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Вступ. Сьогодні середня загальноосвітня школа знаходиться у стадії принципової 

перебудови: впроваджується в практику середньої загальної освіти профільне навчання,  

вдосконалюється  семестрово-блочно-залікова система (СБЗС), 12-бальна система 

оцінювання особистих навчальних досягнень школярів на основі компетентнісного 

підходу. «Навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині 

суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що 

базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню… 

Компетентності як інтегративний результат навчальної діяльності учнів формуються 

передусім на основі опанування змісту середньої освіти. Виявити рівень такого 

опанування покликане оцінювання» [4, с. 3]. 

Досвід роботи вчителів у режимі СБЗС указує на те, що блочне вивчення предметів, 

п`ятиденний робочий тиждень, спарені уроки, додаткові індивідуальні заняття увійшли в 

практику сучасної середньої школи, а проведення тематичних і підсумкових заліків 

вимагає методичної та дидактичної підтримки з урахуванням інноваційних процесів, які 

відбуваються в середній загальноосвітній школі, а саме: 

1. Учитель та учень – два суб`єкти єдиного навчально-виховного процесу. 

2. Індивідуальний підхід здійснюється на основі психолого-педагогічної діагностики. 

При навчанні школярів учитель управляє потенційними можливостями учнів, розвиває, 

вдосконалює їх. 

3. Диференціація навчання, створення таких дидактичних, організаційних умов, в 

яких є широкий вибір вивчення предмета згідно  здібностей, потреб учня, надання йому 

індивідуальної допомоги. 

4. Умовою успішного самонавчання учнів є: а) висунення школярами перед собою 

мети навчання; б) для досягнення цілісності знань, створення інфомармаційно-

вдосконаленої послідовності навчального матеріалу є його реконструкція, подання його 

блоками в усіх можливих кодах: символічному, числовому, вербальному; в) 

комп`ютерізація навчання. 

5. Особисті навчальні досягнення школярів оцінюються на чотирьох рів-нях: 

початковому, середньому, достатньому, високому. Здійснюється комбіно-ваний 

(критеріальний і тестовий) підхід оцінювання знань школярів. 

Якість проведення тематичних та підсумкових заліків, формування знань, умінь, 

навичок школярів буде гарантовано підвищеною, якщо: 

- по-перше, дати об’єктивну оцінку дидактичного забезпечення середніх 

загальноосвітніх шкіл; 

- по-друге, визначити можливості адаптації дидактичного матеріалу в умовах 

реформування освітніх закладів; 

- по-третє, на основі діяльнісного та системного підходів систематизувати, 

класифікувати, вдосконалити та розширити навчально-дидактичні матеріали. 

Вимоги, яким повинні відповідати дидактичні матеріали: 

1. Допомогати вчителю будувати навчально-виховний процес на суб`єкт-

суб`єктивних відносинах. 

2. Враховувати індивідуально-психологічні особливості школярів. Альтернативні 

завдання повинні надавати можливість учням вільного вибору форми складання 

різнорівневого тематичного та підсумкового заліків. 



3. Комп’ютерні програми повинні працювати і в режимі репетитора, самоконтролю, 

оцінювання навчальних досягнень учня. 

4. Диференційовані завдання повинні збуджувати думку школярів, спонукати їх до 

самонавчання.  

5. Необхідна внутрішня, глибинна реконструкція методичного, дидактичного 

забезпечення. 

6. Для надання можливості школярам працювати самостійно необхідно  розробити 

систему вправ, які б: 

 а) створювали різнорівневі проблемні ситуації для внутрішнього прийняття учнями 

мети своєї діяльності; 

 б) здійснювали поточний, проміжний, підсумковий контроль, кількість варіантів 

повинно бути не менше 15. 

