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ПередмОва                                         

Об’єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів              
з предмета “Основи здоров’я” виділено:

1) знання про здоров’я, його складові; здоровий і безпечний спо-
сіб життя; зв’язки і залежності між ними; 

2) способи навчально-пізнавальної діяльності: виконання правил, 
вказівок, алгоритмічних приписів здорового і безпечного життя, 
які передбачено програмою;

3) досвід творчого застосування набутих способів навчально-пізна-
валь ної діяльності: розв’язування реконструктивних і творчих за-
вдань, які реалізуються на програмовому змісті;

4) цінності, норми і ставлення: ставлення до власного здоров’я та 
здоров’я оточуючих; уміння і навички міжособистісних стосунків; 
потреби і мотиви суспільної, навчально-пізнавальної і трудової ді-
яльності.

Критеріями оцінювання навчальних до сягнень учнів визначено:
•якість знань (правильність, конкретність, узагальненість,       

міцність, систематичність, усвідомленість, перенесення знань);
•рівень сформованості розумових і практичних умінь та навичок 

(учень копіює зразок, виконує за зразком, за аналогією; застосовує 
сформовані уміння й навички в життєвих і навчальних ситуаціях, 
передбачених програмою);

•рівень оволодіння досвідом творчої діяльності;
•рівень оволодіння знаннями про цінності й норми стосовно 

власного здоров’я та здоров’я інших;
•рівень самостійності (учень працює під безпосе реднім керівниц

твом учителя, потребує значної до помоги вчителя, потребує незнач-
ної допомоги вчите ля, працює самостійно).

За зазначеними критеріями виділено чотири рівні навчальних 
досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий.
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Рівень 
навча ль них 
досяг нень 

Бали

І
Початковий

 Критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів

1

Учень (учениця) називає серед вивчених 
окремі факти щодо здоров’я, його зміцнення 
і збереження; усі види навчальної і практич-
ної діяльності може виконувати тільки за 
детальною інструкцією вчителя та зоровими 
опорами.

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла)            
у формі окремих фактів, відтворює їх зміст 
із залученням зорових опор; не здатний(а) 
самостійно виконувати запрограмовані дії; 
потребує постійної допомоги вчителя та до-
даткової опори під час копіювання зразка.

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла)           
у формі одиничних уявлень, відтворює зміст 
цих уявлень, спираючись на зорові опори; 
утруднюється в ситуації вибору безпечної 
поведінки для власного здоров’я і життя; 
запрограмовані дії виконує шляхом копію-
вання зразка; виконує окремі практичні дії 
з допомогою вчителя.

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла)           
у формі одиничних уявлень, відтворює зміст 
цих уявлень; утруднюється висловлювати 
оцінні судження щодо власного здоров’я; 
запрограмовані дії виконує за зразком, ви-
користовуючи при цьому зорові опори, до-
помогу вчителя.

2

3

4
ІІ

Середній
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5

6

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла) 
у формі загальних уявлень, потребує під-
тримки у відтворенні змісту цих уявлень; 
запрограмовані дії виконує не в повному 
обсязі за інструкцією вчителя та з викорис-
танням зорових опор; пояснює деякі почуті 
найпростіші оцінні судження; вивчений 
матеріал застосовує за зразком.

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла)
у формі загальних уявлень, відтворює їх 
зміст; встановлює зв’язки між здоров’ям і 
конкретними факторами, що впливають 
на нього; запрограмовані дії виконує не 
система тично; здатний(а) частково надати 
самодопомогу в ситуаціях, передбачених 
програмою.

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла) 
у формі понять, відтворює їх зміст; утруд-
нюється визначати істотні ознаки загальних 
понять; відповідь ілюструє прикла дами 
з підручника; програмові дії відтворює зде-
більшого самостійно за поданою інструк-
цією або алгоритмом; потребує незначної 
підтримки вчителя.

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла) 
у формі понять, визначає їх істотні ознаки; 
відповідь ілюструє з власного досвіду; ро-
бить часткові висновки; запро гра мовані дії 
виконує з незначною корекцією вчителя.

Рівень 
навча ль них 
досяг нень

Бали

ІІ
Середній

7

8

ІІІ
Достатній

 Критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів
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Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла) 
у формі понять; встановлює зв’язки між 
ними; висловлює оцінні судження про стан 
свого здоров’я, свою поведінку в різних си-
туаціях; знає помилки та шляхи їх подолання 
в процесі виконання запрограмованих дій; до-
держується правил здорового способу життя 
та безпечної поведінки; вивченим матеріалом, 
набутими спосо бами навчально-пізнавальної 
діяльності, життєвим досвідом користується 
для надання самодопомоги в життєвих ситу-
аціях, передбачених програмою.

