
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  

ІЗ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я 

Предмет «Основи здоров’я» має головну мету – розвивати в учнів 

здоров’язбережувальну компетентність: набувати знань про здоров’я і безпеку, 

розвивати навички безпечної поведінки для життя і здоров’я, набувати досвіду 

здорового і безпечного способу життя, формувати в учнів ціннісне ставлення до 

власного життя і здоров’я. 

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за 

характеристиками, наведеними в таблиці.  

Рівні 

навчаль

них 

досягне

нь та їх 

узагаль

нені 

ознаки 

Ба

ли 
Характеристики навчальних досягнень   

Початков

ий 

 

  

1 
Учень (учениця) за допомогою вчителя називає окремі факти і уявлення 

програмового матеріалу; потребує постійної активізації та контролю 

2 

Учень (учениця) за допомогою вчителя та з використанням підручника, 

наочності називає окремі факти, характеризує окремі уявлення 

програмового матеріалу; за керівництвом і повною допомогою вчителя 

відтворює окремі дії здоров’язбережувальних  навичок, копіює їх; 

потребує активізації та контролю 

3 

Учень (учениця) користуючись підручником, наочністю називає окремі 

факти, уявлення, відтворює їх зміст, але не розкриває їх сутності; за 

безпосередньою допомогою вчителя відтворює окремі дії 

здоров’язбережувальних навичок; потребує активізації та контролю 

Середній 

 
 

4 

Учень (учениця) з використанням підручника і наочності фрагментарно 

називає і відтворює уявлення та елементарні поняття; за незначної 

допомоги вчителя відтворює за зразком окремі дії 

здоров’язбережувальних навичок; виявляє ознаки позитивного 

ставлення до здоров’я і безпеки в окремих ситуаціях;  епізодично 

виконує окремі правила здорового способу життя; потребує 

стимулювання вчителя 

5 

Учень (учениця) з використанням підручника і наочності відтворює 

уявлення та елементарні поняття; за допомогою вчителя частково 

пояснює свою відповідь; за зразком самостійно відтворює окремі дії 

здоров’язбережувальних навичок; виявляє позитивне ставлення до 

здоров’я і безпеки; дотримується окремих правил здорового способу 

життя; потребує стимулювання вчителя 



6 

Учень (учениця) самостійно відтворює уявлення і поняття, за незначної 

допомоги вчителя розкриває їх сутність; за підтримки вчителя називає 

правила поведінки у стандартних ситуаціях; за допомогою вчителя у 

стандартних ситуаціях відтворює здоров’язбережувальні навички; 

виявляє позитивне ставлення до здоров’я і безпеки; несистематично 

дотримується основних правил здорового способу життя; потребує 

стимулювання вчителя 

Достатні

й 
 

7 

Учень (учениця) за незначної допомоги вчителя відтворює знання  

в програмовому обсязі, пояснює сутність уявлень і понять; за 

допомогою вчителя аналізує ситуації, передбачені програмою; за 

допомогою вчителя застосовує здоров’язбережувальні уміння і навчики 

за аналогією у стандартній ситуації; за спонукою вчителя висловлює 

оцінні судження про стан власного здоров’я і власну поведінку в 

ситуаціях, передбачених програмою; дотримується основ 

них правил здорового способу життя 

8 

Учень (учениця) самостійно відтворює програмовий зміст матеріалу, 

пояснює відповіді прикладами з підручника; за допомогою вчителя 

аналізує ситуації, передбачені програмою, встановлює 

причиновонаслідкові зв’язки між складовими здоров’я та природними 

і соціальними чиниками; за незначної допомоги вчителя застосовує 

здоров’язбережувальні уміння і навички у стандартних ситуаціях; 

висловлює оцінні судження про стан власного здоров’я і власну 

поведінку в ситуаціях, передбачених програмою;  дотримується 

основних правил здорового способу життя  

9 

Учень (учениця) самостійно відтворює програмовий матеріал, 

аргументовано пояснює його на прикладах з підручника та власного 

досвіду; аналізує причиновонаслідкові зв’язки на програмовому змісті 

матеріалу; самостійно застосовує здоров’язбережувальні уміння і 

навички у стандартних ситуаціях; виявляє позитивні наміри щодо 

власного здоров’я і власної поведінки в ситуаціях, передбачених 

програмою; дотримується правил здорового способу життя 

Високий 
 

10 

Учень (учениця) самостійно відтворює зміст навчального матеріалу, 

аргументовано пояснює свої відповіді на прикладах із життя; за 

незначної допомоги вчителя аналізує нестандартні ситуації, встановлює 

причиннонаслідкові зв’язки, робить висновки; за підтримки вчителя 

оцінює різну інформацію щодо здоров’я і безпеки, несистематично 

користується додатковими джерелами інформації за окремими темами; 

за незначної допомоги вчителя застосовує здоров’язбережувальні уміння 

і навички в нестандартних ситуаціях; виявляє позитивні наміри щодо 

власного здоров’я і власної поведінки в нестандарних ситуаціях; 

дотримується правил здорового способу життя 

11 
Учень (учениця) оперує програмовим матеріалом, пояснює, аналізує й 

оцінює значимість набутих знань для власного здоров’я; аналізує 



нестандартні ситуації, встановлює причиннонаслідкові зв’язки, робить 

висновки, пропонує варіанти обґрунтованих рішень; оцінює різну 

інформацію щодо здоров’я і безпеки, користується додатковими 

джерелами інформації; самостійно застосовує здоров’язбережувальні 

уміння і навички в нестандартних ситуаціях; виявляє наполегливість і 

рішучість щодо власного здоров’я і власної поведінки в нестандартних 

ситуаціях; дотримується правил здорового способу життя, переконує 

інших вести здоровий спосіб життя 

12 

Учень (учениця) оперує програмовим матеріалом, пояснює, аналізує й 

оцінює значимість набутих знань для власного здоров’я і для здоров’я 

інших; аналізує нестандартні ситуації, встановлює 

причиннонаслідкові зв’язки між складовими здоров’я та його 

чинниками, робить висновки, узагальнення, самостійно приймає 

обгрунтовані рішення; оцінює різну інформацію щодо здоров’я і 

безпеки, поширює інформацію, отриману з додаткових джерел; 

застосовує здоров’язбережувальні уміння і навички в нестандартних 

ситуаціях з елементами творчості; виявляє наполегливість і рішучість 

щодо власного здоров’я та здоров’я інших, власної поведінки та 

поведінки інших у нестандартних ситуаціях; дотримується правил 

здорового способу життя, залучає інших до здорового способу життя 

 

 



Вимоги до контролю та оцінювання навчальних 

 досягнень учнів 4 класів. 

         Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів здійснюється вербально з 

предметів: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», 

інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у 

світі» та «Трудове навчання». 

Оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою 

здійснюється з предметів: «Мови і літератури (мовний і  літературний 

компоненти)», «Математика», «Природознавство». 

УКРАЇНСЬКА МОВА  

4 клас 

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки, 

які проводяться в 4 класі з мови 

Вид перевірки 

4 клас 

І 

сем. 

ІІ 

сем. 

Читання* – – 

Списування 1 1 

Диктант 1 2 

Перевірка мовних знань і вмінь 1 2 

Письмовий переказ  1 – 

Діалог (усно або письмово)** 1  

Підсумкова контрольна робота/ 
Державна підсумкова атестація 

– 1 

Загальна кількість перевірок  

за семестр 
5 6 

*у 4 класах сформованість читацьких умінь перевіряється на уроках літературного читання; 
** форма перевірки діалогу (усно або письмово) – за вибором учителя.  

 

Списування і диктант є основними формами перевірки орфографічної та 

пунктуаційної грамотності. 

Норми оцінювання списування та диктанту 
Рівень 

навчальних 

досягнень 

учня/учениці 

Бали Кількість помилок 

 

Початковий 

 

 1  17 і більше 

 2  14-16 помилок 

 3  11-13 помилок 

Середній  4  8-10 помилок 

 5  5-7 помилок 

 6  1 негруба та 4 грубих помилки 

Достатній 

 

 7  2 негрубі та 2 грубі помилки, або 3 грубі 

 8 
 2 негрубі та 1 груба або1 негруба та 2 грубі 
помилки 

 9  1 негруба та 1 груба помилки 

Високий  10  2 негрубі помилки 

 11  1 негруба помилка 

 12  –– 



 

Вимоги до формування змісту та оцінювання тестової роботи з 

перевірки мовних знань і вмінь у 4 класі 

 
№ 

з/п 

Види завдань Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за 

кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. Завдання закритого типу, які 
передбачають вибір одного із 

запропонованих трьох варіантів 
відповідей 

4  1 бал 4 бали 

2. Завдання відкритого типу, що 

виконуються без опори на 
запропоновані варіанти відповідей (на 

встановлення відповідності; на 
встановлення правильної 

послідовності; з короткою відповіддю: 
самостійне утворення форм слова, 

добір слів за певною ознакою тощо; з 
розгорнутою відповіддю творчого 

характеру: побудова речень, 
продовження тексту, висловлення 

власної думки тощо) 

4 

(1з яких 
творче) 

2 бали* 8 балів 

Разом 8 - 12 балів 

* якщо завдання виконано частково, то учневі зараховується 1 бал. 

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

4 клас 

Подані показники є орієнтиром для розвитку темпу читання, а не 

перевірки та оцінювання. Вони можуть бути використані для організації само- 

та ваємоперевірки учнями темпу читання, а також одержання вчителем 

фактичного матеріалу для вибудовування стратегії організації роботи учнів на 

уроках. 

Кількісні показники темпу читання вголос  

(для розвитку темпу читання) 
Клас І семестр ІІ семестр 

4 80-85 сл/хв 90-95 сл/хв 

 

Вимоги до завдань для поточної письмової перевірки 

досвіду читацької діяльності в 4 класі 
Показники 

досвіду 

читацької 

діяльності 

учнів 

Обізнаність з колом 
дитячого читання 

Практичне засвоєння 
літературознавчих 

понять 

Уміння працювати з 
літературним твором, 

дитячою книжкою, 
довідковою літературою 

Тип, 

кількість 

2 завдання закритого 
типу які 

передбачають вибір 

2 завдання закритого 
типу які передбачають 

вибір одного із 

1 завдання закритого типу, 
що оцінюється 1 балом; 



завдань та 

кількість 

балів за 

виконання 

кожного 

одного із 
запропонованих 
трьох варіантів 

відповідей по 1 балу 
за кожне 

або 1 завдання 
відкритого типу на 

встановлення 
відповідності, що 

оцінюється 2 балами 

запропонованих трьох 
варіантів відповідей 
по 1 балу за кожне 

або 1 завдання 
відкритого типу на 

встановлення 
відповідності, що 

оцінюється 2 балами 

1 завдання відкритого типу 
на встановлення правильної 
послідовності, що 

оцінюється 2 балами; 
1 завдання відкритого типу 

з короткою відповіддю, що 
оцінюється 2 балами; 

1 завдання з розгорнутою 
відповіддю (творче), що 

оцінюється 2 балами 

 

 

Орієнтовний розподіл поточної перевірки уміння читати напам’ять  

Вид поточної перевірки 

4 клас 

І 

сем. 

ІІ 

сем. 

Читання напам’ять 

віршованих текстів 

3 3 

Читання напам’ять  
прозових текстів 

1уривок з 
казки  

(35-40 слів) 

1 уривок з 
оповідання 

(35-40 слів) 

 

Якість читання творів напам’ять визначають за такими вимогами: 

правильність, повнота відтворення фактичного змісту твору; 

виразність читання (чіткість дикції, інтонаційна правильність, уміння 

виявити своє ставлення до того, що читається; доречність використання 

мовленнєвих та позамовних (міміка, жести) засобів виразності; 

дотримання орфоепічних норм (літературна вимова голосних і 

приголосних звуків у різних позиціях, сполучень звуків у мовленнєвому потоці, 

а також наголошування слів). У дітей з органічними порушеннями вимови цей 

критерій не враховується. 

 

Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання 

 

Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок, які проводяться  

в 4 класі з літературного читання 

Вид перевірки 

4 клас 

І 
сем. 

ІІ 
сем. 

Навичка читання вголос (усно). Контрольні 
роботи № 4 і № 8 

1 1 

Навичка читання мовчки (письмово). 

Контрольні роботи № 2 і № 6 

1 1 

Аудіювання (письмово). Контрольні 

роботи у 3-4 класах № 1 і № 5; у 2 класі    № 
1, № 2, № 5, № 6 

1 1 

Усний переказ прочитаного твору (усно). 

Контрольна робота № 3 

1 - 

Робота з літературним твором (письмово). 

Контрольна робота № 7 

- 1 



Підсумкова контрольна робота/ Державна 
підсумкова атестація 

– 1 

Загальна кількість перевірок за семестр 4 5 

 

Контрольні роботи з перевірки навичок читання вголос, читання 

мовчки, аудіювання, усного переказу літературного твору і роботи з 

літературним твором як окремі роботи здійснюється за тими ж вимогами, що 

і поточна перевірка цих навичок.  

 

Вимоги до формування змісту та оцінювання 

комбінованої роботи в 4 класі 

(з перевірки сформованості навички читання мовчки та завдань до тексту 

для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом, 

творчого на побудову висловлювання власної думки за змістом прочитаного) 
№ 

з/п 

Види завдань Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за 

кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. Текст (незнайомий учням) для 

самостійного читання з обсягом: у 3 
класі – 250-310 слів; у 4 класі – 330-

390 слів. Кількість слів, які 
потребують пояснення – не більше 2. 

Речення у тексті не мають містити 
більше 12 слів. Стиль тексту – 

художній 

1  4 бали* 4 балів 

2. Завдання до тексту для перевірки 
розуміння його змісту і вміння 

працювати з текстом 

6 1 бал 6 балів 

3. Творче завдання: письмове 

висловлення власної думки до змісту 
прочитаного тексту: в 3 класі – 2-3 

речення, в 4 класі – 4-5 речень**** 

1 2 бали*** 2 бали 

Разом 8 - 12 балів 

 

  



Критерії оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти початкових класів з математики 

4 клас 

(Наказ МОН України від 05.08.2016р. № 948 ) 

 

1. Письмові роботи (самостійні, підсумкові та контрольні) 

 

2. Оцінювання математичних диктантів, усного рахунку, роботи за 

картками, роботи в групах, мозковий штурм, тестові завдання 

оцінюються за формулою: 

Кі-сть правильних відповідей  *  11 балів / кі-сть завдань = кі-сть балів 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали 
Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

І 

Початковий 

1 
Учень (учениця) виконує роботу частково; допускає в 
роботі 9 і більше помилок. 

2 
Учень (учениця) допускає в роботі 8 грубих помилок, або 
правильно виконує 1/3 запропонованих завдань; 7 грубих 

та 2 негрубих; 6 грубих та 3-4 негрубих. 

3 
Учень (учениця) допускає в роботі 7 грубих помилок; 6 
грубих та 2 негрубих; 5 грубих та 3-4 негрубих. 

II 

Середній 

4 
Учень (учениця) допускає в роботі 6 грубих помилок; 5 

грубих та 2 негрубих; 4 грубих та 
3 – 4 негрубих 

5 
Учень (учениця) допускає в роботі 5 грубих помилок, або 
правильно виконує ½  запропонованих завдань; 4 грубих 

та 1-2 негрубих; 3 грубі та 3-4 негрубі помилки 

6 
Учень (учениця) допускає в роботі 4 грубі помилки; 3 
грубі та 2-3 негрубі; 2 грубі та 4 негрубі помилки 

ІІІ 

Достатній 

7 
Учень (учениця) допускає в роботі 3 грубі помилки; 1 

грубу і 3-4 негрубі помилки; 2 грубі і 2 негрубі помилки 

8 
Учень (учениця) допускає в роботі 2 грубі  помилки, або 
правильно виконує 2/3 запропонованих завдань; 1 груба і 

2 негрубі помилки  

9 
Учень (учениця) допускає в роботі 1 грубу помилку; 2 
негрубі помилки 

ІV 

Високий 

10 
Учень (учениця) допускає в роботі 1 негрубу помилку, 

або 2-3 виправлення 

11 У роботі -1-2 виправлення 

12 Робота в повному обсязі  виконана правильно й охайно  



3. Оцінювання письмових робіт, що складаються з двох задач 

Грубі помилки: 

 обчислювальні помилки в завданнях; 

 помилки у визначенні порядку виконання арифметичних дій; 

 неправильне розв'язання задачі (пропуск дій (дії)), неправильний добір дій 

(дії), зайві дії; 

 незакінчене розв'язання задачі чи прикладу; 

 невиконане завдання (не приступив до його виконання); 

 незнання або неправильне застосування властивостей, правил, алгоритмів, 

існуючих залежностей, які лежать в основі завдань чи використовуються в 

ході їх виконання; 

 невідповідність пояснювального тексту, відповіді завдання, назви величин 

виконаним діям та отриманим результатам; 

 невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов даним 

параметрам завдання. 

Негрубі помилки: 

 нераціональні прийоми обчислення, якщо ставилась вимога скористатися 

такими прийомами; 

 неправильна побудова чи постановка запитань до дій (дії) під час 

розв'язання задачі; 

 неправильне чи неграмотне стилістично або за змістом формулювання 

відповіді задачі; 

 неправильне списування даних (чисел, знаків) задачі з правильним її 

розв’язанням; 

 не закінчене (не доведене) до логічного кінця перетворення; 

 помилки в записах математичних термінів, символів; 

 відсутність відповіді в завданні або помилки у записі відповіді.  
(Дві негрубі помилки вважають за одну грубу помилку.) 

 

Рівень Критерії оцінювання 

Початковий 

(1-3 бали) 

Хід розв’язання однієї з задач правильний, але розв’язання 
не завершено (або неправильно виконані обчислення), а 

друга задача розв’язана неправильно. 

Середній 

(4-6 балів) 

Одна задача розв’язана правильно, а хід розв’язування другої 
задачі неправильний; 

Хід розв’язування обох задач правильний, але допущено 3-4 
помилки в обчисленні. 

Достатній 

(7-9 балів) 

Хід розв’язування обох задач правильний, але допущено 2 

помилки в обчисленні. 

Високий 

(10-12 балів) 

Учень правильно розв’язав обидві задачі. Допускається 1 

негруба помилка, або 1-2 охайні виправлення. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ  ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 
 БІОЛОГІЇ 

 
При  оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології враховується: 

 рівень оволодіння  біологічними ідеями, що становлять важливу складову 
загальнолюдської культури; 

 обсяг відтворення знань, рівень розуміння навчального матеріалу; 

 самостійність суджень, систематизація та глибина знань; 

 дієвість знань, уміння застосовувати їх у практичній діяльності з метою 
розв’язування  практичних задач; 

 уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; 

 рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та 
дослідження природи. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології здійснюються за характеристиками, 
наведеними в таблиці. 

 

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

1 
Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням  підручника 
(робочого зошита)  розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти 

2 
Учень (учениця) за допомогою вчителя або з використанням  
підручника (робочого зошита) називає окремі ознаки біологічних 
об'єктів; наводить елементарні приклади біологічних об'єктів    

3 

Учень (учениця) відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або з 
використанням підручника (робочого зошита) характеризує окремі ознаки 
біологічних об'єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної 
відповіді (наприклад так або ні); допускає суттєві біологічні помилки 

Середній 

4 

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює незначну частину 
навчального матеріалу; дає визначення окремих біологічних понять, неповну 
характеристику  загальних  ознак біологічних об’єктів,  допускаючи несуттєві 
біологічні помилки  

5 

Учень (учениця) відповідаючи на запитання вчителя відтворює основний 
зміст навчального матеріалу; характеризує загальні  ознаки біологічних 
об’єктів, дає визначення окремих біологічних понять, описує біологічні 
обєкти за планом, допускаючи несуттєві біологічні помилки; проводить та 
описує спостереження; за допомогою вчителя виконує прості біологічні 
дослідження та описує їх результати; за допомогою вчителя розв’язує 
прості типові біологічні вправи і задачі 

6 

Учень (учениця) самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, 
відповідає на окремі запитання; частково пояснює відповідь прикладами, 
що наведені у підручнику; у цілому правильно вживає біологічні терміни; 
характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом з 
незначними неточностями; за зразком розв’язує прості типові біологічні 
вправи і задачі   

Достатній 

7 

Учень (учениця) самостійно відтворює основну частину навчального 
матеріалу, використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть 
біологічних понять, допускаючи у відповідях неточності; за визначеними 
ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища;     виконує прості біологічні 
дослідження та описує їх результати;  з допомогою вчителя формулює  
висновки  

8 

Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на 
поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює 
біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності 
між ними; пояснює причиннонаслідкові зв’язки; застосовує отримані 



Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

знання у стандартних ситуаціях; розв’язує типові біологічні вправи і задачі 
користуючись  алгоритмом  

9 

Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал та  відповідає на 
поставлені запитання;   аналізує інформацію, за допомогою вчителя 
встановлює причиннонаслідкові зв’язки; самостійно розв’язує  типові 
біологічні вправи і задачі; використовує знання у стандартних ситуаціях; 
виправляє помилки; уміє працювати зі схемами, графіками, малюнками, 
таблицями, атласамивизначниками, натуральними біологічними 
об’єктами та їх моделями; виконує прості біологічні дослідження та 
пояснює їх результати; виявляє емоційноціннісне ставлення до живої 
природи 

Високий 

10 

Учень (учениця) логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у  
межах програми;  розкриває суть біологічних явищ, процесів, пояснює 
відповіді прикладами; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам 
і явищам з визначенням подібності й відмінності;  аналізує, систематизує, 
узагальнює, встановлює причиннонаслідкові зв’язки;  використовує знання 
у нестандартних ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати 
відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій 

11 

Учень (учениця) виявляє міцні й глибокі знання з біології у межах програми; 
самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, пояснює 
прикладами, що ґрунтуються на власних спостереженнях; дає порівняльну 
характеристику біологічним явищам з поясненням причин подібностей й 
відмінностей; встановлює і обґрунтовує причиннонаслідкові зв’язки; 
визначає можливості практичного застосування результатів дослідження; 
виявляє переконання і активно проявляє  ціннісні орієнтації, здійснюючи 
вибір завдань і рішень 

Високий 12 

Учень (учениця) виявляє системні знання з біології, усвідомлено 
використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно 
аналізує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них;  
використовує знання з інших предметів для виконання ускладнених 
завдань; знаходить та використовує додаткові джерела інформації для 
виконання навчального завдання; уміє виокремити проблему і визначити 
шляхи її розв’язання, приймати рішення, аргументувати власне 
ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, бере участь у дискусіях, 
вирішенні проблемних питань   

 

 



Вимоги до контролю та оцінювання навчальних 

 досягнень учнів 4 класів. 

         Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класів здійснюється вербально з 

предметів: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», 

інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у 

світі» та «Трудове навчання». 

Оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою 

здійснюється з предметів: «Мови і літератури (мовний і  літературний 

компоненти)», «Математика», «Природознавство». 

УКРАЇНСЬКА МОВА  

4 клас 

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки, 

які проводяться в 4 класі з мови 

Вид перевірки 

4 клас 

І 

сем. 

ІІ 

сем. 

Читання* – – 

Списування 1 1 

Диктант 1 2 

Перевірка мовних знань і вмінь 1 2 

Письмовий переказ  1 – 

Діалог (усно або письмово)** 1  

Підсумкова контрольна робота/ 
Державна підсумкова атестація 

– 1 

Загальна кількість перевірок  

за семестр 
5 6 

*у 4 класах сформованість читацьких умінь перевіряється на уроках літературного читання; 
** форма перевірки діалогу (усно або письмово) – за вибором учителя.  

 

Списування і диктант є основними формами перевірки орфографічної та 

пунктуаційної грамотності. 

Норми оцінювання списування та диктанту 
Рівень 

навчальних 

досягнень 

учня/учениці 

Бали Кількість помилок 

 

Початковий 

 

 1  17 і більше 

 2  14-16 помилок 

 3  11-13 помилок 

Середній  4  8-10 помилок 

 5  5-7 помилок 

 6  1 негруба та 4 грубих помилки 

Достатній 

 

 7  2 негрубі та 2 грубі помилки, або 3 грубі 

 8 
 2 негрубі та 1 груба або1 негруба та 2 грубі 
помилки 

 9  1 негруба та 1 груба помилки 

Високий  10  2 негрубі помилки 

 11  1 негруба помилка 

 12  –– 



 

Вимоги до формування змісту та оцінювання тестової роботи з 

перевірки мовних знань і вмінь у 4 класі 

 
№ 

з/п 

Види завдань Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за 

кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. Завдання закритого типу, які 
передбачають вибір одного із 

запропонованих трьох варіантів 
відповідей 

4  1 бал 4 бали 

2. Завдання відкритого типу, що 

виконуються без опори на 
запропоновані варіанти відповідей (на 

встановлення відповідності; на 
встановлення правильної 

послідовності; з короткою відповіддю: 
самостійне утворення форм слова, 

добір слів за певною ознакою тощо; з 
розгорнутою відповіддю творчого 

характеру: побудова речень, 
продовження тексту, висловлення 

власної думки тощо) 

4 

(1з яких 
творче) 

2 бали* 8 балів 

Разом 8 - 12 балів 

* якщо завдання виконано частково, то учневі зараховується 1 бал. 

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

4 клас 

Подані показники є орієнтиром для розвитку темпу читання, а не 

перевірки та оцінювання. Вони можуть бути використані для організації само- 

та ваємоперевірки учнями темпу читання, а також одержання вчителем 

фактичного матеріалу для вибудовування стратегії організації роботи учнів на 

уроках. 

Кількісні показники темпу читання вголос  

(для розвитку темпу читання) 
Клас І семестр ІІ семестр 

4 80-85 сл/хв 90-95 сл/хв 

 

Вимоги до завдань для поточної письмової перевірки 

досвіду читацької діяльності в 4 класі 
Показники 

досвіду 

читацької 

діяльності 

учнів 

Обізнаність з колом 
дитячого читання 

Практичне засвоєння 
літературознавчих 

понять 

Уміння працювати з 
літературним твором, 

дитячою книжкою, 
довідковою літературою 

Тип, 

кількість 

2 завдання закритого 
типу які 

передбачають вибір 

2 завдання закритого 
типу які передбачають 

вибір одного із 

1 завдання закритого типу, 
що оцінюється 1 балом; 



завдань та 

кількість 

балів за 

виконання 

кожного 

одного із 
запропонованих 
трьох варіантів 

відповідей по 1 балу 
за кожне 

або 1 завдання 
відкритого типу на 

встановлення 
відповідності, що 

оцінюється 2 балами 

запропонованих трьох 
варіантів відповідей 
по 1 балу за кожне 

або 1 завдання 
відкритого типу на 

встановлення 
відповідності, що 

оцінюється 2 балами 

1 завдання відкритого типу 
на встановлення правильної 
послідовності, що 

оцінюється 2 балами; 
1 завдання відкритого типу 

з короткою відповіддю, що 
оцінюється 2 балами; 

1 завдання з розгорнутою 
відповіддю (творче), що 

оцінюється 2 балами 

 

 

Орієнтовний розподіл поточної перевірки уміння читати напам’ять  

Вид поточної перевірки 

4 клас 

І 

сем. 

ІІ 

сем. 

Читання напам’ять 

віршованих текстів 

3 3 

Читання напам’ять  
прозових текстів 

1уривок з 
казки  

(35-40 слів) 

1 уривок з 
оповідання 

(35-40 слів) 

 

Якість читання творів напам’ять визначають за такими вимогами: 

правильність, повнота відтворення фактичного змісту твору; 

виразність читання (чіткість дикції, інтонаційна правильність, уміння 

виявити своє ставлення до того, що читається; доречність використання 

мовленнєвих та позамовних (міміка, жести) засобів виразності; 

дотримання орфоепічних норм (літературна вимова голосних і 

приголосних звуків у різних позиціях, сполучень звуків у мовленнєвому потоці, 

а також наголошування слів). У дітей з органічними порушеннями вимови цей 

критерій не враховується. 

 

Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання 

 

Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок, які проводяться  

в 4 класі з літературного читання 

Вид перевірки 

4 клас 

І 
сем. 

ІІ 
сем. 

Навичка читання вголос (усно). Контрольні 
роботи № 4 і № 8 

1 1 

Навичка читання мовчки (письмово). 

Контрольні роботи № 2 і № 6 

1 1 

Аудіювання (письмово). Контрольні 

роботи у 3-4 класах № 1 і № 5; у 2 класі    № 
1, № 2, № 5, № 6 

1 1 

Усний переказ прочитаного твору (усно). 

Контрольна робота № 3 

1 - 

Робота з літературним твором (письмово). 

Контрольна робота № 7 

- 1 



Підсумкова контрольна робота/ Державна 
підсумкова атестація 

– 1 

Загальна кількість перевірок за семестр 4 5 

 

Контрольні роботи з перевірки навичок читання вголос, читання 

мовчки, аудіювання, усного переказу літературного твору і роботи з 

літературним твором як окремі роботи здійснюється за тими ж вимогами, що 

і поточна перевірка цих навичок.  

 

Вимоги до формування змісту та оцінювання 

комбінованої роботи в 4 класі 

(з перевірки сформованості навички читання мовчки та завдань до тексту 

для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом, 

творчого на побудову висловлювання власної думки за змістом прочитаного) 
№ 

з/п 

Види завдань Кількість 

завдань 

Кількість 

балів за 

кожне 

правильно 

виконане 

завдання 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. Текст (незнайомий учням) для 

самостійного читання з обсягом: у 3 
класі – 250-310 слів; у 4 класі – 330-

390 слів. Кількість слів, які 
потребують пояснення – не більше 2. 

Речення у тексті не мають містити 
більше 12 слів. Стиль тексту – 

художній 

1  4 бали* 4 балів 

2. Завдання до тексту для перевірки 
розуміння його змісту і вміння 

працювати з текстом 

6 1 бал 6 балів 

3. Творче завдання: письмове 

висловлення власної думки до змісту 
прочитаного тексту: в 3 класі – 2-3 

речення, в 4 класі – 4-5 речень**** 

1 2 бали*** 2 бали 

Разом 8 - 12 балів 

 

  



Критерії оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти початкових класів з математики 

4 клас 

(Наказ МОН України від 05.08.2016р. № 948 ) 

 

1. Письмові роботи (самостійні, підсумкові та контрольні) 

 

2. Оцінювання математичних диктантів, усного рахунку, роботи за 

картками, роботи в групах, мозковий штурм, тестові завдання 

оцінюються за формулою: 

Кі-сть правильних відповідей  *  11 балів / кі-сть завдань = кі-сть балів 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали 
Критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

І 

Початковий 

1 
Учень (учениця) виконує роботу частково; допускає в 
роботі 9 і більше помилок. 

2 
Учень (учениця) допускає в роботі 8 грубих помилок, або 
правильно виконує 1/3 запропонованих завдань; 7 грубих 

та 2 негрубих; 6 грубих та 3-4 негрубих. 

3 
Учень (учениця) допускає в роботі 7 грубих помилок; 6 
грубих та 2 негрубих; 5 грубих та 3-4 негрубих. 

II 

Середній 

4 
Учень (учениця) допускає в роботі 6 грубих помилок; 5 

грубих та 2 негрубих; 4 грубих та 
3 – 4 негрубих 

5 
Учень (учениця) допускає в роботі 5 грубих помилок, або 
правильно виконує ½  запропонованих завдань; 4 грубих 

та 1-2 негрубих; 3 грубі та 3-4 негрубі помилки 

6 
Учень (учениця) допускає в роботі 4 грубі помилки; 3 
грубі та 2-3 негрубі; 2 грубі та 4 негрубі помилки 

ІІІ 

Достатній 

7 
Учень (учениця) допускає в роботі 3 грубі помилки; 1 

грубу і 3-4 негрубі помилки; 2 грубі і 2 негрубі помилки 

8 
Учень (учениця) допускає в роботі 2 грубі  помилки, або 
правильно виконує 2/3 запропонованих завдань; 1 груба і 

2 негрубі помилки  

9 
Учень (учениця) допускає в роботі 1 грубу помилку; 2 
негрубі помилки 

ІV 

Високий 

10 
Учень (учениця) допускає в роботі 1 негрубу помилку, 

або 2-3 виправлення 

11 У роботі -1-2 виправлення 

12 Робота в повному обсязі  виконана правильно й охайно  



3. Оцінювання письмових робіт, що складаються з двох задач 

Грубі помилки: 

 обчислювальні помилки в завданнях; 

 помилки у визначенні порядку виконання арифметичних дій; 

 неправильне розв'язання задачі (пропуск дій (дії)), неправильний добір дій 

(дії), зайві дії; 

 незакінчене розв'язання задачі чи прикладу; 

 невиконане завдання (не приступив до його виконання); 

 незнання або неправильне застосування властивостей, правил, алгоритмів, 

існуючих залежностей, які лежать в основі завдань чи використовуються в 

ході їх виконання; 

 невідповідність пояснювального тексту, відповіді завдання, назви величин 

виконаним діям та отриманим результатам; 

 невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов даним 

параметрам завдання. 

Негрубі помилки: 

 нераціональні прийоми обчислення, якщо ставилась вимога скористатися 

такими прийомами; 

 неправильна побудова чи постановка запитань до дій (дії) під час 

розв'язання задачі; 

 неправильне чи неграмотне стилістично або за змістом формулювання 

відповіді задачі; 

 неправильне списування даних (чисел, знаків) задачі з правильним її 

розв’язанням; 

 не закінчене (не доведене) до логічного кінця перетворення; 

 помилки в записах математичних термінів, символів; 

 відсутність відповіді в завданні або помилки у записі відповіді.  
(Дві негрубі помилки вважають за одну грубу помилку.) 

 

Рівень Критерії оцінювання 

Початковий 

(1-3 бали) 

Хід розв’язання однієї з задач правильний, але розв’язання 
не завершено (або неправильно виконані обчислення), а 

друга задача розв’язана неправильно. 

Середній 

(4-6 балів) 

Одна задача розв’язана правильно, а хід розв’язування другої 
задачі неправильний; 

Хід розв’язування обох задач правильний, але допущено 3-4 
помилки в обчисленні. 

Достатній 

(7-9 балів) 

Хід розв’язування обох задач правильний, але допущено 2 

помилки в обчисленні. 

Високий 

(10-12 балів) 

Учень правильно розв’язав обидві задачі. Допускається 1 

негруба помилка, або 1-2 охайні виправлення. 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ  ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  
З ГЕОГРАФІЇ 

 
Оцінювання навчальних досягнень учнів з географії здійснюється з 

урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і передбачає диференційований 
підхід щодо його організації. Критерієм оцінки роботи учнів є не стільки обсяг 
навчального матеріалу, що залишився в пам’яті, скільки вміння його аналізувати, 
узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, використовувати в 
життєвих ситуаціях, вміння самостійно здобувати знання. При цьому важливо 
використовувати під час вивчення географії мотиваційний потенціал для учнів: 
авансування успіху, спонукання до самоаналізу, самооцінки, самопiзнання, 
інтенсифікація того змісту навчального матеріалу, який має особистісне значення 
для учнів.  

