
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури. 

1. Правила і процедури оцінювання з фізичної культури.
Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12

- бальною шкалою і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 (наказ
МОН молодь спорту України від 13.04.2011 № 329. «Про затвердження
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої
освіти») затверджених наказом МОН України від 21.08.2013№1222 «Про
затвердження орієнованих вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із
базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Урок фізичної культури є спрямованим на оздоровлення, оцінювання 
передбачає врахування: 

 особистих досягнень учнів протягом семестру та навчального року;
 систематичності відвідування ними уроків;
 активній роботі на уроках фізичної культури;
 зайнятості  в позаурочний час у спортивних секціях, святах,

конкурсах;
 участі у змаганнях шкільного, районного, міського, республіканського

рівнів.
Інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 

культури, затвердженої спільним наказом  Міністерства охорони здоров’я 
України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009р.№518/674, 
передбачено розподіл усіх учнів на групи для занять фізичною культурою. Груп 
є три: основна, підготовча, спеціальна. 

   Оцінювання учнів основної медичної групи виконується відповідно до 
показника навчального нормативу та якості виконання технічного елементу і 
визначає рівень навчальних досягнень (низький, середній, достатній, високий) 
Рівень оволодіння теоретичними знаннями визначається шляхом тестування, 
оцінки виставляються у балах. 

У підготовчій медичній групі засвоєння програмового матеріалу має бути 
поступовим процесом і проводитися за умови виключення окремих рухових дій 
та вправ, що пов’язані з обмеженням максимального фізичного навантаження 
учнів (у залежності від характеру та ступеня відхилень у рівні здоров’я). 
Оцінювання повинно проводитись диференційовано. Сутність такого підходу 
полягає в тому, що учні підготовчої групи отримують бали на уроці за 
теоретичні знання, тести, правильне технічне виконання рухових дій, ступінь 
засвоєння набутих вмінь та навичок. 

Критерії оцінювання можуть застосовуватися не тільки під час складання 
контрольного нормативу, але також  на всіх уроках протягом семестру, 
навчального року та при виставленні тематичних та річних оцінок. 

У разі невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим 
критеріям, оцінювання позначається як «не атестований». 

Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи 
обов’язково повинні відвідувати основні уроки фізичної культури і виконувати 
не протипоказані їм вправи. Оцінювання таких учнів за урок, семестр, 
навчальний рік повинно мати категорію «зараховано». 
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Під час оцінювання учнів враховуємо: 
− індивідуальний та диференційований підхід; 
− креативні умови; 
− дотримання теоретико - методичних основ  предмету; 
− рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості ,  стан здоров'я 

учня; 
− динаміку особистих навчальних досягнень.  

В ході вивчення курсу фізичної культури  здійснюється поточне тематичне 
семестрове та річне оцінювання.    

Поточне оцінювання набутих компетентностей впродовж вивчення теми 
може здійснюватись на спеціальному відведеному занятті у формі 
тестування. 

Тематичне оцінювання з фізичної культури здійснюється наприкінці 
вивчення теми на основі оцінювання проектів, тестів, отриманих поточних 
оцінок.  

Якщо учень(учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом теми, 
замість тематичної оцінки виставляється помітка н/а (не атестований(а)). 

Тематична оцінка коригуванню не підлягає. 
Семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичних оцінок, що 

були виставлені впродовж семестру.  При цьому враховується динаміка 
особистих навчальних досягнень учня(учениці). Семестрова оцінка 
виставляється не пізніше, ніж за п’ять календарних днів  до закінчення 
семестру. Допускається коригування семестрової оцінки. До 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 причин не були атестовані, 
звертаються до директора ліцею із заявою про проведення відповідного 
оцінювання,  у якій мотивують причину та необхідність його проведення. 

Річне оцінювання здійснюється наприкінці навчального року за 
результатами семестрового оцінювання. У разі коригування учнями оцінки 
за другий семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня 
поточного року. Річна оцінка, є середнім арифметичним семестрових або 
скоригованих семестрових оцінок. Річне оцінювання коригуванню не 
підлягає. 

 
2. Критерії оцінювання з  фізичної культури. 

