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Рівні 

навчальних 

досягнень 
Бали Опис критеріїв оцінювання 

I. Початковий 

рівень 

1 Розпізнаю деякі хімічні об’єкти (хімічні символи, формули, 

явища, посуд тощо) і називаю їх (на побутовому рівні) 

2 Можу описати та описую деякі хімічні об’єкти за певними 

ознаками 

3 Маю фрагментарні уявлення з предмета вивчення і під 

керівництвом вчителя можу відтворити окремі його частини 

II. Середній 

рівень 

4 Відтворюю деякі факти, що стосуються хімічних сполук, явищ та 

законів 

5 Відтворюю окремі частини навчального матеріалу, даю 

визначення основних понять (законів, явищ/процесів) 

6 Послідовно відтворюю значну частину навчального матеріалу, 

можу зі сторонньою допомогою пояснювати явища, виправляти 

допущені неточності (власні, інших учнів) 

III. Достатній 

рівень 

7 Відтворюю навчальний матеріал, наводжу приклади, за 

допомогою вчителя порівнюю хімічні об’єкти (речовини, 

процеси, реакції) 

8 Логічно відтворюю фактичний і теоретичний навчальний 

матеріал, застосовує знання в стандартних умовах 

(розв’язування задач, планування експерименту тощо), 

порівнюю, класифікую хімічні об’єкти (речовини, процеси, 

реакції) 

9 Володію знаннями основоположних хімічних теорій і фактів, 

наводжу приклади на підтвердження цього, аналізую 

інформацію, роблю висновки 
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IV. Високий 

рівень 

10 Вільно володію навчальним матеріалом, уміло використовую 

наукову термінологію, вмію опрацьовувати наукову інформацію: 

знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно використовувати 

їх відповідно до поставленої мети, робити аргументовані 

висновки 

11 На високому рівні опанував навчальний матеріал, самостійно, у 

межах чинної програми, використовую їх у нестандартних 

ситуаціях, встановлюю зв’язки між явищами; самостійно 

знаходжу, оцінюю та використовую інформацію з різних 

літературних джерел згідно з поставленим завданням; роблю 

узагальнювальні висновки 

12 Маю системні знання з предмета, аргументовано використовую 

їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізую додаткову 

інформацію; самостійно оцінюю явища, приймаю рішення, 

висловлюю судження, пов’язані з речовинами та їх 

перетвореннями 
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РОЗВ'ЯЗУВАННЯ 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; такими кроками можна вважати вміння (здатність): 

 усвідомити умову задачі; 

 записати її у скороченому вигляді; 

 зробити схему або малюнок (за потреби); 

 виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи 

довідниках; 

 виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ; 

 скласти (у простих випадках - обрати) формулу для знаходження шуканої 

величини; 

 скласти рівняння хімічної реакції, описаної в стимулі задачі; 

 виконати математичні дії й операції; 

 оцінити одержаний результат та його реальність. 

2) раціональності обраного способу розв'язування; 

3) типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого), типового (за алгоритмом) 

або нестандартного). 

Початковий рівень 

(1-3 бали) 

Не вмію (або не хочу навчитися) розв’язувати задачі 

Середній рівень 

(4-6 балів) 

Розв'язую типові прості задачі за готовою формулою, виявляю 

здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою вчителя 

Достатній рівень 

(7- 9 балів) 

Самостійно розв'язую типові задачі за певним алгоритмом, 

обґрунтовуючи обраний спосіб розв'язку, наводжу потрібні 

формули сполук і рівняння хімічних реакцій 

Високий рівень 

(10- 12 балів) 

Самостійно розв'язую комбіновані типові задачі стандартним або 

оригінальним способом, розв'язую нестандартні задачі 

  

https://drive.google.com/open?id=1OXlPbxsP-o6cI9dX7JHBCu6AzpMGpI3F
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ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

При оцінюванні рівня володіння учнями практичними вміннями та 

навичками  під час виконання фронтальних лабораторних робіт, експериментальних 

задач, робіт хімічного практикуму враховуються знання алгоритмів спостереження, 

етапів проведення дослідження (планування дослідів чи спостережень, збирання 

установки за схемою; проведення дослідження, знімання показників з приладів), 

оформлення результатів дослідження - складання таблиць, побудова графіків тощо; 

обґрунтування висновків проведеного експерименту чи спостереження. 

Рівні складності лабораторних робіт можуть задаватися: 

 через зміст та кількість додаткових завдань і запитань; 

 через різний рівень самостійності виконання роботи (при постійній допомозі 

вчителя, виконання за зразком, докладною або скороченою інструкцією, без 

інструкції); 

 організацією нестандартних ситуацій (формулювання учнем мети роботи, 

складання ним особистого плану роботи, обґрунтування його, визначення 

приладів та матеріалів, потрібних для її виконання, самостійне виконання 

роботи та оцінка її результатів). 

Обов'язковим при оцінюванні є врахування дотримання правил техніки безпеки. 

 Початковий 

рівень 

(1-3 бали) 

Знаю правила безпеки під час проведення практичних робіт, 

виконую найпростіші хімічні досліди під керівництвом учителя 

Середній 

рівень 

(4- 6 балів) 

Складаю прилади; з допомогою вчителя виконую окремі хімічні 

досліди згідно з інструкцією, описую хід виконання 

експерименту 

 Достатній 

рівень 

(7- 9 балів) 

Самостійно виконую практичні роботи згідно з інструкцією, 

описую спостереження, роблю аргументовані висновки 

Високий 

рівень 

(10-12 балів) 

Виконую хімічні експерименти, раціонально використовуючи 

обладнання і реактиви; описую поетапні спостереження; складаю 

звіт, що містить обґрунтовані висновки; виконую 

експериментальні задачі за власним планом 

 

https://drive.google.com/open?id=1SsSLixRCbysRds6pWBZBCqfhWvzRpF08