Для ефективного і результативного управління якістю навчання школярів і 

оцінювання їхніх досягнень на початку теми повідомляємо темп її вивчення та критерії 

оцінювання різних видів діяльності (обов`язкових та творчих). Допуском до тематичного 

заліку є відпрацювання всіх видів робіт на уроках або додаткових індивідуальних 

заняттях. До тематичного заліку – цілісного контролю знань з певного блоку предметного 

курсу школярів необхідно  підготувати, спланувавши  навчально-виховний  процес. 

Таке планування дає можливість на першому етапі ознайомити школярів з 

основними поняттями, законами, теоріями; на другому етапі учні вчаться їх розрізняти; на 

третьому – повинні знати визначення; на четвертому – застосовують спочатку в 

стандартних, а потім у творчих ситуаціях, а на п`ятому – свідомо використовують знання 

на практиці. Така послідовність занять становить фізіологічну основу поширення досвіду 

набуття нових знань, умінь. У корі головного мозку на основі вже існуючих безумовних і 

умовних рефлексів утворюються нові тимчасові нервові зв’язки. Нові знання, вміння 

вдосконалюються в процесі діяльності учнів. 

Завдання мають чітку логіко-психологічну структуру, змістовну послідовність. Це 

ретельно продумана система вправ. Вона виключає спонтанність у їх підборі, відповідає 

принципам укрупнення дидактичних одиниць. Між завданнями існують внутрішні суттєві 

зв`язки. Перед учителем виникає питання одержання інформації про якість навчального 

процесу на всіх його етапах, необхідності з`ясування питання доцільності застосування 

методів, засобів навчання; необхідно намітити шляхи подальшого вдосконалення 

навчально-виховного процесу. Контроль допомагає здійснити зворотній зв`язок, швидше 

ліквідувати “прогалини” в знаннях, уміннях школярів і на уроках, і на додаткових 

індивідуальних заняттях негайно. 

Очевидно, що опитування порушує звичайний внутрішній стан школяра: збуджує 

або пригнічує його, порушується функціонування пам`яті, волі, емоцій. До контролю 

вчитель повинен підготувати учнів психологічно, створити у свідомості школярів 

позитивний мотив щодо контролю, щоб в учня була внутрішня потреба визначити 

наскільки він зрозумів навчальний матеріал, яким рівнем навчальних досягнень він 

оволодів. Цього можна досягти, якщо сформувати пізнавальний мотив. Школярі 

вболівають за результати своєї праці, а не лише за оцінку. Це дуже складне для 

практичного вирішення питання. Як свідчать анкетні дані, у більшості школярів завищена 

самооцінка. Завдання вчителя навчити учнів аналізувати результати своєї праці, 

допомогти зрозуміти рівень досягнень, на якому вони знаходяться і допомогти досягти 

більш високих результатів, успіхів у навчанні, яке є єдиним джерелом внутрішніх сил 

школяра, які породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися. 

Запропонований Міністерством освіти і науки України комбінований (критеріальний 

і тестовий) підхід оцінювання ґрунтується на позитивному принципі й оцінюються не 

невдачі учня, а його навчальні досягнення. У зв’язку з цим проводимо такі види 

контролю: діагностуючий, коригуючий, навчальний, поточний, заліки (тематичний, 

підсумковий). 



Діагностуючий контроль – проводять після вивчення теми уроку, на початку 

навчального року на рівні учня, вчителя, адміністрації з метою: 

- якісного визначення рівня підготовки школяра для сприйняття матеріалу. 

Наприклад, перед вивченням теми “Електромагнітна індукція” плануємо перевірити: 

розуміння властивостей магнітного та електричного полів, правило знаходження 

напрямку вектора магнітної індукції (за правилом лівої руки та правилом свердлика); 

поняття: сили струму, ЕРС, індукція магнітного поля; формул: сили Ампера, сили 

Лоренца; 

- уміння розв’язувати задачі у загальному вигляді, перевіряти одиниці вимірювання 

фізичних величин; 

- встановлюємо, наскільки рівень навчальних досягнень школярів співвідноситься з 

їхніми інтелектуальними здібностями; 

- кількісний показник установлює відсотковий факт засвоєння, незасвоєння кожного 

елементу знань на початковому, середньому, достатньому, високому рівнях навчальних 

досягнень. 