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати: 
• правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і 
закономірностей, точність вживання географічної та картографічної термінології; 
• ступінь самостійності відповіді; 
• логічність, доказовість у викладенні матеріалу; 
• ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь 
(робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами). 

Початковий рівень навчальних досягнень характеризується 
фрагментарним володінням учнем навчальним матеріалом. Учень може 
розпізнавати окремі географічні об’єкти, намагається давати їм визначення, за 
допомогою вчителя знаходить їх на карті.  

Середній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень може 
відтворити (повторити) інформацію, тобто володіє знаннями-копіями. Він розуміє 
основний матерiал, за допомогою вчителя визначає поняття і закономірності, 
частково пояснює взаємозв’язки у природі та суспільстві, використовує 
картографічний матеріал. У процесі виконання практичних робіт правильно 
використовує джерела знань. Спостерігаючи за природними та суспільними 
явищами, виділяє лише окремі їх особливості. 

Достатній рівень навчальних досягнень передбачає, що учень достатньо 
володіє програмовим навчальним матеріалом, самостійно виправляє допущені 
помилки, підтверджує свої знання відповідними аргументами, здатен 
застосовувати здобуті знання на практиці. Правильно відбирає джерела 
необхідних знань для розв’язання проблем у типових ситуаціях. Здатний вести 
спостереження за природними та суспільними явищами. 

Високий рівень навчальних досягнень передбачає вичерпну, правильну 
відповідь, повне розкриття змісту понять, закономірностей і географічних 
взаємозв’язків, підтверджує їх прикладами. Учень грамотно і творчо використовує 
картографічні матеріали та інші джерела знань, вміє робити висновки та 
узагальнення на основі практичної діяльності; правильно проводить 
спостереження, оформлює та аналізує їх результати. 

Тематичне оцінювання з географії проводиться у різних формах по 
завершенню вивчення навчальної теми або її частин, згідно з переліком тем для 
тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. При цьому одна письмова 
тематична робота на семестр є обов’язковою. Такою письмовою роботою може 
виступати й практична робота, якщо дата її проведення збігається з датою 
тематичної атестації. 

Вчитель має право виставляти бали за тему без додаткового опитування 
(письмової роботи) тим учням, що мають достатню кількість поточних оцінок, а 
також якщо отримана таким чином оцінка задовольняє учня. При цьому поточне 



оцінювання, у разі його застосування вчителем, має відігравати заохочувальну, 
стимулюючу та діагностичну функції. 

Перед початком вивчення чергової теми усі учні мають бути ознайомлені з 
тривалістю її вивчення (кількість занять); кількістю і тематикою обов’язкових робіт і 
термінами їх проведення; питаннями, що виносяться на тематичне оцінювання, 
якщо воно проводиться в усно-письмовій формі, або орієнтовними завданнями 
(задачами) тощо; терміном і формою проведення тематичного оцінювання; 
критеріями оцінювання. 

Якщо темою передбачено виконання учнями практичних робіт та інших 
практичних завдань, то їх виконання є обов’язковою попередньою умовою для 
тематичної атестації, звісно, якщо мова не йде про тривалу хворобу дитини, яка 
завадила їй опанувати матеріал. Відпрацювання практичних робіт, які учень 
пропустив без поважних причин, вважаємо за недоцільне (відповідно, атестація 
учнів проводиться без їх урахування). 
 

   Критерії оцінювання навчальних досягнень 
учнів з географії 

 

Рівень 
навчальних 
досягнень 

учнів 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

I. 
Початковий 

1 Учень розрізняє окремі географічні явища чи об’єкти (гори і 
рівнини, суходіл і океан, село і місто, галузь і т. д.) та з 
допомогою вчителя знаходить їх на карті 

2 Учень за допомогою вчителя відтворює окремі факти на 
елементарному рівні, розрізняє один або декілька 
запропонованих географічних об’єктів та з допомогою вчителя 
намагається знайти їх на карті 

3 Учень у деяких випадках дає нечіткі характеристики географічних 
об’єктів; за допомогою вчителя знаходить їх на карті, може 
самостійно розрізнити окремі географічні поняття 

II. Середній 

4 Учень частково відтворює текст підручника, дає нечітке 
визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. 
Називає, відповідно до теми конкретного уроку, компоненти 
географічної оболонки та складові господарства; повторює за 
зразком практичну роботу; під час відповіді намагається 
користуватися географічною картою 

5 Учень відтворює частину навчального матеріалу без розкриття 
причинно-наслідкових зв’язків, описує географічні об’єкти чи 
явища за типовим планом. Намагається робити висновки без 
підтвердження їх прикладами; частково володіє обов’язковою 
географічною номенклатурою 

6 Учень самостійно дає більшість визначень, передбачених темою 
уроку, відтворює значну частину вивченого матеріалу у 
відповідності з його викладом у підручнику. З допомогою вчителя 
виявляє причинно-наслідкові зв’язки, ілюструє їх власними 
прикладами. На середньому рівні володіє географічною 
номенклатурою та картою 

ІІІ. 
7 Учень має достатні географічні знання і застосовує їх для 

вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про 



Достатній природні та суспільні явища, вміє вести спостереження за 
навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним 
матеріалом 

8 Учень засвоїв основні уявлення, поняття і категорії географічної 
науки про Землю та господарську діяльність людини. Застосовує 
здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу 
статистичних даних про господарство і населення, показує їх 
зміну у часі. Вміє наводити приклади взаємодії людини і природи; 
знає обов’язкову географічну номенклатуру 

9 Учень на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, 
може застосовувати його для виконання практичних робіт; має 
чіткі уявлення про компоненти природи і просторову організацію 
господарства; пояснює причинно-наслідкові зв’язки в природі і 
господарстві; майже безпомилково працює з картографічним 
матеріалом 

ІV. Високий 

10 Учень усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює 
оцінку певних процесів та явищ, передбачених навчальною 
програмою; пояснює прикладне значення географічних знань, дає 
розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; вільно застосовує 
більшість географічних понять та може їх класифікувати; добре 
володіє картографічним матеріалом 

11 Учень має глибокі знання про об’єкт вивчення, застосовує наукову 
термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє 
працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної 
інформації; на високому рівні аналізує та використовує 
картографічну інформацію 

12 Учень володіє ґрунтовними географічними знаннями у межах 
вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне 
ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно 
аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки 
і узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно 
володіє картографічною інформацією та творчо її використовує  

 
 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ
До навчальних досягнень учнів з математики, які безпосередньо підлягають оцінюванню,
належать:
теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак,
методів та ідей математики;
знання, що стосується способів діяльності, які можна подати у вигляді системи дій (правила,
алгоритми);

здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності відповідно до
засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати певне тотожне перетворення виразу,
розв’язувати рівняння певного виду, виконувати геометричні побудови, досліджувати функцію на
монотонність, розв’язувати текстові задачі розглянутих типів тощо);
здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язування навчальних і практичних задач,
коли шлях, спосіб такого розв’язання потрібно попередньо визначити (знайти) самому.
Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються
такі рівні навчальних досягнень школярів з математики:

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень

I.
Початковий

1 Учень (учениця) розпізнає один із кількох запропонованих
математичних об'єктів (символів, виразів, геометричних фігур
тощо), виділивши його серед інших; читає і записує числа,
переписує даний математичний вираз, формулу; зображує
найпростіші геометричні фігури (малює ескіз)

2 Учень (учениця) виконує однокрокові дії з числами,
найпростішими математичними виразами; впізнає окремі
математичні об'єкти і пояснює свій вибір

3 Учень (учениця) співставляє дані або словесно описані
математичні об'єкти за їх суттєвими властивостями; за
допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II.
Середній

4 Учень (учениця) відтворює означення математичних понять і
формулювання тверджень; називає елементи математичних
об'єктів; формулює деякі властивості математичних об'єктів;
виконує за зразком завдання обов'язкового рівня

5 Учень (учениця) ілюструє означення математичних понять,
формулювань теорем і правил виконання математичних дій
прикладами із пояснень вчителя або підручника; розв'язує
завдання обов'язкового рівня за відомими алгоритмами з
частковим поясненням

6 Учень (учениця) ілюструє означення математичних понять,
формулювань теорем і правил виконання математичних дій
власними прикладами; самостійно розв'язує завдання
обов'язкового рівня з достатнім поясненням; записує
математичний вираз, формулу за словесним формулюванням і
навпаки

III.
Достатній

7 Учень (учениця) застосовує означення математичних понять та
їх властивостей для розв'язання завдань у знайомих ситуаціях;
знає залежності між елементами математичних об'єктів;
самостійно виправляє вказані йому (їй) помилки; розв'язує
завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень
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8 Учень (учениця) володіє визначеним програмою навчальним
матеріалом; розв'язує завдання, передбачені програмою, з
частковим поясненням; частково аргументує математичні
міркування й розв'язування завдань

9 Учень (учениця): вільно володіє визначеним програмою
навчальним матеріалом; самостійно виконує завдання в
знайомих ситуаціях з достатнім поясненням; виправляє
допущені помилки; повністю аргументує обґрунтування
математичних тверджень; розв'язує завдання з достатнім
поясненням

IV.
Високий

10 Знання, вміння й навички учня (учениці) повністю відповідають
вимогам програми, зокрема: учень (учениця) усвідомлює нові
для нього (неї) математичні факти, ідеї, вміє доводити
передбачені програмою математичні твердження з достатнім
обґрунтуванням; під керівництвом учителя знаходить джерела
інформації та самостійно використовує їх; розв'язує завдання з
повним поясненням і обґрунтуванням

11 Учень (учениця) вільно і правильно висловлює відповідні
математичні міркування, переконливо аргументує їх;
самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними;
використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього
(неї) ситуаціях; знає, передбачені програмою, основні методи
розв'язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним
обґрунтуванням

12 Учень (учениця) виявляє варіативність мислення і
раціональність у виборі способу розв'язання математичної
проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати набуті
знання; здатний(а) до розв'язування нестандартних задач і
вправ
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
з дисциплін художньо-естетичного циклу

Особливістю системи оцінювання досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу є її
багатофункціональність, що зумовлена багатокомпонентністю змісту мистецької освіти, спрямованої
на цілісне формування художньо-естетичної культури учнів, і передбачає:

- формування в учнів емоційно-естетичного ставлення до дійсності, світоглядних орієнтацій,
особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, вітчизняної та зарубіжної художньої культури;
- розвиток емоційно-почуттєвої сфери, оригінального асоціативно-образного мислення,
універсальних якостей творчої особистості;
- формування знань та уявлень про мистецтво, розуміння специфіки художньо-образної мови різних
видів мистецтва, здібності до сприймання та інтерпретації художніх творів;
- розширення естетичного досвіду, вмінь і навичок у сфері мистецької діяльності, потреби в
художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.
Об’єктами перевірки та оцінювання у процесі вивчення мистецьких дисциплін учнями мають стати:

- здатність учнів сприймати, розуміти і відтворювати твори мистецтва, інтерпретувати їх художньо-
образний зміст (висловлювати власне естетичне ставлення);

- вміння і навички з практичної художньої діяльності (відтворення за зразком), досвід
самостійної та творчої діяльності (застосування набутих знань і вмінь у змінених, зокрема,
проблемно-пошукових ситуаціях);

- обізнаність у сфері мистецтв – елементарні знання та уявлення про мистецтво, його основні види і
жанри, розуміння художньо-естетичних понять та усвідомлене користування відповідною
термінологією, уявлення про творчість відомих вітчизняних і зарубіжних митців (мистецтвознавча
пропедевтика);

 загальна естетична компетентність, художньо-образне мислення учнів як інтегрований
результат навчання, виховання й розвитку.

Рівні
навчальних
досягнень

Бали
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з

музичного мистецтва

І. Початковий 1 Учень (учениця) сприймає та виконує музичні твори на
частковому рівні, небагатослівно їх характеризує,
демонструє слабо сформоване художньо-образне мислення,
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елементарні навички та вміння у практичній музичній
діяльності

2 Учень (учениця) володіє незначною частиною тематичного
матеріалу, має слабо сформований рівень сприйняття
музичних творів, виявляє певні вміння та навички, володіє
незначною частиною спеціальної музичної термінології,
словниковий запас дозволяє викласти думку на
елементарному рівні

3 Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати окремі
фрагменти музичних творів з конкретним образно-художнім
змістом, знає незначну частину музичного тематичного
матеріалу; послуговуючись обмеженим термінологічним та
словниковим запасом

ІІ. Середній 4 Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати музичні
твори на репродуктивному рівні, але не розуміє художньо-
образної сфери музичних творів; застосування знань та
спеціальної музичної термінології на практиці задовільне

5 Учень (учениця) володіє навичками й уміннями, які дають
змогу проаналізувати чи виконати окремі музичні твори,
котрі мають художньо конкретну словесну, понятійну
основу; але не завжди вміє інтерпретувати музичні твори, які
вимагають абстрактного художнього мислення; виявляє
недостатнє знання спеціальної музичної термінології;
словниковий запас небагатий

6 Учень (учениця) здатний сприймати і відтворювати основну
частину музичного матеріалу, але має слабо сформоване
художнє мислення, не завжди послідовно та логічно
характеризує музичні твори, його розповідь потребує
уточнень і додаткових запитань; учень (учениця) виявляє
знання і розуміння основних тематичних положень, але не
завжди вміє самостійно зробити порівняння, висновок щодо
прослуханої чи виконаної музики

ІІІ. Достатній 7 Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати музичні
твори, але робить непереконливі висновки, непослідовно
викладає свої думки, допускає термінологічні помилки;
Учень (учениця) знає найважливіший тематичний музичний
матеріал, але знання нестійкі; спостерігаються помітні
позитивні зміни у музичній діяльності учня
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8 Учень (учениця) уміє сприймати і виконувати музичні твори,
досить повно аналізує художньо-образний зміст твору, але
має стандартне мислення, йому бракує власних висновків,
асоціацій, узагальнень, не завжди вміє поєднувати музичні
твори та життєві явища; недостатньо володіє спеціальною
музичною термінологією при аналізі музичних явищ

9 Учень (учениця) виявляє достатнє засвоєння тематичного
музичного матеріалу, але допускає неточності у
використанні спеціальної музичної термінології, які
потребують зауваження чи коригування, трапляються
поодинокі недоліки у виконанні музичного твору і художньо-
образному оформленні своїх роздумів щодо прослуханої
музики; не завжди самостійно систематизує та узагальнює
музичний матеріал

ІV. Високий 10 Учень (учениця) має міцні знання програмового матеріалу,
але, аналізуючи музичні твори, допускає несуттєві неточності
у формулюваннях, при використанні спеціальної музичної
термінології, а також під час виконання музичних творів, у
більшості випадків уміє обґрунтовано довести свою думку
щодо музичних явищ, йому важко виконати окремі
фрагменти музичного твору. Вказані неточності може
виправляти самостійно

11 Учень (учениця) володіє тематичним музичним матеріалом у
межах програми, вміє використовувати набуті знання,
уміння і здібності у нових музичних завданнях, демонструє
знання спеціальної музичної термінології, їх усвідомлення та
міцність, уміння систематизувати, узагальнювати,
інтерпретувати музичні твори, асоціювати їх з творами інших
мистецтв та життєвими явищами, застосовувати здобуті
знання у музичній діяльності

12 Учень (учениця) має глибокі, ґрунтовні знання тематичного
музичного матеріалу у межах програми, здатний
узагальнювати, сприймати та виконувати музичні твори,
застосовувати асоціативні зв’язки між музичними творами,
творами інших мистецтв та життєвими явищами; свідомо
використовувати спеціальну музичну термінологію у
роздумах, висновках та узагальненнях щодо прослуханого чи
виконаного твору, пропонує нетипові, цікаві художньо-творчі
уявлення; рівень світосприйняття і світовідчуття мистецького
мислення достатньо високий; самостійно використовує
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набуті знання, уміння та здібності в музичній діяльності

Рівні

навчальних

досягнень

Бали
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з

візуального (образотворчого) мистецтва

І. Початковий 1 Учень (учениця) сприймає та відтворює художні образи на
частковому рівні, однозначно їх характеризує, демонструє
слабо сформоване художньо-естетичне мислення,
елементарні навички та уміння у творчій художній діяльності

2 Учень (учениця) володіє незначною частиною тематичного
матеріалу, має слабо сформований рівень сприйняття
художніх образів, виявляє певні творчі вміння та навички у
практичній діяльності, володіє незначною частиною
термінологічного мінімуму; словниковий запас в основному
дозволяє викласти думку

3 Учень (учениця) здатний сприймати та відтворювати окремі
фрагменти художніх образів з конкретним образно-
художнім змістом, знає незначну частину тематичного
матеріалу, послуговуючись обмеженим термінологічним та
словниковим запасом

ІІ. Середній 4 Учень (учениця) може відтворювати художні образи на
репродуктивному рівні, в основному розуміє образну сферу
художнього твору; застосування знань та термінологічного
запасу на практиці задовільне

5 Учень (учениця) володіє навичками й уміннями, які дають
змогу проаналізувати чи відтворити окремі художні образи,
котрі мають художньо конкретну словесну понятійну основу,
але не завжди вміє сприймати і відтворювати художні
образи, які вимагають абстрактного художньо-мистецького
мислення; виявляє задовільне знання спеціальної художньої
термінології; словниковий запас небагатий

6 Учень (учениця) не завжди вміє сприймати та репродукувати
візуальні образи, має достатньо сформоване художнє
мислення, не завжди послідовно та логічно характеризує
окремі художні явища, його розповідь потребує уточнень і
додаткових запитань; виявляє знання і розуміння основних
тематичних положень, але не завжди вміє самостійно



7

зробити аналіз художнього твору, порівняння, висновки
щодо сприймання творів образотворчого мистецтва

ІІІ. Достатній 7 Учень (учениця) може відтворити різні візуальні образи,
проте робить непереконливі висновки, не завжди
послідовно викладає свої думки, допускає мовленнєві та
термінологічні помилки; знає найважливіший тематичний
художній матеріал, але знання не достатньо стійкі;
спостерігаються помітні позитивні зміни у творчій художній
діяльності учня

8 Учень (учениця) вміє сприймати і репродукувати візуальні
образи певного рівня, досить повно аналізує художньо-
образний зміст твору, але має стандартне мислення, йому
бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень; не завжди
вміє поєднувати художні образи та життєві явища; на
достатньому рівні володіє спеціальною художньою
термінологією при аналізуванні художніх творів у процесі їх
сприймання та інтерпретації

9 Учень (учениця) виявляє достатнє засвоєння тематичного
художнього матеріалу, але допускає неточності у
використанні спеціальної художньої термінології, які
потребують допомоги вчителя, трапляються поодинокі
недоліки у відтворенні художнього образу і художньо-
образному оформленні своїх роздумів щодо оцінки творів
образотворчого мистецтва; не завжди самостійно
систематизує та узагальнює художній матеріал

ІV. Високий 10 Учень (учениця) має міцні знання програмового матеріалу,
але, аналізуючи художні твори, допускає несуттєві
неточності у формулюваннях та використанні спеціальної
художньої термінології, не завжди обгрунтовано може
довести свою точку зору на художні явища в процесі їх
сприймання, не завжди вміє відтворити окремі фрагменти
художніх образів. Вказані неточності може виправляти
самостійно

11 Учень (учениця) володіє тематичним художнім матеріалом у
межах програми, вміє використовувати набуті знання,
уміння і здібності у нових художньо-творчих завданнях,
виявляє знання спеціальної художньої термінології, їх
усвідомлення та міцність, уміння систематизувати,
узагальнювати, аналізувати твори візуального
(образотворчого) мистецтва, асоціювати їх з творами інших
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мистецтв та життєвими явищами, застосовувати набуті
знання в образотворчій діяльності

12 Учень (учениця) має міцні, ґрунтовні знання тематичного
художнього матеріалу (жанри, митці, твори образотворчого
мистецтва) у межах програми, здатний систематизувати,
узагальнювати, свідомо сприймати та відтворювати візуальні
образи, широко застосовувати асоціативні зв’язки між
творами образотворчого мистецтва, творами інших мистецтв
та життєвими явищами. Учень (учениця) свідомо
послуговується мовою візуального мистецтва у роздумах,
висновках та узагальненнях щодо сприймання художніх
образів, має достатньо високий рівень художньо-
мистецького мислення у розвитку світопізнання і
світовідчуття; самостійно використовує набуті художні
вміння, навички та власні здібності в художній діяльності

Рівні
навчальних
досягнень

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з
інтегрованого курсу “Мистецтво”

І. Початковий 1 Учень (учениця) розуміє лише незначну частину тематичного
матеріалу; користується дуже обмеженим понятійно-
термінологічним запасом у процесі розповіді про мистецтво;
після кількаразового пояснення вчителя відтворює незначні
фрагменти тематичного матеріалу під час практичної
художньої діяльності; виявляє найелементарніший розвиток
художньо-образного мислення

2 Учень (учениця) розуміє незначну частину тематичного
матеріалу; користується обмеженим понятійно-
термінологічним запасом у процесі розповіді про мистецтво;
частково відтворює тематичний матеріал у практичній
художній діяльності але тільки після детального пояснення
вчителя; художньо-образне мислення розвинуто на
елементарному рівні (домінують розрізнені судження про



9

види мистецтв)

3 Учень (учениця) розуміє частину тематичного матеріалу;
користується обмеженим понятійно-термінологічним
запасом у процесі розповіді про мистецтво; частково
відтворює тематичний матеріал у практичній художній
діяльності, але лише з опорою на пояснення та зразок
вчителя; художньо-образне мислення розвинуто на
елементарному рівні (переважає повторення суджень
вчителя про мистецтво).

ІІ. Середній 4 Учень (учениця) розуміє та усвідомлює частину тематичного
матеріалу; демонструє небагатий словниково-
термінологічний запас у процесі інтерпретації творів
мистецтва; відтворює тематичний матеріал у практичній
художній діяльності, але потребує значної допомоги
вчителя; художньо-образне мислення розвинуто слабо (на
рівні сукупності окремих суджень)

5 Учень (учениця) розуміє та усвідомлює значну частину
тематичного матеріалу; демонструє небагатий словниково-
термінологічний запас у процесі інтерпретації творів
мистецтва; відтворює під керівництвом учителя тематичний
матеріал у практичній діяльності, але без переносу у змінені
ситуації; художньо-образне мислення розвинуто слабо (на
рівні сукупності суджень з використанням окремих
пояснень)

6 Учень (учениця) розуміє та усвідомлює більшу частину
тематичного матеріалу; демонструє небагатий словниково-
термінологічний запас у процесі інтерпретації творів
мистецтва; відтворює тематичний матеріал у практичній
художній діяльності, інколи потребуючи педагогічної
допомоги; художньо-образне мислення розвинуто слабо
(судження аргументуються переважно з опорою на
висловлювання вчителя)

ІІІ. Достатній 7 Учень (учениця) повністю розуміє та усвідомлює більшу
частину тематичного матеріалу, здатний узагальнювати його
за допомогою вчителя; демонструє достатній понятійно-
термінологічний запас; застосовує за допомогою вчителя
опанований матеріал у практичній художній діяльності;
художньо-образне мислення достатньо розвинуто (судження
аргументуються, з’являються окремі аналогії, асоціації)
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8 Учень (учениця) повністю розуміє та усвідомлює тематичний
матеріал, здатний узагальнювати та систематизувати його за
допомогою вчителя; демонструє достатній понятійно-
термінологічний запас, свідомо користується ключовими
поняттями і термінами; застосовує засвоєний матеріал у
практичній художній діяльності; художньо-образне
мислення достатньо розвинуто (у поясненнях
застосовуються аналогії, асоціації).

9 Учень (учениця) повністю розуміє та усвідомлює тематичний
матеріал, здатний узагальнювати та систематизувати його,
наводити деякі приклади на підтвердження своїх думок;
демонструє достатній понятійно-термінологічний запас, який
майже завжди адекватно використовує; застосовує матеріал
у практичній художній діяльності без допомоги вчителя;
художньо-образне мислення достатньо розвинуто
(формулюються окремі висновки, узагальнення)

ІV. Високий 10 Учень (учениця) глибоко розуміє та усвідомлює тематичний
матеріал у межах програми; під час інтерпретації художніх
творів робить висновки, висловлює власне естетичне
ставлення, користується адекватною термінологією;
самостійно використовує тематичний матеріал у практичній
художній діяльності; художньо-образне мислення достатньо
високо розвинуте, що дозволяє учневі застосовувати
асоціативні зв’язки, образні аналогії та порівняння щодо
різних видів мистецтв та життєвих явищ

11 Учень (учениця) глибоко розуміє та усвідомлює тематичний
матеріал у межах програми, намагається самостійно
збагачувати набуті знання; під час інтерпретації художніх
творів аргументує висновки, власні оцінки й твердження,
ілюструє їх прикладами; широко користується спеціальною
термінологією відповідно до програмних вимог; самостійно
використовує тематичний матеріал у практичній художній
діяльності; художньо-образне мислення високо розвинуте,
характеризується елементами світоглядних узагальнень,
використанням нестандартних асоціативних зв’язків,
порівнянь творів різних видів мистецтв (за аналогією,
контрастом) та відповідних життєвих явищ

12 Учень (учениця) має глибокі, міцні та системні знання
тематичного матеріалу в межах програми, під час
інтерпретації художніх творів робить самостійні висновки,
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аргументує власні оцінки, наводить приклади на їх
підтвердження; вільно користується спеціальною
термінологією відповідно до програмних вимог; самостійно
застосовує тематичний матеріал у практичній художній
діяльності; художньо-образне мислення високо розвинуто,
характеризується оригінальністю, що дає змогу учневі
широко використовувати асоціативні зв’язки

Рівні

навчальних

досягнень

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з
художньої культури

І. Початковий 1 Учень (учениця) сприймає та відтворює тематичний матеріал
з художньої культури на частковому рівні, однозначно його
характеризує, демонструє недостатньо сформоване художнє
мислення, елементарні навички та уміння у художньо-
практичній діяльності

2 Учень (учениця) володіє незначною частиною тематичного
матеріалу з художньої культури, демонструє недостатньо
сформований рівень сприймання мистецьких творів, виявляє
певні творчі вміння інтерпретувати культурно – мистецькі
явища, володіє незначною частиною спеціальної
термінології; словниковий запас в основному дозволяє
викласти думку на елементарному рівні

3 Учень (учениця) здатний сприймати та інтерпретувати
окремі художньо-культурні явища, знає незначну частину
тематичного матеріалу, послуговуючись обмеженим
термінологічним та словниковим запасом

ІІ. Середній 4 Учень (учениця) здатний сприймати та інтерпретувати
культурно-мистецькі явища на репродуктивному рівні, не
завжди розуміє художньо – образної сфери мистецьких
творів; застосування знань та термінологічного запасу на
практиці задовільне



12

5 Учень (учениця) володіє знаннями та вміннями, які дають
змогу інтерпретувати окремі культурно – мистецькі явища,
недостатньо вміє сприймати, інтерпретувати мистецькі
твори, які вимагають абстрактного мислення; виявляє
недостатні знання спеціальної термінології; словниковий
запас небагатий

6 Учень (учениця) може сприймати та інтерпретувати певну
частину тематичного матеріалу з художньої культури, але
має недостатньо сформоване художнє мислення, не завжди
послідовно та логічно характеризує окремі мистецькі твори,
потребує уточнень і додаткових запитань; учень (учениця)
виявляє знання і розуміння основних тематичних положень,
але не завжди вміє самостійно зробити аналіз культурно –
мистецьких явищ, порівняння та висновки

ІІІ. Достатній 7 Учень (учениця) здатний сприймати та інтерпретувати
окремі художньо-культурні явища, не завжди робить
переконливі висновки, не завжди послідовно викладає своє
думки. Допускає термінологічні помилки; володіє основним
програмно-тематичним матеріалом, але знання недостатньо
стійкі; спостерігаються помітні позитивні зміни у художній
діяльності учня

8 Учень (учениця) уміє сприймати і відтворювати художньо-
культурні явища, досить повно характеризує художньо-
образний зміст мистецьких творів, але демонструє
стандартне мислення, бракує власних висновків, асоціацій,
узагальнень, не завжди вміє поєднати своєрідність художніх
образів та життєвих явищ; учень (учениця) не завжди
володіє спеціальною термінологією під час інтерпретації
культурно-мистецьких явищ

9 Учень (учениця) виявляє достатнє засвоєння тематичного
матеріалу з художньої культури, але допускає несуттєві
неточності у використанні спеціальної термінології, що
потребують зауваження чи коригування, трапляються
поодинокі недоліки в інтерпретації мистецьких творів і
мовленнєвому оформленні власних роздумів щодо
культурно - мистецьких явищ; не завжди самостійно може
систематизувати та узагальнювати тематичний матеріал

ІV. Високий 10 Учень (учениця) має міцні інтегровані знання, виявляючи їх
усвідомлення, але, аналізуючи художньо-культурні явища,
допускає неточність формулювань та використання
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спеціальної термінології, не завжди обгрунтовано може
довести власну думку щодо мистецьких творів, самостійно
інтерпретувати їх зміст. Вказані неточності може виправляти
самостійно

11 Учень (учениця) володіє тематичним матеріалом з художньої
культури у межах програми, вміє використовувати набуті
знання, уміння і здібності у нових інтегрованих художньо-
творчих завданнях, виявляє знання спеціальної термінології,
їх усвідомлення та міцність, уміння систематизувати,
узагальнювати, інтерпретувати культурно – мистецькі явища
у їх взаємозв’язках, асоціювати їх з життєвими явищами

12 Учень (учениця) має ґрунтовні, усвідомлені знання з
художньої культури, здатний систематизувати,
узагальнювати, сприймати та інтерпретувати інтегровані
художньо – культурні явища на основі взаємодії різних видів
мистецтв, широко застосовувати асоціативні зв’язки між
художніми творами та життєвими явищами. Учень (учениця)
свідомо використовує спеціальну термінологію у роздумах,
висновках та узагальненнях щодо художніх образів,
пропонує нетипові, цікаві варіанти інтерпретації художньо-
культурних явищ; рівень художньо –творчого мислення,
світопізнання і світовідчуття високий; самостійно
використовує набуті знання, вміння та здібності в художній
діяльності

Рівні

навчальних

досягнень
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з

естетики

І. Початковий 1 Учень (учениця) здатний сприймати естетичні явища на
елементарному рівні, небагатослівно їх характеризувати, має
елементарні естетичні навички

2 Учень (учениця) володіє незначною частиною програмового
матеріалу, має слабо сформований рівень естетичного
сприйняття явищ життя та мистецтва, виявляє певні естетичні
вміння та навички, володіє незначною частиною спеціальної
термінології, словниковий запас дозволяє викласти думку на
елементарному рівні

3 Учень (учениця) знає незначну частину програмового
матеріалу, застосовуючи обмежений термінологічний запас
естетичних понять. Має елементарно сформовані естетичні
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вміння та навички

ІІ. Середній 4 Учень (учениця) знає частину програмового матеріалу,
застосовуючи незначний запас естетичних понять і термінів.
Має певний запас естетичних умінь та навичок, які
застосовує у власній діяльності

5 Учень (учениця) володіє естетичними знаннями, навичками
й уміннями, які застосовує у власній діяльності, виявляє
знання спеціальної термінології, але словниковий запас
небагатий

6 Учень (учениця) знає найважливіший програмовий матеріал,
але естетична культура сформована на невисокому рівні;
учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних
естетичних положень, але не завжди вміє самостійно
зробити інтерпретацію, порівняння, висновок щодо явищ
дійсності та мистецтва

ІІІ. Достатній 7 Учень (учениця) володіє значною частиною програмового
матеріалу, але знання недостатньо стійкі; спостерігаються
помітні позитивні зміни у розвитку естетичної культури,
зокрема, сприйняття та діяльності учня. Вміє послідовно
викладати власні думки щодо естетичних явищ, але
допускає термінологічні неточності

8 Учень (учениця) знає основний програмовий матеріал,
спостерігаються значні позитивні зміни у розвитку естетичної
культури, зокрема, сприйняття та діяльності учня. Вміє
послідовно викладати власні думки, робити висновки та
узагальнення щодо естетичних явищ за допомогою вчителя.
Учень (учениця) не завжди вміє поєднувати естетичні та
життєві явища у процесі викладу програмового матеріалу

9 Учень (учениця) виявляє засвоєння програмового матеріалу,
але допускає несуттєві неточності у використанні спеціальної
термінології. Вміє поєднувати естетичні та життєві явища у
процесі викладу програмового матеріалу, трапляються
поодинокі недоліки у використанні термінології, не завжди
самостійно систематизує та узагальнює художній матеріал

ІV. Високий 10 Учень (учениця) володіє програмовим матеріалом у межах
програми, але допускає неточності у формулюваннях і не
завжди обґрунтовано може довести свою думку щодо
естетичних явищ у житті та мистецтві. Вказані неточності
може виправляти самостійно

11 Учень (учениця) має міцні знання програмового матеріалу,
вміє використовувати набуті знання, уміння та навички у
процесі виконання творчих завдань, демонструє
усвідомлення знання спеціальної термінології. Уміє
систематизувати, узагальнювати, інтерпретувати тематичний
матеріал, виявляти асоціативні зв’язки між явищами життя
та творами мистецтва
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12 Учень (учениця) має ґрунтовні, системні знання тематичного
матеріалу у межах програми, здатний їх систематизувати,
узагальнювати та інтерпретувати, застосовувати асоціативні
зв’язки між творами різних мистецтв та життєвими
явищами; вільно використовує спеціальну термінологію у
роздумах, висновках та узагальненнях щодо естетичних
явищ і понять. Рівень естетичної культури, художнього
мислення високий; самостійно використовує набуті знання,
уміння та здібності в естетизації навколишнього середовища
та власної життєдіяльності

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІСТОРІЇ У
СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

При оцінюванні навчальних досягнень з історії враховується:

 рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів,
найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис
історичних явищ і подій;

 рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття
причинно-наслідкових зв'язків між подіями;

 рівень оволодіння практичними вміннями й навичками роботи з історичними
джерелами; обґрунтування власного ставлення учня до історичної події, явища, діяча.

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями,
наведеними в таблиці.

