
Особливості оцінювання результатів навчання учнів з навчального предмета 

"Фізична культура" 

Оцінювання результатів навчання учнів третіх-четвертих класів з предмета "Фізична ку-

льтура" здійснюється з урахуванням виконання ними оздоровчих, освітніх, виховних завдань. 

Результати діяльності школярів оцінюються в усіх організаційних формах фізичного ви-

ховання, що утворюють систему фізичного виховання в конкретній школі та підвищують рі-

вень фізичної культури учнів.  

Критерії оцінювання учнів 3-4 класів з навчальних предметів фізкультурної освітньої 

галузі 

Характеристика результатів навчання 

Загальні 

результати 

навчання 

Результат 

навчання у 

свідоцтві до-

сягнень 

Рівні 

Початко-

вий 

Середній Достатній Високий 

Заняття 

руховою ак-

тивністю, 

фізичною 

культурою 

та спор-

том; де-

монстрація 

рухових 

умінь та 

навичок, ви-

користання 

їх у різних 

життєвих 

ситуаціях 

Займається 

фізичними 

вправами, 

збагачує ру-

ховий досвід 

Епізоди-

чно займа-

ється фі-

зичними 

вправами 

на уроках 

фізичної 

культури. 

Системати-

чно займа-

ється фізич-

ними впра-

вами на 

уроках фі-

зичної ку-

льтури. 

Системати-

чно займа-

ється фізи-

чними 

вправами 

на уроках 

фізичної 

культури та 

позаклас-

них занят-

тях. 

Системати-

чно займа-

ється фізич-

ними впра-

вами на 

уроках фі-

зичної ку-

льтури, по-

закласних 

та позашкі-

льних фор-

мах фізич-

ного вихо-

вання. 

Добирає і 

виконує 

фізичні 

вправи з 

окремих 

видів спо-

рту з до-

помогою 

вчителя. 

Добирає і 

виконує фі-

зичні 

вправи з ок-

ремих видів 

спорту. 

Добирає і 

виконує фі-

зичні 

вправи з рі-

зних видів 

спорту. 

Добирає і 

ефективно 

виконує фі-

зичні 

вправи з рі-

зних видів 

спорту. 

Вибір фізи-

чних вправ 

для підви-

щення рівня 

фізичної 

підготовле-

ності 

Виконує фі-

зичні вправи 

для підви-

щення рівня 

фізичної під-

готовлено-

сті 

Розпізнає 

фізичні 

вправи 

для розви-

тку різних 

фізичних 

якостей. 

Називає фі-

зичні 

вправи для 

розвитку 

окремих фі-

зичних яко-

стей за зра-

зком учи-

теля. 

 

Називає фі-

зичні 

вправи для 

розвитку 

окремих 

фізичних 

якостей. 

 

Визначає 

фізичні 

вправи для 

гармоній-

ного розви-

тку фізич-

них якостей 

після оці-

нки учите-

лем фізич-

ного стану 

учня. 



Пояснює 

значення 

фізичного 

наванта-

ження і 

загарту-

вання для 

організму 

та вихо-

вання силі 

волі з до-

помогою 

вчителя. 

Пояснює 

значення 

фізичного 

наванта-

ження і за-

гартування 

для органі-

зму та ви-

ховання 

силі волі. 

Пояснює та 

розуміє 

значення 

фізичного 

наванта-

ження і за-

гартування 

для органі-

зму та ви-

ховання 

силі волі. 

Пояснює 

значення 

фізичного 

наванта-

ження і за-

гартування 

для органі-

зму, вихо-

вання силі 

волі та спо-

нукає до 

цього одно-

класників. 

Демонст-

рує стабі-

льність 

показни-

ків розви-

тку фізич-

них якос-

тей при 

зниженні 

окремих. 

Демонструє 

стабіль-

ність показ-

ників фізи-

чної підго-

товленості. 

Демонст-

рує позити-

вну дина-

міку показ-

ників окре-

мих фізич-

них якос-

тей при 

стабільно-

сті інших. 

