
КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

 З  ОСНОВ  ЗДОРОВ'Я 

1. Правила і процедури оцінювання з основ здоров’я.

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною 

шкалою і його результати  позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до наказу МОН 

України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»), затверджених  

наказом МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти». 

В ході вивчення курсу основ здоров’я здійснюється поточне, тематичне, 

семестрове та річне оцінювання. 

Згідно з навчальною програмою, під час визначення рівня навчальних досягнень з 

основ здоров’я в ході поточного оцінювання оцінюється: 

- рівень володіння теоретичними знаннями в ході усної відповіді;

- рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв’язування ситуаційних

завдань;

- підвищення рівня знань про здоров’я і безпеку життєдіяльності, здоровий спосіб

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

- набуття навичок, що сприяють фізичному, соціальному, духовному та психічному

здоров’ю;

- позитивне ставлення до здорового способу життя

- щонайвище оцінюються: самостійний аналіз учнями інформації щодо збереження

життя і здоров’я, правильний вибір вчинків та поведінки, конструктивне

вирішення конфліктних ситуацій.

Оцінювання здійснюється у процесі систематичного вивчення результатів навчальної 

роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної 

(індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота), 

виконання проєктів. 

Тематичне оцінювання з основ здоров’я здійснюється наприкінці вивчення теми на 

основі поточного оцінювання та результату тематичного тестування. 

Якщо учень (учениця) був (була) 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) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її 

вивчення. Семестрова оцінка виставляється не пізніше, ніж за 5 календарних днів до 

закінчення семестру. Коригування семестрової оцінки допускається. Для 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 ІІ семестр, річна оцінка 

виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року. Річна оцінка з основ здоров’я, як 
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правило, є середнім арифметичним семестрових або скоригованих семестрових оцінок. 

Річне оцінювання коригуванню не підлягає. 

 

1. Критерії оцінювання усних відповідей учнів  з основ здоров’я. 

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності 

виокремлюються чотири рівня навчальних досягнень учнів: початковий, середній, 

достатній, високий. 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

  

І. 

Початковий 

1 Учень (учениця) за допомогою вчителя може назвати окремі поняття, 

що стосуються здоров'я та безпеки життєдіяльності 

2 Учень (учениця) має уявлення про елементарні поняття здорового 

способу життя й безпечної поведінки. За допомогою вчителя або з 

використанням підручника (робочого зошита) відтворює окремі 

факти навчального матеріалу 

3 Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням 

підручника (робочого зошита) фрагментарно відтворює елементарні 

поняття про здоровий спосіб життя. Під керівництвом і контролем 

учителя епізодично виконує практичні дії, що формують безпечну 

поведінку. Повторює оцінні судження інших без достатнього 

осмислення 

  

ІІ. Середній 

4 Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням 

підручника (робочого зошита) дає визначення окремих понять; 

частково характеризує ознаки здоров'я та безпечної поведінки; за 

допомогою вчителя виконує елементарні практичні дії, пов'язані з 

формуванням здорового способу життя й безпечної поведінки 

5 Учень (учениця) самостійно дає визначення окремих понять; за 

допомогою вчителя або з використанням підручника (робочого 

зошита) відтворює навчальний матеріал, характеризуючи ознаки 

здоров'я, шляхи та методи його зміцнення та збереження життя. 

Повторює почуті від інших найпростіші оцінні судження про 

здоровий спосіб життя й безпечної поведінки 

6 Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює навчальний 

матеріал; за допомогою вчителя розв'язує прості типові навчальні 

ситуаційні задачі; характеризує окремі ознаки здоров'я, наводить 

прості приклади дій про збереження здоров'я. За допомогою 

інструкції та консультації вчителя виконує практичні дії, пов'язані з 

формуванням життєвих навичок здорового способу життя й безпечної 

поведінки. Пояснює найпростіші оцінні судження про здоровий 

спосіб життя й безпечної поведінки 

  

ІІІ. Достатній 

7 Учень (учениця) загалом самостійно відтворює навчальний матеріал, 

розкриває суть понять; розв'язує прості типові ситуаційні задачі. 