Відповідно до оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються 
чотири рівня досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий. 

Критерії поточного оцінювання учнів основної групи. 
Рівні навчальних 
досягнень учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

І. 
Початковий 

1 Учень володіє теоретичними та практичними знаннями, 
необхідними для виконання певного елементу на 
елементарному рівні розпізнання. 

2 Учень виконує окремі елементи фізичних вправ, володіє 
теоретичним та практичним матеріалом на елементарному 
рівні засвоєння. 

3 Учень володіє теоретичним та практичним матеріалом на 
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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 теоретичні та 
практичні.  

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 теоретичного та 
практичного 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 
теоретичний 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 поточного оцінювання учнів підготовчої групи. 

Оцінювання проводиться за : 
Теоретичними знаннями: 

 загальної спрямованості відповідно до вимог навчальної програми; 
 лікувально - оздоровчої спрямованості ; 

Набутими практичними навичками прийомів самоконтролю. 
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Технікою та практичним виконанням загального навчального матеріалу 
(відповідно до лікарських показань). 

Рівні навчальних досягнень учнів. 
Рівні навчальних 
досягнень учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

І. 
Початковий 

1 Учень володіє теоретичними та практичними знаннями, 
необхідними для виконання певного елементу на 
елементарному рівні розпізнання. 

2 Учень виконує окремі елементи фізичних вправ, 
лікувальних комплексів, володіє теоретичним та 
практичним матеріалом на елементарному рівні 
засвоєння. 

3 Учень володіє теоретичним та практичним матеріалом 
на рівні окремих фрагментів, розрізняє елементи техніки 
виконання фізичних вправ та самоконтролю.  

ІІ. Середній 

4 Уміння та навички учня дозволяють виконувати 
більшість дозволених елементів фізичних вправ (з 
незначними помилками). Учень володіє матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, розрізняє елементи техніки 
виконання вправ теоретичні та практичні.  

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 
теоретичного та практичного навчального матеріалу. 

ІІІ. 
Достатній 

7 Учень 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 теоретичний матеріал, вміє аналізувати, 
робити висновки.  

9 Учень аналізує техніку виконання фізичних вправ. 
Вільно володіє вивченим матеріалом та вміло застосовує 
його на практиці.  

IV. 
Високий 

10 Рівень умінь і навичок учня дозволяє правильно і якісно 
виконувати фізичні вправи, учень уміло володіє 
теоретико- методичним матеріалом навчальної 
програми, знає методику підготовки і виконання 
фізичних вправ.  

11 Учень виконує фізичні вправи 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 
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фізичних вправ, визначених навчальною програмою. 
Спостерігається  зростаюча динаміка особистих 
навчальних досягнень 

 
Критерії поточного оцінювання учнів спеціальної групи. 

Під час оцінювання учнів необхідно: 
− здійснювати індивідуальний та диференційований підхід; 
− створювати креативні умови; 
− дотримуватись теоретико - методичних основ  предмету; 
−  враховувати  його фізичний розвиток, рівень фізичної підготовленості 

та стан здоров'я; 
− конкретизувати  навчальні завдання, визначені змістом; 
− враховувати динаміку особистих навчальних досягнень;  

Відмітка для спеціальної медичної групи : «зараховано», «не зараховано». 

Критерії оцінювання  тестових завдань. 
           Структура тестових завдань має три рівні складності, в 
залежності від кількості варіантів і повноти відповіді. 

 Рівень І включає 4 - 6 завдань з вибором однієї правильної відповіді з двох 
- трьох запропонованих. За кожну правильну відповідь учень отримує по 1 
балу. Оцінювання завдань цього рівня: 

1 бал Позначено правильну відповідь 
  

0 балів Позначено неправильну відповідь; відповіді не надано; 
 указано понад одну відповідь. 
  

Максимальна кількість балів за завдання Рівня І становить 1 бал за 
кожну правильну відповідь. 
 

