
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії 

        Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з хімії є 
особистісні результати пізнавальної діяльності, в яких відображаються 
загальнопредметні компетентності, набуті учнями в процесі навчання. 

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, 
семестрове та  річне оцінювання. 

Поточне оцінювання   це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня 
(учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог 
навчальних програм. 
Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння та 
навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного 
ставлення до навколишньої дійсності. Поточне оцінювання здійснюється у процесі 
поурочного вивчення теми.  

    Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати 
вивчення теми. 
Тематична оцінка виставляється  на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми 

впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт 
(практичних, лабораторних, самостійних, проектів). Вирішальною оцінкою при виставлянні 
тематичної є письмове  тестування. Якщо учень(учениця) був(була) вісутній(відсутня) на 
уроках протягом вивчення теми, замість тематичної оцінки виставляється помітка н/а(не 
атестований(на)).  Тематична оцінка не підлягає коригуванню. 
     Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання. Семестрова 
оцінка  підлягає коригуванню.  
               Річне оцінювання  здійснюють  на основі семестрового оцінювання. Річна оцінка 
коригуванню не підлягає. 
Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за характеристиками, 

наведеними в таблицях. 

Оцінювання теоретичних знань(усне опитування) 

Рівні 
навчальн. 
досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 1 Учень (учениця) розпізнає деякі хімічні об’єкти (хімічні символи, формули, 
явища, посуд тощо) і називає їх (на побутовому рівні) 

2 Учень (учениця) описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками 
3 Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета 

вивчення і під  керівництвом вчителя може відтворити окремі його частини 
Середній 4 Учень (учениця) відтворює деякі факти, що стосуються хімічних сполук і 

явищ,  складає з допомогою вчителя скорочену умову задачі 
5 Учень (учениця) відтворює окремі частини навчального матеріалу, дає 

визначення  основних понять, самостійно складає і записує скорочену умову 
задачі 

6 Учень (учениця) послідовно відтворює значну частину навчального 
матеріалу,  робить обчислення за готовою формулою 

Достатній 7 Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал, наводить приклади, з 
допомогою   вчителя порівнює хімічні об’єкти, наводить рівняння реакцій за 
умовою задачі 

8 Учень (учениця) логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний 
матеріал, застосовує знання в стандартних умовах, порівнює, класифікує 
хімічні об’єкти, робить обчислення за рівнянням реакції, з допомогою 
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вчителя розв'язує задачі 
 9 Учень (учениця) володіє знаннями основоположних хімічних теорій і фактів, 

наводить приклади на підтвердження цього, аналізує інформацію, робить 
висновки, наводить потрібні формули речовин і рівняння реакцій; 
розв’язує задачі,  користуючись алгоритмом 

Високий    10 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання на 
практиці, узагальнює й систематизує інформацію, робить аргументовані 
висновки, самостійно наводить і використовує необхідні формули для 
розв'язування задач 

    11 Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у 
нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно 
знаходить, оцінює і використовує інформацію з різних джерел згідно з 
поставленим завданням; робить узагальнювальні висновки, самостійно 
розв'язує задачі, формулює відповіді 

    12 Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано 
використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує додаткову 
інформацію; самостійно оцінює явища, приймає рішення, висловлює 
судження, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями, самостійно аналізує 
та розв'язує задачі раціональним способом 

 

Оцінювання практичних робіт і лабораторних дослідів 
 

Рівні 
навчальн. 
досягнень 
учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) розпізнає деякі хімічні об'єкти (хімічні символи, 
формули, явища, посуд тощо) і називає їх (на побутовому рівні); знає правила 
безпеки під час проведення практичних робіт 

2 Учень (учениця) описує деякі хімічні об'єкти за певними ознаками; знає 
призначення лабораторного обладнання 

3 Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і може 
відтворити окремі його частини; під керівництвом учителя виконує 
найпростіші хімічні досліди 

Середній 4 Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і 
явищ; складає прості прилади для проведення дослідів і виконує їх під 
керівництвом учителя 

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює окремі частини 
начального матеріалу, дає визначення основних понять; самостійно виконує 
деякі хімічні досліди, описує хід їх виконання, дотримується порядку на 
робочому місці 

6 Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя; 
описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів 

Достатній 7 Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину навчального 
матеріалу, з допомогою вчителя порівнює хімічні об'єкти, описує 
спостереження за перебігом хімічних дослідів 
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8 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний і теоретичний 
навчальний матеріал, порівнює і класифікує хімічні об'єкти; самостійно 
виконує всі хімічні досліди згідно з інструкцією 

9 Учень (учениця) виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і 
фактів, наводить приклади на підтвердження цього; робить окремі висновки 
з хімічних дослідів 

    Високий 10 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у 
стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, узагальнювати й систематизувати 
надану інформацію, робити висновки; робить висновки з практичної роботи 