Рівні
навчальних
досягнень

Ба
ли

Критерії навчальних досягнень учнів

І.
Початковий

1 Учень (учениця) називає одну-дві події, дати,
історичні постаті чи історико-географічні
об'єкти

2 Учень (учениця) називає декілька подій, дат,
історичних постатей або історико-географічних
об'єктів; вибирає правильний варіант відповіді
на рівні «так-ні»; має загальне уявлення про
лічбу часу в історії

3 Учень (учениця) двома-трьома простими
реченнями розповісти про історичну подію чи
постать; упізнати її за описом; співвіднести рік
зі століттям, століття - з тисячоліттям; має
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загальне уявлення про історичну карту

ІІ. Середній
4 Учень (учениця) репродуктивно відтворює

невелику частину навчального матеріалу теми,
пояснюючи історичні терміни, подані в тексті
підручника, називаючи одну-дві основні дати;
показуючи на карті історико-географічний
об'єкт

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя
відтворює основний зміст навчальної теми,
визначати окремі ознаки історичних понять,
називати основні дати; показувати на історичній
карті основні місця подій

6 Учень (учениця) самостійно відтворює
фактичний матеріал теми, давати стислу
характеристику історичній постаті,
установлювати послідовність подій;
користуватись за допомогою вчителя наочними
та текстовими джерелами історичної інформації

ІІІ.
Достатній

7 Учень (учениця) послідовно й логічно
відтворює навчальний матеріал теми, виявляє
розуміння історичної термінології, характеризує
події (причини, наслідки, значення), виокремлює
деякі ознаки явищ і процесів; «читає» історичні
карти з допомогою їх легенди; використовує
історичні документи як джерело знань

8 Учень (учениця) володіє навчальним
матеріалом і використовує знання за аналогією,
дає правильне визначення історичних понять,
аналізує описані історичні факти, порівнює
однорідні історичні явища, визначає причинно-
наслідкові зв'язки між ними, встановлює
синхронність подій у межах теми; дає словесний
опис історичних об'єктів, використовуючи
легенду карти

9 Учень (учениця) оперує навчальним
матеріалом, узагальнює окремі факти та
формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи
їх конкретними фактами; дає порівняльну
характеристику історичних явищ, самостійно
встановлює причинно-наслідкові зв'язки;
синхронізує події в межах курсу, аналізує зміст
історичної карти

10 Учень (учениця) використовує набуті знання



17

ІV. Високий для вирішення нової навчальної проблеми;
виявляє розуміння історичних процесів; робить
аргументовані висновки, спираючись на широку
джерельну базу; рецензує відповіді учнів;
співставляє й систематизує дані історичних карт;
синхронізує події вітчизняної та всесвітньої
історії

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями,
може вільно та аргументовано висловлювати
власні судження, співвідносити історичні
процеси з періодом на основі наукової
періодизації історії

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним
матеріалом; самостійно характеризує історичні
явища, виявляє особисту позицію щодо них;
уміє виокремити проблему й визначити шляхи її
розв'язання; користується джерелами
інформації, аналізує та узагальнює її

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З
ПРАВОЗНАВСТВА У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства враховується:

 рівень оволодіння знаннями про систему об'єктивно існуючих державно-
правових реалій;

 рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими
актами, юридичною літературою;

 рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права в конкретних
життєвих ситуаціях.

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями,
наведеними в таблиці.

Рівні
навчальних
досягнень

Б
али

Критерії навчальних досягнень учнів

І.
Початковий

1 Учень (учениця) усно в загальних рисах
відтворює один-два юридичні терміни окремої
теми

2 Учень (учениця) на рівні «так-ні» усно
відтворює кілька термінів, вибирає правильний
варіант відповіді із двох запропонованих

3 Учень (учениця) одним простим реченням
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передає зміст частини теми, знаходить відповідь
на закрите запитання в тексті підручника

ІІ.
Середній

4 Учень (учениця) відповідає на окреме
запитання за допомогою вчителя, репродуктивно
відтворює частину навчального матеріалу теми
одним-двома простими реченнями, формулює
визначення юридичного поняття

5 Учень (учениця) відтворює окрему частину
основного змісту навчальної теми, відповідаючи
на запитання вчителя, визначає одну-дві окремі
ознаки правових понять

6 Учень (учениця) у цілому відтворює частину
навчального матеріалу теми, у цілому правильно
використовує окремі юридичні терміни, аналізує
прості юридичні ситуації, розв'язує тестові
завдання першого рівня; може користуватися за
допомогою вчителя (зразок, пам'ятка) окремими
положеннями нормативних актів

ІII.
Достатній

7 Учень (учениця) самостійно відтворює окрему
частину теми, застосовуючи мінімальну юридичну
термінологію, уміє дати визначення понять,
аналізує зміст правових документів за простим
планом, розв'язує елементарні юридичні задачі за
допомогою вчителя, знаходить окремі правові
норми в тексті нормативних актів

8 Учень (учениця) в основному володіє
навчальним матеріалом і використовує знання за
аналогією; може співставляти, узагальнювати
інформацію за допомогою учителя; складати
прості таблиці, схеми, аналізувати положення
нормативно-правового акта за допомогою вчителя

9 Учень (учениця) оперує вивченим матеріалом
на рівні теми, може самостійно його відтворювати,
аналізувати положення нормативно-правових
актів, підтверджувати одним-двома аргументами
висловлене ним судження про правове явище;
самостійно розв'язувати юридичні задачі
середнього рівня складності

IV.
Високий

1
0

Учень (учениця) вільно викладає правові
питання, застосовуючи необхідну юридичну
термінологію; уміє вирішувати за допомогою
вчителя тестові завдання вищого рівня; самостійно
складати таблиці, структурно-логічні схеми з
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правових питань, аналізувати правові ситуації,
дати відгук (рецензію) на відповідь іншого учня

1
1

Учень (учениця) володіє глибокими знаннями,
може вільно висловлювати власні судження та
аргументує їх, самостійно користується окремими
джерелами права; може підготувати повідомлення
з юридичної тематики; самостійно вирішує тестові
завдання вищого рівня та певні правові ситуації,
може використовувати інформацію з додаткової
літератури (використання додаткової літератури
не є обов'язковою вимогою)

1
2

Учень (учениця) ґрунтовно викладає правові
питання, висловлює власну позицію й
переконливо її аргументує; самостійно знаходить,
оцінює та використовує джерела юридичної
інформації, зокрема наочні, уміє узагальнити
вивчений матеріал, використовує набуті знання й
уміння у практичній урочній діяльності (участь у
дискусіях, засіданнях «круглих столів» тощо);
може самостійно вирішувати юридичні задачі,
застосовуючи правові знання

Критерії оцінювання учнів із зарубіжної
літератури

Критерії оцінювання та вимоги до виконання письмових робіт

Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів

Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів

Правильне, грамотне і охайне виконання письмових завдань привчає учня до
систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку.
Усі записи в зошитах учні повинні виконувати з дотриманням таких вимог:
- писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом;
- зберігати поля з зовнішньої сторони;
- вказувати дату виконання роботи;
- вказувати, де виконується робота (класна чи домашня), позначати номер вправи,
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приклада, задачі;
- креслення виконувати олівцем (у випадку необхідності – із застосуванням лінійки та
циркуля), а умовні позначення до них підписувати ручкою;
- дотримуватися абзаців, однакових інтервалів між словами, дописувати кожен рядок
до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка;
- якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану
літеру чи цифру навкіс і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо
треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи,
то те, що підлягає зміні, слід охайно закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не
витирати гумкою, замальовувати коректором чи брати в дужки (дужки є
пунктуаційним знаком), і далі написати правильно;
виправлення (закреслення чи поновлення) написаного робити ручкою, а не олівцем!!!
Загальні вимоги до перевірки письмових робіт
Усі записи, помітки й виправлення в учнівських роботах слід виконувати ручкою з
червоним чорнилом.
Виявлені помилки чи неправильно вжите слово вчитель підкреслює або закреслює
скісною рискою, надписуючи правильно, і ставить помітку на полях. Виправляти
неправильний результат по написаному не дозволяється.
Виявлені помилки позначають так:
орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила
підкреслюють горизонтальною рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип
помилки (і - орфографічна, v - пунктуаційна, г - граматична), помилки на ще не
вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи
потрібну літеру чи розділовий знак, вказують на березі тип помилки, проте її не
враховують при остаточному визначенні оцінки;
лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, росіянізми тощо), стилістичні
(стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних
засобів тощо) та змістові
помилки (логічні - втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци,
фактичні - неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють
горизонтальною хвилястою рискою й
в цьому ж рядку вказують тип помилки (л - лексична, с - стилістична, з - змістова
помилки). 1

Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з зарубіжної літератури

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з зарубіжної є:

 відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;
 написання навчальних класних і домашніх творів;
 виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе,

створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);
 робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт,

передбачені чинними програмами;
 тестування;



21

 складання планів (простих і складних);
 складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів, робота з

цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою,
критичною та словниково-довідковою літературою та інші види робіт,
передбачені чинними програмами.

Основними видами класних і домашніх усних робіт із зарубіжної літератури є:

 виразне читання художніх текстів;
 відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;
 складання усних навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і обсягу;
 читання напам‘ять;
 переказ (докладний і стислий) тощо.

Основними видами контрольних робіт із зарубіжної літератури є:

 тест;
 відповіді на запитання;
 контрольний літературний диктант;
 анкета головного героя;
 комбінована контрольна робота;
 письмові контрольні твори

Кількість тематичних контрольних робіт із зарубіжної літератури у 5кл. – 5, у
6 -11 класах - не менше шести на рік .

Кількість контрольних творів із зарубіжної літератури визначається за класами:
6-11 класи - один контрольний твір на семестр (у першому семестрі п’ятого класу учні
творів не пишуть).

Кількість і призначення учнівських зошитів

Для виконання основних видів класних і домашніх письмових робіт із зарубіжної
літератури в учнів має бути по одному зошиту .

Для контрольних робіт із зарубіжної літератури використовують по одному зошиту.

Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію
(з позначеним берегом) на 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних
робіт може бути більшим за обсягом).

Зошити для контрольних робіт мають зберігатися протягом навчального року.

Порядок перевірки письмових робіт
Зошити для навчальних класних і домашніх робіт перевіряють:
у 5 класах-перевірка кожної роботи,
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у 6 класах - двічі на тиждень;
у 7-9 класах - 2-3 рази на місяць;
у 10-11 класах - двічі на місяць.

Оцінки за ведення зошитів із зарубіжної літератури виставляють один раз на місяць
окремою колонкою в журналі і враховують як поточну до найближчої тематичної
атестації.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі
критерії:
наявність різних видів робіт;
грамотність (якість виконання робіт);
охайність;
уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з зарубіжної літератури, викладач обов’язково
перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але
кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).
Ведення зошитів з зарубіжної літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.

Орфографічний режим
Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками .

Між класною та домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що
входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з зарубіжної літератури записують
так: в першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна,
домашня чи контрольна). У зошитах із зарубіжної літератури в 10-11 класах можливим
є й інше оформлення: в першому рядку записують вид роботи, а на полі цього ж рядка
зазначають дату цифрами.

У зошитах для контрольних робіт із зарубіжної літератури записується дата й тема, у
межах якої виконується контрольна робота.
Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських зошитів
1. Наявність зошитів у всіх учнів класу.
2. Якість підпису зошитів. Дотримання єдиних вимог.
3. Обсяг роботи (зіставлення зробленого на уроці і вдома.
4. Характер письмових робіт (репродуктивний, творчий).
5. Рівень диференціації навчальної діяльності учнів.
6. Рівень навчальних досягнень учнів (визначається в основному за зошитами для
контрольних робіт).
7. Якість виконання практичної частини навчальних програм.
8. Систематичність та якість виконання домашніх завдань.
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9. Перевірка зошитів учителями (періодичність перевірки відповідно до вимог МОН
України, якість перевірки, характер оцінки письмових робіт, дотримання критеріїв
оцінювання).
10. Ефективність роботи над помилками (методи виправлення, наявність системи
роботи над помилками).
11. Культура ведення, каліграфія.
12. На основі чого виставляються оцінки за зошити в журнал теоретичного навчання.
Відповідність оцінок за письмові роботи в журналі оцінкам у зошитах.

Пам’ятка перевірки ведення зошитів

№ Зміст роботи

1 Назва предмета

· Клас

· Кількість зошитів

· Кількість учнів у групі(класі)

2 Дотримання єдиного мовного режиму:

· Підпис

· Зовнішній вигляд

· Культура ведення (додержання полів,
назва робіт, дата, наявність схем, підкреслень,
чистота виконання)

Наявність робочих зошитів та зошита для
контрольних робіт

3 Зміст робіт, відповідність їх вимогам програми

· Різноманітність видів робіт

· Рівень складності робіт

4 Обсяг і характер робіт:

· Кількість сторінок у класній
та у домашній роботі

· Робіт за зразком (класних і домашніх)

· Кількість творчих робіт (класних і
домашніх)
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Кількість самостійних робіт (класних і до-
машніх)

5 Система письмових робіт (класних і домашніх):

· Всього робіт

Співвідношення за обсягом між домашніми і
класними роботами

· Систематичність ведення письмових робіт

(на уроках і вдома)

6 Наявність диференційованого та
індивідуального підходів

7 Система роботи над помилками, грамотність

8 Оцінювання письмових робіт, відповідність
оцінок нормам

9 Робота викладача з зошитами

(система перевірки, якість перевірки, методи ви-
правлення помилок, зразки та записи викладача)

10 Виставка зошитів

11 Дозування домашніх завдань, їх диференціація

12 Висновки і пропозиції

ВИДИ ПОМИЛОК У ПИСЬМОВІЙ РОБОТІ

З (змістові) Не розкрито тему переказуваного тексту. Нечітко
передано головну думку тексту. Додано щось зайве.
Про щось сказано недостатньо. Порушено
послідовність викладу.

Л (лексичні) Слово вжите в невластивому йому значенні.
Невиправдано повторюється слово або спільнокореневі
слова. Вжите російське слово замість українського.
Вжите зайве слово.

Г (граматичні) Ужите неправильно утворене слово. Використане
перекручене або спотворене слово. Слова неправильно
поєднані між собою. Неправильно побудоване речення.
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І (орфографічні) Слово записане з порушенням правил щодо написання
літер, які позначають ненаголошені голосні звуки,
приголосні звуки, що уподібнюються, неправильно
вжито м»який знак або апостроф і т.ін.

V (пунктуаційні) Неправильно розставлені розділові знаки.

Критерії оцінювання письмових робіт (творів та переказів)

Рівні Бали ПОМИЛКИ

за зміст (З)

Грамотність

І + V Л + Г + Ст.

І 1 Окремі речення 15 — 16, >

9 — 102 Окремі фрагменти 13 — 14

3 Менше ½ норми 11 — 12

ІІ 4 7 9 — 10

7 — 85 6 7 — 8

6 5 5 — 6

ІІІ 7 4 4

5 — 68 3 3

9 2 1 + 1 (негр.)

ІV 10 1 1 3

11 — 1 (негр.) 2

12 — — 1

Негрубі помилки, повторювані й однотипні.

У підрахунку помилок:

2 негрубі вважати за одну помилку;

повторювані — за одну;

однотипні — на одне правило, але в різних словах — різні помилки;

5 виправлень — 1 помилка.

План — не враховується.
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Для творів. Якщо обсяг твору значно перевищує середній, то + 1бал (або — 1 бал).

Оцінюючи письмові роботи (перекази, твори), враховують наявність:

1) орфографічних та пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без
диференціації (перша позиція);

2) лексичних, граматичних і стилістичних помилок (друга позиція).

Загальну оцінку за мовне оформлення (МО) виводять таким чином:

до бала за орфографію та пунктуацію додають бал, якого заслуговує робота
за.кількістю лексичних, граматичних і стилістичних помилок, одер-
жана сума ділиться на 2:

МО — 3 — 5 : 8 б. (8 + 8): 2 = 8 б.

І +V Л+Г+Ст.

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, н
абраних за зміст переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлен
ня і їхня сума ділиться на 2:

З — 2: 9 б. МО — 4 + 6: 7 б. (9+7): 2 = 8 б.

При цьому якщо частка не є цілим числом, вона закруглюється в бік біль
шого числа.

Остаточний вигляд запису: З — 2 : 9 б. МО — 3 — 5 : 8 б. 9 б.

ації змісту освіти.

Критерії оцінювання учнів із зарубіжної літератури

Критерії оцінювання та вимоги до виконання письмових робіт

Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів

Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів
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Правильне, грамотне і охайне виконання письмових завдань привчає учня до
систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку.

Усі записи в зошитах учні повинні виконувати з дотриманням таких вимог:

- писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом;

- зберігати поля з зовнішньої сторони;

- вказувати дату виконання роботи;

- вказувати, де виконується робота (класна чи домашня), позначати номер вправи,
приклада, задачі;

- креслення виконувати олівцем (у випадку необхідності – із застосуванням лінійки
та циркуля), а умовні позначення до них підписувати ручкою;

- дотримуватися абзаців, однакових інтервалів між словами, дописувати кожен
рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка;

- якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно написану
літеру чи цифру навкіс і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо
треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад у ході виконання роботи,
то те, що підлягає зміні, слід охайно закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не
витирати гумкою, замальовувати коректором чи брати в дужки (дужки є
пунктуаційним знаком), і далі написати правильно;

виправлення (закреслення чи поновлення) написаного робити ручкою, а не
олівцем!!!

Загальні вимоги до перевірки письмових робіт

Усі записи, помітки й виправлення в учнівських роботах слід виконувати ручкою з
червоним чорнилом.

Виявлені помилки чи неправильно вжите слово вчитель підкреслює або закреслює
скісною рискою, надписуючи правильно, і ставить помітку на полях. Виправляти
неправильний результат по написаному не дозволяється.

Виявлені помилки позначають так:

орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила
підкреслюють горизонтальною рискою й на березі в цьому ж рядку вказують тип
помилки (і - орфографічна, v - пунктуаційна, г - граматична), помилки на ще не
вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи
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потрібну літеру чи розділовий знак, вказують на березі тип помилки, проте її не
враховують при остаточному визначенні оцінки;

лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, росіянізми тощо), стилістичні
(стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність дібраних мовних
засобів тощо) та змістові

помилки (логічні - втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на
абзаци, фактичні - неправильно вказано дату, власну назву тощо) підкреслюють
горизонтальною хвилястою рискою й

в цьому ж рядку вказують тип помилки (л - лексична, с - стилістична, з - змістова
помилки). 1

Вимоги до виконання і перевірки письмових робіт з зарубіжної літератури

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з зарубіжної є:

• відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;

• написання навчальних класних і домашніх творів;

• виконання самостійних творчих робіт (написання віршів, оповідань, есе,
створення проектів, підготовка доповідей, рефератів тощо);

• робота з цитатним матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт,
передбачені чинними програмами;

• тестування;

• складання планів (простих і складних);

• складання таблиць, схем римування, партитур, написання конспектів, робота з
цитатним матеріалом, з літературними джерелами, додатковою науковою, критичною
та словниково-довідковою літературою та інші види робіт, передбачені чинними
програмами.

Основними видами класних і домашніх усних робіт із зарубіжної літератури є:

• виразне читання художніх текстів;

• відповідь на поставлене в підручнику або викладачем запитання;
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• складання усних навчальних класних і домашніх творів різних жанрів і обсягу;

• читання напам‘ять;

• переказ (докладний і стислий) тощо.

Основними видами контрольних робіт із зарубіжної  літератури є:

• тест;

• відповіді на запитання;

• контрольний літературний диктант;

• анкета головного героя;

• комбінована контрольна робота;

• письмові контрольні твори

Кількість тематичних контрольних робіт із зарубіжної літератури у 5кл. – 5,
у 6 -11 класах - не менше шести на рік .

Кількість контрольних творів із зарубіжної літератури визначається за класами:

6-11 класи - один контрольний твір на семестр (у першому семестрі п’ятого класу
учні творів не пишуть).

Кількість і призначення учнівських зошитів

Для виконання основних видів класних і домашніх письмових робіт із зарубіжної
літератури в учнів має бути по одному зошиту .

Для контрольних робіт із зарубіжної літератури використовують по одному
зошиту.
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Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в
лінію (з позначеним берегом) на 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит для
навчальних робіт може бути більшим за обсягом).

Зошити для контрольних робіт мають зберігатися протягом навчального року.

Порядок перевірки письмових робіт

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт перевіряють:

у 5 класах-перевірка кожної роботи,

у 6 класах - двічі на тиждень;

у 7-9 класах - 2-3 рази на місяць;

у 10-11 класах - двічі на місяць.

Оцінки за ведення зошитів із зарубіжної літератури виставляють один раз на
місяць окремою колонкою в журналі і враховують як поточну до найближчої
тематичної атестації.

Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі
критерії:

наявність різних видів робіт;

грамотність (якість виконання робіт);

охайність;

уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з зарубіжної літератури, викладач
обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної
оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на
місяць).



31

Ведення зошитів з зарубіжної літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.

Орфографічний режим

Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його
відтінками .

Між класною та домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт,
що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).

Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з зарубіжної літератури записують
так: в першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна,
домашня чи контрольна). У зошитах із зарубіжної літератури в 10-11 класах можливим
є й інше оформлення: в першому рядку записують вид роботи, а на полі цього ж рядка
зазначають дату цифрами.

У зошитах для контрольних робіт із зарубіжної літератури записується дата й тема,
у межах якої виконується контрольна робота.

Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

Пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських зошитів

1. Наявність зошитів у всіх учнів класу.

2. Якість підпису зошитів. Дотримання єдиних вимог.

3. Обсяг роботи (зіставлення зробленого на уроці і вдома.

4. Характер письмових робіт (репродуктивний, творчий).

5. Рівень диференціації навчальної діяльності учнів.

6. Рівень навчальних досягнень учнів (визначається в основному за зошитами для
контрольних робіт).

7. Якість виконання практичної частини навчальних програм.

8. Систематичність та якість виконання домашніх завдань.
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9. Перевірка зошитів учителями (періодичність перевірки відповідно до вимог
МОН України, якість перевірки, характер оцінки письмових робіт, дотримання
критеріїв оцінювання).

10. Ефективність роботи над помилками (методи виправлення, наявність системи
роботи над помилками).

11. Культура ведення, каліграфія.

12. На основі чого виставляються оцінки за зошити в журнал теоретичного
навчання. Відповідність оцінок за письмові роботи в журналі оцінкам у зошитах.

Пам’ятка перевірки ведення зошитів

№Зміст роботи

1 Назва предмета

•         Клас

•         Кількість зошитів

•         Кількість учнів у групі(класі)

2 Дотримання єдиного мовного режиму:

•         Підпис

•         Зовнішній вигляд

•         Культура ведення (додержання полів, назва робіт, дата, наявність схем,
підкреслень, чистота виконання)

Наявність робочих зошитів та зошита для контрольних робіт

3 Зміст робіт, відповідність їх вимогам програми

•         Різноманітність видів робіт

•         Рівень складності робіт

4 Обсяг і характер робіт:

•                                Кількість сторінок у класній та у домашній роботі

•         Робіт за зразком (класних і домашніх)

•         Кількість творчих робіт (класних і домашніх)
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Кількість самостійних робіт (класних і до-машніх)

5 Система письмових робіт (класних і домашніх):

•         Всього робіт

Співвідношення за обсягом між домашніми і класними роботами

•         Систематичність ведення письмових робіт

(на уроках і вдома)

6 Наявність диференційованого та індивідуального підходів

7 Система роботи над помилками, грамотність

8 Оцінювання письмових робіт, відповідність оцінок нормам

9 Робота викладача з зошитами

(система перевірки, якість перевірки, методи ви-правлення помилок, зразки та
записи викладача)

10Виставка зошитів

11Дозування домашніх завдань, їх диференціація

12Висновки і пропозиції

ВИДИ ПОМИЛОК У ПИСЬМОВІЙ РОБОТІ

З (змістові) Не розкрито тему переказуваного тексту. Нечітко передано головну
думку тексту. Додано щось зайве. Про щось сказано недостатньо. Порушено
послідовність викладу.

Л (лексичні) Слово вжите в невластивому йому значенні. Невиправдано
повторюється слово або спільнокореневі слова. Вжите російське слово замість
українського. Вжите зайве слово.

Г (граматичні) Ужите неправильно утворене слово. Використане перекручене
або спотворене слово. Слова неправильно поєднані між собою. Неправильно
побудоване речення.

І (орфографічні) Слово записане з порушенням правил щодо написання літер,
які позначають ненаголошені голосні звуки, приголосні звуки, що уподібнюються,
неправильно вжито м»який знак або апостроф і т.ін.
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V (пунктуаційні) Неправильно розставлені розділові знаки.

Критерії  оцінювання  письмових  робіт  (творів  та  переказів)

Рівні Бали ПОМИЛКИ

за  зміст (З) Грамотність

І + V Л + Г + Ст.

І 1 Окремі  речення 15 — 16, >

9 — 10

2 Окремі  фрагменти 13 — 14

3 Менше  ½  норми11 — 12

ІІ 4 7 9 — 10

7 — 8

5 6 7 — 8

6 5 5 — 6

ІІІ7 4 4

5 — 6

8 3 3

9 2 1 + 1 (негр.)

ІV 10 1 1 3

11 — 1 (негр.) 2

12 — — 1

Негрубі  помилки,  повторювані  й  однотипні.

У  підрахунку  помилок:

2 негрубі  вважати  за  одну  помилку;

повторювані — за  одну;

однотипні — на  одне  правило,  але  в  різних  словах — різні  помилки;



35

5        виправлень — 1  помилка.

План — не  враховується.

Для  творів. Якщо  обсяг твору значно перевищує середній, то + 1бал  (або — 1
бал).

Оцінюючи  письмові  роботи  (перекази,  твори),  враховують  наявність:

1)     орфографічних  та  пунктуаційних  помилок,  які  підраховуються  сумарно,
без  диференціації  (перша  позиція);

2)     лексичних, граматичних  і  стилістичних  помилок  (друга  позиція).

Загальну  оцінку  за  мовне  оформлення  (МО)  виводять  таким  чином:

до  бала  за  орфографію  та  пунктуацію  додають  бал,  якого  заслуговує
робота  за.кількістю  лексичних,  граматичних і  стилістичних  помилок,  одер-жана
сума  ділиться  на  2:

МО — 3 — 5 : 8 б.    (8 + 8): 2 = 8 б.

І +V          Л+Г+Ст.

Під  час  виведення  єдиної  оцінки  за  письмову  роботу  до  кількості
балів,  набраних  за зміст  переказу  чи  твору,  додається  кількість  балів  за  мовне
оформлення  і  їхня  сума  ділиться  на  2:

З — 2: 9 б.      МО — 4 + 6: 7 б.      (9+7): 2 = 8 б.

При  цьому  якщо  частка  не  є  цілим  числом,  вона  закруглюється  в  бік
більшого  числа.

Остаточний вигляд запису: З — 2 : 9 б.                МО — 3 — 5 : 8 б.           9 б.

ації змісту освіти.
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів з української мови та
української літератури

Оцінювання результатів навчання української мови здійснюється на основі
функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який насамперед має забезпечити
учням уміння ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації; високу
мовну культуру особистості; сприяти формуванню громадянської позиції, національної
самосвідомості.

Функціональний підхід передбачає таке співвідношення мовної теорії та мовленнєвої
практики, за якого пріоритетним є розвиток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання,
говоріння, читання, письма. Робота над мовною теорією, формуванням знань про мову
підпорядковується інтересам розвитку мовлення.

Практична мовленнєва орієнтація шкільного курсу мови та оцінювання результатів
навчання особливо актуальні з огляду на реформування середньої загальноосвітньої школи,
одним із найважливіших завдань якої має бути розвиток творчих здібностей, ініціативності,
пізнавальної самостійності школярів, їх уміння працювати з інформацією, критично
оцінювати її, застосовувати для розв'язання життєвих проблем. В оцінюванні результатів
навчання мови треба враховувати, що мова є не лише предметом вивчення, а й засобом
навчання інших предметів, а це підвищує вимоги до рівня сформованості мовленнєвих
навичок школярів.

Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі:
а) врахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий розвиток особистості;
б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири елементи - знання,

вміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу;
в) функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який передбачає вивчення мовної

теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення.
Об'єктами оцінювання мають бути:
 мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності;
 знання про мову й мовлення;

 мовні вміння та навички;
 досвід творчої діяльності;

 досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу.

Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності
I. Аудіювання (слухання - розуміння )

1. Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом
висловлювання із одного прослуховування:

а) розуміти:
- мету висловлювання;
- фактичний зміст;
- причинно-наслідкові зв’язки;
- тему і основну думку висловлювання;
- виражально-зображувальні засоби прослуханого твору;
б) давати оцінку прослуханому.

Перевірка аудіювання учнів здійснюється фронтально за одним із варіантів.
Варіант перший: учитель читає один раз незнайомий учням текст, а потім пропонує

серію запитань з варіантами відповідей. Школярі повинні мовчки вислухати кожне запитання,
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варіанти відповідей до нього, вибрати один із варіантів і записати лише його номер поряд із
номером запитання: (наприклад, 1.3, де цифра «1» – номер запитання, а цифра «3» – номер
обраної відповіді).

Варіант другий: учні одержуть видрукувані запитання та варіанти відповідей на них і
відзначають галочкою правильний з їхнього погляду варіант.
У п’ятому класі учням пропонуються 6 запитань з чотирма варіантами відповідей, 6-12
класах - 12 запитань з чотирма варіантами відповідей.

Для одержання достовірних результатів тестування кількість варіантів відповідей на
тестове завдання не повинна бути меншою від чотирьох. Запитання мають торкатися всіх
зазначених вище характеристик висловлювання і розташовуватися в порядку наростання їх
складності.

2. Матеріал для контрольного завдання: зв'язне висловлювання (текст) добирається
відповідно до вимог програми для кожного класу.

Обсяг тексту (і відповідно тривалість звучання) орієнтовно визначається так:
Клас Обсяг та час звучання текстів, що належать до

художнього стилю інших стилів
5-й 400-500 слів 4-5 хвилин 300-400 слів 3-4 хвилин
6-й 500-600 5-6 400-500 4-5
7-й 600-700 6-7 500-600 5-6
8-й 700-800 7-8 600-700 6-7
9-й 800-900 8-9 700-800 7-8
10-й 900-1000 9-10 800-900 8-9
11-й 1000-1100 10-11 900-1000 9-10
12-й 1100-1200 11-12 1000-1100 10-11

3. Одиниця контролю: відповідi учнів на запитання за прослуханим текстом, одержані в
результаті виконання тестових завдань.
4.Оцінювання.
Правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється двома балами, кожне із 12

запитань оцінюється одним балом. Оцінювання здійснюється з огляду на те, що за цей вид
діяльності учень може одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка ще не дала належного
результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). У тому разі, коли учень з певних
причин не виконав завдання, він має пройти перевірку додатково, щоб одержати відповідний
бал.

II. Говоріння та письмо
(діалогічне та монологічне мовлення)

Під час перевірки складених учнями висловлювань (діалогів, усних і письмових
переказів та творів) ураховується ступінь повноти вираження теми, міра самостійності
виконання роботи, ступінь вияву творчих здібностей, особистого ставлення до змісту
висловлювання.

Діалогічне мовлення

Усне діалогічне мовлення перевіряється в 5-12 класах.
1. Перевіряються здатність учнів:
а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;
б) демонструвати вміння:
- складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування;
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- самостійно досягати комунікативної мети;
- використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули
мовленнєвого етикету;
- дотримуватися теми спілкування;
- додержуватися правил спілкування.;
- дотримуватись норм літературної мови;
- демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість,
логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо);
в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється;
г) аргументувати висловлені тези, ввічливо спростовувати помилкові висловлювання
співрозмовника.
Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями при його оцінюванні.
Перевірка рівня сформованості діалогічного мовлення здійснюється таким чином: учитель
пропонує двом учням вибрати одну із запропонованих тем чи мовленнєвих ситуацій(теми чи
ситуації пропонуються різного рівня складності), обдумати її й обговорити із
товаришем перед класом у формі діалогу протягом 3-5 хвилин. Оцінка ставиться кожному з
учнів.
2. Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням тематики
соціокультурної змістової лінії чинної програми, рівня підготовки, вікових особливостей та
пізнавальних інтересів учнів.
3. Одиниця контролю: діалог, складений двома учнями.

Обсяг діалогу визначається так:

Клас Орієнтовна кількість реплік для двох учнів

5-й 6-7 реплік
6-й 7-8 реплік
7-й 8-10 реплік
8-й 10-12 реплік
9-й 12-14 реплік
10-й 14-16 реплік
11-й 16-18 реплік
12-й 18-20 реплік

Примітка. Під час оцінювання діалогу необхідно диференціювати репліки на
розгорнуті (складаються з двох і більше речень) і нерозгорнуті (виражені одним реченням).
Якщо репліки розгорнуті, то їх кількість зменшується. До вказаної кількості не зараховуються
слова, що відносяться до мовленнєвого етикету (звертання, привітання, прощання тощо).
4. Оцінювання.

Критерії оцінювання

Рівень Бали Характеристика складених учнями діалогів

Початковий
(Бали цього
рівня одержу-
ють учні, ус-піхи
яких у
самостійному
складанні діа-
логу поки що

1 В учня виникають значні труднощі у підтриманні діалогу. Здебільшого
він відповідає на запитання лише “так” чи “ні” або аналогічними
уривчастими реченнями ствердного чи заперечного характеру.

2 Учень відповідає на елементарні запитання короткими репліками, що
містять недоліки різного характеру, але сам досягти комунікативної мети
не може.

3 Учень бере участь у діалозі за найпростішою за змістом мовленнєвою
ситуацією, може не лише відповідати на запитання співрозмовника, а
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незначні) й формулювати деякі запитання, припускаючись помилок різного
характеру. Проте комунікативна мета досягається ним лише частково.

Середній
(Балів цього
рівня заслуго-
вують учні, які
досягли певних
результатів у
складанні
діалогу за двома-
чотирма
показниками з
нескладної теми,
але за іншими
критеріями
результати поки
що незначні)

4 Учень бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, в основному
досягає мети спілкування, проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки
не враховують належним чином ситуацію спілкування, не відзначаються
послідовністю, доказовістю; трапляється чимало помилок у доборі слів,
побудові речень, їх інтонуванні тощо.

5 Учень бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою
ситуацією, додержує елементарних правил поведінки в розмові, загалом
досягає комунікативної мети, проте допускає відхилення від теми,
мовлення його характеризується стереотипністю, недостатньою
різноманітністю і потребує істотної корекції тощо.

6 Учень успішно досягає комунікативної мети в діалозі з нескладної теми,
його репліки загалом є змістовними, відповідають основним правилам
поведінки у розмові, нормам етикету, проте їм не вистачає самостійності
суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної
мети, наявна певна кількість помилок у мовному оформленні реплік тощо.

Достатній
(Балів цього
рівня
заслуговують
учні, які са-
мостійно, у
цілому вправно
за більшістю
кри-теріїв
склали діалог з
теми, що містить
певну проблему,
продемонстру-
вали належну
культуру спіл-
кування, проте
за деякими з
критеріїв(від 2-х
до 4-х) їх
мовлення ще
містить певні
недоліки )

7 Діалогічне мовлення учня за своїм змістом спрямовується на розв’язання
певної проблеми, загалом є змістовним, набирає деяких рис
невимушеності; з’являються елементи особистісної позиції щодо
предмета обговорення, правила спілкування в цілому додержуються, але
ще є істотні недоліки(за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності
й аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від
теми, помилки в мовному оформленні реплік тощо.

8 Учень загалом вправно бере участь у діалозі за ситуацією, що
містить певну проблему, досягаючи комунікативної мети, висловлює
судження і певною мірою аргументує їх з допомогою загальновідомих
фактів, у діалозі з’являються елементи оцінних характеристик,
узагальнень, що базуються на використанні прислі’їв і приказок, проте
допускаються певні недоліки за кількома критеріями(3-ма).