На коригуючих додаткових заняттях запрошуються школярі, у яких виявились 

одинакові помилки; розв’язуємо завдання для їх усунення. 

Корегуючий контроль проводиться на рівні учня, вчителя для встановлення на 

скільки усуненні “прогалини” в знаннях школярів. 

Поточний контроль – (самостійна робота учнів, контрольні, лабораторні, практичні 

роботи) проводиться на рівні школяра, вчителя, методичного об`єднання, адміністрації 

для встановлення якості засвоєння знань, формування вмінь, навичок діючих згідно 

програм. Результати поточного контролю використовуємо  для подальшого планування 

навчально-виховного процесу на уроках, додаткових індивідуальних заняттях: 

розвиваючих, навчаючих, корегуючих, створення груп для підготовки до олімпіад, для 

участі у малій акдемії наук. 

Тематичний залік передбачає оцінювання школярів за певний блок, який об’єднує 8 -

10 уроків. 

Підсумковий (семестровий) залік – цілісний контроль знань за весь семестр 

предметного курсу. 

Зазначені вище види контролю проводяться на різних рівнях учня (самоконтроль, 

взаємоконтроль), вчителя, методичного об`єднання, адміністрації.  

Форми проведення контролю: опитування (індивідуальне, групове, фронтальне), 

рецензування, звіт про екскурсію, самостійна робота, тестування, лабораторні і практичні 

роботі, контрольні роботи, співбесіди, опорні конспекти, індивідуальні домашні завдання, 

реферати, повідомлення, олімпіади. 

Велике значення ми приділяємо роботі з підручником, результати якої від-биваються 

у робочому зошиті школяра. Вважаємо, що не можна зменшувати його значення у 

навчально-виховному процесі, адже робочий зошит завжди до-помогав вирішувати 

триєдину мету: навчання, виховання та розвитоку школя-рів, а також і формування 

компетенцій. 

Одним із видів роботи з робочим зошитом є складання опорного конспек-ту. Відомо, 

що психічний діяльності людини притаманно занурення і згортання інформації. Мозок 

працює за принципом голограми. Окремий нейрон містить у собі інформацію про об`єкт, 

як частина голограми. Опорний конспект (ОК) за своєю суттю нагадує голограму, кожна 

точка якої містить певний об`єм інфор-мації. Процес кодування навчальної інформації у 

вигляді ОК нагадує запис ба-гатошарової, трьохмірної голограми. Складання школярами 

ОК: 

- надає їм можливість установити  наскільки глибоко усвідомлена навчальна 

інформація; внутрішній зв`язок між поняттями, явищами, законами тощо; 

- формує навички самостійної роботи з навчальною, додатковою літературою, надає 

допомогу при підготовці до заліків, іспитів, для навчання у вищих навчальних закладах. 



Виходячи із критеріїв оцінювання володіння теоретичними знаннями вважаємо, що:  

- на початковому рівні навчальних досягнень учитель може дати план вивчення теми, 

а школяр складає розгорнутий опорний конспект за підручником; 

- середній рівень навчальних досягнень: школяр виділяє логічні частини тексту 

параграфу, складає за допомогою вчителя, товарищів план до нього, дає відповіді у 

вигляді тез згідно плану щодо характеристики фізичного явища, поняття, закону, теорії, 

досліду, прикладу, може відтворити текст параграфу; 

- достатній рівень навчальних досягнень: за текстом підручника складає структурно-

логічні схеми, подає інформацію у закодованому вигляді, яка відоб-ражає функціональну 

залежність фізичних знань, а при необхідності може вербально її розшифрувати; 

- високий рівень навчальних досягнень: учень виконує дії за попередніми 

критеріями; працює із додатковими джерелами для самостійного встановлення причинно-

наслідкових зв`язків, виявляє творчі здібності, нестандартно підходить до виконання 

завдання. 

