
ПОБУДОВА ТИПОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
УЧНІВ З ФІЗИКИ

О.Т. Проказа , Д.О. Кашкаров, Є.М. Певний
Запропонована типологічна модель реалізації вимог 4-рівневої 12- 

бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів на основі тео
ретичних пошуків, експериментальних досліджень та практичного пе
дагогічного досвіду. Наведено конкретний приклад технологічної роз
робки типологічної моделі.

The typological model of realization of the requirements 4-level of 12- 
points testing system of the students educational achievements is offered 
on the basis of theoretical searches, experimental researches and practical 
pedagogical experience. The concrete example of technological 
development of the typological model is given.

Типологія, як спосіб абстрагування, широко застосовується в науковому пізнанні, коли 
задача полягає в конструюванні загального. Типологічна модель -  це продукт не тільки 
розумової діяльності, але і прояву емоцій, почуттів, пов’язаних з переживаннями. Без
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емоційного відношення до знань не може бути їх “олюднення”, а тому вірогідність появи 
радощів пізнання є досить примарною.

Згідно з І. Кантом, естетичне насолодження можливе на основі певного неспівпадання 
зображення (образа) і зображуваного реального об’єкта. За таких усвідомлення та розуміння 
цього неспівпадання має місце гармонійне поєднання інтелектуального і емоційного відношень 
до об єкту пізнання, що наближає навчально-пізнавальний процес до бажаного.

Виникає педагогічна проблема побудови такої типологічної системи навчання і 
контролю, яка б в найбільшій мірі висвітлювала доповнюваність різних форм представленння 
навчального матеріалу та відповідність між реальними фізичними об’єктами і явищами, їх 
моделями та умовними зображеннями у вигляді знакових систем.

Висвітлена нами педагогічна проблема є для сьогодення дуже актуальною в зв’язку з 
новою 4-рівневою 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Підкреслені 
слова відображають сутність нової педагогічної ідеї: немає і не може бути негативних оцінок, 
всі оцінки позитивні, оскільки вони відображають навчально-пізнавальні успіхи учнів. 
Щоправда, ці успіхи (досягнення), як і учні, різні. Справедливо оцінюючи кожного з учнів, ми 
допомагаємо йому адекватно самоусвідомиги свої здібності і можливості, а також 
зорієнтуватися щодо подальшого життєвого шляху. Не тільки в цьому, але і в цьому також 
полягає педагогічна ідея особистісно орієнтованого навчання.

Зауважимо, що таку позицію не слід абсолютизувати. Принцип “відкритої перспективи” 
має входити в методологічні основи побудови теоретичної моделі навчання і втілюватись у на
вчально-виховну практику.

Ми маємо за мету поділитися результатами теоретичних пошуків, експериментальних 
досліджень та практичним педагогічним досвідом щодо змісту тематичних завдань і оцінюван
ня навчальних досягнень учнів відповідно до вимог 4-рівневої 12-бальної системи.

Розглянемо один приклад тематичного контролю знань після вивчення теми про елект
ричне поле та закони постійного струму в 10 класі.

Один із варіантів такого завдання. Електричне коло складається із джерела струму (120; 
І),,трьох резисторів (27; 20; ЗО) і конденсатора (60). Паралельно до першого резистора 
під’єднано конденсатор, а другий і третій резистори з’єднані паралельно між собою. Відстань 
між пластинами повітряного конденсатора становить 5 мм.

Вимоги щодо рівнів мають бути такими:
Початковий рівень. Записати фізичні величини, які задані умовою задачі, та накреслити 

принципову схему електричного кола. Учень має виконати ці вимоги.

Елементи знань, які виявляються і оцінюються: позначення фізичних величин, одиниці 
їх вимірювання, умовні позначення елементів електричного кола на схемах та їх з’єднання (по
слідовне, паралельне, комбіноване).

Система елементів знань щодо цієї конкретної задачі: Є , г, Я, С, сі, вольт-В, Ом, мкФ,

Яі і С, а також Яг і Яз паралельне з’єднання, Щ-С та Яг-Яз ~ послідовне з’єднання.



Таким чином, маємо 14 елементів знань, якими учень повинен володіти згідно з навча
льною програмою. Це “абетка” або “таблиця множення” фізики. Якщо учень успішно все це 
виконує, він має одержати 3 бали (це відмінно!, але ж на початковому рівні). За умови непов
ного виконання цієї вимоги учень одержує 1 або 2 бали. Це дійсно позитивні навчальні досяг
нення учня, і 1, 2, 3 бали аж ніяк не можна вважати негативними оцінками.

Середній рівень. Визначити силу струму в кожному із резисторів та напругу на конден
саторі.