9 Учні самостійно складають діалог з проблемної теми, демонструючи
загалом достатній рівень вправності і культури мовлення (чітко
висловлюють думки, виявляють вміння сформулювати цікаве запитання,
дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляють толерантність,
стриманість, коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), але в
діалозі є певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: нечітко
виражається особиста позиція співбесідників, аргументація не
відзначається оригінальністю тощо.

Високий
(Балів цього рів-
ня заслуговують
учні, які проде-
монстрували
високу культуру
спілкування,
переконливо
аргументуючи
свої думки з

10 Учні складають діалог за проблемною ситуацією, демонструючи
належний рівень мовленнєвої культури, вміння формулювати думки,
обгрунтовуючи власну позицію, виявляють готовність уважно і
доброзичливо вислухати співрозмовника, даючи можливість висловитися
партнеру по діалогу; додержуються правил мовленнєвого етикету;
структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу звичайно відповідає
нормам, проте за одним з критеріїв можливі певні недоліки.

11 Учні складають діалог, самостійно обравши аспект запропонованої
теми(або ж самі визначають проблему для обговорення), переконливо й
оригінально аргументують свою позицію, зіставляють різні погляди на
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приводу
проблемної
теми, даючи
можливість
висловитися
партнеру по
діалогу; змогли
зіставити різні
погляди на той
самий предмет,
навести
аргументи “за“ і
“проти“ в їх
обговоренні тощ
о)

той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до
обговорюваної проблеми, виявляють повагу до думки іншого; структура
діалогу, мовне оформлення реплік діалогу відповідає нормам.

12 Учні складають глибокий за змістом і досконалий за формою діалог,
самостійно обравши аспект запропонованої теми(або ж самі
визначають проблему для обговорення), демонструючи вміння уважно і
доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально
сформулювати свою думку, дібрати цікаві, влучні, дотепні, переконливі
аргументи на захист своєї позиції, у тому числі й з власного життєвого
досвіду, зіставити різні погляди на той самий предмет; здатні змінити
свою думку в разі незаперечних аргументів іншого; додержуються правил
поведінки і мовленнєвого етикету в розмові.

Мовне оформлення оцінюють орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не
підраховуючи помилок (зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в
усному мовленні).

Примітка. Під мовним оформленням діалогу, тексту слід розуміти наявність/
відсутність порушень лексичних, фразеологічних, граматичних (морфологічних,
синтаксичних) стилістичних, орфоепічних, акцентологічних, інтонаційних норм української
літературної мови, а також соціальних норм українського мовленнєвого етикету.

Монологічне мовлення
Говоріння (усні переказ і твір);
письмо ( письмові переказ і твір)

1. Перевіряється здатність учня:
а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається(усно чи письмово);
б) демонструвати вміння:
- будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи необхідний для
реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний або
прослуханий текст, епізод з кінофільму, сприйнятий(побачений чи почутий) твір мистецтва,
розповідь іншої людини тощо);
- ураховувати мету спілкування, адресата мовлення;
- розкривати тему висловлювання;
- виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи матеріал на
головний і другорядний;
- викладати матеріал логічно, послідовно;
- використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись
норм літературної мови;
- додержувати єдності стилю;
в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї
самої проблеми;
г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:
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- трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно, стисло, вибірково,
своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму
висловлювання;
- створювати оригінальний текст певного стилю;
- аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази;
- викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних і
граматичних засобів.

Організація контролю здійснюється за одним з двох варіантів.Варіант перший: усі учні
виконують роботу самостійно. Варіант другий: учні складають висловлювання на основі
диференційованого підходу ( для початкового рівня пропонуються докладні допоміжні
матеріали, для середнього ( допоміжні матеріали загального характеру, а для одержання
балів достатнього і високого рівнів необхідно написати переказ чи твір самостійно.

Перевірка здатності говорити (усно переказувати чи створювати текст) здійснюється
індивідуально: учитель пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу докладно,
стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відповідну тему) і дає учневі час
на підготовку.

Перевірка здатності письмово переказувати і створювати текст здійснюється
фронтально: учням пропонується переказати прочитаний учителем (за традиційною
методикою або самостійно прочитаний) текст чи інший матеріал для переказу або
самостійно написати твір.
2. Матеріал для контрольного завдання.

А. Переказ. Переказ із творчим завданням.
Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що читається

вчителем, або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний матеріал з газети,
журналу, епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, народні
звичаї тощо. Якщо пишеться переказ із творчим завданням, учням пропонується ,окрім того,
також завдання, що передбачає написання творчої роботи, обов’язково пов'язаної із
змістом переказу.

У тому разі, коли матеріал читається безпосередньо перед контрольною роботою, обсяг
тексту орієнтовно визначається так:

Клас Кількість слів

5-й 100-150
6-й 150-200
7-й 200-250
8-й 250-300
9-й 300-350
10-й 350-400
11-й 350-450
12-й 400-450

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5-2 рази більшим за обсяг
тексту для докладного переказу.

Якщо для контрольної роботи використовуються інші джерела, то матеріал добирається
так, щоб обсяг переказу міг бути в межах пропонованих для певного класу норм.

Тривалість звучання усного переказу – 3-5 хвилин.
Обсяг творчого завдання до переказу, виконаного письмово:

Клас Кількість сторінок
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5-й
0,3-0,56-й

7-й
0,5-0,758-й

9-й
0,75-1,010-й

11-й
1,0-1,512-й

Твір.
Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, сформульована на

основі попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та
проаналізованого художнього твору; а також пропоновані для окремих учнів допоміжні
матеріали (якщо обирається варіант диференційованого підходу до оцінювання).

3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання учнів.
Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно визначається так:

Клас Кількість сторінок

5-й 0,5-1,0
6-й 1,0-1,5
7-й 1,5-2,0
8-й 2,0-2,5
9-й 2,5-3,0
10-й 3,0-3,5
11-й 3,0-3,5
12-й 3,5-4,0

4.Оцінювання.
У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне оформлення). За

усне висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку – за зміст, а також якість мовного
оформлення (орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не підраховуючи
помилок,  зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному мовленні).

За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку допущених
недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх співвідношення.

Рівень Бали Характеристика змісту виконаної
роботи

Грамотність
орфографічних і
пунктуаційних

лексичних,
грама-
тичних і
стилістичних

Початковий
(Бали цього
рівня одержу-
ють учні, які
не досягають
значного
успіху за
жодним із

1 Учень будує лише окремі, не пов'язані
між собою речення; лексика
висловлювання дуже бідна*.

15-16
і більше

9-10
2 Учень будує лише окремі фрагменти

висловлювання; лексика і граматична
будова мовлення бідна й одноманітна.

13-14

3 За обсягом робота складає менше 11-12
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визначених
критеріїв)

половини від норми; висловлювання
не є завершеним текстом, хибує на
непослідовність викладу, пропуск
фрагментів, важливих для розуміння
думки; лексика і граматична будова
збіднені.

Середній
(Балів цього
рівня заслуго-
вують учні, які
будують текст,
що за
критерієм
обсягу,
повноти
відтворення
інформації і
зв’язності
значною
мірою
задовольняє
норму, але за
іншими
критеріями
результати
істотно нижчі)

4 Усне чи письмове висловлювання за
обсягом складає дещо більше
половини від норми і характеризується
уже певною завершеністю, зв’язністю;
проте є недоліки за рядом
показників(до семи), наприклад:
характеризується неповнотою і
поверховістю в розкритті теми;
порушенням послідовності викладу; не
розрізняється основна та другорядна
інформація; добір слів не завжди
вдалий (у разі переказу – не
використано авторську лексику).

9-10

7-8

5 За обсягом робота наближається до
норми, у цілому є завершеною, тема
значною мірою розкрита, але
трапляються недоліки за низкою
показників( до шести): роботі властива
поверховість висвітлення теми,
основна думка не проглядається,
бракує єдності стилю та ін.

7-8

6 За обсягом висловлювання сягає
норми, його тема розкривається,
виклад загалом зв’язний, але робота
характеризується недоліками за
кількома показниками (до п’яти):
помітний її репродуктивний характер,
відсутня самостійність суджень, їх
аргументованість, добір слів не завжди
вдалий тощо.

5-6

Достатній
(Балів цього
рівня заслуго-
вують учні, які
досить
вправно
будують текст
за більшістю
критеріїв, але
за деякими з
них ще
припускаються
недоліків)

7 Учень самостійно створює достатньо
повний, зв’язний, з елементами
самостійних суджень текст (у разі
переказу – з урахуванням виду
переказу), вдало добираються лексичні
засоби (у разі переказу – використовує
авторські засоби виразності,
образності мовлення), але в роботі є
недоліки (до чотирьох), наприклад:
відхилення від теми, порушення послі-
довності її викладу; основна думка не
аргументується тощо.

4

5-68 Учень самостійно будує достатньо
повне (у разі переказу – з урахуванням
виду переказу), осмислене, самостійно
і в цілому вдало написане

3
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висловлювання, проте трапляються
ще недоліки за певними
показниками(до трьох).

9 Учень самостійно будує послідовний,
повний, логічно викладений текст (у
разі переказу – з урахуванням виду
переказу); розкриває тему, висловлює
основну думку (у разі переказу –
авторську позицію); вдало добирає
лексичні засоби (у разі переказу –
використовує авторські засоби
виразності, образності мовлення);
однак припускається окремих
недоліків (за двома показниками):
здебільшого це відсутність виразної
особистісної позиції чи належної її
аргументації тощо.

1+1
(негруба)

Високий
(Балів цього
рівня заслуго-
вують учні, які
вправно за
змістом і
формою
будують текст;
висловлюють і
аргументують
свою думку;
вміють зіста-
вляти різні
погляди на той
самий
предмет,
оцінювати
аргументи на
їх доказ,
обирати один
із них; окрім
того,
пристосову-
ютьвисловлюв
ан-ня до
особли-востей
певної
мовленнєвої
ситуації,
комунікатив-
ного завдання)

10 Учень самостійно будує послідовний,
повний (у разі переказу – з
урахуванням виду переказу) текст,
ураховує комунікативне завдання,
висловлює власну думку, певним
чином аргументує різні погляди на
проблему; (у разі переказу – зіставляє
свою позицію з авторською), робота
відзначається багатством словника,
граматичною правильністю,
додержанням стильової єдності і
виразності тексту; але за одним з
критеріїв допущено недолік.

1 3

11 Учень самостійно будує послідовний,
повний (у разі переказу – з
урахуванням виду переказу) текст,
ураховує комунікативне завдання;
висловлює власну думку, зіставляє її з
думками своїх однокласників (у разі
переказу – враховує авторську
позицію), вміє пов’язати
обговорюваний предмет із власним
життєвим досвідом, добирає
переконливі докази для обґрунтування
тієї чи іншої позиції з огляду на
необхідність розв’язувати певні
життєві проблеми; робота в цілому
відзначається багатством словника,
точністю слововживання,
стилістичною єдністю, граматичною
різноманітністю.

1 (негруба) 2
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12 Учень самостійно створює яскраве,
оригінальне за думкою висловлювання
відповідно до мовленнєвої ситуації;
аналізує різні погляди на той самий
предмет, добирає переконливі
аргументи на користь тієї чи іншої
позиції, усвідомлює можливості
використання тієї чи іншої інформації
для розв’язання певних життєвих
проблем; робота відзначається
багатством слововживання,
граматичною правильністю.

– 1

*Окрім того, оцінюючи усне висловлювання, враховують наявність відхилень від
орфоепічних норм, правильність інтонування речень;
у письмових висловлюваннях  наявність: 1) орфографічних та пунктуаційних помилок, які
підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція); 2) лексичних, граматичних і
стилістичних (друга позиція). Загальну оцінку за мовне оформлення виводять таким чином:
до бала за орфографію та пунктуацію додають бал, якого заслуговує робота за кількістю
лексичних, граматичних і стилістичних помилок, одержана сума ділиться на два.

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, набраних за зміст
переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення і їхня сума ділиться на
два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона закруглюється в бік більшого числа.

III. Читання
Читання вголос

Контрольна перевірка читання вголос здійснюється в 5-9 класах
1. Перевіряються здатність учня:
а) демонструвати певний рівень розуміння прочитаного;
б) виявляти вміння:
- читати із достатньою швидкістю, плавно, з гарною дикцією, відповідно до орфоепічних
та інтонаційних норм;
в) виражати з допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, стилю тексту,
авторський задум;
г) пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня підготовки, зацікавленості
певною темою тощо).
Перевірка вміння читати вголос здійснюється індивідуально: вчитель дає учневі текст,
опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує прочитати цей текст
перед класом.
2. Матеріал для контрольного завдання: знайомий учневі текст, дібраний відповідно до
вимог програми для кожного класу; текст добирається з таким розрахунком, щоб час його
озвучення (за нормативною швидкістю) окремим учнем дорівнював 1-2 хвилинам (для
читання слід пропонувати невеликі тексти зазначених у програмі стилів, типів і жанрів
мовлення, відносно завершені уривки творів або порівняно великий текст, розділений на
частини, які читаються кількома учнями послідовно).
3. Одиниця контролю: озвучений учнем текст (швидкість читання у звичайному для усного
мовлення темпі – 80-120 слів за хвилину).
4. Оцінювання.

Критерії оцінювання
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Рівень Бали Характеристика читання
Початковий
(Бали цього рівня
одержуть учні, які чита-
ють дуже пові-льно,
припус-каються знач-ної
кількості помилок у
структуруванні тексту і
речен-ня, прочитанні і
вимові слів, інтонуванні
речень)

1 Учень читає, не зв’язуючи слова між собою інтонаційно, не
відділяючи одне речення від іншого, припускається значної
кількості помилок на заміну, перестановку, пропуск (складів,
слів); вимовляє в багатьох випадках слова відповідно до їх
написання, а не до норм вимови; швидкість читання в кілька
разів нижча за норми.

2 Учень читає, відриваючи окремі слова одне від одного, не завжди
відділяє одне речення від іншого; припускається помилок на
заміну, перестановку, пропуск (складів, слів); вимовляє в
багатьох випадках слова відповідно до їх написання, а не до норм
вимови; швидкість читання складає орієнтовно третину від
норми.

3 Читання характеризується певним рівнем зв’язності, який проте
ще недостатній, як і темп, що наближається до половини норми.
Допускається ще велика кількість помилок різного характеру.

Середній
(Бали цього рівня заслуго-
вують учні, які читають зі
швидкістю, що на-
ближається до норми,
поділяючи текст на рече-
ння, пов'язуючи слова в
реченні між собою, але
читають не досить плавно
і виразно, припу-
скаючись помилок в
інтонуванні, вимові тощо)

4 Учень читає, зі швидкістю, що дещо перевищує половину норми,
поділяючи текст на речення, але припускається значної кількості
помилок в інтонуванні речень різних типів; у поділі речень на
смислові частини, неправильно ставить логічний наголос;
припускається орфоепічних помилок; читання не досить плавне.

5 Учень читає зі швидкістю, що наближається до норми, в
основному правильно інтонуючи кінець речення, але
припускається помилок у поділі речень на смислові частини,
логічному наголошуванні слів, а також в інтонуванні речень
певної синтаксичної будови (за програмою відповідного класу);
припускається орфоепічних помилок; читання не досить плавне.

6 Учень читає зі швидкістю, що відповідає нормі, правильно
інтонуючи кінець речення, логічно наголошуючи слова, але
робить окремі помилки в поділі речень на смислові частини та
в інтонуванні речень певної синтаксичної будови (за програмою
відповідного класу); припускається орфоепічних помилок;
читання не досить плавне.

Достатній
(Бали цього рівня
заслуговують учні, які
чита-ють плавно, з
належною швидкістю,
правильно інтонують
речення і поді-ляють їх на
смислові відрі-зки, але
припу-скаються певних
недоліків за деякими
критері-ями(вираження
авторського за-думу,
виконання комунікативно-
го завдання; норм
орфоепії, дикції)

7 Учень читає зі швидкістю в межах норми, у цілому плавно,
правильно інтонуючи речення певної синтаксичної будови (за
програмою відповідного класу), роблячи логічні наголоси; поділ
речення на смислові відрізки в цілому логічно правильний, але
цей поділ не пристосований до особливостей слухацької
аудиторії; емоційне забарвлення тексту в читанні відсутнє; є
орфоепічні помилки.

8 Учень читає швидко, плавно, досить правильно інтонуючи
речення певних синтаксичних структур, роблячи логічні
наголоси; поділ речення на смислові відрізки логічно
правильний, але не завжди пристосований до особливостей
слухацької аудиторії; темп, тембр, гучність читання не пов'язані з
певним комунікативним завданням; емоційне забарвлення тексту
наявне, але воно не виявляє авторського задуму; є орфоепічні
помилки.

9 Учень читає швидко, плавно, правильно інтонуючи речення
різної синтаксичної будови; поділ речення на смислові відрізки та
логічне наголошування слів правильні, але в окремих випадках
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темп, тембр, гучність читання не пов'язані з відповідним
комунікативним завданням; емоційне забарвлення недостатньо
виявляє авторський задум; можуть бути орфоепічні помилки.

Високий
(Бали цього рівня
заслуговують учні, які
чита-ють плавно, швидко,
прави-льно інтонують
речення і поді-ляють їх на
смислові відрізки; добре
відтворюють авторський
задум, стильові
особливості тексту,
розв’язують
комунікативне завдання;
чита-ють орфоепічно
правильно, з гарною
дикцією)

10 Учень читає виразно, з гарною дикцією; інтонація (поділ речень
на смислові частини, логічне наголошування слів, мелодика
речень різної синтаксичної будови), емоційне забарвлення, тембр,
темп, гучність читання відтворюють авторський задум, стильові
характеристики тексту, але в читанні можуть бути окремі
недоліки(наприклад, недостатньо враховано комунікативне
завдання, особливості слухацької аудиторії), незначні орфоепічні
огріхи.

11 Читання учня повністю відповідає усім зазначеним вище
критеріям (глибоке проникнення у зміст прочитаного, бездоганне
дотримання орфоепічних, інтонаційних норм, виразна передача
авторського задуму, стильових характеристик тексту, врахування
комунікативного завдання, особливостей слухацької аудиторії).

12 Учень читає винятково виразно, з гарною дикцією; глибоко й
тонко відтворюючи емоційне забарвлення, авторський задум,
стильові характеристики тексту; вміло виконує комунікативне
завдання, визначене вчителем або самостійно.

Читання мовчки
1. Перевіряються здатність учня:

а) читати незнайомий текст із належною швидкістю, розуміти й запам’ятовувати після
одного прочитування:
- фактичний зміст,
- причинно-наслідкові зв'язки;
- тему і основну думку;
- виражально-зображувальні засоби прочитаного твору;
б) давати оцінку прочитаному.

Перевірка вміння читати мовчки здійснюється фронтально за одним із
варіантів. Варіант перший.: учні читають незнайомий текст від початку до кінця (при цьому
фіксується час, витрачений кожним учнем на читання  з метою визначення
швидкості). Потім учитель пропонує серію запитань. Школярі повинні вислухати кожне
запитання, варіанти відповідей на нього, вибрати один з них і записати лише його номер
поряд із номером запитання.
Варіант другий: учні одержуть видруковані запитання та варіанти відповідей на них і
відзначають “галочкою” правильний з їхнього погляду варіант.

У 5 класі учням пропонують 6 запитань за текстом з чотирма варіантами
відповідей, у 6-12 класах – 12 запитань з чотирма варіантами відповідей.

Запитання повинні торкатися фактичного змісту тексту, його причинно-наслідкових
зв’язків, окремих мовних особливостей (переносне значення слова, виражальні засоби мови
тощо), відображених у тексті образів (якщо є), висловлення оцінки прочитаного.

2. Матеріал для контрольного завдання: незнайомі учням тексти різних стилів, типів
жанрів мовлення, що включають монологічне та діалогічне мовлення (відповідно до вимог
програми для кожного класу).
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Текст добирається таким чином, щоб учні, які мають порівняно високу швидкість
читання, витрачали на нього не менше 1-2 хвилини часу і були нормально завантажені
роботою.

Обсяг текстів для контрольного завдання визначається так:

КЛАС Обсяг тексту для читання мовчки
ХУДОЖНЬОГО

СТИЛЮ
ІНШИХ СТИЛІВ

5-Й 360-450 СЛІВ 300-360 СЛІВ
6-Й 450-540 СЛІВ 360-420 СЛІВ
7-Й 540-630 СЛІВ 420-480 СЛІВ
8-Й 630-720 СЛІВ 480-540 СЛІВ
9-Й 720-810 СЛІВ 540-600 СЛІВ
10-Й 810-900 СЛІВ 600-660 СЛІВ
11-Й 900-990 СЛІВ 660-720 СЛІВ
12-Й 990-1000 СЛІВ 720-800 СЛІВ

2. Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання тестового характеру, складені за
текстом, що запропонований для читання, та швидкість читання.
3. Оцінювання.

Оцінювання читання мовчки здійснюється за двома параметрами: розуміння прочитаного
та швидкість читання. Розуміння прочитаного виявляється за допомогою тестової перевірки:
правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється двома балами, а кожне із 12 запитань
оцінюється одним балом (наприклад, вибір правильних відповідей на 12 запитань дає 12
балів).

Швидкість читання мовчки по класах оцінюється із урахуванням таких норм:
Клас Швидкість читання мовчки

(слів за хвилину)
5-й 100 – 150
6-й 110 – 180
7-й 120 – 210
8-й 130 – 240
9-й 140 – 270
10-й 150 – 300
11-й 160 – 330
12-й 170 – 360

Швидкість читання при виведенні бала за цей вид мовленнєвої діяльності
враховується таким чином: бали 7-12 може одержати лише той учень, швидкість читання у
якого не нижча, ніж мінімальний показник у нормативах для відповідного класу. Той, хто не
виконує зазначених норм, одержує на два бали менше. Наприклад: за вибір 10 правильних
відповідей учень 7 класу повинен одержати 10 балів; але якщо він читає зі швидкістю,
меншою 120 слів за хвилину, то йому виставляється не 10, а 8 балів.

У цілому оцінювання здійснюється з огляду на те, що за цей вид мовленнєвої
діяльності учень може одержати від 1 балу (за сумлінну роботу, яка ще не дала задовільного
результату) до 12 балів (за правильні відповіді на запитання тестового характеру та належну
швидкість читання). У тому разі, коли учень з певних причин не виконав роботу, він має
пройти перевірку додатково з тим, щоб одержати відповідний бал.

ІV. Оцінювання мовних знань і вмінь
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Оцінювання мовних знань і вмінь здійснюється тематично. Зміст контролю визначається
згідно з функціональним підходом до шкільного мовного курсу.
1. Перевірці підлягають знання та вміння з мови, які необхідні передусім для правильного
використання мовних одиниць.
Перевірка здійснюється фронтально в письмовій формі із застосуванням завдань тестового
характеру.
Учням пропонується:
- розпізнавати вивчені мовні явища;
- групувати, класифікувати;
- сполучати слова, доповнювати, трансформувати речення, добираючи належну форму
слова, потрібну лексему, відповідні засоби зв’язку між частинами речення, між реченнями у
групі пов’язаних між собою речень тощо;
- виявляти розуміння значення мовних одиниць та особливостей їх використання в
мовленні.

2. Для контрольної перевірки використовуються завдання тестового характеру,
складені на матеріалі слова, сполучення слів, речення, груп пов’язаних між собою речень.
Учитель визначає, який із запропонованих нижче варіантів тестового контролю з його
погляду доцільніший.
Варіант перший. Учням пропонується 12 тестових завдань з вибірковими відповідями.
Варіант другий. Рекомендується пропонувати учням 6 завдань, складність яких
збільшується від класу до класу. Два з них мають торкатися розпізнавання мовних одиниць,
а чотири -- їх побудови, реконструювання, редагування, використання. До кожного завдання
учням пропонується дібрати власні приклади.
3. Одиниця контролю: вибрані учнями правильні варіанти виконання завдань тестового
характеру та самостійно дібрані приклади.
4. Оцінювання результатів контрольної роботи здійснюється так.
Варіант перший. За кожне правильно виконане завдання учень одержує по одному
балу. Варіант другий. За правильне виконання кожного з 6 запропонованих завдань учень
одержує по 1 балу (у разі неправильного виконання 0 балів). Один бал за кожне завдання
учневі додається в разі самостійного добору прикладів.
Оцінювання здійснюється таким чином, що за зазначену вище роботу учень міг одержати від
1 балу (за сумлінну роботу, яка не дала задовільного результату) до 12 балів (за бездоганно
виконану роботу). У тому разі, коли учень з певних причин не виконав роботу, він має пройти
відповідну перевірку додатково з тим, щоб одержати відповідний бал.

Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є контрольний

текстовий диктант.
1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила
і словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до
опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.
Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою.
2. Матеріал для контрольного завдання. Для контрольного текстового диктанту
використовується текст, доступний для учнів даного класу.
Обсяг диктанту по класах:

Клас Кількість слів в тексті
5-й 90-100
6-й 100-110
7-й 110-120
8-й 120-140
9-й 140-160
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10-й 170-180
11-й 180-190
12-й 190-200

П р и м і т к а. У визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і
службові слова.

Для контрольних диктантів використовуються тексти, в яких кожне з опрацьованих
протягом семестру правил орфографії та/чи пунктуації були представлені 3-5 прикладами.
3. Одиниця контролю: текст, записаний учнем з голосу вчителя.

4. Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:
- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні помилки:
1) на правила, які не включені до шкільної програми;
2) на ще не вивчені правила;
3) у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась

спеціальна робота;
4) у передачі так званої авторської пунктуації.

– повторювані помилки ( помилка у тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька
разів), вважається однією помилкою однотипні (помилки на те само правило), але в різних
словах вважаються різними помилками;

розрізняють грубі і негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі:
1) у винятках з усіх правил;
2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях;
3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від

іменників з прийменниками;
4) у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший;
5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як....; не

що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);
6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх

послідовності;
7) в заміні українських букв російськими;

- п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї
помилки;
-орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не
враховуються.

Нормативи оцінювання по класах:

Бали Кількість помилок
1 15-16 і більше
2 13-14
3 11-12
4 9-10
5 7-8
6 5-6
7 4
8 3
9 1+1 (негруба)
10 1
11 1 (негруба)
12 –
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Виведення підсумкового (семестрового) балу

Підсумковий бал ставиться в кінці кожного семестру (півріччя). Він узагальнено
відображає підготовку учня з мови.

Підсумковий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких аспектах:
- аудіювання (слухання-розуміння );
- говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення: усний переказ, усний твір);
- письмо (диктант, письмовий переказ, письмовий твір);
- читання (вголос та мовчки);
- відомості про мову, мовні вміння;
- ведення зошитів.

Контрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально.
Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ та

письмовий твір, мовні знання та вміння.
Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог; усний переказ, усний твір) та читання

вголос.
Для фронтальної та індивідуальної перевірки виділяються години, що зазначені у

відповідному орієнтовному плануванні тематичного контролю за рівнем навчальних
досягнень учнів 5-12 класів з рідної мови.
Перевірка мовних знань та вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру
(на їх виконання відводиться 15-20 хвилин уроку) або диктанту, залежно від характеру
навченого матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути використана на виконання
завдань з аудіювання, читання мовчки.

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового
накопичення оцінок  для того, щоб кожний учень за семестр одержав мінімум одну оцінку за
виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору.
Примітки. *Загальна кількість контрольних робіт з тематичного оцінювання розподіляється
порівну протягом року: у формі тестування і в формі диктанту.

**Види діяльності, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом семестру; для них
можна не відводити окремих уроків.

Ведення зошитів оцінюється від 1 до12 балів двічі за семестр. Під час перевірки зошитів
ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, вміння правильно
оформити роботи.

У тому разі коли вчитель має можливість здійснити додаткову перевірку того чи іншого
виду навчальної діяльності (наприклад, провести перевірку аудіювання не один раз, а двічі
на семестр), то для виведення підсумкової оцінки береться кращий показник з відповідного
виду роботи.

Протягом семестру учня треба оцінити за визначеними показниками, для кожного з
яких у класному журналі відводиться окрема колонка: “за тему” (знання з мови, мовні та
правописні вміння й навички, при цьому кількість колонок залежить від кількості тематичних
блоків), “аудіювання”, “діалог”, “усний переказ” та/чи “усний твір”, “письмовий переказ” та/чи
“письмовий твір”, “читання вголос”, “читання мовчки”.

Підсумкова оцінка виводиться таким чином: підраховується кількість балів, одержаних
учнем з кожного виду перевірки, і загальна сума ділиться на кількість контрольних робіт.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з української та світової літератури
має здійснюватися за такими критеріями:
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Рівні
навчальних
досягнень

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.
Початковий

1 Учень (учениця) на елементарному рівні відтворює матеріал, називаючи окремий
літературний факт або явище (автора й назву твору, окремих літературних
персонажів тощо)

2 Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього
окремим реченням (називає окремі факти з життя і творчості письменника,
головних персонажів твору, упізнає за описом окремого персонажа твору,
упізнає, з якого твору взято уривок тощо)

3 Учень (учениця) розуміє навчальний матеріал і за допомогою вчителя дає
відповідь у формі висловлювання (відтворює зміст у певній послідовності,
називає на репродуктивному рівні жанр твору, упізнає літературний факт за
описом або визначенням)

II. Середній 4 Учень (учениця) має уявлення про зміст твору, може переказати незначну його
частину та з допомогою вчителя визначає основні сюжетні елементи, на
репродуктивному рівні відтворює фактичний матеріал

5 Учень (учениця) знає зміст твору, переказує окрему його частину, знаходить у
тексті приклади відповідно до сформульованого завдання, висловлює
оцінювальне судження і доводить його одним-двома аргументами, завершує
відповідь простим узагальненням, дає визначення літературних термінів

6 Учень (учениця) знає зміст твору, може переказати значну його частину, з
допомогою вчителя виділяє головні епізоди, уміє формулювати думки, називає
риси характеру літературних героїв, встановлює окремі причиново-наслідкові
звязки, дає визначення літературних термінів з прикладами

ІІІ.
Достатній

7 Учень (учениця) володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за
поданим учителем зразком, наводить окремі приклади з тексту

8 Учень (учениця) володіє матеріалом, за зразком аналізує текст, виправляє
допущені помилки, добирає докази на підтвердження висловленої думки,
застосовує відомі факти, поняття для виконання стандартних навчальних завдань

9 Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу
лiтературного твору, застосовує теорію в конкретних ситуаціях, демонструє
правильне застосування матеріалу, складає порівняльні характеристики, добирає
аргументи на підтвердження власних міркувань

ІV. Високий 10 Учень (учениця) володіє матеріалом та навичками комплексного аналізу
літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює
літературні явища, працює з різними джерелами інформації, систематизує,
узагальнює та творчо використовує дібраний матеріал

11 Учень (учениця) на високому рівні володіє матеріалом, вміннями й навичками
комплексного аналізу художнього твору, використовує засвоєні факти для
виконання нестандартних завдань, самостійно формулює проблему й вирішує
шляхи її розвязання, висловлює власні думки, самостійно оцінює явища
літератури й культури, виявляючи власну позицію щодо них

12 Учень (учениця) вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу
літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до
оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих
знань та вмінь на нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчості
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ Й
АСТРОНОМІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Особливiстю фiзики як навчального предмета є його спрямованiсть на використання
знань, умiнь i навичок у життi. Навчання фiзики у кiнцевому результатi має не тiльки
дати суму знань, а й сформувати достатнiй рiвень компетенцiї. Тому складовими
навчальних досягнень учнiв з курсу фiзики є не лише володiння навчальним
матерiалом та здатнiсть його вiдтворювати, а й умiння та навички знаходити потрiбну
iнформацiю, аналiзувати її та застосовувати в стандартних i нестандартних ситуацiях у
межах вимог навчальної програми до результатiв навчання.
Вiдтак оцiнюванню пiдлягає:
1) рiвень володiння теоретичними знаннями, що їх можна виявити пiд час усного чи
письмового опитування, тестування;
2) рiвень умiнь використовувати теоретичнi знання пiд час розв’язування задач рiзного
типу (розрахункових, експериментальних, якiсних);
3) рiвень володiння практичними умiннями та навичками, що їх можна виявити пiд час
виконання лабораторних робiт i фiзичного практикуму;
4) змiст i якiсть творчих робiт учнiв (рефератiв, творчих експериментальних робiт,
виготовлення приладiв, комп’ютерне моделювання фiзичних процесiв тощо).
Основними видами оцiнювання є: поточне, тематичне, пiдсумкове за семестр,
пiдсумкове рiчне оцiнювання та державна підсумкова атестацiя. Поточне оцiнювання
носить заохочувальний, стимулюючий та дiагностикокорегуючий характер, його
необхiднiсть визначається вчителем. Пiд час виставлення оцiнки за тему необхiдно
враховувати всi вищезазначенi складовi оцiнювання рiвня навчальних досягнень.
Можна запропонувати такi способи виставлення тематичної оцiнки:
• за результатами двох видiв робiт — виконання контрольної роботи, яка включає
теоретичнi питання i задачi, та практичної складової теми, що враховує поточнi оцiнки
за лабораторнi та експериментальнi роботи або їх пiдсумкову оцiнку;
• залiк, проведений у письмовiй, уснiй чи комбiнованiй формах, завдання до якого
включають питання з теорiї, задачi й експериментальнi завдання;
• узагальнення поточних оцiнок за всi види робiт (за згодою учня).
Об’єктами оцiнювання є знання та вмiння учнiв, а також рiвень розвитку їхнього
фiзичного мислення. Пiд час оцiнювання враховуються знання учнiв про:
— фiзичнi явища i процеси: ознаки явища чи процесу, за якими вони вiдбуваються,
зв’язок явища чи процесу з iншими, їх пояснення на основi наукової теорiї, приклади
використання;
— фiзичнi дослiди та спостереження: мета дослiду чи спостереження, схема, умови, за
наявностi яких здiйснюється дослiд чи спостереження, перебiг i результати дослiду чи
спостереження;
— фiзичнi величини: властивостi, що характеризуються цим поняттям (величиною),
зв’язок з iншими величинами (формула), означення величини, одиницi фiзичної
величини, способи її вимiрювання;
— закони: формулювання та математичний вираз закону; дослiди, що пiдтверджують
його справедливiсть, приклади врахування i застосування його на практицi, межi
застосування, умови застосування (для учнiв старшої школи);
— фiзичнi теорiї: дослiдне обґрунтування теорiї, основнi положення, закони i

https://drive.google.com/open?id=1XJTwA_Kv08tv-JIIwH8yxaBIetwprkk5
https://drive.google.com/open?id=1XJTwA_Kv08tv-JIIwH8yxaBIetwprkk5
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принципи цiєї теорiї, основнi наслiдки; практичнi застосування, межi застосування цiєї
теорiї (для учнiв старшої школи);
— прилади чи пристрої, механiзми i машини, технологiї: призначення, принцип дiї та
схема будови; застосування i правила користування, переваги та недолiки.
Змiст контролю повинен спiввiдноситись зi змiстом навчання в конкретному типi
(профiлi) навчального закладу. Засоби контролю мають вiдповiдати загальнiй
спрямованостi навчально-виховного процесу в умовах здійснення профільної
диференціації.
При цьому враховуються:
— обсяг вiдтвореної iнформацiї та її спiввiдношення з обсягом одержаної учнем
iнформацiї (її повнота);
— обсяг iнформацiї, здобутої учнем, та її доцiльнiсть;
— рiвень самостiйностi в оволодiннi теоретичними знаннями;
— частота використання допомоги вчителя;
— кiлькiсть помилок i недолiкiв у вiдповiдi.
Помилка свiдчить про те, що учень не оволодiв основними знаннями i вмiннями. Якщо
одна й та сама помилка (недолiк) неодноразово трапляється у вiдповiдi, то вона
трактується як одна помилка (недолiк).
Недолiки свiдчать про недостатньо мiцне засвоєння (вiдсутнiсть) основних знань та
вмiнь, якi вiдповiдно до програми не вважаються основними. Недолiком вважається
помилка, допущена в одних випадках i не допущена в iнших, таких
самих випадках. Закреслення та виправлення у письмових роботах свiдчать про пошук
правильного рiшення i не вважаються недолiком. Навчальні досягнення учнів
характеризуються за такими рівнями:
І. Початковий рiвень: вiдповiдь учня при вiдтвореннi навчального
матерiалу елементарна, фрагментарна, зумовлена нечiткими уявленнями про предмети
i явища; дiяльнiсть учня здiйснюється пiд керiвництвом учителя.
ІІ. Середнiй рiвень: знання неповнi, поверховi, учень вiдтворює основний навчальний
матерiал, але недостатньо осмислено, має проблеми з аналiзуванням та
формулюванням висновкiв; здатний виконувати завдання за зразком.
ІІІ. Достатнiй рiвень: учень знає iстотнi ознаки понять, явищ, закономiрностей,
зв’язки мiж ними, самостiйно застосовує знання у стандартних ситуацiях, умiє
аналiзувати, робити висновки, виправляти допущенi помилки. Вiдповiдь учня повна,
логiчна, обґрунтована; розумiння пов’язане з одиничними образами, не узагальнене.
IV. Високий рiвень: учень має глибокi, мiцнi, узагальненi знання про предмети,
явища, поняття, теорiї, їхні суттєвi ознаки та зв’язок останнiх з iншими поняттями;
здатний використовувати знання як у стандартних, так i в нестандартних ситуацiях.
Критерії оцінювання рівня володіння учнями теоретичними знаннями
Рівні
навчальних
досягнень