Характеризує ситуації, що містять загрозу й потребують практичних 

дій. Висловлює окремі оцінні судження про стан здоров'я, поведінку 

в різних ситуаціях, свою та інших, міжособистісні стосунки 

8 Учень (учениця) самостійно відповідає на поставлені запитання; дає 

порівняльну характеристику явищам і процесам, які характеризують 

здоров'я. Визначає засоби, які необхідно використовувати у 

виконанні практичних дій. Обґрунтовує свої оцінні судження про 
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здоровий спосіб життя й безпечної поведінки, спираючись на 

предметні знання та усталені норми 

9 Учень (учениця) відтворює інформацію, відповідає на поставлені 

запитання; самостійно розв'язує стандартні ситуаційні завдання; 

пояснює зміст і послідовність операцій, що входять до складу 

практичних дій; за допомогою вчителя встановлює причинно-

наслідкові зв'язки, робить нечітко сформульовані висновки; свідомо 

приймає рішення; володіє навичками самоконтролю 

  

ІV. Високий 

10 Учень (учениця) обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені 

навчальною програмою курсу; самостійно аналізує та розкриває суть 

явищ і процесів, що характеризують здоровий спосіб життя; 

узагальнює, систематизує, установлює причинно-наслідкові зв'язки; 

користується джерелами додаткової інформації. За допомогою 

вчителя розв'язує нестандартні ситуації; виконує практичні дії щодо 

здорового способу життя й безпечної поведінки, формулює висновки 

про конкретну оздоровчу діяльність; свідомо користується правилами 

здорового способу життя й безпечної поведінки. Висловлює оцінні 

судження про стан здоров'я власного й інших, поведінку свою та 

інших, міжособистісні стосунки 

11 Учень (учениця) логічно, усвідомлено відтворює навчальний 

матеріал в межах навчальної програми курсу; самостійно аналізує й 

розкриває закономірності явищ і процесів, що характеризують 

здоровий спосіб життя й безпечної поведінки, їх сутність; установлює 

й обґрунтовує причинно-наслідкові зв'язки; аргументовано переконує 

в необхідності виконання дій щодо здорового способу життя й 

безпечної поведінки; самостійно користується джерелами 

додаткової інформації. Аналізує та обґрунтовує оцінні судження про 

стан здоров'я власного й інших, наслідки своїх дій, поведінку свою та 

інших 

12 Учень (учениця) свідомо відтворює й розуміє навчальну інформацію 

за програмою курсу; може вести дискусію з конкретного питання 

здорового способу життя й безпечної поведінки з використанням 

знань суміжних програм; самостійно оцінює та характеризує 

різноманітні явища та процеси, які розкривають сутність здорового 

способу життя й безпечної поведінки; самостійно користується 

різними джерелами інформації, у тому числі й рекомендованими 

вчителем. Розв'язує проблемні завдання; має здоров'язберігаючі 

життєві навички; вибирає безпечний варіант розв'язання 

нестандартної ситуації; визначає мету своїх дій і знаходить 

альтернативні та вибирає й обґрунтовує оптимальні шляхи її 

досягнення; оцінює тимчасові та довгострокові наслідки вибраного 

варіанту; робить обґрунтовані висновки. Виявляє особисту позицію 

щодо здорового способу життя й безпечної поведінки. Обґрунтовує 

цінність набутих знань і сформованих розумових і практичних умінь і 

життєвих навичок для власного здоров'я 

  

2.  Критерії оцінювання письмових (самостійних) робіт з основ здоров’я: 

Робота  складається з 2  рівнозначних завдань, за кожне з яких максимальна оцінка 6 

балів.  Оцінювання завдань: 

0 балів Відповідь відсутня 

Рів
не
нс
ьки
й а
ка
де
міч
ни
й л
іце
й П
ре
сти
ж



1 бал Відповідь на запитання нечітка, незрозуміла 

2 бали Відповідь на запитання  фрагментарна, не розкрита суть поняття 

3 бали Суть питання розкрито частково, з допущенням помилок 

4 бали Відповідь присутня, нечітко сформульовані висновки 

5 балів Відповідь правильна, вичерпна, обгрунтована 

6 балів Відповідь правильна, обгрунтована, пояснено закономірність процесів, 

розкрито причинно-наслідкові зв’язки 

 

3. Оцінювання проєктів 

За основні критерії оцінювання проєктів  беру показники: 

- Значущість та актуальність обраної теми; 

- інформативність 

- Повнота розкриття теми 

- Доказовість 

- Естетичність 

- Колективність (при роботі в групах) 

- Презентація та захист роботи 

- Власна оцінка досвіду 

Під час ознайомлення з роботою важливо, щоб перші 5 пунктів обов’язково певною 

мірою прослідковувалися у поданій учнями роботі, далі учні можуть перейти до її 

захисту. 

