
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ПРИРОДОЗНАВСТВА 

1. Інструменти, процедура і правила оцінювання з природознавства

 Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною 

системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 

відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти, затвердженим наказам МОН України від 

13.04.2011 року та наказу МОН України від 21.08.2013 року №1222. 

     В ході вчення курсу природознавства здійснюється поточне, тематичне, 

семестрове та річне оцінювання.  

Згідно з навчальною програмою, під час визначення рівня навчальних 

досягнень з природознавства в ході поточного оцінювання оцінюється: 

1) рівень оволодіння теоретичними знаннями в ході усної відповіді;

2) рівень умінь використовувати теоретичні знання під час виконання

вправ різного типу.

3) рівень володіння практичними вміннями та навичками під час

виконання практичних робіт, проєктів.

Поточне оцінювання набутих компетентностей впродовж вивчення теми 

може здійснюватись на спеціально відведеному занятті  у формі 

тестування. 

Тематичне оцінювання з природознавства здійснюється наприкінці 

вивчання теми на основі поточного оцінювання, практичних робіт, 

проєктів. Вирішальною оцінкою  при виставленні тематичної оцінки є 

результат виконання письмового тестування. 

Відсутність учня на тестуванні вважається академічною заборгованістю і 

має бути ліквідована учнем в позаурочний час. Відсутність учня на 

практичній роботі академічною заборгованістю не вважається. 

Якщо учень (учениця) був (ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення 

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 

виставленні впродовж семестру. При цьому враховуються динаміка особистих 

навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, 

важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Семестрова 
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оцінка виставляється не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до закінчення 

семестру. Допускається коригування  семестрової оцінки. 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 не були атестовані, звертаються до 

директора закладу 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 природознавства, як правило, є середнім 

арифметичним семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річне 

оцінювання коригуванню не підлягає. 

   

2. Критерії оцінювання усних відповідей з природознавства                                 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

1 
Учень (учениця) за допомогою вчителя розрізняє окремі 

тіла і явища природи 

2 

Учень (учениця) за допомогою вчителя називає окремі 

факти програмового матеріалу; користуючись підручником 

знаходить визначення наукових понять 

3 

Учень (учениця) за допомогою вчителя або з 

використанням підручника (робочого зошита) називає 

окремі факти уявлення, наводить приклади окремих тіл і 

явищ природи, фрагментарно описує їх  

Середній 

4 

Учень (учениця) з допомогою вчителя дає визначення 

окремих понять, фрагментарно характеризує тіла і явища 

природи; за допомогою вчителя знаходить необхідну 

інформацію у підручнику (зошиті) для виконання 

елементарного завдання 

5 

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, 

здатний з помилками й неточностями дати визначення 

понять, описує тіла та явища природи за типовим планом, 

допускаючи неточності; проводить спостереження, за 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

допомогою вчителя виконує досліди та описує їх 

результати 

6 

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних 

положень навчального матеріалу, характеризує тіла і явища 

природи із незначними неточностями; досліди проводить з 

допомогою вчителя, не пояснюючи їх результатів; за 

вказівкою виконує завдання у малій групі співробітництва 

Достатній 

7 

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал 

із незначними порушеннями послідовності; розкриває 

властивості тіл і явищ природи, допускаючи неточності; 

пояснює відповідь прикладами з підручника; за зразком 

виконує завдання; проводить та описує природничо-

наукові спостереження; самостійно проводить досліди, 

описує їх результати 

8 

Учень (учениця) самостійно, послідовно відтворює 

навчальний матеріал з окремими неточностями; з 

допомогою вчителя формулює висновки, аналізує, 

встановлює найсуттєвіші зв’язки і залежність між тілами 

живої і неживої природи, явищами, фактами, процесами; 

застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; 

проводить досліди, пояснює їх суть; виконує завдання у 

малій групі співробітництва 

9 

Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал, 

для пояснення використовує загальновідомі докази; 

застосовує знання у стандартних ситуаціях, при виконанні 

практичних робіт і завдань, проведенні досліджень; 

аналізує і систематизує інформацію; проводить досліди в 

школі та вдома, пояснює та оформляє їх результати; 