Скласти опорний конспект школярам можна запропонувати на таких етапах: під час 

пояснення нового матеріалу, на практичних заняттях, узагальнюючих уроках. 

Порівнюючи свої опорні конспекти, школярі поступово усвідомлюють наскільки глибше 

вони починають розуміти зв`язки між фізичними знаннями. У них поступово формуються 

вміння та навички рефлексивного навчання. 

Планування та оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шка-лою 

підвищує ефективність та результативність навчально-виховного процесу в цілому. 

При блочному викладанні предметів учні вивчають матеріал за семестрами. 

Проведення підсумкових заліків одного часу  за семестр пропонувалось проводити за 

єдиною методикою (усно) з усіх предметів у присутності комісії. Оцінка за підсумковий 

залік вважалась підсумковою за даний курс незалежно від попередніх оцінок. А це ж не 

що інше, як іспит! До нього потрібно школярам підготуватись. Для проведення заліку 

вчитель мав готувати сам білети з 2-3 запитань, таким чином, щоб підготовлений учень 

відповів на них приблизно за 6 хвилин. Учитель не встигав опитати всіх школярів за один 

урок, а решта учнів повинна була  здавати залік на додаткових індивідуальних заняттях 

(ДІЗ). Отже, все це вимагало перевантаження школярів, що поступово могло привести до 

розладу їхньої нервової системи; харчування школярів у більшості родин не скомпенсує 

енергетичні витрати на навчання при такому напруженні. Таким чином, щоб залік не став 

формальною процедурою оцінювання навчальних досягнень учнів виникла необхідність 

відпрацювання методики його проведення. Вважаємо, що доцільно виставляти 

підсумковий залік автоматично, якщо учень при відвідуванні уроків, ДІЗ відпрацював усі 

види робіт, які передбачені навчальним планом. У разі хвороби або інших причин 

відсутності школяра на заняттях учень повинен скласти залік. Учитель може надати йому 

індивідуальну допомогу на ДІЗ. За бажанням школяр може обрати довільно форму заліку: 

письмову, комбіновану або тестування. Залік складається із двох частин: теоретичної та 

практичної. 

При комбінованому звіті учень на теоретичні питання відповідає усно, а у зошиті 

розв`язує задачі. 

На письмовому заліку школяр у письмовій формі відповідає на теоретичні питання і 

розв`язує задачі. 

Тестування оцінює компетенції школяра завдяки стандартизованим завданням на 

рівні: а) відтворення навчальної інформації, б) її розуміння, в) аналізу, синтезу, г) 

узагальнення, систематизації для: встановлення початкового рівня підготовки учнів перед 

вивченням розділу (теми тощо), етапного, поточного, підсумкового контролю. В 

залежності від мети контролю використовуємо індивідуальні або фронтальні різнорівневі 

тести відкритого або закритого типу. 



Завдання відкритого типу не містять готової відповіді, питання формулюємо так: 

“доповніть формулу”, “допишить відповідь”, “закінчіть формулювання закону, означення” 

тощо. Наприклад:  

            - початковий рівень       = /Q1 ; 

            - середній рівень             Т1 = Т2/  ; 

            - достатній рівень            Т2 = [1 – ( A /Q1)]; 

            - високий рівень              встановити залежність між величинами (N, m, q, ,t). 

 Перевіряється знання поняття ККД теплового двигуна, вміння розв`язувати задачі у 

загальному вигліді. Виконуючи завдання цього тесту, школяр на основі володіння 

навчальним матеріалом на початковому рівні відтворює його; оволодіння середнім рівнем 

навчальних досягнень дає можливість учневі розв`язати завдання за зразком, показує, що 

він володіє елементарними вміннями навчальої діяльності (перетворення формул). 