Всі пункти мають мати у собі підпункти, які розширюють можливість повного 

оцінення учнівської роботи. Проєкти оцінюються комплексно. 

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

Шкала оцінювання 

31-40 7 

25-30 6 

21-26 5 

16-20 4 

11-15 3 

2-10 2 

 

 Можливі критерії оцінювання у балах: 

1. Значущість і актуальність обраної теми (макс.- 3 бали) 

- Масштаб проблеми (всесвітня, всеукраїнська, місцева, не має розголосу)     -  0-2 б 

- Адекватність висунутих проблем їх тематиці       -  0-1 б 

2. Інформативність (макс. – 33 бали) 

- Практична можливість застосування способів вирішення    - 0-20 б 

Бали оцінка 

81-100 12 

71-80 11 

61-70 10 

51-60 9 
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- Важливість зібраної інформації для висвітлення теми    - 0-4 б 

- Достовірність інформації         - 0-2 б 

- Джерела отримання інформації        - 0-1 б 

- Перевірка одних джерел іншими або практичне підтвердження   - 0-1 б 

- Способи вирішення проблеми, що висвітлюється     - 0-2 б 

- Законність способу вирішення        - 0-1 б 

3. Повнота розкриття теми (макс. – 16 балів) 

- Охоплення при розкритті теми важливих понять     - 0-2 б 

- Змістовність та інформативність кожного розділу     - 0-2 б 

- Достатність зібраних матеріалів, необхідних для висновків з даної теми - 0-2 б 

- Логічність викладення матеріалу       - 0-2 б 

- Рівень зрозумілості викладеного матеріалу для читача    - 0-2 б 

- Висновки, які слідують з кожного розділу      - 0-2 б 

- Рівень залучення знань з інших предметів      - 0-2 б 

- Життєва компетентність         - 0-2 б 

4. Доказовість (макс. – 9 балів) 

- Використання надійних джерел інформації        0-2 б 

- Підтвердження інформації кожного розділу      - 0-2 б 

- Теоретичні та ймовірні висновки під час роботи     - 0-1 б 

- Практично-дослідницькі результати       - 0-2 б 

- Підтвердження наочними матеріалами      - 0-2 б 

5. Естетичність оформлення (макс. – 8 балів) 

- Вживання термінології основ здоров’я      - 0-2 б 

- Написання роботи державною мовою       - 0-1 б 

- Цензурність написання роботи        - 0-1 б 

- Коректність використання методів дослідження     - 0-2 б 

- Законність висвітлених теорій та практик      - 0-2 б 

6. Колективність (при роботі у групах)  (макс. – 10 балів) 

- Активність кожного учасника         - 0-2 б 

- Колективний вибір роботи        - 0-2 б 

- Рівномірний розподіл роботи        - 0-2 б 

- Наявність зацікавлених у проєкті помічників     - 0-2 б 

- Взаємодопомога          - 0-2 б 

7. Презентація, захист роботи  (макс – 14 балів) 

- Активність кожного учасника проєкту      - 0-2 б 

- Доведеність рішень, що приймаються       - 0-2 б 

- Уміння аргументувати свої висновки       - 0-2 б 

- Уміння зацікавити опонентів        - 0-2 б 

- Вільне володіння матеріалами проєкту      - 0-2 б 

- Організованість, артистизм        - 0-2 б 

- Рівень спілкування         - 0-2 б 

8. Власна оцінка досвіду (макс. – 7 балів) 

- Рівень організації групи         - 0-2 б 

- Рівень висвітленості теми        - 0-1 б 

- Рівень аргументації роботи        - 0-1 б 

- Рівень значущості роботи        - 0-3 б  

 

                                     Укладач: учитель основ здоров’я РАЛ «Престиж» І.М.Власюк 
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