Рівень ІІ включає 2-4 завдання з вибором однієї правильної відповіді з трьох 
- чотирьох запропонованих.   За кожне правильне завдання учень отримує по 
1 балу. Оцінювання завдань цього рівня: 

1 бал Правильно визначено чотири логічні пари 
  

0 балів Не визначено жодної правильної логічної пари; відповідь 
 відсутня 
  

 
 
 

 
Рівень ІІІ включає 2- 3 завдання  з кількома правильними відповідями з 
чотирьох- п’яти   запропонованих. Оцінювання завдання цього рівня: 

 1 бал Позначено всі правильні відповіді. 
 0,5бала Позначено частину правильної відповіді. 

    

0 балів Позначено неправильні варіанти відповідей; відповіді не надано; 
   

Максимальна кількість балів за завдання Рівня ІІІ становить 1 бал. 
 

 
Рівень ІV включає одне - два завдання  з варіантами відповідей, які учні 
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обирають у певній послідовності.  
Оцінювання завдання цього рівня:  

 1 бал Відповіді обрані у правильній послідовності. 
   

 
0,5 
бала Відповіді обрані з частковою помилкою у послідовності. 

   

 
0 
балів Позначено неправильна послідовність відповідей 

   

Максимальна кількість балів за завдання Рівня ІV становить 1 бал. 
Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань  усіх рівнів 
становить 12 балів. 
Оцінювання тестових робіт проводиться за такою шкалою:  
Кількість набраних балів Оцінка за роботу 

  

1 1 
  

2 2 
  

3 3 
  

4 4 
  

5 5 
  

6 6 
  

7 7 
  

8 8 
  

9 9 
  

10 10 
  

11 11 
  

12 12 
  

 
Критерії оцінювання проектів . 

За основи критерії оцінювання проектів  : 
• Значущість та актуальність обраної теми  
• Інформативність  
• Повнота розкриття теми 
• Естетичність оформлення  
• Колективність (при роботі в групах)  
• Презентація та захист роботи  
• Власне оцінення досвіду 

 
Під час ознайомленням з роботою звертається увага на те, щоб перші 

чотири пункти обов’язково певною мірою прослідковувались у поданій 
учнями роботі, лише після цього, учні можуть перейти до її захисту. 

Всі ці пункти повинні мати у собі підпункти, які розширюють 
можливості адекватного та повного оцінення учнівської роботи. Учнівські 
проєкти доцільно оцінювати комплексно. 

Наприклад, загальна кількість балів за роботу - 100 балів, що відповідає 
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12 балам. 
 

Шкала оцінювання: 
 

Бали Оцінка  31-40 7 
     

81-100 12  25-30 6 
     

71-80 11  21-26 5 
     

61-70 10  16-20 4 
     

51-60 9  11-15 3 
     

41-50 8  2-10 2 
     

 
Можливі критерії оцінювання у балах: 

1. Значущість і актуальність описаної теми. ( max.- 2 балів) 
• якого масштабу являє собою дана проблема: (всесвітнього, 

всеукраїнського, місцевого.); (0-1бали) 
• адекватність висунутих проблем їх тематиці. (0-1бали) 

 
2. Інформативність. ( max.- 35 бали) 

• практична можливість застосування; 
(0-20 балів) 

• важливість зібраної інформації для висвітлення теми; (0-10бали) 
• достовірність інформації; (0-3бали) 
• джерела отримання інформації; (0-2бали) 

 
3. Повнота розкриття теми. ( max.- 26 балів) 

• охоплення при розкритті теми важливих понять; (0-5бали) 
• змістовність та інформативність кожного розділу; (0-5бали) 
• достатність зібраних матеріалів, необхідних для висновків з даної 

теми; (0-5бали) 
• логічність викладення матеріалу; (0-5бали) 
• рівень зрозумілості викладеного матеріалу для виконня; (0-5бали) 
• життєва компетентність. (0-1бали) 

 
4. Естетичність оформлення. ( max.- 6 балів) 

• вживання термінології; (0-2бали) 
• написання роботи державною мовою; (0-1бали) 
• цензурність написання роботи; (0-1бали) 
• законність висвітлених теорій та практик. (0-2бали) 

 
5. Колективність (при роботі у групах). ( max.- 10 балів) 

• активність кожного учасника; (0-2бали) 
 

Укладачі: вчителі фізичної культури РАЛ “Престиж”                   Горечко В. З. 
                                                                                                              Совко А.І. 
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