
«Крок до зірок» 

Форма для оцінювання   
 

 
Недостатньо 

(0 – 10 балів) 

Потрібно доробити 

(11 – 13 балів) 

Добре 

(14 – 17 балів) 

Зразково 

(18 – 20 балів) 

Дослідження 
 

(20 балів 
максимум) 

 Неповні чи 

обмежені 
дані 

 Використані дані 
обмежені дуже 

малою кількістю 

років чи числами 

 Дані достатні, але є 
декілька помилок 

 Дані достатні, 
помилок немає 

Використана велика 
кількість джерел для 

обґрунтування 

достовірності даних. 

Математичне 
моделювання 

 
(20 балів 

максимум) 

 Неможливо 
підібрати 

функцію чи 
графік для  

даних 

 Дані відповідають 
підібраним графікам 

та функціям 
 Інтерпретація 

моделей має помилки 
 Передбачення 

майбутнього не 
зроблене 

 

 Використані 
комп’ютерні технології 

для моделювання та 
інтерпретації даних за 
допомогою функцій та 

графіків 
 Точна інтерпретація 

даних 
 3 передбачення 

майбутнього зроблені 

 Декілька різних 
комп’ютерних 

технологій 

використані, щоб 
виконати проект. 

Точна інтерпретація 
даних, та 

щонайменше 5 
передбачень 
майбутнього 

 
Обговорення 
майбутнього 
використання 

 
(20 балів 
максимум) 

 Немає 

обговорення 

 
 Обговорюються 

принаймні 2 
способи 

використання 
 Обговорення має 

сенс 
 

 
 Обговорюються 

принаймні 3 способи 
використання 

 Обговорення 
зрозуміле та чітке і 

виразне 
 

 Обговорюються 
принаймні 4 способи 

використання 
 Обговорення чітке і 

виразне, суттєве 

Елементи 

дизайну 
 

(20 балів 
максимум) 

 Не видно 

авторського 
вкладу в 
дизайн  

презентації 

 Є явні показники 

намагання зробити 
різноманітну 

презентацію 
 Слайди легко 

читати 

 Очевидні ознаки 
планування чіткої та 

різноманітної 
презентації 

 Слайди легко читати 
 Використовуються 

деякі ефекти та фон 

 Чітко спланована, 
зрозуміла і 

різноманітна 
презентація 

 Слайди легко 
читати 

 Наявні ефекти, 
графіка, фон, 

звуковий супровід, які 
сприяють сприйняттю 

змісту презентації. 

Творчість та 
оригінальність 

 
(20 балів 
максимум) 

 Ніяких ознак 
унікальності чи 
нових думок і 

рішень 
презентації. 

 Наявні ознаки 
унікальності, 

декілька  нових 
думок і рішень 

презентації. 

 Очевидні ознаки 
авторських задумок, 

декілька нових цікавих 
рішень у висвітленні 

теми. 

 Чітко видно 
творчий, 

оригінальний підхід. 

 Має багато 
прикладів нових 

свіжих, оригінальних 
ідей, винахідливих 

прийомів. 

 