Знання про здоров’я, здоровий і безпеч-
ний спосіб життя учень (учениця) засвоїв(ла) 
у повному обсязі; користується додатковими 
джерелами інформації; запрограмовані дії 
відтворює в потрібній послідов ності; планує 
послідовність виконання практичних дій; 
прагне зберегти своє здоров’я та життя.

Набуті знання учень (учениця) викорис-
товує для розв’язання проблемно-оцінних 
ситуацій; оцінює результати своєї діяльності; 
запрограмовані дії виконує в потрібній по-
слідовності; інколи вносить кон структивні 
зміни в зазначену послідовність; аналізує та 
об ґрунтовує поведінку інших, між особистісні 
стосунки; керує своїми діями, емоціями, по-
чуттями, настроями та оцінює їх відповідно 
до конкретних умов.

Рівень 
навча ль них 
досяг нень 

Бали  Критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів

9

10

11

ІV
Високий

ІІІ
Достатній
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12
ІV

Високий

Учень (учениця) виявляє міцні і глибокі 
знання з  основ здоров’я; обґрунтовує цін-
ність набутих знань для власного здоров’я; 
для досягнення мети використовує знання 
з інших предметів та інших інформаційних 
джерел; дотримується правил спілкування, 
налагодження стосунків у колективі; здобуті 
знання, способи навчально-пізнавальної ді-
яльності, життєвий досвід використовує для 
надання самодопомоги та допомоги іншим              
у життєвих ситуаціях; орієнтується у надзви-
чайних ситуаціях; працює самостійно.

Зауважимо, що вчитель заохочує і відзначає:
 прагнення учня зберігати своє здоров’я (фізичне, соціальне, 

психічне, духовне) та життя (вести здоро вий спосіб життя, дотри-
муватися правил безпечної поведінки);
 позитивне ставлення учня до самого себе та ін ших людей,         

до власного здоров’я та здоров’я інших;
 уміння керувати власними емоціями, настроями, почуттями 

відповідно до конкретних умов та оцінювати їх;
 дотримування правил спілкування; правил поведінки в громад-

ських місцях; налагоджен ня стосунків у колективі;
 орієнтування у надзвичайних ситуаціях (не роз гублю ватися, вико-

ристо   вувати елементарні навички само- та взаємо допомоги, використо-
вувати навички безпечної поведінки у довкіллі, в соціумі);
 уміння звернутися по допомогу до певних служб, окремих  

громадян, щоб зменшити  негативний вплив небезпечної для життя       
і здоров’я ситуації; 
 орієнтування на народні традиції у ставленні до власного 

здоров’я;
 використання знань з інших предметів та інших інформаційних 

джерел.

Рівень 
навча ль них 
досяг нень 

Бали
 Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів
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Варіант 1

1. Підкресли ознаки здорової людини. 
Гарний настрій, відсутність апетиту, неспокійний 

сон, міцний сон, непрацездатність, добрий апетит, 
бліді щоки, блискуче волосся, висока температура, 
білий язик, рожевий язик, міцні зуби. 

2. Продовж речення. 

Щоб бути здоровим, потрібно

3. До кого ти звернешся по допомогу, якщо за-
хворієш? З’єднай стрілочками.

 

4. Щоб викликати швидку допомогу, потрібно 
зателе фонувати на номер         .

Тематична  
робота №1 ЛюДина та її ЗДоров’я

до батьків
до лікаря

до сусідів
до друзів 

до бабусі
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Варіант 2

1. склади правила протипожежної безпеки. 

сірниками, Не, грайся.

 

поклич, виникла, Якщо, пожежа, дорослих. 

101, за, Подзвони, телефоном.

2. Підкресли назви легкозаймистих речовин. 
Пісок, нафта, бензин, молоко, клей, папір, фо-

топлівка, шифер, петарди, гас, ацетон, спирт, сік, 
фарба, ртуть, вата, тканина, гума. 
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Варіант 2

1. Підкресли захоплення, які зміцнюють здоров’я. 

Заняття плаванням, ігри на комп’ютері, танці, 

читання книжок, рухливі ігри на свіжому повітрі, 

фізична праця, колекціонування марок, гра в теніс. 

2. якщо тобі подарували те, що подобається, то ти ... 

3. Під час зустрічі з людиною, яка має фізичні 
вади, ти ... 
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4. тобі пропонують випити пиво. твої дії: 

Зміст

тематична робота №1.

Людина та її здоров’я .......................................... 8

тематична робота №2.

Фізична складова здоров’я ................................... 10

тематична робота №3.

Соціальна складова здоров’я ................................ 13

тематична робота №4.
Соціальна складова здоров’я. 
Безпека життя вдома, у школі ............................... 15

тематична робота №5.
Соціальна складова здоров’я. 
Безпека життя на вулиці та під час відпочинку ..... 19

тематична робота №6.

Психічна і духовна складові здоров’я .................... 21
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