Демонструє 

позитивну 

динаміку 

показників 

фізичної 

підготовле-

ності. 

Здійснює 

самоконт-

роль само-

чуття у 

процесі 

виконання 

фізичних 

вправ на 

вимогу 

вчителя. 

За потреби 

здійснює 

самоконт-

роль само-

чуття у 

процесі ви-

конання фі-

зичних 

вправ. 

Здійснює 

самоконт-

роль само-

чуття у 

процесі ви-

конання фі-

зичних 

вправ. 

Ініціативно 

здійснює 

самоконт-

роль само-

чуття у про-

цесі вико-

нання фізи-

чних вправ. 

Дотри-

мання пра-

вил безпеч-

ної і чесної 

гри, вміння 

боротися, 

вигравати і 

програ-

вати; усві-

домлення 

значення 

фізичних 

вправ для 

здоров'я та 

соціальна 

взаємодія 

Дотриму-

ється правил 

безпечної і 

чесної гри; 

вміє боро-

тися, вигра-

вати і про-

гравати; ус-

відомлює зна-

чення фізич-

них вправ для 

здоров'я, за-

доволення, 

гартування 

характеру; 

самовиража-

ється та со-

ціально взає-

модіє 

Безініціа-

тивно вза-

ємодіє з 

одноліт-

ками для 

досяг-

нення спі-

льних ко-

мандних 

цілей під 

час рухо-

вої діяль-

ності за 

вимогою 

учителя. 

З урахуван-

ням різних 

обставин 

нерегуля-

рно, але ак-

тивно взає-

модіє з од-

нолітками 

для досяг-

нення спі-

льних ко-

мандних ці-

лей під час 

рухової дія-

льності. 

Активно 

взаємодіє з 

одноліт-

ками для 

досягнення 

спільних 

командних 

цілей під 

час рухової 

діяльності 

незалежно 

від зовніш-

ніх та внут-

рішніх об-

ставин. 

Активно та 

ефективно 

взаємодіє з 

одноліт-

ками для 

досягнення 

спільних 

командних 

цілей під 

час рухової 

діяльності 

незалежно 

від зовніш-

ніх та внут-

рішніх об-

ставин. 

В цілому 

дотриму-

ється пра-

вил без-

пеки під 

Системати-

чно дотри-

мується 

правил без-

пеки під 

Системати-

чно дотри-

мується 

правил без-

пеки під 

Системати-

чно дотри-

мується 

правил без-

пеки під час 



час рухли-

вих ігор та 

естафет з 

незнач-

ними по-

рушен-

нями під 

впливом 

емоцій. 

час рухли-

вих ігор та 

естафет. 

час рухли-

вих ігор та 

естафет,  

спонукає 

до безпеч-

ної поведі-

нки інших 

учнів. 

рухливих 

ігор та еста-

фет, спону-

кає до без-

печної по-

ведінки ін-

ших учнів 

та ініціює 

правила 

безпеки в 

конкретній 

ситуації. 

Дотриму-

ється пра-

вил чесної 

гри після 

заува-

ження 

учителя 

чи учнів. 

Дотриму-

ється пра-

вил чесної 

гри після 

зауваження 

учителя чи 

учнів та за-

кликає ін-

ших їх до-

держува-

тися. 

Системати-

чно дотри-

мується 

правил чес-

ної гри. 

Системати-

чно дотри-

мується 

правил чес-

ної гри та 

спонукає до 

цього ін-

ших. 

Вміє бо-

ротися, 

але поде-

куди про-

являє па-

сивність. 

Гідно по-

водиться у 

разі ви-

грашу. 

Приймає 

поразку 

після бе-

сіди з учи-

телем.  

Вміє боро-

тися, гідно 

поводиться 

у разі ви-

грашу. 

Приймає 

поразку пі-

сля бесіди з 

учителем.  

Вміє боро-

тися, гідно 

поводиться 

у разі ви-

грашу чи 

поразки. 

Вміє боро-

тися, гідно 

поводиться 

у разі ви-

грашу чи 

поразки та 

підбадьо-

рює інших. 

 