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень

I.
Початковий

1 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на рівні
розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя
відповідає на запитання, що потребують відповіді «так» чи

https://drive.google.com/open?id=1CxOMqo741rXfvv0FLztzVuaP89PKBugL
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«ні»

2 Учень (учениця) описує природні явища на основі свого
попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді

3 Учень (учениця) з допомогою вчителя зв'язно описує явище
або його частини без пояснень відповідних причин, називає
фізичні чи астрономічні явища, розрізняє буквені
позначення окремих фізичних чи астрономічних величин

II. Середній 4 Учень (учениця) з допомогою вчителя описує явища, без
пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його
власних спостереженнях чи матеріалі підручника,
розповідях учителя тощо

5 Учень (учениця) описує явища, відтворює значну частину
навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих
фізичних чи астрономічних величин і формули з теми, що
вивчається

6 Учень (учениця) може зі сторонньою
допомогою пояснювати явища, виправляти допущені
неточності (власні, інших учнів), виявляє елементарні
знання основних положень (законів, понять, формул)

III.
Достатній

7 Учень (учениця) може пояснювати явища, виправляти
допущені неточності, виявляє знання і розуміння основних
положень (законів, понять, формул, теорій)

8 Учень (учениця) уміє пояснювати явища, аналізувати,
узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою
допомогою (вчителя, однокласників тощо) робити висновки

9 Учень (учениця) вільно та оперативно володіє вивченим
матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить приклади
його практичного застосування та аргументи на
підтвердження власних думок

IV. Високий 10 Учень (учениця) вільно володіє вивченим матеріалом, уміло
використовує наукову термінологію, вміє опрацьовувати
наукову інформацію: знаходити нові факти, явища, ідеї,
самостійно використовувати їх відповідно до поставленої
мети

11 Учень (учениця) на високому рівні опанував програмовий
матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює
різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті
знання і вміння в нестандартних ситуаціях, поглиблює
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набуті знання

12 Учень (учениця) має системні знання, виявляє здібності до
прийняття рішень, уміє аналізувати природні явища
і робить відповідні висновки й узагальнення, уміє
знаходити й аналізувати додаткову інформацію

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при розв'язуванні 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;
 виконати математичні дії й операції;
 здійснити обчислення числових значень невідомих величин;
 аналізувати і будувати графіки;
 користуватися методом розмінностей для перевірки правильності розв'язку задачі;
 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)

Учень (учениця) уміє розрізняти фізичні чи астрономічні
величини, одиниці вимірювання з певної теми, розв'язувати
задачі з допомогою вчителя лише на відтворення основних
формул; здійснює найпростіші математичні дії

Середній
рівень (4-6
балів)

Учень (учениця) розв'язує типові прості задачі (за зразком),
виявляє здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з
допомогою вчителя

Достатній
рівень (7- 9
балів)

Учень (учениця) самостійно розв'язує типові задачі й
виконує вправи з одної теми, обґрунтовуючи обраний
спосіб розв'язку

Високий
рівень (10- 12
балів)

Учень (учениця) самостійно розв'язує комбіновані типові
задачі стандартним або оригінальним способом, розв'язує
нестандартні задачі

https://drive.google.com/open?id=1OXlPbxsP-o6cI9dX7JHBCu6AzpMGpI3F
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Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при виконанні лабораторних і
практичних робіт
При оцінюванні рівня володіння учнями практичними вміннями та навичками під час
виконання фронтальних лабораторних робіт, експериментальних задач, робіт
фізичного 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; обчислювання
похибок вимірювання (за потребою), обґрунтування висновків проведеного
експерименту чи спостереження.
Рівні складності лабораторних робіт можуть задаватися:
 через зміст та кількість додаткових завдань і запитань відповідно до теми роботи;
 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 учнями правил техніки
безпеки під час виконання фронтальних лабораторних робіт чи робіт фізичного
практикуму.
Початковий
рівень (1-3
бали)

Учень (учениця) називає прилади та їх призначення, демонструє
вміння користуватися окремими з них, може скласти схему
досліду лише з допомогою вчителя, виконує частину роботи без
належного оформлення

Середній
рівень (4- 6
балів)

Учень (учениця) виконує роботу за зразком (інструкцією) або з
допомогою вчителя, результат роботи учня дає можливість
зробити правильні висновки або їх частину, під час виконання
та оформлення роботи допущені помилки

Достатній
рівень (7- 9
балів)

Учень (учениця) самостійно монтує необхідне обладнання,
виконує роботу в повному обсязі з дотриманням необхідної
послідовності проведення дослідів та вимірювань. У звіті
правильно й акуратно виконує записи, таблиці, схеми, графіки,
розрахунки, самостійно робить висновок

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


59

Високий
рівень (10-12
балів)

Учень (учениця) виконує всі вимоги, передбачені для
достатнього рівня, визначає характеристики приладів і
установок, здійснює грамотну обробку результатів, розраховує
похибки (якщо потребує завдання), аналізує та обґрунтовує
отримані висновки дослідження, тлумачить похибки
проведеного експерименту чи спостереження. Більш високим
рівнем вважається виконання роботи за самостійно складеним
оригінальним планом або установкою, їх обґрунтування

Інформатика. Критерії оцінювання навчальних досягнень
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ

ОСВІТИ
До навчальних досягнень учнів з інформатики, які підлягають оцінюванню, належить:

- теоретична база знань: уявлення про інформацію, її властивості, інформаційні процеси та інформаційні
системи, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного
забезпечення загального та конкретно-предметного призначення, формулювання проблем і постановку
задач, побудову відповідних інформаційних моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи
будови та дії комп'ютера, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук
потрібних відомостей.
- практичні навички: навички роботи з пристроями введення-виведення даних, прикладним програмним
забезпеченням загального і навчального призначення - програмами технічного обслуговування апаратної
складової, операційними системами, програмами для архівування файлів, антивірусними програмами,
редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки комп'ютерних презентацій та
публікацій, табличними процесорами, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими
системами, експертними системами. мультимедійними комп'ютерними енциклопедіями, педагогічними
програмними засобами для комп'ютерної підтримки навчання з різних предметів, програмами-браузерами
для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною поштою та
телеконференціями, пошуку потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових
сторінок тощо; навички складання, описування та реалізації найпростіших алгоритмів і програм з
використанням різних засобів їх подання, зокрема деякої мови програмування.
Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння
теоретичними знаннями та здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності.

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири
рівні навчальних досягнень школярів з інформатики, що відображено в таблиці і побудовано таким чином,
що досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів
знання, уміння і навички опановані учнем.

Рівні навчальних
досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1
Учень (учениця) розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предметної
галузі; знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з
комп'ютерною технікою

2 Учень (учениця) розпізнає окремі об'єкти, явища і факти предметної
галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3
Учень (учениця) має фрагментарні знання при незначному загальному їх
обсязі (менше половини навчального матеріалу) при відсутності
сформованих умінь та навичок

ІІ. Середній 4 Учень (учениця) має початковий рівень знань, значну (більше половини)
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частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно; може з
допомогою вчителя виконати просте навчальне завдання; має
елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері

5
Учень (учениця) має рівень знань вищий, ніж початковий; може з
допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з
елементами логічних зв'язків; має стійкі навички виконання елементарних
дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Учень (учениця) знайомий з основними поняттями навчального
матеріалу;може самостійно відтворити значну частину навчального
матеріалу і робити певні узагальнення; вміє за зразком виконати просте
навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з
опрацювання даних на комп'ютері

ІІІ. Достатній

7

Учень (учениця) вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних
ситуаціях; може пояснити основні процеси, що відбуваються під час
роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на
підтвердження деяких тверджень; вміє виконувати навчальні завдання,
передбачені програмою

8

Учень (учениця) вміє аналізувати навчальний матеріал, в цілому
самостійно застосовувати його на практиці; контролювати власну
діяльність; самостійно виправити вказані вчителем помилки; самостійно
визначити спосіб розв'язування навчальної задачі; вміє використовувати
довідкову систему

9

Учень (учениця): вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує
знання на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані
відомості; самостійно виконує передбачені програмою навчальні
завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може
аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального
завдання; вільно володіє клавіатурою

IV. Високий

10

Знання, вміння і навички учня (учениця) повністю відповідають вимогам
державної програми. Учень (учениця) володіє міцними знаннями,
самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює
нові факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткові відомості
та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних
цілей, судження його (її) логічні і достатньо обґрунтовані; має певні
навички управління інформаційною системою

11

Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з предмета; вміє
планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної
практичної роботи; вміє самостійно знаходити джерела різноманітних
відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної
пізнавальної діяльності; використовує набуті знання і вміння у
нестандартних ситуаціях; вміє виконувати завдання, не передбачені
навчальною програмою; має стійкі навички управління інформаційною
системою

12
Учень (учениця) має стійкі системні знання та продуктивно їх
використовує; вміє вільно використовувати нові інформаційні технології
для поповнення власних знань та розв'язування задач; має стійкі навички
управління інформаційною системою у нестандартних ситуаціях

Д
одаток 1

д
о Методичних
рекомендацій

Орієнтовні вимоги до оцінювання результатів навчання учнів
третіх і четвертих класів Нової української школи

Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з навчальних
предметів (інтегрованих курсів)
мовно-літературної освітньої галузі
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Характеристика результатів навчання учнів

Індекс Загальні
результати
навчання

Результат
навчання у
свідоцтві
досягнень

Рівні

початковий середній достатній високий

МОВ1 Взаємодія з
іншими особами
усно,
сприйняття і
використання
інформації для
досягнення
життєвих
цілей у різних
комунікативних
ситуаціях

Взаємодіє з
іншими  усно

Перетворює усну
інформацію в іншу форму
представлення (асоціативні
схеми, таблиці) за
шаблоном, потребує
детального кількаразового
пояснення;
припускається помилок під
час відтворення почутої
інформації;
відчуває труднощі у
визначенні  помилок,
навіть після допомоги
вчителя;
не може співвіднести
структуру схеми, таблиці з
почутою інформацією.

Перетворює усну інформацію
в іншу форму представлення
(асоціативні схеми, таблиці)
за інструкцією, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою;
відтворює почуту
інформацію, іноді з
допомогою вчителя;
здатний/здатна внести
уточнення до власних робіт
після допомоги вчителя;
визначає структуру таблиці,
асоціативної схеми з
допомогою вчителя.

Самостійно перетворює
усну інформацію в іншу
форму представлення
(асоціативна схема,
таблиця) з незначною
допомогою вчителя;
частково аналізує,
класифікує, узагальнює
усну інформацію;
ілюструє окремими
прикладами власні
відповіді, судження;
здатний/здатна внести
уточнення до власних
робіт, їх коригування (за
потреби);
цілісно сприймає почуту
інформацію; створює
асоціативну схему,
таблицю на основі
засвоєних зразків.

Перетворює усну
інформацію в іншу форму
представлення
(асоціативна схема,
таблиця) під
опосередкованим
керівництвом учителя;
аналізує, класифікує,
узагальнює інформацію;
ілюструє прикладами
власні відповіді, судження;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
власних робіт, їх
коригування  та уточнення
(за потреби);
цілісно сприймає почуту
інформацію;
здатний/здатна
запропонувати власну
структуру асоціативної
схеми, таблиці.

Переказує зміст почутого
на основі плану, піктограм,
опорних слів тощо за
умови детального
кількаразового пояснення
вчителя;
припускається помилок під
час відтворення змісту
почутого;
відчуває труднощі у
визначенні  помилок,
навіть після допомоги
вчителя;
не може  визначити
цілісність власного
переказу.

Переказує, відтворюючи зміст
почутого відповідно до мети
завдання,  у разі труднощів
звертається до вчителя за
допомогою;
відтворює зміст почутого,
іноді з допомогою вчителя;
здатний/здатна зробити
уточнення у власний переказ
після допомоги вчителя;
не завжди може використати
способи фіксації
виокремленої інформації.

З  незначною допомогою
вчителя переказує,
передаючи зміст почутого
своїми словами, враховує
мету завдання;
аналізує, встановлює
причинно-наслідкові
зв’язки;
здатний/здатна внести
уточнення до власного
переказу (за потреби);
спирається на власний
досвід використання
способів фіксації
виокремленої інформації.

Самостійно переказує,
передаючи зміст почутого
своїми словами, враховує
мету завдання;
аналізує, встановлює
причинно-наслідкові
зв’язки, узагальнює;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
власного переказу, його
коригування та уточнення
(за потреби);
залежно від мети завдання
обирає або комбінує
способи фіксації
виокремленої, почутої
інформації.

Залежно від мети завдання
частково виокремлює та
фіксує почуту інформацію
способом, заданим
учителем, потребує
детального кількаразового
пояснення;
припускається помилок під
час фіксації виокремленої
інформації;
відчуває труднощі у
визначенні  помилок,

Залежно від мети завдання
фіксує виокремлену почуту
інформацію способом,
заданим учителем, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою;
співвідносить почуту
інформацію з певними
критеріями;
здатний/здатна внести
уточнення до зафіксованої
інформації після допомоги

Залежно від мети завдання
з незначною допомогою
вчителя фіксує
виокремлену почуту
інформацію зручним
способом;
частково аналізує,
виокремлює, узагальнює
почуту інформацію;
аргументує окремими
прикладами власні
відповіді, судження;

Залежно від мети завдання
самостійно фіксує
виокремлену почуту
інформацію зручним
способом;
самостійно фіксує
виокремлену усну
інформацію;
аналізує, виокремлює,
узагальнює почуту
інформацію; ілюструє
прикладами власні
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навіть після допомоги
вчителя;
не може співвіднести
виокремлену інформацію з
метою завдання.

вчителя;
не завжди встановлює зв’язок
між фрагментами
виокремленої інформації.

здатний/здатна до
самостійного коригування
та уточнення необхідної
інформації для побудови
висловлювання (за
потреби);
пов’язує виокремлену
почуту інформацію з
різних джерел у цілісну
картину у співпраці з
учителем.

відповіді, судження;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
відповідності
виокремленої інформації
меті завдання, коригування
та уточнення (за потреби);
пов’язує виокремлену
почуту інформацію з
різних джерел у цілісну
картину.

З допомогою вчителя
визначає на основі
пропонованих варіантів
для чого, кому і як (звук,
словесні засоби) подана
усна інформація; потребує
детального кількаразового
їх пояснення;
припускається помилок під
час визначення цілі, ідеї та
окремих деталей усної
інформації;
не завжди може самостійно
визначити  помилки, навіть
після допомоги вчителя;
відчуває труднощі у
співвіднесенні  цілі, ідеї та
деталі почутої інформації.

Визначає на основі
пропонованих варіантів для
чого, кому і як (звук, словесні
засоби) подана усна
інформація, у разі утруднення
звертається до вчителя за
допомогою;
обговорює цілі, основні ідеї та
окремі деталі, відтворюючи
почуту інформацію;
здатний/здатна внести
уточнення до власних
відповідей після допомоги
вчителя;
не завжди визначає роль
окремих деталей усної
інформації.

З незначною допомогою
вчителя визначає для чого,
кому і як (звук, словесні
засоби) подана усна
інформація;
частково аналізує,
класифікує, узагальнює;
обговорює цілі, основні
ідеї та окремі деталі усної
інформації, аргументуючи
окремими прикладами
власні відповіді, судження;
здатний/здатна самостійно
внести уточнення до
власних відповідей;
враховує прихований зміст
під час визначення цілі,
основних ідей усної
інформації у співпраці з
учителем.

Самостійно (під
опосередкованим
керівництвом вчителя)
визначає для чого, кому і
як (звук, словесні засоби)
подана усна інформація;
аналізує, класифікує,
узагальнює; обговорює
цілі, основні ідеї та окремі
деталі усної інформації,
аргументуючи прикладами
власні відповіді, судження;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
власних відповідей, їх
коригування  та уточнення
(за потреби);
враховує прихований зміст
під час визначення цілі,
основних ідей усної
інформації.

Співставляє прослухані
повідомлення на основі
шаблону з опорними
словами; висловлюється,
орієнтуючись на опорні
слова;
припускається помилок під
час виконання завдань за
шаблоном;
не завжди може самостійно
визначити  помилки, навіть
після допомоги вчителя;
відчуває труднощі в
словесному оформленні
емоційної реакції на
прослухане.

Співставляє прослухані
повідомлення за формою та
змістом за наданою
інструкцією;
висловлюється, орієнтуючись
на надану інструкцію, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою;
відтворює зміст почутого;
здатний/здатна уточнювати
власне висловлювання після
допомоги вчителя;
відчуває труднощі у
визначенні позиції
співрозмовника, не проявляє
гнучкості в діалозі.

Співставляє прослухані
повідомлення за формою та
змістом;
самостійно висловлює
власне ставлення до
прослуханого
повідомлення з незначною
допомогою вчителя;
частково аналізує зміст та
форму усного
повідомлення, класифікує,
узагальнює інформацію;
наводить окремі аргументи
щодо власних думок,
використовуючи
інформацію з усного
повідомлення;
здатний/здатна уточнювати
власне висловлювання;
у співпраці з учителем
визначає позицію
співрозмовника,
погоджується з нею або
заперечує її.

Співставляє прослухані
повідомлення за формою
та змістом;
самостійно висловлює
власне ставлення до
прослуханого
повідомлення;
аналізує зміст та форму
усного повідомлення,
класифікує, узагальнює
інформацію; наводить
аргументи щодо власних
думок, використовуючи
інформацію з усного
повідомлення, власний
досвід та інші джерела;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
помилок у висловлюванні
щодо власного ставлення
до усного повідомлення;
визначає позицію
співрозмовника,
погоджується з нею або
заперечує її.
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Погоджується або не
погоджується з
висловленими поглядами
інших осіб; копіює чуже
висловлювання;
висловлюється з
допомогою вчителя;
припускається помилок під
час копіювання чужого
висловлювання;
не завжди може самостійно
визначити помилки, навіть
після допомоги вчителя;
відчуває труднощі у
створенні власного
висловлювання.

Висловлює власну думку,
вибираючи з декількох, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою;
відтворює зміст почутого;
здатний/здатна уточнювати
власне висловлювання після
допомоги вчителя;
відчуває труднощі в
розрізненням власної думки
та думки іншої особи.

Співставляє прослухані
повідомлення з власним
досвідом та думками інших
осіб;
висловлюється з
незначною допомогою
вчителя;
частково аналізує,
класифікує, узагальнює;
наводить окремі аргументи
щодо власних думок,
використовуючи
інформацію з усного
повідомлення, власний
досвід та думки інших осіб;
здатний/здатна уточнювати
власне висловлювання;
дотримується
найважливіших правил
літературної вимови;
у співпраці з учителем
визначає доцільність
висловлення власних
поглядів в певній
комунікативній ситуації.

Співставляє прослухані
повідомлення з власним
досвідом та думками
інших осіб;
самостійно висловлюється;
аналізує, класифікує,
узагальнює; наводить
аргументи щодо власних
думок, використовуючи
інформацію з усного
повідомлення, власний
досвід та думки інших
осіб;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
власного висловлювання;
дотримується
найважливіших правил
літературної вимови;
висловлює власні погляди
з огляду на доцільність у
певній комунікативній
ситуації.

Створює усне
висловлювання
за зразком (шаблон з
опорними словами);
відчуває труднощі з
використанням шаблону,
навіть за умови детального
пояснення вчителя;
не завжди використовує
поширені словесні та
несловесні засоби щодо
певної комунікативної
ситуації;
відчуває труднощі з
виправленням помилок та
внесенням коректних
уточнень у власне
висловлювання, навіть
після допомоги вчителя;
не завжди розпізнає
комунікативну ситуацію.

Створює висловлювання,
використовуючи словесні
(зокрема художні) та
несловесні засоби за
аналогією;
діє за алгоритмом, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою
пояснює використання
окремих поширених
словесних та несловесних
засобів щодо певної
комунікативної ситуації;
здатний/здатна внести
коректні уточнення у власне
висловлювання та виправити
помилки після допомоги
вчителя;
не завжди добирає засоби для
вираження задуму змісту
висловлювання;
використовує частовживану
лексику.

Учень/учениця з
незначною допомогою
вчителя створює
висловлювання,
використовуючи доречні
словесні (зокрема художні)
та несловесні засоби;
частково аналізує й оцінює
відповідність словесних та
несловесних засобів та
змісту висловлювання;
аргументує вибір окремих
мовних засобів щодо
певної комунікативної
ситуації;
здатний/здатна самостійно
внести уточнення до
власного висловлювання,
коригувати його;
проявляє фантазію,
спирається на власний
досвід з використання
мовних засобів під час
створення власного
висловлювання.

Учень/учениця самостійно
створює висловлювання,
використовуючи доречні
словесні (зокрема художні)
та несловесні засоби;
аналізує й оцінює
відповідність словесних та
несловесних засобів та
змісту висловлювання;
аргументує вибір мовних
засобів щодо певної
комунікативної ситуації;
здатний/здатна самостійно
аналізувати засоби
побудови власного
висловлювання,
коригувати та уточнювати
(за потреби);
проявляє фантазію,
спирається на власний
досвід, експериментує з
мовними засобами під час
створення власного
висловлювання, надаючи
йому індивідуальних рис.

МОВ2 Сприйняття,
аналіз,
інтерпретація,
критичне
оцінювання
інформації в
текстах різних

Сприймає,
аналізує,
інтерпретує
та оцінює
текст

Відтворює інформацію
(фрагментарно), отриману
з обкладинки, ілюстрації та
анотації з допомогою
вчителя;
відчуває труднощі з
розпізнанням елементів

Будує текст, відтворюючи
інформацію, отриману з
обкладинки, ілюстрації та
анотації;
прогнозує зміст
книжки/твору/уривку з
допомогою вчителя;

Враховує інформацію на
обкладинці (автора,
заголовок тощо),
ілюстрації та анотацію під
час прогнозування зміст
дитячої книжки / окремого
твору або його уривку;

Враховує інформацію на
обкладинці (автора,
заголовок тощо),
ілюстрації та анотацію під
час прогнозування змісту
дитячої книжки / окремого
твору або його уривку;
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видів,
медіатекстах
та
використання її
для збагачення
свого досвіду

книжки;
не завжди  може внести
уточнення у власну
відповідь, навіть після
допомоги вчителя;
не завжди встановлює
зв’язки між отриманою
інформацією (заголовок –
анотація, заголовок –
ілюстрація тощо).

розпізнає елементи книжки,
словесну та несловесну
інформацію в тексті;
здатний/здатна внести
уточнення у власну розповідь
щодо прогнозування дитячої
книжки / твору/уривку після
допомоги вчителя;
здатний/здатна пропонувати
ймовірний варіант змісту
дитячої книжки /
твору/уривку в умовах
обмеженості інформації
(відсутні ілюстрації, анотація
тощо) у співпраці з учителем.

самостійно прогнозує зміст
книжки/твору/уривку з
незначною допомогою
вчителя;
під час прогнозування
змісту книги/твору/уривку
пов’язує елементи
інформації в цілісну
картину; наводить окремі
приклади на підтвердження
власної думки;
здатний/здатна внести
уточнення у власну
розповідь щодо
прогнозування дитячої
книжки / твору/уривку;
здатний/здатна
пропонувати декілька
ймовірних варіантів змісту
дитячої книжки /
твору/уривку в умовах
обмеженості інформації
(відсутні ілюстрації,
анотація тощо) у співпраці
з учителем.

самостійно прогнозує зміст
книжки/твору/уривку під
опосередкованим
керівництвом учителя;
під час прогнозування
змісту книги/твору/уривку
пов’язує елементи
інформації в цілісну
картину; аргументує
прикладами власну думку;
здатний/здатна до
дотримання взаємозв’язку
між власним
прогнозуванням та
елементами дитячої
книжки / твору/уривку;
здатний/здатна
пропонувати декілька
ймовірних варіантів змісту
дитячої книжки /
твору/уривку в умовах
обмеженості інформації
(відсутні ілюстрації,
анотація тощо).

Розуміє фрагменти тексту,
прочитаного вголос або
мовчки (окремі речення,
слова тощо);
ситуативно виконує
елементарні завдання на
розуміння прочитаного;
припускається помилок під
час відтворення змісту
прочитаного;
не завжди може
коригувати власне
розуміння, навіть після
допомоги вчителя;
відчуває труднощі із
зіставленням прочитаного і
зрозумілого.

Розуміє текст (художній,
медіатекст тощо), прочитаний
вголос або мовчки, у
загальних рисах, не зважає на
деталі;
виконує завдання на загальне
розуміння прочитаного тексту
з  незначною допомогою
вчителя;
відтворюють зміст
прочитаного в загальних
рисах (відповідь на запитання:
хто? що? де? коли?);
здатний/здатна поглибити
власне розуміння прочитаного
після допомоги вчителя;
відчуває труднощі у
співвіднесенні засобів
візуалізації зі словесною
частиною тексту.

Розуміє текст (художній,
інформаційний)
прочитаний вголос або
мовчки;
самостійно виконує
завдання на розуміння
прочитаного тексту з
незначною допомогою
вчителя;
частково аналізує зміст
прочитаного тексту;
аргументує власну думку
окремими прикладами з
прочитаного тексту;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
помилок у процесі читання
(пропущені слова, наголос,
все, що призводить до
неправильного сприймання
тексту);
тлумачить інформацію,
подану в тексті
засобами візуалізації
(емотикони, піктограми,
схеми, таблиці, ілюстрації
тощо) у співпраці з
учителем.

Розуміє текст (художній,
інформаційний)
прочитаний вголос або
мовчки;
самостійно виконує
завдання на розуміння
прочитаного тексту;
аналізує, класифікує,
узагальнює зміст
прочитаного тексту;
аргументує власну думку
прикладами з прочитаного
тексту;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
помилок в процесі читання
(пропущені слова, наголос,
все, що призводить до
неправильного
сприймання тексту) та
визначає чинники, що
вплинули на допущення
помилок; регулює темп
читання;
тлумачить інформацію,
подану в тексті
засобами візуалізації
(емотикони, піктограми,
схеми, таблиці, ілюстрації
тощо).

Демонструє розуміння
прочитаного, частково

Демонструє розуміння тексту,
формулюючи прямі висновки

Демонструє розуміння
тексту, формулюючи прямі

Демонструє розуміння
тексту, формулюючи
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відтворюючи інформацію з
нього;
ситуативно робить
висновки з допомогою
вчителя;
припускається помилок під
час відтворення змісту
прочитаного;
відчуває труднощі з
самостійним визначенням
помилок, навіть після
допомоги вчителя;
не завжди може розрізнити
відтворення змісту
прочитаного та висновки з
прочитаного.

на основі інструкції, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою;
відтворює зміст прочитаного
здатний/здатна внести
уточнення у власні висновки
щодо прочитаного тексту
після допомоги вчителя;
відчуває труднощі в
розрізненні суті власних
висновків з висновками, які є
в тексті.

висновки на основі
інформації, виявленої в
тексті, але здатний/здатна
піддавати сумніву окремі
факти, наявні в тексті;
самостійно формулює
прямі висновки на основі
інформації, виявленої в
тексті, уточнює факти і
судження з  незначною
допомогою вчителя;
аналізує, класифікує,
пов’язує елементи
інформації в цілісну
картину, аргументуючи
власну думку окремими
прикладами з прочитаного
тексту;
здатний/здатна внести
уточнення у власні
висновки щодо
прочитаного тексту
(елементи інформації,
факти і судження);
у разі сумнівів щодо
правдивості або
неправдивості фактів
визначає у співпраці з
учителем джерела, за
якими можна перевірити
інформацію.

висновки на основі
інформації (явної та
прихованої), виявленої в
тексті;
самостійно формулює
прямі висновки на основі
інформації, виявленої в
тексті, розрізняє факти і
судження;
аналізує, класифікує,
пов’язує елементи
інформації в цілісну
картину; розрізняє факти і
думки про ці факти,
аргументуючи власну
думку прикладами з
прочитаного тексту;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
помилок у власних
висновках щодо
прочитаного тексту
(елементи інформації,
факти і судження);
у разі сумнівів щодо
правдивості або
неправдивості фактів
визначає джерела, за
якими можна перевірити
інформацію.

Пояснює фрагменти
прочитаного / побаченого /
почутого медіатексту;
ситуативно виконує
елементарні завдання на
розуміння медіатексту;
припускається помилок під
час відтворення змісту
прочитаного / побаченого
/почутого медіатексту;
відчуває  труднощі з
коригуванням власного
розуміння медіатексту,
навіть після допомоги
вчителя;
відчуває труднощі із
співставленням
прочитаного/побаченого/п
очутого і зрозумілого.

пояснює зміст медіатексту
(прочитаного / побаченого /
почутого), визначаючи мету
та адресата, а також роль
форми медіатексту за
інструкцією;
виконує завдання на
розуміння медіатексту, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою ;
відтворює зміст прочитаного /
побаченого / почутого в
загальних рисах, іноді з
допомогою вчителя;
здатний/здатна поглибити
власне розуміння прочитаного
/ побаченого / почутого після
допомоги вчителя;
відчуває труднощі у
визначенні ролі засобів
візуалізації, звукових ефектів
тощо для сприйняття
медіатексту.

Пояснює зміст медіатексту
(прочитаного / побаченого
/ почутого), визначаючи
мету та адресата, а також
роль форми медіатексту;
самостійно виконує
завдання на розуміння
медіатексту з  незначною
допомогою вчителя;
частково аналізує
медіатекст;
аргументує власну думку
окремими прикладами з
медіатексту (прочитаного /
побаченого / почутого);
здатний/здатна до
самостійного аналізу
помилок у сприйнятті
медіатексту;
тлумачить інформацію,
подану в медіатексті,
засобами візуалізації або
звуковими ефектами у
співпраці з учителем.

Пояснює зміст медіатексту
(прочитаного / побаченого
/ почутого), визначаючи
мету та адресата, а також
роль форми медіатексту;
самостійно виконує
завдання на розуміння
медіатексту;
аналізує, класифікує,
узагальнює інформацію з
медіатексту;
аргументує власну думку
прикладами з медіатексту
(прочитаного / побаченого
/ почутого)
здатний/здатна до
самостійного аналізу
помилок у сприйнятті
медіатексту та визначає
чинники, що вплинули на
допущення помилок;
тлумачить інформацію,
подану в медіатексті
засобами візуалізації або
звуковими ефектами.
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Розрізняє персонажів,
розуміє текст/медіатекст
фрагментарно;
описує емоційний стан
персонажів на основі
шаблону з опорними
словами, потребує
детального кількаразового
пояснення;
припускається помилок під
час опису емоційного
стану персонажів;
не завжди коригує власне
розуміння, навіть після
допомоги вчителя;
відчуває труднощі у
співвіднесенні художніх
засобів та емоційного
стану персонажів.

Розуміє текст/медіатекст
(прочитаний/побачений/почут
ий) у загальних рисах, не
зважає на деталі; розрізняє
персонажів та зв’язки між
ними на основі наданої
інструкції або плану;
описує емоційний стан
персонажів на основі наданої
інструкції або плану, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою;
відтворює зміст
прочитаного/побаченого/почу
того, описуючи емоційний
стан персонажів у загальних
рисах;
здатний/здатна поглибити
власне розуміння емоційного
стану персонажів після
допомоги вчителя;
використовує поширені
(частовживані) художні
засоби для опису емоційного
стану персонажа, але не
завжди доречно.

Розрізняє персонажів та
зв’язки між ними;
тлумачить художні засоби
та визначає їхню роль у
тексті/медіатексті для
відображенні емоційного
стану персонажа.
самостійно описує
емоційний стан персонажів
з незначною допомогою
учителя;
частково аналізує,
класифікує, узагальнює
зміст тексту/медіатексту;
встановлює причинно-
наслідкові зв’язки в тексті;
аргументує власну думку
окремими прикладами з
тексту/медіатексту;
здатний/здатна нести
уточнення
в розуміння
прочитаного/прослуханого/
переглянутого (пропущені
художні деталі, що
призводить до
неправильного сприймання
тексту/медіатексту);
доцільно використовує
поширені (частовживані)
художні засоби для опису
емоційного стану
персонажа.

Розрізняє  персонажів та
зв’язки між ними;
тлумачить художні засоби
та визначає їхню роль у
тексті/медіатексті для
відображенні емоційного
стану персонажа;
самостійно описує
емоційний стан персонажів
під опосередкованим
керівництвом учителя;
аналізує, класифікує,
узагальнює зміст
прочитаного тексту;
встановлює причинно-
наслідкові зв’язки в тексті;
аргументує власну думку
прикладами з
тексту/медіатексту;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
помилок у процесі
читання/слухання/перегляд
у (пропущені художні
деталі, що призводить до
неправильного
сприймання
тексту/медіатексту) та
визначає чинники, що
вплинули на допущення
помилок;
доцільно використовує
власні художні засоби для
опису емоційного стану
персонажа.