знаходить необхідну інформацію в довідникових виданнях 

Високий 10 

Учень (учениця) усвідомлено відтворює навчальний 

матеріал; аргументовано пояснює свої відповіді на 

прикладах з підручника та з власного досвіду; аналізує і 

розкриває суть явищ природи; узагальнює та систематизує 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

інформацію на основі вивчених закономірностей і понять, 

робить висновки; вміє прицювати зі схемами, малюнками, 

картографічним матеріалом, атласами, визначниками; 

здійснює природничо-наукові спостереження, проводить 

дослідження, обгрунтовано пояснює їх результати та 

застосовує у практичній діяльності; усвідомлено 

використовує вивчену природничо-наукову лексику в 

самостійних усних повідомленнях 

11 

Учень (учениця) має глибокі знання про різноманіття тіл і 

явищ природи; встановлює зв’язки з раніше вивченим; 

розкриває взаємозв’язки між живою і неживою природою 

на основі загальних закономірностей; аргументовано 

використовує отримані знання у різних ситуаціях; 

проводить досліди, зіставляє їх результати; усвідомлює 

значення та висловлює власне ставлення до охорони 

навколишнього середовища; уміє знаходити, аналізувати й 

застосовувати додатково природознавчу інформацію; 

організовує роботу у малій групі співробітництва 

Високий 12 

Учень (учениця) має системні, міцні знання про 

закономірності природи та місце людини у ній, 

усвідомлено використовує їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях; уміє самостійно аналізувати, 

оцінювати, узагальнювати природознавчий матеріал; 

самостійно проводить природничо-наукові спостереження, 

досліди, вимірювання, оформляє результати; вміє 

користуватися лабораторним обладнанням, 

вимірювальними і збільшуваними приладами; застосовує 

знання про природу у повсякденному житті, оцінює рівень 

безпеки навколишнього середовища як сфери 

життєдіяльності; бере участь у дискусіях, вирішенні 

проблемних питань; знаходить та використовує додаткові 

джерела інформації для виконання навчального завдання; 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

уміє приймати рішення, аргументувати власне ставлення 

до різних поглядів та об’єктів вивчення 

 

 

3. Оцінювання комбінованої контрольної роботи з природознавства 

 

 

№з/п  

 

               Види 

завдань 

 

Кількість 

завдань 

 

Кількість 

балів за 

кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 Завдання на перевірку 

знань про предмети і 

явища природи, їх 

взаємозв’язки і 

залежності між ними 

    

 

    3 

 

 

1 бал 

 

 

3 бали 

    2 Завдання на перевірку 

умінь виконувати різні 

види навчально-

пізнавальних дій щодо 

об’єктів природи та 

інформації про них 

 

 

 

        1 

 

 

 

1 бал 

 

 

 

1 бал 

3 Завдання на перевірку 

умінь оцінювати 

об’єкти природи, а 

також власну 

поведінку та інших 

людей серед природи 

 

 

    2 

 

 

1 бал 

 

 

2 бали 
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4 Завдання на перевірку 

умінь застосовувати 

набуті знання і 

навички у своєму 

повсякденному житті 

 

 

    2   

 

 

1 бал 

 

 

2 бали 

5 Завдання на перевірку 

досвіду емоційно-

ціннісного ставлення 

до навколишнього 

світу і природи, до 

різноманітних видів 

діяльності 

 

 

 

        1 

 

 

 

   2 бали 

 

 

 

       2 бали 

6 Завдання на перевірку 

умінь творчого 

застосування набутих 

природничих знань і 

способів діяльності в 

змінених ситуаціях 

 

 

 

        1 

 

 

 

   2 бали 

 

 

 

       2 бали 

  

                 Разом 

 

       10 

 

        - 

 

      12 балів 

 

      Оцінювання тестової самостійної роботи з природознавства 

 

№ 

з/п 

            

          

 

            Види завдань 

 

 

Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за 

кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

 

 

Максимальна 

кількість 

балів 

 

    1 
Завдання закритого типу з 

вибором однієї відповіді 

серед трьох пропонованих 

варіантів 

 

        3 
 

      1 бал 

 