11 Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у 
нестандартних ситуаціях, встановлює зв'язки між явищами; самостійно 
знаходить і використовує інформацію згідно з поставленим завданням; 
виконує хімічний експеримент, раціонально використовуючи обладнання і 
реактиви 

12 Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано 
використовує їх, у тому числі у проблемних ситуаціях; аналізує додаткову 
інформацію; самостійно оцінює явища, пов'язані з речовинами та їх 
перетвореннями; робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту; 
розв'язує експериментальні задачі за власним планом 

 

Оцінювання розв’язування розрахункових задач 
Визначальним показником для оцінювання вміння розв'язувати задачі є їх складність, 
яка залежить від: 

1)  кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, здійснюваних учнем;  
2) раціональності обраного способу розв'язування; 
3) типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого), типового (за алгоритмом) або 

нестандартного). 
 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Розв’язування задач не передбачене 

Середній   2 - 3 Учень (учениця) складає з допомогою вчителя скорочену умову задачі 

4 Учень (учениця) самостійно складає і записує скорочену умову задачі 

5 - 6 Учень (учениця) складає скорочену умову задачі; робить обчислення лише 
з  готовою формулою 

Достатній 7 Учень (учениця) наводить рівняння реакцій за умовою задачі 

8 Учень (учениця) робить обчислення за рівнянням реакції, з допомогою 
вчителя    розв'язує задачі 

9 Учень (учениця) наводить потрібні формули речовин і рівняння 
реакцій;    розв’язує задачі, користуючись алгоритмом 

Високий 10 Учень (учениця) самостійно наводить і використовує необхідні формули 
для    розв'язування задач 

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



11 Учень (учениця) самостійно і раціонально розв’язує задачі 

 

12 Учень (учениця) самостійно і раціонально розв’язує задачі, розв’язує 
комбіновані задачі 

 

Критерії оцінювання навчального проєкту 
 

Рівні  нав- 
чальних 
досягнень 
учнів 

 
Бали 

 
Критерії оцінювання проєктної діяльності учнів 

 
 
 
Початковий 

 
 

1 

Учень (учениця)ознайомлений з проєктною діяльністю; робота 
реферативного характеру без визначення мети й завдань проєкту, а також без 
висновків за його результатами взята з інтернет ресурсів; учень(учениця) 
презентує роботу лише з допомогою вчителя; робота неестетично оформлена 

 
2 

Учень (учениця) розкриває деякі поняття із вибраної теми проєкту; робота 
взята з інтернет ресурсів; учень(учениця) потребує допомоги вчителя при 
поясненні зображень; матеріали записані з граматичними і орфографічними  
помилками 

 
3 

Учень (учениця) пояснює фрагментарні уявлення з теми проєкту і може 
відтворити окремі його частини; в роботі не визначена мета і завдання 
проєкту, відсутні висновки; учень (учениця) з допомогою учителя 
демонструє найпростіші поняття 

 
Середній 

 
4 

Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються проєктної роботи; 
наводить під керівництвом вчителя прості приклади на підтвердження 
певної позиції; демонструє неповне розуміння теми 

 
5 

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює окремі частини 
проєкту, дає визначення основних понять; робота не містить наочних 
матеріалів, які б допомогли зрозуміти зміст проєкту 

 
6 

Учень   (учениця)   відтворює матеріал з допомогою вчителя; поданий 
матеріал не зацікавлює інших учнів , нелогічно пов'язаний; 
учень(учениця) описує окремі власні спостереження 

 
 
 
Достатній 

 
7 

Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину проєктної роботи, з 
допомогою вчителя пояснює перебіг явищ чи процесів; вміє порівнювати та 
наводити приклади ; разом з учителем формулює висновки за результатами 
дослідження 

 
8 

Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний і теоретичний матеріал 
проєктної роботи; рекомендована вчителем інформація не охоплює всі 
головні факти і найважливіші поняття 

 
9 

Учень (учениця) виявляє розуміння основоположних теорій і фактів; 
наочні матеріали доповнюють зміст проекту і відображають специфіку теми; 
з допомогою вчителя наводить приклади та робить висновки 

 
 
 
 
 

 
 

10 

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у 
презентації, уміє аналізувати, узагальнювати й систематизувати надану 
інформацію, робити висновки; логічно і послідовно висвітлений матеріал 
обраної теми проєкту; робота належно оформлена 
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 Високий 

 
 

11 

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у 
презентації , встановлює зв'язки між явищами; самостійно знаходить і 
використовує інформацію згідно з поставленим завданням; демонструє 
викладення матеріалу в правильній послідовності та хронологічному порядку 
. 

 
 

12 

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано 
використовує їх у проєктній роботі; аналізує додаткову інформацію; 
демонструє повне розуміння матеріалу; презентація завершена, логічно та 
послідовно розміщений матеріал; робить обґрунтовані висновки з 
проведеного експерименту; самостійно аналізує та вносить пропозиції щодо 
наявної проблеми 

 

Укладач вчитель хімії РАЛ «Престиж» Ж.Н. Нестерович 
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