Співставляє
прочитані/прослухані/пере
глянуті твори,
літературних персонажів,
об’єкти мистецтва і
навколишнього світу на
основі шаблону з
опорними словами;
висловлюється,
орієнтуючись на опорні
слова;
припускається помилок під
час виконання завдань за
шаблоном;
не завжди самостійно
визначає помилки, навіть
після допомоги вчителя;
відчуває труднощі у
словесному оформленні
емоційної реакції на
прочитане/прослухане/поб
ачене.

Співставляє
прочитані/прослухані/перегля
нуті твори, літературних
персонажів, об’єкти
мистецтва і навколишнього
світу за наданою інструкцією;
висловлюється, орієнтуючись
на надану інструкцію або
план, у разі труднощів
звертається до вчителя за
допомогою;
відтворює зміст
прочитаного/побаченого/почу
того;
здатний/здатна уточнювати
власне висловлювання після
допомоги вчителя;
відчуває труднощі з
розрізненням власних
ставлень та змісту (опису)
прочитаного/прослуханого/по
баченого.

Співставляє
прочитані/прослухані/перег
лянуті твори, літературних
персонажів, об’єкти
мистецтва і навколишнього
світу за формою та
змістом;
висловлює власне
ставлення до творів,
літературних персонажів,
об’єктів мистецтва і
навколишнього світу з
незначною допомогою
вчителя;
частково аналізує,
класифікує, узагальнює
прочитані/прослухані/перег
лянуті твори, літературних
персонажів, об’єкти
мистецтва і навколишнього
світу;
наводить окремі аргументи

Співставляє
прочитані/прослухані/пере
глянуті твори,
літературних персонажів,
об’єкти мистецтва і
навколишнього світу за
формою та змістом;
висловлює власне
ставлення до творів,
літературних персонажів,
об’єктів мистецтва і
навколишнього світу;
аналізує, класифікує,
узагальнює
прочитані/прослухані/пере
глянуті твори,
літературних персонажів,
об’єкти мистецтва і
навколишнього світу;
наводить аргументи щодо
власних думок,
використовуючи текст,
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щодо власних думок,
використовуючи текст,
власний досвід та інші
джерела;
здатний/здатна уточнювати
висловлювання щодо
власного ставлення до
творів, літературних
персонажів, об’єктів
мистецтва і навколишнього
світу;
доцільно використовує
поширені (частовживані)
художні засоби.

власний досвід та інші
джерела;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
помилок у висловлюванні
щодо власного ставлення
до творів, літературних
персонажів, об’єктів
мистецтва і
навколишнього світу;
збагачує власне мовлення
доречними художніми
засобами.

Перетворює інформацію з
тексту в іншу форму
представлення (план,
таблиця, модель) за
шаблоном, потребує
детального кількаразового
пояснення;
припускається помилок під
час відтворення інформації
з тексту;
не може самостійно
визначити помилки, навіть
після допомоги вчителя;
відчуває  труднощі у
співвіднесенні словесної та
візуальної складових
тексту.

Перетворює інформацію з
тексту в іншу форму
представлення (план, таблиця,
модель) за інструкцією, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою;
відтворює інформацію з
тексту, іноді з допомогою
вчителя;
здатний/здатна внести
уточнення до власних робіт
після допомоги вчителя;
відчуває  труднощі у
співвідношенні словесної та
візуальної складових тексту.

Перетворює інформацію з
тексту в іншу форму
представлення (план,
таблиця, модель) із
незначною допомогою
вчителя;
частково аналізує,
класифікує, узагальнює
інформацію з тексту;
аргументує окремими
прикладами власні
відповіді, судження;
здатний/здатна внести
уточнення до власних
робіт, їх коригування (за
потреби);
сприймає словесну та
візуальну складові тексту
як цілісність.

Перетворює інформацію з
тексту в іншу форму
представлення (план,
таблиця, модель) під
опосередкованим
керівництвом учителя;
аналізує, класифікує,
узагальнює інформацію з
тексту; аргументує
прикладами власні
відповіді, судження;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
власних робіт, їх
коригування  та уточнення
(за потреби);
сприймає словесну та
візуальну складові тексту
як цілісність;
здатний/здатна
запропонувати власну
структуру плану, таблиці,
моделі.

Змінює зміст прочитаного
на основі запропонованого
шаблону;
з допомогою вчителя
виконує елементарні
завдання щодо зміни
змісту прочитаного,
потребує детального
кількаразового їх
пояснення;
припускається помилок під
час відтворення змісту
прочитаного тексту;
не може самостійно
визначити помилки, навіть
після допомоги вчителя;
відчуває труднощі з
визначенням цілісності
створеного тексту.

Фрагментарно змінює зміст
прочитаного, створюючи
текст з іншим змістом;
фрагментарно змінює сюжет,
переказує текст з іншої
позиції, додає персонажів,
імпровізує під час
інсценізації, у разі труднощів
звертається до вчителя за
допомогою;
відтворює зміст прочитаного
тексту;
здатний/здатна зробити
уточнення у власній роботі
після допомоги вчителя;
використовує стандартні
рішення, відомі словесні та
несловесні засоби під час
створення власного тексту.

Експериментує з
прочитаним, створюючи
текст з іншим змістом;
самостійно змінює сюжет,
переказує текст з іншої
позиції, додає персонажів,
імпровізує під час
інсценізації з  незначною
допомогою вчителя;
аналізує, встановлює
причинно-наслідкові
зв’язки; створює художній
твір;
здатний/здатна внести
уточнення до продукту
власної творчості (за
потреби);
використовує стандартні
рішення, спирається на
власний досвід,

Експериментує з
прочитаним, створюючи
текст з іншим змістом;
самостійно змінює сюжет,
переказує текст з іншої
позиції, додає персонажів,
імпровізує під час
інсценізації під
опосередкованим
керівництвом учителя;
аналізує, встановлює
причинно-наслідкові
зв’язки; створює художній
твір;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
продукту власної
творчості, його
коригування та уточнення
(за потреби);
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використовує відомі
словесні та несловесні
засоби під час створення
художнього твору.

проявляє фантазію,
спирається на власний
досвід, експериментує зі
словесними та
несловесними засобами під
час створення художнього
твору, надаючи йому
індивідуальних рис.

МОВ3.1 Висловлювання
думок, почуттів
та ставлення,
взаємодія
з іншими
особами
письмово та в
режимі
реального часу,
дотримання
норм
літературної
мови

Створює
письмові
висловлювання

Пише в темпі, що дозволяє
виконання завдання лише
фрагментарно;
не може виконати
виконанням завдання,
навіть з допомогою
вчителя;
припускається помилок під
час відтворення
інформації, отриманої з
різних джерел;
відчуває труднощі  з
коригуванням власного
запису, навіть після
допомоги вчителя;
не завжди визначає,
наскільки завершений
власний запис.

Пише в уповільненому або
прискореному темпі, який
негативно впливає на якість
виконання завдання;
пише, виконуючи завдання, у
разі труднощів звертається до
допомогою;
відчуває труднощі із
співвідношенням власної
думки та поставленим
завданням;
відтворює інформацію з
різних джерел, іноді з
допомогою вчителя;
здатний/здатна внести
коректні уточнення і зробити
виправлення помилок після
допомоги вчителя;
використовує скорочення
слів, складні для подальшого
тлумачення.

Пише, свідомо враховуючи
час на виконання завдань
щодо запису власної думки
та інформації з різних
джерел;
самостійно виконує
завдання з незначною
допомогою вчителя;
самостійно відтворюють
інформацію з різних
джерел; висловлюють
власні думки, може
наводити окремі приклади
на їх підтвердження;
здатний/здатна внести
уточнення, виправити
помилки  в письмовій
роботі самостійно; регулює
темп письма, іноді з
допомогою вчителя;
доречно використовує
прийняті скорочення слів
для фіксації інформації з
різних джерел або власної
думки.

Пише у власному темпі,
свідомо враховуючи час на
виконання завдань щодо
запису власної думки та
інформації з різних
джерел;
самостійно виконує
завдання під
опосередкованим
керівництвом учителя;
аналізує, класифікує,
узагальнює інформацію з
різних джерел;
аргументує прикладами
власні думки;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
власних письмових робіт,
їх коригування  та
уточнення (за потреби);
регулює темп письма;
користуються різними
засобами візуалізації
(емотикони, піктограми,
схеми, таблиці тощо),
доречно використовує
прийняті скорочення слів
для фіксації інформації з
різних джерел або власної
думки.

Демонструє уміння
створювати
висловлювання,
записувати їх за зразком
(шаблон з опорними
словами);
має труднощі з
використання шаблону,
навіть за умови детального
пояснення учителя;
не завжди встановлює
відповідність між змістом
висловлюванням, метою та
адресатом;
відчуває труднощі із
внесенням коректних
уточнень у власне
висловлювання та
виправленням помилок,

Демонструє уміння
створювати висловлювання,
записувати
їх, визначаючи мету та
адресата за умови надання
інструкції;
діє за інструкцією, у разі
труднощів вертається до
вчителя за допомогою ;
розуміє різницю між метою
висловлювання та адресатом
висловлювання;
здатний/здатна внести
коректні уточнення у власний
текст та виправити помилки
після допомоги вчителя;
має труднощі з пошуком
лексико-стилістичних засобів
для побудови власного

Демонструє уміння
створювати
висловлювання, записувати
їх, за умови додаткового
уточнення щодо
визначення мети та
адресата;
створює та записує
висловлювання з
незначною допомогою
вчителя;
самостійно висловлює
власні думки, може
навести окремі приклади
на їх підтвердження;
здатний/здатна самостійно
внести уточнення у
власний текст та виправити
помилки (за потреби);

Демонструє уміння
створювати
висловлювання,
записувати
їх, ураховуючи мету та
адресата;
самостійно створює та
записує висловлювання під
опосередкованим
керівництвом учителя;
аналізує й оцінює
відповідність змісту
висловлювання меті й
адресату; наводить
аргументи на захист
власної думки;
здатний/здатна самостійно
аналізувати власний текст
та його коригувати та
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навіть після допомоги
вчителя;
має труднощі із
сприйняттям цілісності
тексту.

висловлювання; використовує
частовживану лексику.

користується
орфографічним словником
(за потреби);
проявляє фантазію,
спирається на власний
досвід, використовує
різноманітні лексико-
стилістичні засоби під час
створення власного
висловлювання.

уточнювати (за потреби);
дотримується норм
літературної мови,
користується
орфографічним словником
(за потреби);
проявляє фантазію,
спирається на власний
досвід, експериментує з
мовними засобами під час
створення власних
висловлювань, надаючи їм
індивідуальних рис.

Створює тексти різних
типів і жанрів за зразком
(шаблон з опорними
словами);
має труднощі з
використання шаблону,
навіть за умови детального
пояснення учителя;
не завжди встановлює
відповідність між типом
або жанром тексту та його
структурою;
відчуває труднощі із
внесенням коректних
уточнень у власний текст
та виправленням помилок,
навіть після допомоги
вчителя;
має труднощі з
розпізнаванням тексту.

Створює тексти різних типів і
жанрів за інструкцією та
планом, наданими вчителем;
діє за інструкцією та планом,
у разі труднощів звертається
до вчителя за допомогою;
пояснює особливості текстів
різних жанрів і типів з
допомогою вчителя;
здатний/здатна внести
коректні уточнення у власний
текст та виправити помилки
після допомоги вчителя;
має труднощі з пошуком
лексико-стилістичних засобів
для вираження задуму тексту;
використовує частовживану
лексику.

Створює спільно з
учителем план для
написання текстів різних
типів і жанрів; діє за
створеним планом;
створює тексти різних
типів і жанрів з незначною
допомогою вчителя;
пояснює особливості
текстів різних жанрів і
типів; наводить окремі
приклади щодо доречності
вибору лексико-
стилістичних засобів;
здатний/здатна самостійно
внести уточнення у
власний текст та виправити
помилки (за потреби);
проявляє фантазію,
спирається на власний
досвід, використовує
різноманітні лексико-
стилістичні засоби під час
створення текстів різних
типів і жанрів.

Створює тексти різних
типів і жанрів,
дотримуючись структури
тексту та, за потреби,
плану;
самостійно створює тексти
різних типів і жанрів під
опосередкованим
керівництвом учителя;
аналізує й оцінює
відповідність структури та
змісту тексту; аргументує
вибір лексико-
стилістичних засобів;
здатний/здатна самостійно
аналізувати власний текст
та його коригувати та
уточнювати (за потреби);
проявляє фантазію,
спирається на власний
досвід, експериментує з
мовними засобами під час
створення текстів різних
типів і жанрів, надаючи їм
індивідуальних рис.

Створює та презентує
медіатексти за зразком;
має труднощі  з
використання інструкції,
навіть за умови детального
пояснення учителя;
не завжди встановлює
відповідності засобів до
мети медіатексту;
відчуває труднощі із
внесенням коректних
уточнень у власний
медіатекст та
виправленням помилок,
навіть після допомоги
вчителя;
формально здійснює
презентацію медіатексту.

Створює та презентує
медіатексти за інструкцією
або планом, наданими
вчителем;
діє за інструкцією щодо
створення медіатексту, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою;
пояснює засоби створення
медіатексту з допомогою
вчителя;
здатний/здатна внести
коректні уточнення у власний
медіатекст та виправити
помилки після допомоги
вчителя;
формально здійснює
презентацію медіатексту,
ситуативно реагує на

Планує спільно з учителем
роботу щодо створення та
презентації медіатекстів;
діє за створеним планом;
створює і презентує
медіатекст з незначною
допомогою вчителя;
пояснює засоби створення
медіатексту, відповідно до
його мети; наводить окремі
приклади щодо доречності
вибору засобів;
здатний/здатна самостійно
внести уточнення у
власний медіатекст та
виправити помилки (за
потреби);
підтримує обговорення
власного медіатексту під

Самостійно планує роботу
щодо створення та
презентації медіатекстів та
діє за цим планом;
самостійно створює та
презентує медіатекст під
опосередкованим
керівництвом учителя;
аналізує засоби й оцінює
відповідність форми та
змісту медіатексту;
аргументує вибір засобів;
здатний/здатна самостійно
аналізувати власний
медіатекст та його
коригувати та уточнювати
(за потреби);
підтримує обговорення
власного медіатексту під
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коментарі під час презентації. час презентацію; не
відхиляється від теми.

час презентації, не
відхиляється від теми;
відстоює власну позицію
під час дискусії.

МОВ3.2 Взаємодіє
письмово в
онлайн
просторі

Створює короткі дописи за
аналогією;
не використовує
інструкцію, надану
вчителем;
не розуміє специфіки
онлайн спілкування, не
знає правил нетикету;
утруднюється із
уточненням власного
допису, навіть після
допомоги вчителя;
учень/учениця уникає
обговорення власного
допису.

Створює короткі дописи для
захищених ресурсів за
інструкцією або планом,
наданими вчителем, у разі
труднощів просить допомоги
вчителя;
співвідносить створений
короткий допис з інструкцією,
у разі труднощів звертається
до вчителя за допомогою;
уточнює власний допис після
допомоги вчителя;
формально реагує на
коментарі, ставлячи візуальні
позначки.

Створює допис на основі
розробленого спільно з
учителем плану;
самостійно створює
короткі дописи для
захищених ресурсів з
незначною допомогою
вчителя;
аналізує ситуацію
спілкування, користується
правилами нетикету та
нормами літературної
мови;
добирає окремі засоби
візуалізації (шрифт,
емотикони, емодзі,
світлини тощо);
уточнює власний допис на
основі зауважень та
пропозицій, зроблених у
коментарях під дописом;
підтримує обговорення
власного допису, не
відхиляються в коментарях
від теми.

Створює допис на основі
самостійно розробленого
плану, з урахуванням
ситуації спілкування;
самостійно створює
короткі дописи для
захищених ресурсів;
аналізує ситуацію
спілкування, користується
правилами нетикету та
нормами літературної
мови; аргументує вибір
засобів візуалізації
(шрифт, емотикони,
емодзі, світлини тощо);
уточнює власний допис за
потреби; допомагає іншим
удосконалювати свої
дописи;
підтримує обговорення
власного допису, не
відхиляється від теми;
відстоює власну позицію;
за потреби додає в
коментарях потрібну
інформацію.

МОВ3.3 Знаходить і
виправляє
орфографічні
помилки

Робить ситуативні
виправлення, може
правильний запис
виправляти на
неправильний;
не сприймає пояснень
вчителя щодо пошуку
помилок;
не дає пояснень зробленим
виправлянням;
має труднощі з пошуком
неправильних записів,
навіть після допомоги
вчителя;
відчуває труднощі з
розпізнанням правильно і
неправильно написаних
слів.

Визначає окремі найбільш
уживані орфограми;
визначає помилки, у разі
труднощів звертається до
вчителя за допомогою;
пояснює орфограму,
відтворюючи правило, після
підказок учителя;
здатний/здатна зробити
виправлення орфографічних
помилок після допомоги
вчителя;
розпізнає наявність
орфограми у слові, але для її
виправлення потребує
допомоги вчителя.

Визначає усі наявні
орфографічні помилки, але
піддає сумніву
правильність і
завершеність своєї роботи;
самостійно виконує роботу
з незначною допомогою
вчителя;
може надати пояснення
власного вибору написання
слів, аргументує, наводячи
окремі приклади;
здатний/здатна внести
уточнення, виправити
помилки  в письмовій
роботі самостійно,
звертаючись до
орфографічного словника
або інших довідників
уточнює хід своїх
міркувань щодо перевірки
орфограм у вчителя.

Визначає усі наявні
орфографічні помилки;
учень/учениця діє
самостійно;
учень/учениця може
надати  пояснення
власного вибору
написання слів,
аргументує, наводячи
приклади;
здатний/здатна до
самостійного аналізу
письмової роботи, її
коригування та уточнення;
здатний/здатна надавати
допомогу іншим щодо
визначення орфограм.

МОВ3.4 Аналізує та
редагує власне
письмове
висловлювання

Здійснює ситуативне
редагування тексту, може
правильний запис
виправляти на

Здійснює часткове
редагування тексту за
інструкцією;
здійснює редагування тексту

Здійснює відповідне
редагування тексту за
наданою інструкцією з
незначною допомогою

Демонструє уміння
здійснювати редагування
тексту з огляду на
ситуацію;
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неправильний;
не використовує надану
вчителем інструкцію щодо
редагування тексту;
не розуміє завдань
редагування тесту;
має труднощі з
удосконаленням тексту,
навіть після допомоги
вчителя;
відчуває труднощі з
розпізнаванням елементів
тексту, що  потребують
редагування.

за планом (інструкцією), що
надав учитель;
співвідносить внесені правки
з планом/інструкцією;
удосконалює текст відповідно
до мети спілкування,
перевіряє грамотність
написаного після допомоги
вчителя;
розпізнає елементи тексту, які
потребують редагування, але
має труднощі з прийняттям
рішення.

учителя;
аналізує текст відповідно
до мети спілкування,
аргументує окремі
уточнення в тексті;
удосконалює текст
відповідно до мети
спілкування, перевіряє
грамотність написаного,
користуючись словниками
та іншими довідниками;
учень/учениця розпізнає
елементи тексту, що
потребують редагування,
але сумніваються в
окремих рішеннях.

самостійно здійснює
редагування тексту під
опосередкованим
керівництвом учителя;
аналізує текст відповідно
до мети спілкування,
аргументує потребу
уточнень у тексті;
удосконалює текст
відповідно до мети
спілкування, перевіряє
грамотність написаного;
учень/учениця може
надати допомогу іншим у
з’ясуванні мети тексту,
його відповідності до неї
та грамотності.

МОВ4 Дослідження
індивідуального
мовлення,
використання
мови
для власної
мовної
творчості,
спостереження
за мовними
явищами, їх
аналіз

Досліджує
власне
індивідуальне
мовлення

Відтворює лексичне
значення слів та
фразеологізмів за
тлумачним словником
з допомогою вчителя;
припускається помилок під
час відтворення значення
загальновживаних слів та
фразеологізмів;
не завжди розуміє
лексичне значення слова,
фразеологізму, наданого у
словнику;
має труднощі з
розпізнанням лексичного
значення слова та опису
функцій, зовнішніх ознак
того, що називає це слово.

Тлумачить лексичне значення
відомих слів та
фразеологізмів, на основі
інформації отриманої із
словника, у разі труднощів
звертається до вчителя за
допомогою;
знає та розуміє значення
загальновживаних слів та
фразеологізмів;
визначає лексичне значення
слова, фразеологізму за
словниками;
розпізнає відомі та невідомі за
лексичним значенням слова.

Тлумачить лексичне
значення слова,
фразеологізму;
самостійно тлумачить
значення слів з
урахуванням контексту,
будови слова з  незначною
допомогою вчителя;
аналізує значення слів,
фразеологізму з
урахуванням контексту,
будови слова;
аргументує окремими
прикладами власні
відповіді, судження;
перевіряє власне розуміння
значення слова або
фразеологізму за
словниками, уточнює його
(за потреби);
пропонує кілька варіантів
значення слова,
фразеологізму,
орієнтуючись на власний
активний словник (у разі
обмеженості контексту або
труднощів у визначенні
будови слова).

Тлумачить лексичне
значення слів,
фразеологізмів;
самостійно тлумачить
значення слів з
урахуванням контексту,
будови слова
аналізує значення слів з
урахуванням контексту,
будови слова; класифікує,
узагальнює; встановлює
причинно-наслідкові
зв’язки;
аргументує прикладами
власні відповіді, судження;
перевіряє власне розуміння
значення слова,
фразеологізму за
словниками, уточнює його
(за потреби);
прогнозує, пропонує кілька
варіантів значення слова
або фразеологізму,
орієнтуючись на власний
активний та пасивний
словник (у разі
обмеженості контексту або
труднощів у визначенні
будови слова).

Створює прості мовні ігри,
кросворди, ребуси за
умови наявності шаблону;
з допомогою вчителя
створює прості мовні ігри,
кросворди, ребуси за
шаблоном; потребує
детального кількаразового
їх пояснення;
припускається помилок під
час створення простої

Створює прості мовні ігри,
кросворди, ребуси за
аналогією;
створює прості мовні ігри,
кросворди, ребуси за
аналогією, у разі труднощів
звертається до вчителя  за
допомогою;
відтворює прийом створення
простої мовної гри;
здатний/здатна зробити

Експериментує зі звуками,
словами, фразами з метою
створення мовних ігор;
самостійно створює прості
мовні ігри, кросворди,
ребуси з незначною
допомогою вчителя;
створює мовну гру,
застосовуючи раніше
вивчені прийоми;
здатний/здатна внести

Експериментує зі звуками,
словами, фразами з метою
створення мовних ігор;
самостійно створює прості
мовні ігри, кросворди,
ребуси під
опосередкованим
керівництвом учителя;
аналізує, класифікує,
узагальнює; створює
мовну гру;
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мовної гри за шаблоном;
не завжди самостійно
визначає помилки, навіть
після допомоги вчителя;
відчуває труднощі з
розумінням суті мовної
гри.

уточнення у власній роботі
після допомоги вчителя;
відчуває труднощі з добором
відповідного мовного
матеріалу для створення гри;
використовує частовживану
лексику.

уточнення, виправити
помилки у продукті власної
творчості (за потреби);
проявляє фантазію,
пропонує декілька
однотипних варіантів,
спирається на власний
досвід під час створення
мовних ігор.

здатний/здатна до
самостійного аналізу
продукту власної
творчості, його
коригування та уточнення
(за потреби);
проявляє фантазію,
пропонує декілька
різнопланових варіантів,
спирається на власний
досвід під час створення
мовних ігор.
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Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з іноземних мов

Характеристика результатів навчання учнів

Індекс Загальні
результати
навчання

Результат навчання у
свідоцтві досягнень

Рівні

початковий середній достатній високий

ІНО1 Взаємодія з
іншими особами
усно,
сприйняття і
використання
інформації для
досягнення
життєвих цілей
у різних
комунікативних
ситуаціях

Сприймає іноземну
мову на слух

Розпізнає окремі слова у
повільному та чіткому
мовленні, зазнаючи
труднощі розуміння
контексту навіть при
повільнішому мовленні.
Потребує більше
повторень прослуханого,
візуальної підтримки,
допомоги вчителя та
однокласників.

Розпізнає окремі слова та
фрази в повільному та
чіткому мовленні, може
визначити тематику
мовленнєвої ситуації за
допомогою вчителя та
однокласників
Потребує повторення
прослуханого.

Розуміє контекст
прослуханого в повільному
та чіткому мовленні,
опираючись на візуальну
підтримку та більшу
частину конкретної
інформації, необхідної для
виконання завдання.

Розуміє повільне та чітке
мовлення з довгими
паузами задля
полегшення усвідомлення
змісту почутого.
Розуміє конкретну
інформацію,  необхідну
для виконання завдання.

ІНО2 Сприйняття,
аналіз,
інтерпретація,
критичне
оцінювання
інформації в
текстах різних
видів,
медіатекстах
та використання
її для збагачення
свого досвіду

Читає іноземною
мовою

Розпізнає окремі слова в
тексті, труднощі
розуміння виникають на
рівні  буквосполучень,
має необхідність
постійної підтримки
вчителя для розуміння
фраз і речень.

Розпізнає фрази та
конструкції, труднощі
виникають на рівні
смислових зв'язків між
словами у реченні. Потребує
допомоги вчителя для
виконання завдань.

Розуміє прості тексти,
труднощі виникають на
рівні сприйняття тексту як
цілого. Потребує
перечитування для
розуміння прочитаного.

Розуміє короткі, прості
тексти, читаючи їх
пофразово, розпізнаючи
знайомі імена, слова та
основні фрази,
перечитуючи за потреби.

ІНО3.1

Висловлювання
думок, почуттів
та ставлення,
взаємодія з
іншими особами
письмово та в
режимі
реального часу,
дотримання
норм
літературної
мови

Висловлюється
іноземною мовою

Відповідно реагує на
деякі запитання та
інструкції, потребує
візуальних  підказок та
постійної підтримки
вчителя. Дає однослівні
відповіді на запитання.
Робить спроби простих
відповідей,
допускаючись
елементарних смислових
помилок у рамках
вивченого матеріалу.

Відповідно реагує на
запитання та інструкції,
потребує візуальних
підказок та  підтримки
вчителя,  робить спроби
попросити про допомогу.
Переважають однослівні
відповіді на запитання
виникають труднощі  при
спробах поєднувати їх у
речення, допускається
елементарних лексичних чи
граматичних помилок у
рамках вивченого матеріалу.

Відповідно реагує на
більшість запитань та
інструкцій, потребує
ситуативної підтримки
вчителя, вміє просити про
допомогу. Продукує
короткі фрази  з ініціативи
та мінімальної підтримки
вчителя, роблячи паузи в
мовленні. Реагує на власні
помилки та може їх
виправити.

Ставить і відповідає на
прості запитання, ініціює
і вербально реагує на
прості твердження, які
стосуються нагальних
потреб і знайомих тем.
Продукує короткі фрази з
тематики мовленнєвої
ситуації.

ІНО3.2 Взаємодіє письмово
іноземною мовою

Копіює письмову
інформацію, пише
знайомі короткі фрази.
Правильно прописує
прості слова, допускає
помилки у правописі
незнайомих слів.

Надає базову інформацію в
письмовій формі щодо
знайомих тем  лише за
зразком і за постійної
підтримки вчителя.
Правильно пише знайомі
слова, допускає граматичні
помилки при написанні
зв’язного тексту.

Надає базову інформацію в
письмовій формі щодо
знайомих тем за зразком і
за ситуативної підтримки
вчителя. Правильно будує
речення.
Пише короткі фрази при
складанні зв’язного тексту.

Надає базову інформацію
в письмовій формі щодо
знайомих тем
Правильно будує
речення.
Пише короткі речення
при складанні зв’язного
тексту.
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Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з навчальних
предметів математичної освітньої галузі

Індекс Характеристика результатів навчання
Загальні
результати
навчання

Результат навчання у
свідоцтві досягнень

Рівні
Початковий Середній Достатній Високий

МАО1 Дослідження
ситуації і
виокремлення
проблем, які
можна
розв’язувати із
застосуванням
математичних
методів

Застосовує
математику для
розв’язання життєвих
ситуацій

Читає і осмислює різні за
обсягом та складністю
фрагменти текстів
математичного змісту з
метою створення
відповідної
математичної моделі для
розв’язання життєвої
ситуації.

Представляє
отриманий
результат
розв’язання
проблемної
ситуації у вигляді
графіків, таблиць,
діаграм, рисунків,
рівнянь тощо.

Вибудовує план дій
(стратегії) з
використання
математики для
розв’язування
проблемних ситуацій,
що виникають у житті.

Пояснює/обґрунтовує/
аргументує
сформульоване
припущення.

МАО2 Моделювання
процесів і
ситуацій,
розроблення
стратегій
(планів) дій для
розв’язання
різноманітних
задач

Розв’язує задачі з
використанням різних
стратегій

Читає й осмислює
висловлювання,
запитання, завдання,
об’єкти або їх
зображення для
подальшого формування
математичної моделі
розв’язання життєвої
ситуації.

Розуміє зв’язок
між контекстом
проблемної
ситуації  й
представленням її
математичного
розв’язання.

Використовує
відповідні символи,
формули, діаграми і
стандартні моделі для
розв’язування
життєвої ситуації
зручним для себе
способом.

Пояснює/обґрунтовує/
аргументує обраний
спосіб розв’язання
життєвої ситуації,
висновку чи
узагальнення.

МАО3 Критичне
оцінювання
даних, процесу
та результату
розв’язання
навчальних і
практичних
задач

Аналізує дані, процес
та результат
розв’язання навчальних
і практичних задач,
критично їх оцінює

Визначає необхідні дані
для розв’язання життєвої
ситуації,  робить
можливі
припущення/прогнози.

Розрізняє
початкові дані та
шукані результати,
необхідні для
розв’язання
проблемної
ситуації.

Досліджує різні
способи розв’язання
проблемної ситуації,
визначає найбільш
раціональний, робить
узагальнення за
результатами
виконаної роботи.

Обґрунтовує/
аргументує/ оцінює
обраний спосіб
розв’язання проблемної
ситуації;
здійснює перевірку
правильності
розв’язання проблемної
ситуації,  виявляє та
виправляє  помилки
самостійно або з
допомогою вчителя.

МАО4.1 Застосування
досвіду
математичної
діяльності для
пізнання
навколишнього
світу

Класифікує, порівнює,
узагальнює об’єкти

Знає, що існують різні
математичні
інструменти, що можуть
допомогти під час
розв’язування
проблемної ситуації.

Наводить приклади
математичних
об’єктів, порівнює,
узагальнює і
класифікує їх за
спільними
ознаками.

Використовує різні
форми представлення
математичних
об’єктів.

Пояснює/обґрунтовує/
аргументує задане або
сформульоване
представлення життєвої
ситуації.

МАО4.2 Встановлює кількість
об’єктів, позначає
результат лічби
числом, порівнює числа

Знає необхідні
математичні символи для
позначення, порівняння
та упорядкування
результатів лічби
об’єктів.

Порівнює числа в
зазначених межах
та упорядковує їх.

Використовує
відповідні
математичні символи
для представлення
життєвої ситуації.

Робить необхідні
узагальнення,
опираючись на дії з
доволі великою
кількістю об’єктів.

МАО4.3 Здійснює обчислення
усно та письмово

Повідомляє результат
усних обчислень.

Розуміє й
використовує
відомі способи
обчислень із
застосуванням

Виконує базові
арифметичні операції
із використанням
невеликих або зручних
для оперування чисел.

Пояснює/обґрунтовує/
аргументує результати
розв’язання життєвих
ситуаціях в усній та
письмовій формах.
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правил та
алгоритмів.

МАО4.4 Орієнтується на
площині та в просторі

Обирає маршрут
пересування зі
зрозумілої для себе
математичної позиції.

Пояснює вибір
заданого маршруту
пересування.

Представляє в
математичній формі
життєву ситуацію з
орієнтації на площині і
в просторі.

Самостійно планує
маршрут пересування зі
зрозумілої для себе
математичної позиції.

МАО4.5 Розпізнає геометричні
фігури

Знає про різні
математичні
інструменти, що можуть
допомогти при
виконанні завдання.

Шукає серед
заданих зображень
такі  фігури
складної
конфігурації, у
яких можна
розпізнати відомі
геометричні
фігури.

Використовує відомі
математичні
інструменти для
розпізнавання
знайомих
геометричних фігур чи
їх зображень у фігурах
складної конфігурації.

Пояснює/обґрунтовує/
аргументує обраний
спосіб математичного
розв’язання поставленої
проблеми.

МАО4.6 Будує геометричні
фігури, конструює

Знає,  як створити з
геометричних фігур
обрану конструкцію,
дотримуючись
інструкції.

Вміє пояснити
процес
створення обраної
чи заданої
конструкції  з
відомих
геометричних
фігур.

Відображає зв’язки
між різними
частинами конструкції
у побудованих
фігурах самостійно
або завдяки
інформації, отриманої
з інструкції.

Перевіряє та визначає,
чи відповідає
сконструйована фігура
вимогам завдання.

МАО4.7 Вимірює величини Виділяє у проблемній
ситуації відомі величини,
якими потрібно
оперувати при виконанні
відповідних
арифметичних операцій.

Розробляє план дій
для математичного
розв’язання
проблемної
ситуації.

Виконує математичні
обчислення найбільш
зручним для себе
способом.

Оцінює обраний  спосіб
розв’язання проблемної
ситуації, робить
відповідні висновки.

МАО4.8 Працює з таблицями,
схемами, графіками,
діаграмами

Зчитує дані з таблиць,
схем, графіків, діаграм.

Представляє дані
за допомогою
таблиць, схем,
графіків та діаграм.

Використовує
інформацію, яка
представлена в  різних
формах, для
розв’язання
проблемних ситуацій.

Досліджує можливі
способи розв’язування
проблемної ситуації,
представленої в різних
формах та вибирає
оптимальний.
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ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з природничої
освітньої галузі

Характеристика результатів навчання учнів
Індекс Загальні

результати
навчання

Результат навчання у
свідоцтві досягнень

Рівні
Початковий Середній Достатній Високий

ПРО1 Відкриття світу
природи, набуття
досвіду її
дослідження, пошук
відповідей на
запитання,
спостереження за
навколишнім світом,
експериментування
та створення
навчальних моделей,
вияв допитливості
та отримання
радості від пізнання
природи

Спостерігає  за
навколишнім світом,
експериментує,
моделює

Виконує
спостереження за
обраними або
запропонованими
природними явищами
та об’єктами в
супроводі вчителя,
розпізнає навчальні
моделі.

Розуміє мету
спостереження/дослід
ження, поставлену
вчителем;
виконує дії щодо
спостереження за
запропонованими
природними явищами
та об’єктами за
наданим алгоритмом,
проводить нескладні
досліди з допомогою
дорослого;
використовує
навчальні моделі.

Розуміє та пояснює
мету
спостереження/дослід
ження, поставлену
вчителем, передбачає
можливі результати
спостережень/дослідже
нь;
виконує
спостереження за
обраними або
запропонованими
природними явищами
та об’єктами за
загальним планом,
проводить нескладні
дослідження, створює
навчальні моделі.