Завдання достатнього рівня констатують, що школяр знає зв`язки, закономірності між 

поняттями ККД теплового двигуна. Правильне розв`язання завдання високого рівня 

показує, що учень має системні знання, вміє застосовувати  їх творчо, вміє самостійно 

оцінити різні ситуації.  

Завдання закритого типу передбачають установлення відповідності між елементами 

знань, із кількості відповідей, знайти одну або декілька правиль-них.  

Наприклад, пропонуємо тестові завдання, які вимагають від школяра відповіді на 

запитання у формі “так”, “ні”. 

Початковий рівень навчальних досягнеь учнів.  

“Перший закон термодинаміки у загальному випадку має такий вигляд:   Q = U” 

Середний рівень навчальних досягнеь учнів. 

 “Чи правильно записав учень, що за поданим на малюнку графіком 1 закон 

термодинаміки можна записати так: Q = А ”. 

 
Достатній рівень навчальних досягнеь учнів. 

 “Чи правильно застосовано 1 закон термодинаміки за поданим на малюнку грфіком? 

Q = А ”. 

 
Високий рівень навчальних досягнеь учнів. 

 “Чи правильно застосовано 1 закон термодинаміки за поданим на малюнку 

графіком? Q = А ”. 

 
На початковому рівні досягнень школяра перевіряється знання стандартно-го запису 

першого закону термодинамііки. Учень сприймає та розуміє навчаль-ний матеріал без 

доказів, логічних операцій, логічних кроків. 



На середньому рівні учень вміє застосовувати 1 закон термодинаміки до ізопроцесів. 

Сформовані прийоми навчальної діяльності дозволили застосувати їх вчасно, а саме: 

школяр відтворює, що на графіку подано ізотермічний про-цес, а потім  - перший закон 

термодинаміки для ізотермічного процесу. При розв`язанні завдання учень відтворює 

логіку своїх міркувань. 

На достатньому рівні школяр конкретизує, аналізує навчальну інформацію, 

застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, використовує докази. 

Высокий ревень навчальних досягнень вимагає від учня свідомого розуміння 

програмного материалу, гнучкості мислення, розв`язання суперечностей, установлення 

причинно-наслідкових зв`язків. Школяр будує відповідь за змістовною лінією. 

Необхідно звертати особливу увагу на застосування фізичних знань у практичній 

діяльності школярів. 

У збірниках подано багато тестових завдань із конструйованою відповіддю. 

Наприклад, “складіть тексти із фраз А, Б, В, …”, “укажіть помилкову відповідь”, “хто із 

школярів правильно міркує?”, задачі-тести тощо. Учні групують окремі фрагменти фраз і 

встановлюють функціональні залежності, вправи допомагають систематизувати їх знання. 

Методичні рекомендації щодо складання та оцінювання тестів: 

1. Визначення мети тестування. 

Приклад. Установити рівень особистих досягнень кожного школяра з теми: ”Перший 

закон термодинаміки. Його застосування до ізопроцесів”. 

2. Установити кількість завдань для виконання тесту та тривалість тестування.  

3. Підібрати завдання відкритого та закритого типу за схемою, що подана у таблиці 2 

(спосіб 1). 

Таблиця 2 

Схема відбору завдань для тестування та їх оцінювання 

Рівні навчальних досягнень учнів 

Початковий Середній Достатній Високий 

Завдан-ня Оціню- 

вання 

Завдан- 

ня 

Оціню- 

вання 

Завдан- 

ня 

Оціню- 

вання 

Завдан- 

ня 

Оціню- 

вання 

1 0,3 1 0,8 1 1,3 1 1,8 

2 0,3 2 0,8 2 1,3 2 1,8 

3 0,5 3 1 3 1,5 3 2 

4 0,5 4 1 4 1,5 4 2 

5 0,7 5 1,2 5 1,7 5 2,2 

6 0,7 6 1,2 6 1,7 6 2,2 

 

Максимальна кількість балів, яку можуть набрати школярі на першому рівні 

становить три бали, на середньому – шість балів, на достатньому – дев'ять балів, на 

високому – дванадцять балів. Отже, за такою схемою учень вибирає завдання для 

виконання на початковому, середньому, достатньому, чи високому рівнях навчальних 

досягнень і набирає певну кількість балів, яка виставляється у журнал. Враховуємо рівень 

самостійності школярів: чи знаходиться під постійною опікою вчителя, чи потребує 

допомоги вчителя, чи працює самостійно, чи працює творчо. В залежності від цього 

округлюємо загальний бал до цілого числа на користь учня або ні. 

