Додаток 2
до наказу МОН України
від 21.08.2013 №1222
Вступ
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені
відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392
«Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»
та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої
освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304.
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають
чинності поетапно:
у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/14 навчального року;
у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/15 навчального року;
у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/16 навчального року;
у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2016/17 навчального року;
у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2017/18 навчального року.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12бальною шкалою.
Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних
досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за предметами.
Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються
чотири рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.
І початковий рівень, коли у результаті вивчення навчального матеріалу учень:
• називає об’єкт вивчення (правило, вираз, формули, геометричну фігуру, символ
тощо), але тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис,
характеристика) запропонована йому безпосередньо;
• за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.
ІІ середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у
процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.
ІІІ достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних
ситуаціях, вміє виконувати певні операції, загальна методика і послідовність (алгоритм)
яких йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.
IV високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього
ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому
раніше розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.
Кожен наступний рівень вимог включає вимоги до попереднього, а також додає нові.
Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної
роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної (
індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійна робота,
контрольна робота, тематична контрольна робота, тестування, та інші).
Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних
досягнень учнів за погодженням з місцевим органом управління освітою. При цьому
оцінки за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали
відповідно до цих критеріїв.

З метою підвищення мотивації учнів до навчання, формування ключових
компетентностей, підвищення об'єктивності оцінювання впродовж всього періоду
навчання, градації значущості балів за виконання різних видів робіт можна
застосовувати рейтингову систему оцінювання.
Основи здоров’я
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
оцінюван
ня

Характеристики навчальних досягнень
Називає (елементи, складові, принципи, предмети, явища 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
1. Знання 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)
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
2. Уміння мислити, аналізувати і оцінювати нові/частково змінені ситуації, адекватно
і навички 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)

Позитивні ставлення (демонструє усвідомлення цінності і переваг
здорового і безпечного способу життя для себе та оточуючих)
3.
Позитивні наміри (демонструє психологічну налаштованність на
Мотиваці дотримання правил здорового способу життя і безпечної життєдіяльності)
я
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
ьу
конкретни
х
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
навчаль
них
досягне Ба
Характеристики навчальних досягнень
нь та їх ли
узагаль
нені
ознаки
Початк
овий
✓
Знання:
Називає
Відтвор
ює

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

✓
Уміння:
Відтвор
ює
елемент
и
Середні
й
✓
Знання:
Називає
Відтвор
ює
Пояснює
✓
Уміння:
Відтвор
ює
Частков
о
застосов
ує
✓
Мотива
ція:
Позитив
ні
ставленн
я
✓
Реальна
поведін
ка:
Частков
о
здоровя’
язбе
режувал
ьна

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

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
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

6

Достатн
ій
✓
Знання:
Називає
Пояснює
Аналізує
✓
Уміння:
Відтвор
ює
Застосов
ує
✓
Мотива
ція:
Позитив
ні
ставленн
я
Позитив
ні
наміри
✓
Реальна
поведін
ка:
Здоров’я
збе
режувал
ьна

7

8

9

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

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
Учень (учениця) самостійно відтворює програмовий матеріал,
аргументовано пояснює його на прикладах з підручника та власного
досвіду; аналізує причиновонаслідкові 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

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
✓
Знання: 10 оцінює різну інформацію щодо здоров’я і безпеки, несистематично
користується додатковими джерелами інформації за окремими темами;
Називає
за незначної допомоги вчителя застосовує здоров’язбережувальні уміння
Пояснює
і навички в нестандартних ситуаціях; виявляє позитивні наміри щодо
Аналізує
власного здоров’я і власної поведінки в нестандарних ситуаціях;
Оцінює
дотримується правил здорового способу життя
Високи
й

Учень (учениця) оперує програмовим матеріалом, пояснює, аналізує й
оцінює значимість набутих знань для власного здоров’я; аналізує
✓
нестандартні ситуації, встановлює причиннонаслідкові зв’язки, робить
Уміння:
висновки, пропонує варіанти обґрунтованих рішень; оцінює різну
Відтвор
інформацію щодо здоров’я і безпеки, користується додатковими
ює
11
джерелами інформації; самостійно застосовує здоров’язбережувальні
Застосов
уміння і навички в нестандартних ситуаціях; виявляє наполегливість і
ує
рішучість щодо власного здоров’я і власної поведінки в нестандартних
Розвиває
ситуаціях; дотримується правил здорового способу життя, переконує
інших вести здоровий спосіб життя
✓
Мотива
Учень (учениця) оперує програмовим матеріалом, пояснює, аналізує й
ція:
оцінює значимість набутих знань для власного здоров’я і для здоров’я
Позитив
інших; аналізує нестандартні ситуації, встановлює причиннонаслідкові
ні
зв’язки між складовими здоров’я та його чинниками, робить висновки,
ставленн
узагальнення, самостійно приймає обгрунтовані рішення; оцінює різну
я
інформацію щодо здоров’я і безпеки, поширює інформацію, отриману з
Позитив
додаткових джерел; застосовує здоров’язбережувальні уміння і
ні
навички в нестандартних ситуаціях з елементами творчості; виявляє
наміри
наполегливість і рішучість щодо власного здоров’я та здоров’я інших,
Рішучіст
власної поведінки та поведінки інших у нестандартних ситуаціях;
ь
дотримується правил здорового способу життя, залучає інших до
12
здорового способу життя
✓
Реальна
поведін
ка:
Здоров’я
збере
жувальн
а
Адвокац
ійна
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.