Додаткова система елементів знань: І -  сила струму, [І] -  ампер (А), її -  напруга, [II] -

вольт (В), Я —ЯгКз/СИг+І^з). Я=Я|+Я', Іі=І2+Ь> Ц2=Цз> и І =Ц/Я,  1=Є/(Я+г).
Таким чином, маємо ще 11 елементів знань, якими учень повинен володіти і вміти їх за

стосовувати. Якщо учень усе це виконує, він одержує 6 балів (відмінно!).
Достатній рівень. Визначити потужність першого резистора, кількість теплоти, яка 

розсіюється другим резистором протягом 5 хвилин, роботу сторонніх сил джерела струму про
тягом 5 хвилин, енергію електричного поля конденсатора.

Додаткова система знань: Р -  потужність, [Р] -  ватт (Вт), <3 -  кількість теплоти, [Ц] -  
джоуль (Дж), і -  час, 1 хв=60 с, Аст -  робота сторонніх сил, [А] -  джоуль (Дж), -  енергія еле
ктричного поля, [V/] -  джоуль (Дж), я -  заряд, [я] -  кулон (Кл), Р=І2Я (Р=Ц2/Я), СН2Яї (або
<3=Ші, <3=1/1/11), £ =Аст/'я, С=я/и, \У=Си2/2, (або 'Л'=Ч2/2С, ЧІ=фГЇ).

Для виконання вимог задачі на достатньому рівні необхідно додатково ще 17 елементів 
знань. Якщо учень має ці знання і вміє їх застосовувати, він одержує 9 балів (відмінно!).

У процесі підготовки до тематичного контролю (навчально-пізнавальний режим роботи) 
мають виконуватись подібні завдання і чітко визначатися вимоги щодо критеріїв їх оцінюван
ня.

Для здійснення контролю на високому рівні вимоги мають бути нестереотипними, щоб 
можна було перевірити здатність учнів самостійно мислити, глибоко аналізувати фізичні ситу
ації і продуктивно застосовувати знання, які передбачені навчальною програмою.

Високий рівень. 1) Визначити густину енергії електричного поля конденсатора і відпові
сти на запитання, як вона буде змінюватись, якщо відстань між пластинами конденсатора ми 
будемо збільшувати або зменшувати. 2) Дослідити, як залежить потужність зовнішнього кола 
від навантаження, тобто при зміні опору блока резисторів.

Необхідні елементи знань: \¥ -  густина енергії електричного поля, М  -  Дж/м3, £ о -

електрична постійна, £ 0=8,85*Ю'І2Ф/м, £ -  діелектрична постійна речовини, £=1 (для пові

тря), Е -  напруженість електричного поля, \у=0,5 £ о £ Е2, Е=и/с1, Р= £ І -  потужність, яку реалі
зує джерело струму, Р - І2г -  потужність, яка витрачається на внутрішньому опорі джерела 
струму, Р-Р —Р* - потужність навантаження (зовнішньої ділянки електричного кола), Р (І)= £ I- 

І2г (парабола), Ітах=£/г (струм короткого замикання), Р тах при І=0,5Ітах= £ /2г, порівняння з 

1= £ /(ІІ+г), висновок, що Р*тах при Я=г.
Маємо додатково 17 елементів знань, які передбачені навчальними програмами з фізики 

та математики (міжпредметні зв’язки).
Таким чином, учень повинен на високому рівні продемонструвати вміння самостійно 

мислити і виконувати пошукову навчально-пізнавальну діяльність та робити необхідні уза
гальнення.

В залежності від повноти і якості виконаної роботи вона оцінюється 10, 11, 12 балами. 

Загальні висновки

1. Нова 4-рівнева 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів потребує сум
лінної технологічної розробки контрольних тематичних завдань.

2. Поточний контроль має здійснюватись з різною частотою: початковий рівень -  на кожно
му уроці, середній -  через кілька уроків, достатній -  один-два рази перед заліковим тема
тичним контролем.

3. Завдання для тематичного контролю складаються на основі принципу відкритої перспек
тиви. Це означає, що кожному із учнів надається можливість “сходження” на бажаний рі
вень.



4. Учням, які мають “відмінно” на початковому (3 бали) та середньому (6 балів) рівнях за ре
зультатами поточного контролю надається право виконувати вимоги достатнього і вищого 
рівнів.

5. Покращення результатів тематичного контролю слід вважати не всезагальним, а винятко
вим (одиничним) явищем. Якщо учень за декілька тижнів систематичного навчання не 
зміг досягти бажаного рівня, то за один тиждень після тематичного контролю малоймові
рно, що він його досягне. Навчальний процес на цей час “не зупиняється”, і учневі треба 
“утриматись” на тих більш високих рівнях, які він уже зміг досягти з інших навчальних 
предметів.

6. Необхідно невтомно і переконливо пояснювати учням і їх батькам сутність і прогресив
ність нової системи для того, щоб перебороти традиційну психологію щодо полярності 
оцінок (позитивні-негативні, добрі-погані). Кожна оцінка в балах відображає навчальні 
досягнення (успіхи) учнів.


