
Фізична культура. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної групи за показником 

навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень (низький, 

середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання 

рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах (таблиця). 

Критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

Показники 

навчальних 

нормативів 

Бали 

Учень (учениця) має фрагментарні 

уявлення з предмета; розрізняє та 

виконує відповідно до вимог лише 

елементи фізичних вправ 

Низький 1 

Середній 2 

Достатній 3 

Високий 4 

Учень (учениця) виявляє розуміння 

основних положень навчального 

матеріалу, наводить приклади; 

техніка виконання фізичних вправ 

має незначні відхилення від 

встановлених вимог, які аналізуються 

та виправляються з допомогою 

вчителя 

Низький 5 

Середній 6 

Достатній 7 

Високий 8 

Учень (учениця) володіє 

узагальненими, міцними знаннями з 

предмета; має достатню тактичну 

підготовку для виконання навчальних 

завдань; має системні навички 

техніки виконання фізичних вправ, 

що відповідають встановленим 

вимогам 

Низький 9 

Середній 10 

Достатній 11 

Високий 12 

 

   Таким чином, кожен учень може отримати накопичувальну кількість 

балів, за рахунок здачі нормативів, наприклад, 7 чи 8 балів та певну бонусну 

кількість балів завдяки особистим досягненням, систематичності, активній 

роботі під час навчального процесу, зайнятості у спортивних гуртках, секціях та 

участі в змаганнях різних рівнів. Відповідно до даної системи критеріїв 



оцінювання, учитель може виставити тематичну оцінку вище, враховуючи не 

лише оцінки за виконання нормативів, а й вищезазначені показники (бонусні 

бали). 

У підготовчій медичній групі (за результатами медичного огляду) 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 здоров’ї). Оцінювання повинно проводитись 

диференційовано. Сутність такого підходу полягає в тому, що учні підготовчої 

групи отримують бали на уроці за теоретичні знання, правильне технічне 

виконання рухових дій, ступінь сприйняття набутих вмінь та навичок. 

Учні, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи (за 

результатами медичного огляду), обов’язково повинні відвідувати основні уроки 

фізичної культури і виконувати щадний рухомий режим та не протипоказані їм 

вправи. Оцінювання таких учнів за урок, семестр, навчальний рік повинно мати 

категорію «зараховано». 

Зазначимо, що 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». 

 

Під час оцінювання  необхідно: 

 здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня умови, які 

відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичного підготовленості, 

стану здоров'я; 

 конкретизувати завдання, визначене змістом даного уроку, за яке учня буде 

оцінено; 

 застосовувати гласність оцінки (своєчасно інформувати учня про оцінку з 

коротким аналізом виконання учнем рухової дії). 

 