Визначає мету
спостережень/дослідж
ень;
визначає послідовність
кроків під час
спостереження/
експерименту; обирає
необхідні умови
проведення
дослідження;
проводить
спостереження за
обраними або
запропонованими
природними явищами
та об’єктами,
проводить
дослідження, створює
навчальні моделі для
дослідження явищ або
об’єктів.

Встановлює зв’язки
між об’єктами і
явищами природи з
допомогою вчителя.

Розуміє зв’язки між
об’єктами і явищами
природи після
пояснення.

Робить висновки із
спостережень та
досліджень у
супроводі  вчителя
щодо зв’язків між
об’єктами і явищами
природи.

Встановлює зв’язки
між об’єктами і
явищами природи;
робить висновки із
спостережень та
досліджень разом з
учителем або
самостійно.

Іноді виявляє та
розуміє власні
помилки у процесі
проведення
спостереження
/дослідження, після
допомоги вчителя.

Вносить коректні
уточнення у хід
проведення
спостереження
/дослідження,
виправляє помилки
після допомоги
вчителя.

Вносить уточнення,
виправляє помилки  у
процесі проведення
спостереження
/дослідження
самостійно.

Визначає фактори
успіху, аналізує
помилки, що
виникають під час
дослідження, змінює
умови чи
послідовність дій під
час дослідження.

ПРО2 Опрацювання та
систематизація
інформації
природничого
змісту, отриманої з
доступних джерел,
та представлення її
в різних формах

Розуміє, аналізує,
узагальнює,
інформацією
природничого змісту

Відтворює готову
інформацію про
навколишній світ,
лише з допомогою
вчителя знаходить
потрібну інформацію
за допомогою
технічних приладів і
пристроїв;
не виявляє бажання та

Здійснює з допомогою
вчителя пошук
інформації про
навколишній світ,
зокрема, за допомогою
технічних приладів і
пристроїв;
виявляє ініціативу в
пошуку інформації
про навколишній світ,

Знаходить,
використовує технічні
прилади і пристрої для
пошуку інформації;
виявляє потребу в
пізнавальній
діяльності, самостійно
здобуває особисто
значущу інформацію
про навколишній світ.

Знаходить,
систематизує (згідно з
планом) інформацію
про навколишній світ;
використовує технічні
прилади і пристрої для
пошуку інформації;
виявляє потребу у
здобутті нових знань
про навколишній світ,



77

ініціативи до пошуку
інформації про
навколишній світ.

що викликає
особистий інтерес.

оволодінні новими
знаннями та уміннями.

Розуміє інформацію,
представлену в різних
формах: у вигляді
малюнка, схеми,
графіка, тексту,
презентації тощо.

Розуміє та відтворює
інформацію у вигляді
малюнка, схеми,
графіка, тексту,
презентації тощо.

Представляє
інформацію у вигляді
малюнка, схеми,
графіка, тексту,
презентації тощо.

Перетворює
інформацію в іншу
форму (текст на схему,
графік, презентацію
тощо і навпаки).

ПРО3 Усвідомлення
розмаїття природи,
взаємозв’язків її
об’єктів та явищ,
пояснення ролі
природничих наук і
техніки в житті
людини,
відповідальна
поведінка у природі

Розуміє взаємозв’язки
між об’єктами та
явищами природи

Розуміє взаємозв’язки
між об’єктами живої і
неживої природи,
діяльністю людини і
станом навколишнього
світу на конкретних
прикладах.

Пояснює
взаємозв’язки між
об’єктами живої і
неживої природи,
діяльністю людини і
станом навколишнього
світу на конкретних
прикладах.

Встановлює
взаємозв’язки між
об’єктами живої і
неживої природи,
діяльністю людини і
станом навколишнього
світу, наводить
приклади.

Діє в навколишньому
світі з урахуванням
взаємозв’язків між
об’єктами живої і
неживої природи;
встановлює зв’язки
між діяльністю
людини і станом
навколишнього світу.

Називає приклади
винаходів у
повсякденному житті,
збереження
навколишнього світу.

Розуміє значущість
винаходів у
повсякденному житті,
збереженні
навколишнього світу.

Пояснює значущість
винаходів у
повсякденному житті,
збереженні
навколишнього світу.

Критично оцінює
винаходи з точки зору
їх значущості в
повсякденному житті,
збереженні
навколишнього світу.

Іноді дотримується
правил поведінки в
навколишньому світі.

Дотримується правил
поведінки в
навколишньому світі.

Складає з допомогою
вчителя правила
поведінки в
навколишньому світі й
дотримується їх.

Складає правила
поведінки в
навколишньому світі й
дотримується їх.

ПРО4 Критичне
оцінювання фактів,
поєднання нового
досвіду з набутим
раніше і його творче
використання для
розв’язання проблем
природничого
характеру

Розв’язує проблемні
завдання та ситуації
природничого
характеру

Ситуативно розпізнає
проблемну ситуацію в
навколишньому світі,
яка потребує
дослідження.

Розпізнає в
навколишньому світі
проблемну ситуацію,
яка потребує
дослідження, але не
може сформулювати
гіпотезу, не завжди
може визначати шляхи
розв’язання
проблемної ситуації.

Складає план роботи
для розв’язання
проблемної ситуації в
навколишньому світі,
яка потребує
дослідження, висуває
гіпотези, розв’язує
проблемні ситуації у
співпраці з учителем.

Обґрунтовує способи
розв’язання  проблем
та ситуацій в
навколишньому світі,
використовуючи
набуті знання, власний
досвід;
висуває гіпотези,
розв’язує дослідницькі
завдання.
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Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з соціальної та здоровʾязбережувальної  освітньої галузі

Характеристика результатів навчання
Індекс Загальні

результати
навчання

Результат
навчання у
свідоцтві
досягнень

Рівні
Початковий Середній Достатній Високий

СЗО1 Турбота про
особисте здоров’я і
безпеку, реагування
на діяльність, яка
становить загрозу
для власного
життя, здоров’я,
добробуту та інших
осіб

Турбується про
здоров’я, безпеку
та добробут

Розпізнає з деяким
утрудненням ситуації,
які несуть ризик для
життя та здоров’я.
Разом із дорослим
описує поведінку, яка
запобігає ризикам для
життя та здоров’я або
зменшує їх.

Відтворює модель
поведінки, яка
запобігає ризикам
для життя та
здоров’я або
зменшує їх.

Демонструє свідому
поведінку, яка запобігає
ризикам для життя та
здоров’я або зменшує
їх.

Демонструє свідомий вибір
способу поведінки, яка
запобігає ризикам для життя
та здоров’я в нових
нестандартних  ситуаціях або
зменшує їх.

СЗО2 Визначення
альтернатив,
прогнозування
наслідків, ухвалення
рішень з користю
для здоров’я,
добробуту, власної
безпеки та безпеки
інших осіб

Приймає
рішення з
користю для
здоров’я,
добробуту,
власної безпеки
та безпеки
інших осіб

Описує ситуації з
проявами неповаги,
приниження та тиску,
проте відчуває
труднощі з
розпізнанням
проблеми.

Розпізнає ситуації з
проявами неповаги,
приниження та
тиску, проте
відчуває труднощі з
визначенням шляхів
їх розв’язання.

Аналізує ситуації з
проявами  неповаги,
приниження та тиску,
висловлює власні
думки, наводить окремі
приклади.

Самостійно або з допомогою
дорослих залежно від ризику
протидіє проявам тиску,
неповаги та приниження
щодо себе та інших осіб.

Розпізнає прояви
справедливості,
чесності,
відповідальності,
проте відчуває
труднощі з описом
такої поведінки, з
наведенням прикладів.

Описує, як
поводитися етично,
демонструючи
сумлінність,
справедливість,
чесність.

Наводить приклади дій,
що можуть захистити
від ситуацій, де
потрібно надавати
допомогу;
демонструє сумлінність,
справедливість, чесність
у стандартних
ситуаціях.

Моделює  надання допомоги
собі та іншим у разі потреби,
спираючись на набуті
знання, власний досвід;
поводиться етично,
демонструючи свідомий
вибір способу дії на користь
сумлінності, справедливості,
чесності в нових ситуаціях,
аналізує власні вчинки з
позиції їхньої доброчинності.
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Розпізнає ознаки
безпечної та
небезпечної ситуації.
Розуміє, що кожне
рішення має наслідки.

Пояснює, але з
деякими
неточностями, що
робити в
небезпечних
ситуаціях вдома, у
школі та
навколишньому
світі.
Пояснює наслідки
своїх рішень. З
допомогою вчителя
пропонує шляхи
вирішення
проблемних
ситуацій.

Пояснює та зіставляє
ознаки безпечної та
небезпечної ситуації.
Розрізняє ситуації, у
яких потребує допомоги
інших,  від  тих, у  яких
можна зарадити
власними силами, і
відповідно діє;
визначає, до кого і як
звернутися за
допомогою;
cамостійно обмірковує
наслідки своїх дій.

Моделює доцільну поведінку
в небезпечних ситуаціях;
розрізняє ресурси, які можна
використати у разі
небезпеки;
прогнозує можливі наслідки
своїх дій (рішень) для себе та
інших осіб.

Описує, як діяти в
повсякденних
ситуаціях без загрози
для здоров’я, безпеки
та
добробуту;
відчуває труднощі з
поясненням, від чого
залежить безпека
вдома, у школі,
громадських місцях.

Описує (за зразком),
як діяти в
повсякденних
ситуаціях з користю
для здоров’я,
безпеки та
добробуту;
пояснює, від чого
залежить безпека
вдома, у школі,
громадських місцях;
разом з учителем
моделює різні
проблемні ситуації
та шляхи їх
вирішення.

Розв’язує проблемну
ситуацію з користю для
здоров’я, безпеки та
добробуту;
дотримується правил
безпечної поведінки у
школі, вдома,
громадських місцях.

Аналізує, класифікую та
узагальнює знання та уміння
щодо ситуацій, які несуть
користь для здоров’я,
добробуту та безпеки;
дотримується правил
безпечної поведінки у школі,
вдома, у громадських місцях;
ділиться досвідом з іншими
людьми.

СЗО3 Аргументований
вибір на користь
здорового способу
життя, аналіз і
оцінка наслідків та
ризиків

Обирає здоровий
спосіб життя

Описує зовнішні зміни
у власному тілі,
пов’язані з
дорослішанням;

Пояснює зміни у
своєму тілі залежно
від фізичного стану,
настрою, виду
діяльності, способу
життя.

Аналізує зміни у своєму
тілі та зовнішньому
вигляді залежно від
фізичного стану,
настрою, виду
діяльності, способу

Прогнозує зміни у своєму
тілі та зовнішньому вигляді
залежно від фізичного стану,
настрою, виду діяльності,
способу життя;
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життя, припускає
наслідки таких змін

Відчуває труднощі у
визначенні корисних
та шкідливих звичок.

Визначає продукти
та послуги, придатні
для ведення
здорового способу
життя.

Обґрунтовує свій вибір
щодо здорової
поведінки, наводить
окремі приклади.

Самостійно наводить
приклади дій, що можуть
захистити в ситуаціях, які
несуть загрозу здоров’ю.

З допомогою
дорослого визначає
чинники негативного
впливу на здоровий та
безпечний спосіб
життя.

За алгоритмом
пояснює чинники
негативного  та
позитивного впливу
на здоровий та
безпечний спосіб
життя.

Самостійно аналізує
позитивний і
негативний вплив на
вибір здорової та
безпечної поведінки.

Прогнозує можливі
небезпеки, які можуть
спричинити його дії  в
довкіллі;
аналізує власну поведінку
для запобігання або
зменшення ризику для життя
та здоров’я

СЗО4 Підприємливість та
етична поведінка
для поліпшення
здоров’я, безпеки та
добробуту

Демонструє
підприємливість
та етичну
поведінку

Відчуває труднощі  з
визначенням
короткострокових та
довгострокових цілей.

Ставить
короткострокові цілі
та планує конкретні
дії щодо їх
досягнення.

Прогнозує дії, необхідні
для досягнення цілей,
для задоволення
власних потреб та
потреб інших,
спираючись на власний
досвід.

Свідомо окреслює власну
мету на конкретний період
життя і прогнозує можливі
ризики.

Розпізнає ситуації,
коли дражнять,
цькують, утискають чи
залякують.

Визначає ситуації,
коли дражнять,
цькують, утискають
чи залякують як
проблемну
ситуацію, пропонує
шляхи її
розв’язання.

Обґрунтовує свої дії у
разі виникнення
дискримінаційних та
неетичних ситуацій;
складає план роботи для
розв’язання проблемної
ситуації, розв’язує
проблемну ситуацію у
супроводі вчителя.

Аналізує та пояснює, що
робити іншим у ситуаціях,
коли тебе дражнять,
цькують, утискають чи
залякують;
аргументує зусилля на шляху
до успіху на прикладах
відомих людей;
аналізує досягнені успіхи та
труднощі у виконанні
завдань.



30

Розуміє вплив
природних та
матеріальних ресурсів
на життя людини.

Пояснює вплив
природних та
матеріальних
ресурсів на життя
людини.

Пояснює користь для
здоров’я та добробуту
людини природних та
матеріальних ресурсів.

Раціонально використовує
наявні природні ресурси
повсякденному житті;
пропонує рішення щодо
економії грошей,
матеріальних цінностей та
природних ресурсів.

Розпізнає інформацію,
корисну для
збереження здоров’я.

Знаходить
інформацію,
корисну для
збереження
здоров’я, у різних
джерелах.

Вирізняє та визначає
достовірні джерела
інформації, корисної
для збереження та
підтримання здоров’я.
Обґрунтовує вибір
джерела.

Аналізує достовірність
джерел інформації, корисних
для збереження та
підтримання здоров’я;
критично оцінює вплив
реклами на вибір товарів та
послуг.
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Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з громадянської та історичної освітньої галузі

Характеристика результатів навчання
Індекс Загальні

результати
навчання

Результат навчання
у свідоцтві досягнень

Рівні
Початковий Середній Достатній Високий

ГІО1 Встановлення
зв’язків між
подіями,
діяльністю людей
та її
результатами у
часі, пояснення
значення
пам’ятних для
себе та інших
громадян України
дат (подій)

Встановлює зв’язки
між подіями,
діяльністю людей та
її результатами в
часі

Визначає послідовність
подій, іноді з
допомогою вчителя;
не завжди застосовує
співвіднесення  одиниць
вимірювання часу для
вирішення проблемних
ситуацій.

Визначає послідовність
подій, користуючись
алгоритмом, наданим
учителем;
розпізнає проблемну
ситуацію, але не може
розв’язати,
застосовуючи
співвіднесення  між
одиницями
вимірювання часу.

Визначає
послідовність подій
самостійно; застосовує
співвіднесення між
одиницями
вимірювання часу під
час розв'язання
проблемних ситуацій у
співпраці з учителем.

Визначає
послідовність
подій, їх тривалість
та віддаленість від
сьогодення;
встановлює зв’язки
і залежності між
подіями; застосовує
співвіднесення  між
одиницями
вимірювання часу
під час розв'язання
проблемних
ситуацій,
дослідницьких та
творчих навчальних
завдань.

Називає окремих
представників поколінь
у своїй родині;
з допомогою вчителя
розкриває  зв’язки між
теперішніми та
попередніми
поколіннями в родині.

Розповідає про життя
попередніх поколінь у
своїй родині, почасти
порушуючи
хронологічну
послідовність;
розкриває зв’язки між
теперішнім та
попередніми
поколіннями, у разі
труднощів  звертається
до вчителя за
допомогою.

Висловлює у
хронологічній
послідовності власні
думки про життя
попередніх поколінь у
своїй родині;
розкриває зв’язки між
теперішнім та
попередніми
поколіннями,
обґрунтовуючи
окремими прикладами
з життя; визначає
спільне та відмінне в
житті теперішніх

Вільно висловлює
власні думки про
життя попередніх
поколінь у своїй
родині, аргументує
прикладами власні
відповіді;
користується більш
ніж одним
джерелом
інформації;
пов’язує зміни в
житті теперішніх і
попередніх
поколінь, відомих у
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поколінь із
попередніми.

своїй родині,  із
загальним
історичним
контекстом,
спираючись на
матеріали
підручника.

Називає 1-2 пам’ятки
культури та історичні
пам’ятки рідної
місцевості/України; 1-2
важливі для  українців
події, які вивчалися;
впізнає пам’ятки
культури та історичні
пам’ятки рідної
місцевості / України на
фото та історичні події
за описом, іноді з
допомогою вчителя.

Називає 3-5 пам’яток
культури та історичних
пам’яток рідної
місцевості/ України, які
вивчалися; розповідає 2-
3 реченнями про
важливі для українців
події на основі
матеріалів підручника.

Висловлює власні
думки про пам’ятки
культури та історичні
пам’ятки рідної
місцевості/ України,
важливі для  українців
події, які вивчалися;
формулює висновки,
спираючись на
матеріали підручника;
ставить питання на
усвідомлення впливу
важливих для
громадян України
подій  на сучасність.

Вільно висловлює
власні думки про
пам’ятки  культури
та історичні
пам’ятки рідної
місцевості/
України, важливі
для українців подій,
виявляє особисту
позицію щодо них;
формулює
висновки,
спираючись на
матеріали
підручника та
додаткових джерел;
ставить питання на
розкриття
причинно-
наслідкових
зв’язків між
історичними
подіями та
сучасністю.

ГІО2 Орієнтація у
знайомому
соціальному
середовищі,
долучення до його
розвитку,
пояснення впливу

Орієнтується у
знайомому
соціальному
середовищі,
долучається до його
розвитку

Розрізняє відомі об’єкти
знайомого соціального
середовища та
орієнтується в
місцевості, у якій
проживає, іноді з
допомогою вчителя;

Розрізняє відомі об’єкти
знайомого соціального
середовища та
орієнтується в
місцевості, у якій
проживає, у разі
труднощів звертається

Розрізняє відомі
об’єкти знайомого
соціального
середовища та
орієнтується в
місцевості; у співпраці
з учителем укладає

Розрізняє відомі
об’єкти знайомого
соціального
середовища та
орієнтується в
місцевості; ініціює,
за підтримки
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природи та
діяльності людей
на нього

користуючись
алгоритмом наданим
учителем,  укладає
маршрути
прогулянок/подорожей/
екскурсій у межах свого
населеного пункту та
його околиць, зокрема
місцями пам’яті, проте
не завжди може
пояснити, чому ці місця
важливі.

до вчителя за
допомогою ;
користуючись
алгоритмом наданим
учителем, укладає
маршрути
прогулянок/подорожей/
екскурсій у межах свого
населеного пункту та
його околиць, зокрема
місцями пам’яті, може
пояснити, чому ці місця
важливі.

маршрути
прогулянок/подорожей
/екскурсій у межах
свого населеного
пункту та його
околиць, зокрема
місцями пам’яті,
висловлює власні
думки про їхню
важливість, наводить
окремі приклади на їх
підтвердження.

вчителя,
прогулянки/подоро
жі/екскурсії  у
межах свого
населеного пункту
та його околиць,
зокрема місцями
пам’яті, за
самостійно
укладеним
маршрутом.

Наводить приклади, які
пояснюють
взаємозалежність
людини і природи,
надані в підручнику; не
завжди  розпізнає
приклади поведінки,
приязної / шкідливої
до/для довкілля.

Підбирає приклади, які
пояснюють
взаємозалежність
людини і природи, у
разі труднощів
звертається до вчителя
за допомогою ;
розпізнає приклади
поведінки, приязної /
шкідливої до/для
довкілля, не завжди
визначає її наслідки.

Висловлює власні
думки про
взаємозалежність
людини і природи,
наводить окремі
приклади на їх
підтвердження;
розпізнає приклади
поведінки, приязної /
шкідливої до/для
довкілля, визначає її
наслідки, виявляє
особисту позицію
щодо них.

Вільно висловлює
власні думки про
взаємозалежність
людини і природи,
аргументує
прикладами власні
відповіді;  оцінює
вплив діяльності
людини на довкілля
у своїй місцевості,
Україні з різних
поглядів.

Пояснює правила
поведінки в  публічних
місцях, не завжди
розпізнає випадки їх
порушення.

Дотримується правил
поведінки в публічних
місцях; ідентифікує
випадки порушення
правил поведінки в
публічних місцях як
проблемну ситуацію,
може пояснити, як
потрібно діяти
(залучаючи дорослих) у
відповідних ситуаціях.

Обґрунтовує
необхідність
дотримання правил
поведінки  в публічних
місцях; ідентифікує
випадки порушення
правил поведінки в
публічних місцях,
пропонує різні
способи протидії (із
залученням дорослих);

Аналізує та оцінює
відповідність
поведінки (людей /
персонажів) у
публічних місцях
встановленим
правилам; висуває
гіпотези про
можливість
удосконалення
раніше
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бере участь в
обговоренні правил
поведінки в  публічних
місцях.

встановлених
правил поведінки в
публічних місцях та
ініціює, за потреби,
зміни.

ГІО3 Робота з різними
джерелами
соціальної та
історичної
інформації, аналіз
змісту джерел, їх
критична оцінка

Розуміє, аналізує,
узагальнює різні
джерела соціальної
та історичної
інформації

Здійснює пошук
інформації про минуле і
сучасне у джерелах,
наданих учителем;
не може дібрати
джерела інформації
відповідно до власних
зацікавлень.

Здійснює пошук
потрібної інформації
про минуле і сучасне у
супроводі вчителя;
добирає джерела
інформації відповідно
до власних зацікавлень,
у разі труднощів
звертається до вчителя
за допомогою.

Здійснює пошук
потрібної інформації
про минуле і сучасне у
співпраці з учителем;
самостійно  добирає
джерела інформації
відповідно до власних
зацікавлень.

Самостійно шукає
інформацію про
минуле і сучасне,
використовуючи
знайомі методи та
ресурси; допомагає
однокласникам
добирати джерела
інформації.

Виокремлює в тексті
події, персонажі,
поняття іноді з
допомогою вчителя,
проте не завжди
встановлює причинно-
наслідкові зв’язки між
ними.

Виокремлює в тексті
окремі події, персонажі,
поняття, у разі
труднощів звертається
до вчителя за
допомогою; формулює
переважно
уточнювальні запитання
про людей, минулі чи
теперішні події.

Виокремлює в тексті
окремі події,
персонажі, поняття
самостійно; формулює
запитання  про людей,
минулі чи теперішні
події з метою
з’ясування їхньої
сутності.

Аналізує,
класифікує,
узагальнює описані
в тексті події,
персонажі, поняття,
виявляє особисту
позицію щодо них;
формулює
запитання на
розкриття
причинно-
наслідкових
зв’язків між
людьми, минулими
чи теперішніми
подіями.

Епізодично розмірковує
над достовірністю
особисто значущої
інформації; шукає в
підручнику інформацію,
яка спростовує або
підтверджує сумніви.

Розмірковує над
достовірністю особисто
значущої інформації;
шукає  підтвердження її
достовірності  в
додаткових джерелах.

Розмірковує над
достовірністю будь-
якої інформації, яку
отримує з різних
джерел; завжди шукає
підтвердження
достовірності особисто

Визначає
розбіжності,
відмінності або
невідповідності в
матеріалах, що
підлягають аналізу;
підтвердивши свою
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значущої  інформації;
може пояснити
ймовірні наслідки
поширення
неправдивої
інформації.

версію, ставить
запитання на
розкриття мотивів,
намірів та задумів
людей, які
поширюють
неправдиву
інформацію.

ГІО4 Узагальнення
інформації з
різних джерел,
розповідь про
минуле і сучасне

Розповідає про
минуле і сучасне

Користується лише
інформацією, поданою в
підручнику;
з допомогою вчителя
визначає важливі і менш
важливі відомості;
порівнюючи відомі
історичні події та
діяльність історичних
діячів за наданим
планом допускається
помилок, які  не завжди
виявляє та розуміє,
навіть після допомоги
вчителя.

Збирає інформацію на
тему, яка цікавить, у
супроводі вчителя;
визначає важливі і менш
важливі відомості, у разі
труднощів звертається
до вчителя за
допомогою;
порівнюючи відомі
історичні події та
діяльність історичних
діячів за наданим
планом допускається
помилок, які  виправляє
після допомоги вчителя.

Збирає інформацію на
тему, яка цікавить, у
співпраці з учителем;
визначає важливі і
менш важливі
відомості самостійно;
порівнює відомі
історичні події та
діяльність історичних
діячів за наданим
планом, виправляє
помилки  в роботі
самостійно.

Збирає самостійно
інформацію на
тему, яка цікавить;
визначає важливі і
менш важливі
відомості
самостійно і
обґрунтовує це;
порівнює відомі
історичні події та
діяльність
історичних діячів за
наданим планом
або самостійно,
аналізує власні
роботи, вносить
зміни (за потреби).

Не може дібрати
способи вираження
уявлень про відомі
історичні події,
пам’ятки культури,
видатних людей.

Намагається
використовувати різні
способи вираження
уявлення про відомі
історичні події,
пам’ятки культури,
видатних людей
(розповідає,
використовує засоби
мистецтв тощо).

Зрозуміло презентує
свої уявлення про
відомі історичні події,
пам’ятки культури,
видатних людей
різними способами
(розповідає,
використовує засоби
мистецтв тощо).

Ініціює, за
підтримки
вчителя/бере
активну участь у
проведенні
виставок
учнівських
малюнків,
інсценізації
історичних подій
для вираження
свого ставлення і
ставлення
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однокласників до
відомих історичних
подій, пам’яток
культури, видатних
людей.

ГІО5 Представлення
аргументованих
суджень про
відомі факти
історії та
історичних осіб, а
також про події
суспільного
життя

Висловлюється щодо
відомих фактів
історії та
історичних осіб, а
також про події
суспільного життя

Називає пам’ятки
культури рідної
місцевості, які вважає
важливими; наводить
окремі приклади
корисних справ для
спільноти, які подано в
підручнику.

Описує пам’ятки
культури рідної
місцевості, пояснює їх
важливість; наводить
приклади корисних
справ для спільноти з
підручника.

Описує пам’ятки
культури рідної
місцевості, пояснює їх
важливість, епізодично
використовує факти
для підтвердження
своїх думок; наводить
приклади зроблених
корисних справ для
спільноти зі свого
життя.

Описує пам’ятки
культури рідної
місцевості, пояснює
їх важливість,
використовує факти
для підтвердження
своїх думок;
наводить приклади
корисних справ для
спільноти, які
можна зробити в
майбутньому.

ГІО6 Усвідомлення
почуття власної
гідності,
діяльність з
урахуванням
власних прав і
свобод, повага до
прав і гідності
інших осіб,
протидія
дискримінації та
нерівному
ставленню до
особистості

Поважає права і
свободи свої та
інших людей

Описує свої риси
характеру, моральні
якості з допомогою
вчителя; розповідає про
свої мрії, однак має
нечіткі уявлення про  те,
як їх здійснити.

Визначає свої риси
характеру, моральні
якості самостійно;
розповідає про свої мрії,
планує дії, які
приведуть до їх
досягнення, у разі
труднощів звертається
до вчителя за
допомогою .

Пояснює,  як його/її
риси характеру,
моральні якості
впливають на
поведінку в
різноманітних
ситуаціях;
розповідає про свої
мрії, планує дії, які
приведуть до їх
досягнення, та
визначає необхідні
ресурси.

Критично оцінює
як інші люди
сприймають його/її
риси характеру,
моральні якості;
аналізує, які якості
йому / їй потрібні
для здійснення
своєї мрії; визначає
різні варіанти дій,
які приведуть до
досягнення мрій, та
оцінює  ризики,
пов’язані з їх
вибором.

Називає права дитини;
розпізнає випадки
їхнього порушення; з
допомогою вчителя
визначає послідовність
дій у випадку, коли його

Пояснює, чому кожен
зобов’язаний поважати
права дитини; розпізнає
випадки їхнього
порушення;
користуючись

Висловлює власні
думки про те, що
права необхідні
кожній людині для
гідного існування,
наводить окремі

Обґрунтовує
необхідність
дотримання прав
дитини, наводить
приклади; пояснює,
що потрібно робити
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чи інших осіб
ображають та/або
принижують.

алгоритмом, може
пояснити, як потрібно
діяти, коли їх або інших
осіб ображають та/або
принижують.

приклади на їх
підтвердження;
обґрунтовує свої дії у
разі, коли його або
інших осіб ображають
та/або принижують.

іншим дітям у
ситуаціях, коли їх
ображають та/або
принижують.

Погоджується з тим, що
важливо приймати
кожну людину як
неповторну та рівну
іншим;
не завжди розпізнає
ситуації некоректного
спілкування.

Дотримується поглядів,
що важливо приймати
кожну людину як
неповторну та рівну
іншим;  не завжди
знаходить приклади,
щоб проілюструвати
важливість рівності між
людьми; користуючись
алгоритмом пояснює як
діяти в ситуації
некоректного
спілкування.

Висловлює власні
думки про важливість
прийняття кожної
людини як
неповторної та рівної
іншим, наводить
окремі приклади
поведінки персонажів
та життєвих ситуацій
на їх підтвердження;
обґрунтовує свої дії у
разі некоректного
спілкування.

Аргументовано
висловлюється
щодо  важливості
прийняття кожної
людини як
неповторної та
рівної іншим;
допомагає іншим
зрозуміти, як діяти
в ситуаціях
некоректного
спілкування.

ГІО7 Усвідомлення себе
громадянином
України, аналіз
культурно-
історичних основ
власної
ідентичності,
визнання цінності
культурного
розмаїття

Усвідомлює себе як
громадянина України

Добирає джерела для
створення родинного
дерева з допомогою
вчителя; називає 2-3
традиції і свята у своїй
родині.

Добирає джерела для
створення родинного
дерева в супроводі
вчителя; описує традиції
і свята у своїй родині,
ставить запитання про
традиції та свята своїх
друзів / однокласників /
земляків; розмірковує
над важливістю
традицій.

Добирає джерела для
створення родинного
дерева у співпраці з
учителем;
описує традиції і свята
у своїй родині, ставить
питань про традиції та
свята своїх друзів /
однокласників /
земляків, щоб
виокремити спільне та
відмінне;
висловлює думки про
важливість традицій,
наводить окремі
приклади з життя своєї
родини.

Добирає джерела
для створення
родинного дерева
самостійно;
вільно висловлює
власні думки про
традиції і свята у
своїй родині,
традиції та свята
своїх друзів /
однокласників /
земляків, пояснює
їхню важливість,
наводить приклади
з життя своєї
родини.
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Погоджується, що
кожен має
дотримуватися правил у
процесі взаємодії та
сумлінно працювати для
досягнення спільних
цілей; вибудовує
доброзичливі стосунки з
іншими в групі;
епізодично виявляє
бажання виконувати
різні ролі під час роботи
у групі.

Дотримується поглядів,
що кожен має діяти
відповідно до правил у
процесі взаємодії та
сумлінно працювати для
досягнення спільних
цілей; виявляє бажання
виконувати різні ролі
під час роботи у групі,
не може визначати, у
яких ролях він/ вона
працює найкраще;
допомагає іншим, якщо
просять.

Переконує
однокласників у
важливості
дотримання кожним
учасником групи
правил у процесі
взаємодії та сумлінній
праці для досягнення
спільних цілей,
ілюструє думку
окремими прикладами
(із власного досвіду,
літератури); виконує
різні ролі під час
роботи у групі;
визначає, у яких ролях
він/ вона у групі
працює найкраще;
працюючи у групі,
допомагає іншим,
заохочуючи їх до
участі.

Переконує
однокласників у
важливості
дотримання
кожним учасником
групи правил у
процесі взаємодії та
сумлінній праці для
досягнення
спільних цілей,
ілюструє думку
прикладами (із
власного досвіду,
літератури);
підтримує та
заохочує інших
членів групи заради
досягнення
спільних цілей;
знаходить
можливості
допомогти іншим
та переконати їх
поділитися
необхідними
знаннями, досвідом
та вміннями для
досягнення
спільних цілей.
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ГІО8 Дотримання
принципів
демократичного
громадянства,
активна участь
у житті шкільної
спільноти,
місцевої громади і
держави

Дотримується
принципів
демократичного
громадянства

Дотримується
визначених разом з
однокласниками правил
та процедури вирішення
питань, які стосуються
життя класу;  не може
пояснити, як власний
вибір та дії можуть
вплинути на інших осіб.

Епізодично обговорює з
однокласниками
правила та процедури
вирішення питань, які
стосуються життя класу;
розмірковує над
можливим впливом
власного вибору та дій
на інших осіб,
підтверджує свої думки
прикладами, поданими в
підручнику.

Бере активну участь у
визначенні правил та
процедури вирішення
питань, які стосуються
життя класу;
передбачає наслідки
своїх дій, порівнює з
наводить окремі
приклади з власного
досвіду, щоб
проілюструвати, як
його / її вибір можуть
вплинути на інших
осіб.

Обмірковує раніше
створені правила та
процедури
вирішення питань,
які стосуються
життя класу, та за
потреби ініціює
визначення
нових/додаткових
правил;  аргументує
прикладами з
власного досвіду,
як його / її вибір
може вплинути на
інших осіб.

Пояснює, що означає
бути громадянином,
наводячи приклади,
подані в підручнику;
називає державні свята
України  та
переконаний/а у
важливості їх
відзначення (День
Незалежності України,
День Конституції
України, День
захисника України,
День Соборності
України); знає, що
Конституція України –
найважливіший
документ держави.

Пояснює, що означає
бути громадянином,
наводячи приклади,
подані в підручнику;
розуміє значущість
державних свят України
та переконаний/а у
важливості їх
відзначення  (День
Незалежності України,
День Конституції
України, День
захисника України,
День Соборності
України); пояснює, що
Конституція України –
найважливіший
документ держави;
епізодично виявляє
бажання знаходити
інформацію про інші
країни Європи та світу.

Висловлює власні
думки про те, що
означає бути
громадянином
України, наводить
окремі приклади з
життя на їх
підтвердження;
аргументовано оцінює
значущість для себе,
родини державних
свят України та
переконаний/а у
важливості їх
відзначення (День
Незалежності України,
День Конституції
України, День
захисника України,
День Соборності
України);
розмірковує над тим,
як Конституція

Вільно висловлює
власні думки про
те, що означає бути
громадянином
України,
аргументує
прикладами власні
відповіді;
цікавиться історією
походження
державних свят
України та
переконаний/а у
важливості їх
відзначення (День
Незалежності
України, День
Конституції
України, День
захисника України,
День Соборності
України);
пояснює, як
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України впливає на
його/ її життя і життя
всіх громадян України;
стверджує, що всі
мають дотримуватися
законів; у співпраці з
учителем знаходить
інформацію про інші
країни Європи та
світу, порівнює  їх з
Україною за наданим
планом.

Конституція
України –
найважливіший
документ держави,
впливає на його/ її
життя і життя всіх
громадян України;
розмірковує про
роль законів у
своєму житті, житті
інших людей
колись і тепер;
самостійно
знаходить
інформацію про
інші країни Європи
та світу,
порівнюючи  їх з
Україною за
наданим планом
або самостійно.