Складаємо тестові завдання і за другим способом. Пропонували школярам виконати 

теж шість завдань за 20 хвилин. Тест складали згідно критеріїв оцінювання навчальних  

досягнень учнів, запропанованих Міністерством освіти і науки України. Перше завдання 

оцінювалось в один бал, друге – у два бали, третє – у три бали і т.п.. Школярі довільно 

розв`язують завдання різних рівнів навчальних досягнень, у подальшому підраховуємо 

загальну кількість набраних балів учнів за виконання тесту і знаходили середній бал, який 

і був оцінкою школяра – рівень його особистих досягнень. Не залишається поза уваги і 

рівень самостійності школярів. Наприклад, школяр правильно розв`яав третє, сьомє, 



восьме, дев`яте, десяте, одинадцяте завдання, набрав 47 балів, середне арифметичне – 7,8 

бали, 0,2 бали надаємо на користь учня за самостійность виконання роботи. В журнал 

виставляємо оцінку вісім. 

Тестування школярів за даними схемами має як переваги, так і недоліки, які подані у 

порівняльній таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Порівняльна таблиця вибору та оцінювання тестових завдань 

Спосіб перший Спосіб другий 

1. Школяр розв`язує завдання тільки одного 

рівня навчальних досягнень і не має 

можливості подумати над завданнями більш 

високого рівня. 

1. Школяр має можливість вільно вибиратии 

для розв`язання різнорівневі завдання 

2. Для забеспечення індивідуальної роботи кожного учня, для досягнення повної 

самостійності школярів без допомоги товарищів, для усунення списування необхідні різні 

варіанти завдань. За першою схемою цього досягти легше, менше необхідно скласти 

варіантів тестів. 

3. Підрахунок кількості набраних балів за першою схемою відбувається скоріше. 

Отже, враховуючи суб`єкт-суб`єктний характер навчально-виховного про-цесу, 

здійснюючи індивідуальний підхід до школярів, упроваджуючи диферен-ціацію навчання 

при компануванні тестів, необхідно пам`ятати, що тестові зав-дання повинні: а) 

обов`язково містити чітку інструкцію школярам з виконання, оцінюванню завдань; б) 

бути однорідними за складністю; в) мати логічну ціліс-ність, одноплановість; г) необхідно 

чітко формулювати умову завдання та запи-тання; д) неправильні відповіді повинні 

включати типові помилки учнів. Відпо-відь школяра – результат його продуманих дій. 

Учитель обов`язково повинен враховувати при виборі школярами форми складання 

заліку, їх індивідуальні якості. Наприклад, учні, у яких гальмування переважає збудженню 

нервових процесів, краще виконують завдання у письмо-вій формі або за допомогою 

ЕОМ, їм потрібен спокійний темп роботи без под-разників. Форму складання заліку учень 

повинен повідомити заздалегідь, зафік-сувати у графіку. 

Це дасть можливість учителю підібрати матеріал для заліку, враховуючи 

інтелектуальні здібності школярів. Можна використати дидактичний матеріал, який 

випущено Міністерством освіти і  науки  України,  і  проставити кільність балів за кожне 

завдання. Слід відмітити, що ми розробили завдання для альтернативного складання 

заліку учнями на початковому, середньому, достатньому, високому рівнях виходячи із 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України, що сприяє підготовці учнів до 

зовнішнього оцінювання якості їхніх знань, формування компетенцій в системі 

профільного навчання.  
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