    3 бали 

  

   2 

Завдання відкритого типу 

на встановлення 

 

        2 

 

     2 бали 

 

    4 бали 
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послідовності або 

відповідності між 6 

компонентами 

 

  3 

Завдання відкритого типу 

з короткою відповіддю 

 

         1 

 

     2 бали 

 

      2 бали 

 

  4 

Завдання відкритого типу 

з розгорнутою відповіддю 

  

         1 

 

     3 бали 

 

      3 бали 

           

                   Разом 

 

         7 

 

           - 

 

     12 балів 
 

 

4. Оцінювання практичних  робіт 

При оцінюванні практичних  робіт враховується: 

– обсяг виконання завдань роботи; 

– наявність помилок, їх кількість;  

– оформлення роботи (порядок оформлення, охайність тощо); 

– для практичних та проєктних робіт наявність і зміст звіту про роботу; 

– рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання 

висновків. 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

1 

Учень (учениця) за допомогою вчителя, 

використовуючи робочий зошит чи підручник, розпізнає й 

називає природничі терміни.  

2 

Учень (учениця) за допомогою вчителя фрагментарно 

виконує практичну роботу без оформлення. Намагається 

дати характеристику природного об'єкта чи явища на 

елементарному рівні. 

3 

Учень (учениця) за інструкцією з допомогою вчителя 

фрагментарно виконує практичну роботу без належного 

оформлення. Допускає значні неточності в 

спостереженнях, заповненні таблиць під час вивчення 

природних об'єктів і явищ.  
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Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Середній 

4 

Учень (учениця) за інструкцією з допомогою вчителя 

виконує практичну роботу з неповним оформленням. 

Виявляє елементи допитливості та спостережливості, 

розпізнає більшість об'єктів, які вивчаються, і відтворює 

матеріал на елементарному рівні.  

5 

Учень (учениця) за інструкцією з допомогою вчителя 

виконує практичну роботу, частково оформлює її. Логічно 

відтворює значну частину матеріалу, елементарно 

заповнює таблиці, схеми.  

 6 

Учень (учениця) за інструкцією з допомогою вчителя 

виконує роботу, оформляє її без висновків. Робить 

елементарні порівняння, виявляє основні риси, 

особливості живих об'єктів, явищ, розв'язує прості типові 

задачі.  

Достатній 

7 

Учень (учениця) за інструкцією виконує роботу, 

звертаючись за консультацією до вчителя, робить неповні 

висновки з допомогою вчителя. Починає усвідомлювати 

мету роботи, встановлює й описує причинно-наслідкові 

зв'язки. Оперує основними поняттями й термінами.  

8 

Учень (учениця) за інструкцією виконує роботу, 

звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє її, 

робить неповні висновки. Правильно, за планом, 

проводить спостереження, відображаючи особливості 

живого об'єкта, процесів, що в ньому відбуваються. 

Робить висновки, узагальнення, вільно аргументуючи 

будову та функції, пристосування живих об'єктів та їх 

складових частин.  

9 

Учень (учениця) за інструкцією самостійно старанно 

виконує роботу, оформлює її, робить нечітко 

сформульовані висновки, самостійно правильно 

аргументує особливості природних об'єктів і явищ, 

вирішує стандартні ситуації, аналізує хід спостережень, 

бачить правильні наслідкові зв'язки між будовою та 

функціями живих об'єктів. 
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Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Високий 

10 

Учень (учениця) за інструкцією виконує роботу, 

оформлює її, робить чітко сформульовані висновки й 

узагальнення. Вільно застосовує більшість природничих 

понять, здійснює класифікацію природних об'єктів, явищ. 

Проявляє повні, глибокі знання, використовує їх у 

практичній діяльності.  

11 

Учень (учениця) за інструкцією ретельно виконує 

роботу, оформлює її, робить логічно побудовані висновки 

й узагальнення. Чітко розуміє суть природних процесів. 

Вільно аналізує будову й функції живого у зв'язку з 

впливом зовнішнього середовища. Визначає причинно-

наслідкові зв'язки, володіє прийомами роботи з 

додатковими джерелами інформації.  

