi має не тiльки дати суму знань, а й сформувати достатнiй 

рiвень компетенцiї. Тому складовими навчальних досягнень учнiв з курсу фiзики є 

не лише володiння навчальним матерiалом та здатнiсть його вiдтворювати, а й 

умiння та навички знаходити потрiбну iнформацiю, аналiзувати її та застосовувати 

в стандартних i нестандартних ситуацiях у межах вимог навчальної програми до 

результатiв навчання. 

При оцінювання рівня навчальних досягнень з фізики враховується: 

1) рiвень володiння теоретичними знаннями, що їх можна виявити пiд 

час усного чи письмового опитування, тестування; 

2) рiвень умiнь використовувати теоретичнi знання пiд час розв’язування задач 

рiзного типу (розрахункових, експериментальних, якiсних); 

3) рiвень володiння практичними умiннями та навичками, що їх можна виявити 

пiд час виконання лабораторних робiт i фiзичного практикуму; 

4) змiст i якiсть творчих робiт учнiв (рефератiв, творчих експериментальних робiт, 

виготовлення приладiв, комп’ютерне моделювання фiзичних процесiв тощо). 

Основними видами оцiнювання є: поточне, тематичне, пiдсумкове за семестр, 

пiдсумкове рiчне оцiнювання та державна підсумкова атестацiя. Поточне 

оцiнювання носить заохочувальний, стимулюючий та дiагностикокорегуючий 

характер, його необхiднiсть визначається вчителем. Пiд час виставлення оцiнки за 

тему необхiдно враховувати всi вищезазначенi складовi оцiнювання рiвня 

навчальних досягнень. 

 

 

 



Рiвнi навчальних 

досягнень учнів 

Бали Критерiї оцiнювання навчальних досягнень учнiв 

 

 

 

І. Початковий 

1 Учень володiє навчальним матерiалом на рiвнi розпiзнавання 

явищ природи, за допомогою вчителя вiдповiдає на запитання, 

що потребують вiдповiдi “так” чи “нi”. 

2 Учень описує природнi явища на основi свого попереднього 

досвiду, за допомогою вчителя вiдповiдає на запитання, що 

потребують однослiвної вiдповiдi. 

3 Учень за допомогою вчителя описує явище або його частини у 

зв’язаному виглядi без пояснень вiдповiдних причин, називає 

фiзичнi явища, розрiзняє позначення окремих фiзичних 

величин. 

 

 

ІІ. Середнiй 

4 Учень за допомогою вчителя описує явища, без пояснень 

наводить приклади, що ґрунтуються на його власних 

спостереженнях чи матерiалi пiдручника, розповiдях учителя 

тощо. 

5 Учень описує явища, вiдтворює значну частину навчального 

матерiалу, знає одиницi вимiрювання окремих фiзичних 

величин, записує основнi формули, рiвняння i закони 

6 Учень може зi сторонньою допомогою пояснювати явища, 

виправляти допущенi неточностi (власнi, iнших учнiв), виявляє 

елементарнi знання основних положень (законiв, понять, 

формул). 

 

 

 

 

ІІІ. Достатнiй 

7 Учень може пояснювати явища, виправляти допущенi 

неточностi, виявляє знання i розумiння основних положень 

(законiв, понять, формул, теорiй). 

8 Учень умiє пояснювати явища, аналiзувати, узагальнювати 

знання, систематизувати їх, зi сторонньою допомогою (вчителя, 

однокласникiв тощо) робити висновки 

9 Учень вiльно володiє вивченим матерiалом у стандартних 

ситуацiях, наводить приклади його практичного застосування 

та аргументи на пiдтвердження власних думок 

 

 

10 Учень вiльно володiє вивченим матерiалом, умiло 

послуговується науковою термiнологiєю, вмiє опрацьовувати 



 

 

ІV. Високий 

наукову iнформацiю (знаходити новi факти, явища, iдеї, 

самостiйно використовувати їх вiдповiдно до поставленої мети 

тощо). 

11 Учень на високому рiвнi опанував програмовий матерiал, 

самостiйно, у межах чинної програми оцiнює рiзноманiтнi 

явища, факти, теорiї, використовує здобутi знання i вмiння у 

нестандартних ситуацiях, поглиблює набутi знання. 

12 Учень вiльно володiє програмовим матерiалом, виявляє 

здiбностi, вмiє самостiйно поставити мету дослiдження, вказує 

шляхи її реалiзацiї, робить аналiз та висновки. 

 