12 

Учень (учениця) ретельно свідомо виконує, роботу, 

оформлює її; аналізує, робить самостійно обгрунтовані 

висновки. Усвідомлено обирає форми, методи, засоби, 

прийоми досягнення поставленої навчальної мети. 

Використовує додаткові джерела інформації для 

розв'язання поставлених питань. Уміє виокремити 

проблему й визначити шляхи її розв'язання. 

 

5. Оцінювання проєктів 

За основні критерії оцінювання проєктів вважаю потрібними взяти такі: 

 Значущість та актуальність обраної теми 

 Інформативність 

 Повнота розкриття теми 

 Доказовість 

 Естетичність 

 Колективність (при роботі в групах) 

 Презентація та захист роботи 

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

п’ять пунктів 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 

12 балам. 

Шкала оцінювання: 

Бали Оцінка 

81-100 12 

71-80 11 

61-70 10 

51-60 9 

41-50 8 

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 описаної теми. ( max.- 3 балів) 

 якого масштабу являє собою дана проблема: (всесвітнього, 

всеукраїнського, місцевого, не має розголосу); (0-2бали) 

  адекватність висунутих проблем їх тематиці. (0-1бали) 

2. Інформативність. ( max.- 33 бали) 

 практична можливість застосування способів вирішення;  

(0-20 балів) 

 важливість зібраної інформації для висвітлення теми; (0-4бали) 

 достовірність інформації; (0-2бали) 

 джерела отримання інформації; (0-1бали) 

 перевірка одних джерел іншими або практичне підтвердження; 

(0-1бали) 
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 способи вирішення проблеми, що висвітлюється; (0-2бали) 

 законність способу вирішення. (0-1бали) 

3. Повнота розкриття теми. ( max.- 16 балів) 

 охоплення при розкритті теми важливих понять; (0-2бали) 

 змістовність та інформативність кожного розділу; (0-2бали) 

 достатність зібраних матеріалів, необхідних для висновків з даної 

теми; (0-2бали) 

 логічність викладення матеріалу; (0-2бали) 

 рівень зрозумілості викладеного матеріалу для читачів; (0-2бали) 

 висновки, які слідують з кожного розділу; (0-2бали) 

 рівень залучення знань з інших областей; (0-2бали) 

 життєва компетентність. (0-2бали) 

4. Доказовість. ( max.- 9 балів) 

 використання  надійних джерел інформації; (0-2бали) 

 підтвердження  інформації кожного з розділів; (0-2бали) 

 теоретичні та ймовірні висновки під час роботи; (0-1бали) 

 практично-дослідницькі результати; (0-2бали) 

 підтвердження наочними матеріалами; (0-2бали) 

5. Естетичність оформлення. ( max.- 8 балів) 

 вживання хімічної термінології; (0-2бали) 

 написання роботи державною мовою; (0-1бали) 

 цензурність написання роботи; (0-1бали) 

 коректність використаних методів дослідження; (0-2бали) 

 законність висвітлених теорій та практик. (0-2бали) 

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

 активність кожного учасника; (0-2бали) 

 колективний вибір роботи; (0-2бали) 

 рівномірний розподіл роботи; (0-2бали) 

 наявність зацікавлених у проєкті помічників; (0-2бали) 
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 взаємодопомога. (0-2бали) 

7. Презентація, захист роботи. (max.- 14 балів) 

 активність кожного учасника проекту відповідно до його 

індивідуальних можливостей; (0-2бали) 

 доведеність рішень, що приймаються; (0-2бали) 

 уміння аргументувати свої висновки; (0-2бали) 

 уміння зацікавити опонентів; (0-2бали) 

 вільне володіння матеріалами проекту; (0-2бали) 

 організованість, артистизм; (0-2бали) 

 рівень спілкування. (0-2бали) 

8. Власне оцінення досвіду. ( max.- 7 балів) 

 рівень організації групи (0-2бали) 

 рівень висвітлення теми (0-1бали) 

 рівень аргументації роботи (0-1бали) 

 рівень значущості роботи (0-3бали) 

 

 

 

Укладач: вчитель природознавства РАЛ «Престиж»  Г.І. Олексійчук
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