Епізодично обговорює
разом із класом бажане
майбутнє своєї школи /
громади;
не завжди розпізнає
проблеми своєї школи /
громади;
епізодично виявляє
інтерес до корисних
справ для класу, школи.

Обговорює разом із
класом бажане майбутнє
своєї школи / громади та
ідентифікує проблему,
яку треба для цього
вирішити; не завжди
визначає шляхи
розв’язання визначеної
проблеми своєї школи /
громади;
епізодично демонструє
позитивні емоції під час
корисних справ для
класу.

Бере активну участь у
визначенні разом із
класом бажаного
майбутнього  своєї
школи / громади та
ідентифікує проблему,
яку треба для цього
вирішити; шукає
причини визначеної
проблеми своєї школи
/ громади, долучається
до складання плану
щодо її вирішення;
бере участь у
вирішенні проблеми
своєї школи / громади,
пояснює цінність

Обґрунтовує
способи
розв’язання
проблем класу,
школи, громади,
спираючись на
набуті знання,
власний досвід;
бере участь у
вирішенні
проблеми своєї
школи / громади,
переконує інших
людей у цінності
волонтерства,
наводить приклади
на підтвердження
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волонтерства,
наводить окремі
приклади на
підтвердження думок;
демонструє позитивні
емоції під час
корисних справ для
класу, школи.

своїх думок;
ініціює, за
підтримки вчителя,
проведення
корисних справ для
класу, школи.



42

Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з технологічної освітньої галузі

Характеристика результатів навчання
Індекс Загальні

результати
навчання

Результат
навчання у
свідоцтві
досягнень

Рівні
Початковий Середній Достатній Високий

ТЕО1 Втілення
творчого
задуму в
готовий виріб

Втілює творчий
задум у готовий
виріб

Виконує за зразком
технологічні операції з
метою виготовлення
виробу.

З допомогою дорослих
обирає об’єкт праці та
планує послідовність
технологічних
операцій під час
виготовлення виробу.

Спільно із
однокласниками обирає
об’єкт праці та прогнозує
кінцевий результат;
намагається спланувати
послідовність
технологічних операцій
під час виготовлення
виробу.

Обирає об’єкт праці та
прогнозує кінцевий
результат власної
діяльності;
самостійно планує
послідовність
технологічних операцій
під час виготовлення
виробу.

Виконує прості
геометричні
зображення.

З допомогою дорослих
читає геометричні
зображення та
керується ними у
процесі роботи.

Читає геометричні
зображення та аналізує з
допомогою
однокласників.

Читає та аналізує графічні
зображення; виконує
прості геометричні
зображення та керується
ними у процесі роботи.

Називає матеріали та
технології, за
допомогою яких
виготовлено виріб.

Спільно з дорослими
добирає матеріали та
технології для
виготовлення виробу.

Спільно з однокласниками
добирає матеріали та
технології для
виготовлення виробу.

Самостійно добирає
матеріали та технології
для виготовлення виробу.

Знає 2-3 технології для
оздоблення готових
виробів.

З допомогою дорослих
конструює та
виготовляє виріб з
готових елементів.

Спільно із однокласниками
моделює, конструює та
виготовляє виріб з
готових елементів;
виготовляє та оздоблює
виріб відомими
технологіями.

Моделює, конструює та
виготовляє виріб з
готових елементів;
виготовляє та оздоблює
виріб відомими
технологіями.

З допомогою дорослих представляє результат
колективної роботи.

Спільно із
однокласниками
представляє результат
роботи.

Представляє одержаний
результат власної або
колективної діяльності та
намагається оцінити його.
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ТЕО2 Турбота про
власний побут,
задоволення
власних потреб
та потреб тих,
хто оточує

Турбується про
власний побут

Називає послідовність
дій, які здійснює у
побуті.

Спільно із дорослими
складає план
послідовних дій на день
у власному побуті.

Планує власні дії у побуті
та намагається
дотримуватися плану.

Планує та виконує дії у
власному побуті.

Називає найпростіші
побутові прилади.
Знає правила
організації робочого
місця.

Із допомогою дорослих
використовує
найпростіші побутові
прилади. Формулює
правила безпечної
організації робочого
місця.

Спільно із однокласниками
використовує
найпростіші побутові
прилади. Організовує
робоче місце відповідно
до визначених завдань.

Безпечно використовує
найпростіші прилади у
побуті; самостійно
організовує робоче місце
відповідно до визначених
потреб та завдань.

Знає правила
безпечної роботи із
найпростішими
інструментами та
пристосуваннями.

Знає та намагається
застосовувати правила
безпечної роботи з
інструментами та
пристосуваннями.

Спільно із однокласниками
використовує
інструменти та
пристосування із
дотриманням безпечних
прийомів праці.

Дотримується безпечних
прийомів праці під час
використання
інструментів та
пристосувань.

ТЕО3 Ефективне
використання
природних
матеріалів,
турбота про
навколишній
світ

Ефективно та
ощадно
використовує
природні
матеріали

Називає матеріали для
виготовлення виробу.

Називає матеріали та з
допомогою дорослих
намагається розрахувати
їх кількість для
виготовлення виробу.

Із допомогою дорослих
розраховує орієнтовні
витрати та кількість
матеріалів для
виготовлення виробу.

З допомогою дорослих
або самостійно
розраховує орієнтовні
витрати та кількість
матеріалів для
виготовлення виробу.

Знає основні правила
сортування відходів.

Спільно зоднокласниками
сортує відходи,
дотримуючись правил.

Намагається ощадно
використовувати матеріал
для виготовлення виробу.

Ощадно використовує
матеріали; сортує
відходи, дотримуючись
відповідних правил.

ТЕО4 Практичне і
творче
застосування
традиційних та
сучасних
ремесел

Практично і
творчо застосовує
традиційні та
сучасні ремесла

Знає назви
технологічних
операцій традиційних
та сучасних ремесел.

Знає принцип
виконання простих
технологічних операцій
традиційних та
сучасних ремесел.

Із допомогою  дорослих
виконує прості
технологічні операції
традиційних та сучасних
ремесел.

Самостійно виконує
прості технологічні
операції традиційних та
сучасних ремесел.

Називає технології
традиційних та
сучасних ремесел.

Описує принципи
застосування технологій
традиційних та
сучасних ремесел.

Із допомогою дорослих
створює виріб,
застосовуючи технології
традиційних та сучасних
ремесел.

Самостійно створює
виріб, застосовуючи
технології традиційних та
сучасних ремесел.
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Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з навчальних предметів інформатичної освітньої галузі

Характеристика результатів навчання
Індекс

Загальні
результати
навчання

Результат навчання
у свідоцтві
досягнень

Рівні
Початковий Середній Достатній Високий

ІФО1 Пошук, подання,
перетворення,
аналіз, узагальнення
та систематизація
даних, критичне
оцінювання
інформації для
розв’язання
життєвих проблем

Знаходить, аналізує,
узагальнює та
систематизує дані,
критично оцінює
інформацію

Називає основні
інформаційні процеси.

Співставляє основні
інформаційні процеси
із запропонованими
ситуаціями із
близького для себе
середовища.

Описує основні
інформаційні процеси
у близькому для себе
середовищі з
незначною
допомогою вчителя.

Наводить приклади
основних
інформаційних
процесів у близькому
для себе середовищі.

Обирає ключові слова
для пошуку інформації з
допомогою вчителя;
називає цифрові носії
для збереження даних;
заповнює пропуски,
заносячи дані в
запропоновану
послідовність з
допомогою вчителя.

Знаходить
інформацію за
готовими ключовими
словами; обирає
цифрові носії для
збереження даних;
заносить дані в
попередньо
створений шаблон.

Обирає ключові слова
для пошуку
інформації з
незначною
допомогою вчителя;
зберігає дані на
підготовлених
цифрових носіях;
упорядковує об’єкти
за заданими ознаками.

Шукає інформацію за
ключовими словами;
зберігає дані на
доступних цифрових
носіях; упорядковує
об’єкти за самостійно
визначеними
ознаками.

Визначає об'єкти,
їх властивості та
значення з допомогою
вчителя; визначає
приналежність об’єктів
до групи за їх
властивостями з
допомогою вчителя;
називає способи подання
інформації; ситуативно
називає оригінальні
відповідники реальних
моделей.

Визначає об'єкти,
їх властивості та
значення за зразком;
визначає
приналежність
об’єктів до групи за їх
властивостями;
переводить задачу /
проблему з однієї
форми представлення
в іншу за зразком;
ситуативно називає
оригінальні
відповідники

Визначає об'єкти, їх
властивості та
значення з незначною
допомогою вчителя;
визначає групи
об’єктів за їх
властивостями;
переводить
стандартну задачу /
проблему з однієї
форми представлення
в іншу; співставляє
інформаційні та
реальні моделі з

Визначає об'єкти,
їх властивості та
значення; дає назви
групам об’єктів;
переводить задачу /
проблему з однієї
форми представлення
в іншу; називає
оригінальні
відповідники
інформаційних та
реальних моделей.
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інформаційних
моделей.

оригінальними
відповідниками.

Розрізняє істинні та
хибні висловлювання.

Підтверджує чи
спростовує
інформацію на
підставі інформації з
наданого джерела.

Визначає потребу
пошуку додаткового
джерела для
підтвердження чи
спростування
інформації.

Визначає джерела,
потрібні для
підтвердження чи
спростування
інформації.

ІФО2 Створення
інформаційних
продуктів та
програм для
ефективного
розв’язання
задач/проблем,
творчого
самовираження
індивідуально та у
співпраці, за
допомогою цифрових
пристроїв та без них

Створює прості
інформаційні
продукти та
програми

Ситуативно визначає
логічну послідовність
подій; обирає
завершення для
висловлювань з
конструкціями «якщо-
то»; розпізнає алгоритми
в деяких способах
подання; називає види
алгоритмів.

Визначає логічну
послідовність подій;
заповнюючи
пропуски, завершує
висловлювання з
конструкціями
«якщо-то»; розпізнає
алгоритми під час
розв’язання задач у
повсякденній
діяльності; обирає
тип алгоритму на
основі його
словесного опису.

Визначає логічну
послідовність подій;
формулює логічні
висловлювання з
конструкціями «якщо-
то»; розпізнає
алгоритми в різних
способах подання;
обирає тип алгоритму
на основі словесного
опису задачі.

Виправляє помилки в
логічній послідовності
подій; формулює
логічні висловлювання
з конструкціями «що
буде, якщо змінити
порядок інструкцій?»;
розпізнає алгоритми в
різних способах
подання під час
розв’язання задач у
повсякденній
діяльності; складає
лінійні, розгалужені та
циклічні алгоритми
для розв’язання
простих задач.

Відтворює надану
програму в навчальному
середовищі.

Вносить прості зміни
в надану програму в
навчальному
середовищі.

Створює просту
програму в
навчальному
середовищі на основі
наданого алгоритму.

Налагоджує просту
програму в
навчальному
середовищі.

Називає блоки команд
навчального середовища.

Визначає блоки
команд, за допомогою
яких можна
розв’язати задачу.

Укладає блоки команд
у правильному
порядку із незначною
допомогою вчителя.

Укладає блоки команд
у правильному
порядку для
розв’язання задачі.
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Створює прості
інформаційні продукти
на рівні копіювання
зразка виконання певної
навчальної дії.

Створює прості
інформаційні
продукти за
алгоритмом чи
інструкцією.

Створює прості
інформаційні
продукти із
незначною
допомогою вчителя.

Створює прості
інформаційні
продукти, поєднуючи
текст, зображення,
звук тощо.

Не виявляє бажання та
ініціативи виконувати
роль у груповій роботі;
виконує завдання за
наданим планом чи
інструкцією.

Епізодично
демонструє позитивні
емоції при виконанні
ролі у групі; складає
план виконання
знайомого завдання з
незначною
допомогою вчителя.

Виявляє інтерес до
виконання різних
ролей у групі; складає
план виконання
роботи з допомогою
вчителя.

Виявляє ініціативність
при виконанні різних
ролей у групі; уточнює
план виконання
роботи за потреби.

ІФО3 Усвідомлене
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій та
цифрових пристроїв
для доступу до
інформації,
спілкування та
співпраці,
самостійного
опанування новими
уміннями

Спілкується та
співпрацює з
використанням
інформаційних і
комунікаційних
технологій та
цифрових пристроїв

Користується знайомими
цифровими пристроями з
допомогою вчителя;
називає окремі складові
комп’ютерної системи.

Користується
знайомими
цифровими
пристроями у
засвоєній
послідовності;
називає функції
окремих складових
комп’ютерної
системи.

Користується
знайомими
цифровими
пристроями у
стандартних
ситуаціях; називає
функції складових
доступної
комп’ютерної
системи.

Обирає зручний для
себе спосіб та
впевнено користується
знайомими цифровими
пристроями;
пояснює роботу
комп’ютерної системи.

Звертається за
допомогою при
виявленні апаратних та
програмних збоїв;
використовує знайомі
комп’ютерні програми
на рівні копіювання
зразка/послідовності дій.

Повідомляє про
виявлені апаратні та
програмні збої;
використовує знайомі
комп’ютерні
програми в засвоєній
послідовності.

Визначає прості
апаратні та програмні
збої; використовує
знайомі комп’ютерні
програми з незначною
допомогою вчителя.

Висуває гіпотези щодо
виявлених апаратних
та програмних збоїв;
досліджує доступні
комп’ютерні програми.

Розпізнає
гіперпосилання на веб-
сторінках; використовує
онлайн ресурси на рівні
копіювання
зразка/послідовності дій.

Переміщується веб-
сторінками за
вказаними
гіперпосиланнями;
використовує онлайн
ресурси в засвоєній

Переміщується
знайомими веб-
сторінками з
використанням
гіперпосилань;
використовує онлайн

Переміщується веб-
сторінками з
використанням
гіперпосилань;
використовує онлайн
ресурси для спільної
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послідовності. ресурси з незначною
допомогою вчителя.

діяльності та обміну
думками.

ІФО4 Усвідомлення
наслідків
використання
інформаційних
технологій для себе,
суспільства,
навколишнього світу
та сталого
розвитку,
дотримання
етичних,
міжкультурних та
правових норм
інформаційної
взаємодії

Дотримується
етичних,
міжкультурних та
правових норм
інформаційної
взаємодії

Наводить приклади
необачного
використання
комп’ютерних пристроїв
та мереж;
називає правила
безпечної поведінки
онлайн.

Називає можливі
наслідки необачного
використання
комп’ютерних
пристроїв та мереж;
наводить приклади та
наслідки дотримання
і порушення
погоджених правил
поведінки онлайн.

Називає способи
поведінки для
уникнення проблем,
що випливають з
необачного
використання
комп’ютерних
пристроїв та мереж;
дотримується
погоджених правил
поведінки онлайн з
епізодичною
допомогою дорослих.

Дотримується
стратегій уникнення
проблем, що
випливають з
необачного
використання
комп’ютерних
пристроїв та мереж;
дотримується
погоджених правил
поведінки онлайн
вдома та у школі.

Наводить окремі
приклади позитивної та
негативної поведінки в
цифровому середовищі.

Наводить окремі
приклади наслідків
позитивної та
негативної поведінки
в цифровому
середовищі.

Розрізняє позитивну і
негативну поведінку в
цифровому
середовищі.

Розрізняє прийнятну
та неприйнятну
поведінку в
цифровому
середовищі.

Позначає ідеї та
матеріали як запозичені
після допомоги вчителя.

Позначає запозичені
ідеї та матеріали.

Вказує джерела
запозичених ідей чи
матеріалів;
не списує.

Цитує та вказує
джерела запозичених
ідей чи матеріалів;
не списує і не дає
списувати.
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Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з навчальних предметів (інтегрованих курсів)
мистецької освітньої галузі

Індекс Характеристика результатів навчання
Загальні
результати
навчання

Результат навчання у
свідоцтві досягнень

Рівні
Початковий Середній Достатній Високий

МИО1 Художньо-
образне,
асоціативне
мислення у
процесі
художньо-
творчої
діяльності через
образотворче,
музичне та інші
види мистецтва

Створює художні
образи різними
засобами і способами,
імпровізує у різних
видах мистецтва

Створює невиразні
художні образи з
опорою на зразок.

Створює художні
образи за підтримки
вчителя. Виявляє
несформовані
навички
експериментування та
імпровізації.

Володіє умінням
створювати художні
образи, застосовуючи
для цього
запропоновані техніки
та виражальні засоби
різних видів музичного
та образотворчого
мистецтва.

Володіє умінням
створювати
переконливі художні
образи, вільно
застосовуючи для цього
опановані техніки та
виражальні засоби
різних видів музичного
та образотворчого
мистецтва.

Потребує сторонньої
підтримки для
вибору матеріалів та
технік.

Невпевнено добирає
матеріали та техніки
для реалізації
творчого задуму.

Виявляє сформовану
здатність до
експериментування та
імпровізації.

Сміливо
експериментує,
імпровізує, самостійно
добираючи матеріали
та техніки для
максимальної реалізації
задуму.

Невідповідно
застосовує
тематичний матеріал
у художньо-
практичній
діяльності.

Частково  застосовує
тематичний матеріал
у художньо-
практичній
діяльності.

Демонструє стабільний
прогрес в опануванні
основних умінь та
навичок.
Підхід до застосування
тематичного матеріалу
у художньо-практичній
діяльності є достатньо
творчим.

Самостійно і творчо
застосовує тематичний
матеріал у художньо-
практичній діяльності.
Вміє перевтілюватися в
запропонований образ.
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МИО2 Пізнання
мистецтва,
інтерпретація
художніх образів,
досвід емоційних
переживань,
ціннісне
ставлення до
мистецтва

Сприймає, розуміє,
інтерпретує твори
мистецтва

Намагається
висловити емоційно
– естетичне
ставлення до творів
мистецтва.

Виявляє прагнення до
інтерпретації та
аналізу творів
мистецтва.  Під час
інтерпретації творів
спирається на
судження інших.

Володіє навичками
аналізу, інтерпретації та
цілісного сприймання
творів мистецтва,
виявляючи до них
емоційно-естетичне
ставлення.

Має сформовані
навички аналізу,
інтерпретації та
цілісного сприймання
творів мистецтва,
виявляючи до них
емоційно-естетичне
ставлення.

Частково розпізнає
жанри музичного та
образотворчого
мистецтва за
характерними
ознаками .

Потребує допомоги
учителя у
використанні
засвоєних термінів і
понять для
вербальної
характеристики
твору.

Наводить приклади на
підтвердження власних
суджень.
Розпізнає різновиди
образотворчого та
музичного мистецтва за
характерними
виражальними
засобами.

Висловлює оригінальні
судження, аргументує
висновки, наводить
приклади та аналогії.
Вільно використовує
засвоєні терміни і
поняття для вербальної
характеристики творів
мистецтва.

Має елементарний
розвиток художньо-
образного мислення.

Художньо-образне
мислення розвинене
слабо.

Має достатньо
розвинене художньо-
образного мислення.

Художньо-образне
мислення високо
розвинене.

МИО3 Пізнання себе
через художньо-
творчу діяльність
та мистецтв і
знання себе через
художньо-творчу
діяльність та
мистецтво

Самовиражається
через художньо-творчу
діяльність та різні
види мистецтва

Уникає можливостей
для самовираження
через творчість,
презентації та
оцінювання власної
мистецької
діяльності.
Бере пасивну участь
у колективних
творчих проєктах.

Виявляє
несформований
творчий підхід до
презентації та
оцінювання власної
мистецької
діяльності.
Формально виконує
поставлені завдання.

Прагне до активного
самовираження через
творчість. Самостійно
презентує та оцінює
результати власної
творчої діяльності.

Із задоволенням і
творчо презентує та
оцінює власні доробки
та результати творчої
діяльності. Бере
активну участь у різних
видах творчої
діяльності.  Цікавиться
та успішно долучається
до мистецьких подій
закладу, міста, країни,
світу.
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Усвідомлює
можливості
естетичного
перетворення
довкілля та способи
впливу на емоційний
стан на
елементарному рівні.

Частково усвідомлює
можливості
естетичного
перетворення
довкілля.
Не уміє самостійно
застосовувати
способи впливу на
емоційний стан
засобами мистецтва.

Усвідомлює переваги
колективної та групової
роботи. Бере участь у
мистецьких заходах.
Прагне до естетичного
перетворення довкілля
та добирає способи
впливу на емоційний
стан засобами
мистецтва.

Усвідомлює та прагне
використовувати
можливості
естетичного
перетворення довкілля
та способи впливу на
емоційний стан
засобами мистецтва.
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Загальні критерії оцінювання учнів початкової школи з навчальних предметів фізкультурної освітньої галузі

Індекс Характеристика результатів навчання

Загальні
результати
навчання

Результат
навчання у
свідоцтві
досягнень

Рівні
Початковий Середній Достатній Високий

ФІО1 Заняття руховою
активністю,
фізичною культурою
та спортом;
демонстрація
рухових умінь та
навичок,
використання їх у
різних життєвих
ситуаціях

Займається
фізичними
вправами,
збагачує руховий
досвід

Епізодично займається
фізичними вправами на
уроках фізичної
культури.

Систематично
займається фізичними
вправами на уроках
фізичної культури.

Систематично
займається фізичними
вправами на уроках
фізичної культури та
позакласних заняттях.

Систематично
займається фізичними
вправами на уроках
фізичної культури,
позакласних та
позашкільних формах
фізичного виховання.

Виконує основні
життєво необхідні
рухові дії в
стандартних умовах.

Виконує життєво
необхідні рухові дії
різними способами.

Виконує життєво
необхідні рухові дії з
диференціацією їх
параметрів за завданням
вчителя (швидше-
повільніше, вище-нижче
тощо).

Ефективно виконує
життєво необхідні
рухові дії різними
способами (зокрема з
предметами) у
варіативних умовах
(зокрема ігрових та
змагальних, з
предметами).

ФІО2 Вибір фізичних
вправ для
підвищення рівня
фізичної
підготовленості

Виконує фізичні
вправи для
підвищення рівня
фізичної
підготовленості

Розпізнає фізичні
вправи для розвитку
різних фізичних
якостей.

Називає фізичні вправи
для розвитку окремих
фізичних якостей за
зразком учителя.

Називає фізичні вправи
для розвитку окремих
фізичних якостей.

Визначає фізичні
вправи для
гармонійного розвитку
фізичних якостей
після оцінки учителем
фізичного стану учня.

Констатує зміни
самопочуття під час
фізичного вправляння
на вимогу вчителя.

Ініціативно контролює
самопочуття до, під час,
після виконання
фізичних вправ та
оцінює його за
відповідними
критеріями.

Ініціативно контролює
самопочуття до, під час,
після виконання
фізичних вправ та
оцінює його за
відповідними
критеріями. Володіє
об’єктивними (частота

Ініціативно контролює
самопочуття до, під
час, після виконання
фізичних вправ та
оцінює його за
відповідними
критеріями. Володіє
декількома прийомами
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серцевих скорочень,
частота дихання)
способами
самоконтролю за
власним фізичним
станом.

визначення частоти
серцевих скорочень
(на скроневій,
променевій, сонній
артеріях, у місці
серцевого поштовху)
та способом
визначення частоти
дихання в процесі
самоконтролю за
власним фізичним
станом.

Демонструє
стабільність показників
розвитку фізичних
якостей при зниженні
окремих.

Демонструє
стабільність показників
фізичної
підготовленості.

Демонструє позитивну
динаміку показників
окремих фізичних
якостей при
стабільності інших.

Демонструє позитивну
динаміку показників
фізичної
підготовленості.

ФІО3 Дотримання правил
безпечної і чесної
гри, вміння
боротися,
вигравати і
програвати;
усвідомлення
значення фізичних
вправ для здоров’я,
задоволення,
гартування
характеру,
самовираження та
соціальна взаємодія

Дотримується
правил безпечної і
чесної гри; вміє
боротися,
вигравати і
програвати;
усвідомлює
значення
фізичних вправ
для здоров’я,
задоволення,
гартування
характеру;
самовиражається
та соціально
взаємодіє

Безініціативно
взаємодіє з
однолітками для
досягнення спільних
командних цілей під
час рухової діяльності
за вимогою учителя.

З урахуванням різних
обставин нерегулярно,
але активно взаємодіє з
однолітками для
досягнення спільних
командних цілей під час
рухової діяльності.

Активно взаємодіє з
однолітками для
досягнення спільних
командних цілей під час
рухової діяльності
незалежно від зовнішніх
та внутрішніх обставин.

Активно та ефективно
взаємодіє з
однолітками для
досягнення спільних
командних цілей під
час рухової діяльності
незалежно від
зовнішніх та
внутрішніх обставин.

В цілому дотримується
правил безпеки під час
рухової діяльності з
можливими
незначними
порушеннями під
впливом емоцій.

Систематично
дотримується правил
безпеки під час рухової
діяльності.

Систематично
дотримується правил
безпеки під час рухової
діяльності та спонукає
до безпечної поведінки
інших учнів.

Систематично
дотримується правил
безпеки під час
рухової діяльності,
спонукає до безпечної
поведінки інших учнів
та ініціює правила
безпеки в конкретній
ситуації.

Дотримується правил
чесної гри після

Дотримується правил
чесної гри після

Систематично
дотримується правил

Систематично
дотримується правил
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зауваження учителя чи
учнів.

зауваження учителя чи
учнів та закликає інших
їх додержуватися.

чесної гри. чесної гри та спонукає
до цього інших.

Вміє боротися, але
подекуди проявляє
пасивність. Гідно
поводиться у разі
виграшу. Приймає
поразку після бесіди з
учителем.

Вміє боротися, гідно
поводиться у разі
виграшу. Приймає
поразку після бесіди з
учителем.

Вміє боротися, гідно
поводиться у разі
виграшу чи поразки.

Вміє боротися, гідно
поводиться у разі
виграшу чи поразки та
підбадьорює інших.



Додаток 2
до Методичних рекомендацій

назва закладу освіти

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ
(примірна форма)

_______________________________________________
Ім’я та прізвище учня/учениці

____________навчальний рік ____________ семестр
_____ клас

І. Характеристика наскрізних умінь Має
значні
успіхи

Демонструє
помітний
прогрес

Досягає
результату з
допомогою
дорослих

Потребує
уваги і
допомоги

Виявляє інтерес до читання
Знаходить у текстах відповіді на свої
запитання
Осмислює прочитане
Висловлює свою думку і пояснює її
Висловлює власну думку письмово
Аналізує інформацію, отриману з
різних джерел
Оцінює достовірність інформації
Ставить цікаві запитання
Добирає аргументи для обґрунтування
власної думки
Виявляє творчість у навчальній
діяльності
Пропонує нові ідеї
Виявляє ініціативність
Несе відповідальність за свої дії
Виявляє самостійність у роботі
Керує своїми емоціями
Приймає самостійні рішення,
оцінюючи можливі ризики
Знаходить успішні шляхи вирішення
проблемних завдань та ситуацій
Доброзичливо ставиться до інших
Співпрацює з іншими дітьми
Вирішує конфлікти мирним шляхом
Бере участь у житті класу
Дотримується правил поведінки під час
уроку, гри, відпочинку
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Характеристика результатів навчання Рівні
Високий Достатній Середній Початковий

Українська мова, мова відповідних корінних народів та національних меншин (мова
навчання)

МОВ1 Взаємодіє з іншими  усно
МОВ2 Сприймає, аналізує, інтерпретує та

оцінює текст
МОВ3.1 Створює письмові висловлювання
МОВ3.2 Взаємодіє письмово в онлайн

просторі
МОВ3.3 Знаходить і виправляє орфографічні

помилки
МОВ3.4 Аналізує та редагує власне письмове

висловлювання
МОВ4 Досліджує власне індивідуальне

мовлення
Українська мова як державна, мова національної меншини або корінного народу

(мова вивчення)
УМД1 Взаємодіє з іншими  усно
УМД2 Сприймає, аналізує, інтерпретує та

оцінює текст
УМД3 Взаємодіє з іншими письмово
УМД4 Досліджує власне індивідуальне

мовлення
Іноземна мова

ІНО1 Сприймає іноземну мову на слух
ІНО2 Читає іноземною мовою
ІНО3.1 Висловлюється іноземною мовою
ІНО3.2 Взаємодіє письмово іноземною

мовою
Математика

МАО1 Застосовує математику для
розв’язання життєвих ситуацій

МАО2 Розв’язує задачі з використанням
різних стратегій

МАО3 Аналізує дані, процес та результат
розв’язання навчальних і практичних
задач, критично їх оцінює

МАО4.1 Класифікує, порівнює, узагальнює
об’єкти

МАО4.2 Встановлює кількість об’єктів,
позначає результат лічби числом,
порівнює числа

МАО4.3 Здійснює обчислення усно та
письмово

МАО4.4 Орієнтується на площині і в просторі
МАО4.5 Розпізнає геометричні фігури
МАО4.6 Будує геометричні фігури, конструює
МАО4.7 Вимірює величини
МАО4.8 Працює з таблицями, схемами,

графіками, діаграмами
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Інтегрований курс «Я досліджую світ»
ПРО1 Спостерігає  за навколишнім світом,

експериментує,  моделює
ПРО2 Розуміє, аналізує, узагальнює,

інформацією природничого змісту
ПРО3 Розуміє взаємозв’язки між об’єктами

та явищами природи
ПРО4 Розв’язує проблемні завдання та

ситуації природничого характеру
СЗО1 Турбується про здоров’я, безпеку та

добробут
СЗО2 Приймає рішення з користю для

здоров’я, добробуту, власної безпеки
та безпеки інших осіб

СЗО3 Обирає здоровий спосіб життя
СЗО4 Демонструє підприємливість та

етичну поведінку
ГІО1 Встановлює зв’язки між подіями,

діяльністю людей та її результатами
в часі

ГІО2 Орієнтується у знайомому
соціальному середовищі, долучається
до його розвитку

ГІО3 Розуміє, аналізує, узагальнює різні
джерела соціальної та історичної
інформації

ГІО4 Розповідає про минуле і сучасне
ГІО5 Висловлюється щодо відомих фактів

історії та історичних осіб, а також
про події суспільного життя

ГІО6 Поважає права і свободи свої та
інших людей

ГІО7 Усвідомлює себе як громадянина
України

ГІО8 Дотримується принципів
демократичного громадянства

Технології (зокрема, в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»
ТЕО1 Втілює творчий задум у готовий

виріб
ТЕО2 Турбується про власний побут
ТЕО3 Ефективно та екологічно

використовує природні матеріали
ТЕО4 Практично і творчо застосовує

традиційні та сучасні ремесла
Інформатика

ІФО1 Знаходить, аналізує, узагальнює та
систематизує дані, критично оцінює
інформацію

ІФО2 Створює інформаційні продукти та
програми

ІФО3 Спілкується та співпрацює з
використанням інформаційних і
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комунікаційних технологій та
цифрових пристроїв

ІФО4 Дотримується етичних,
міжкультурних та правових норм
інформаційної взаємодії

Мистецтво
МИО1 Створює художні образи різними

засобами і способами, імпровізує в
різних видах мистецтва

МИО2 Сприймає, розуміє, інтерпретує
твори мистецтва

МИО3 Самовиражається через художньо-
творчу діяльність та різні види
мистецтва

Фізична культура
ФІО1 Займається руховою активністю,

фізичною культурою та спортом
ФІО2 Виконує фізичні вправи для

підвищення рівня фізичної
підготовленості

ФІО3 Дотримується правил безпечної і
чесної гри; вміє боротися,
вигравати і програвати; усвідомлює
значення фізичних вправ для
здоров’я, задоволення, гартування
характеру; самовиражається та
соціально взаємодіє

Державна підсумкова атестація (4 клас)

Освітня галузь
Рівні

Високий Достатній Середній Початковий

Мовно-літературна
(українська мова,
читання*)

Математична

**Мовно-літературна
українська мова, читання*)

* або інші назви навчальних предметів або інтегрованих курсів, упродовж яких у класах
(групах) із навчанням українською мовою навчання вивчалися українська мова та читання

** для класів (груп) з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної
меншини

Рекомендації учителя
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Пропущених днів_________Підпис учителя  _________

Побажання батьків

Підпис батьків  _________

Керівник закладу освіти_________________________________
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Додаток 3
до Методичних рекомендацій

Приклад бланку
оцінювання результатів діагностичної роботи учнів 3 класу
з математики за темою «Невидимий світ підземної України»

Рівні
результатів
навчання
учнів

Очікувані результати навчання Результати виконання завдань
діагностичної роботи

* розв’язання  правильне і в
повному обсязі

більше правильно
розв’язаних завдань

більше неправильно
розв’язаних завдань

розв’язання неправильне або
учень/-иця не приступав/-ла до
виконання завдання

Початковий знає базові процедури або правила для
розв’язування задач, у яких треба оперувати
натуральними числами

1.1

читає й записує багатоцифрові числа  в межах
тисячі

1.2

розпізнає об’єкти, достатні  для розв’язання
життєвої ситуації

1.4

Середній добирає вираз/числові дані, необхідні й достатні
для розв’язання проблемної ситуації,
використовуючи відомі засоби

3.1

добирає дані, необхідні й достатні для
розв’язання проблемної ситуації

6.1

Достатній виконує усно та письмово обчислення в межах
тисячі в навчальних і життєвих ситуаціях

2

застосовує співвідношення між одиницями
вимірювання величин під час розв’язування
практично зорієнтованих задач

5

виконує додавання і віднімання іменованих
чисел, множення і ділення на одноцифрове число
іменованих чисел, поданих в одиницях
вимірювання довжини, маси, вартості і часу

5

розв’язує різними способами проблемну
ситуацію, використовуючи наявні дані

3.2

Високий аналізує проблемну ситуацію з огляду на
достатність чи надлишковість наявних даних

1.3
4

обирає /обґрунтовує раціональний шлях
розв’язання проблемної ситуації з огляду на
наявні дані

6.2
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Додаток 4
До Методичних рекомендацій

Приклад бланку
оцінювання результатів діагностичної роботи учнів 3 класу

з інтегрованого курсу за темою «Світ невидимий»

Результати навчання Номер
завдання

Рівень
досягнення
(П, С, Д, В)

Мовно-літературна освітня галузь
оформлює власне висловлення зрозуміло, дотримуючись норм
літературної мови, за потреби звертається до словників

3, 5, 8

наводить аргументи на захист власної думки та ілюструє її
прикладами

3, 5, 8

з увагою сприймає усні репліки діалогу, перепитує, уточнює з
огляду на ситуацію спілкування

10

вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з важливими для
дитини життєвими ситуаціями

10

Математична освітня галузь
читає, знаходить, аналізує, порівнює інформацію, подану в
таблицях, графіках, на схемах, діаграмах

2, 11

знаходить значення числового виразу 2
виконує усно та письмово обчислення в межах мільйона в
навчальних і життєвих ситуаціях

2

користується годинником і календарем для відстеження та
планування подій свого життя

1

Природнича освітня галузь
розрізняє трав’янисті рослини, кущі, дерева; культурні та дикорослі
рослини

8

пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи 3,4
застосовує предметні моделі, малюнки, схеми, графіки, тексти
для пояснення явищ і об’єктів природи

3,4

Технологічна освітня галузь
самостійно виготовляє виріб, застосовуючи технології
традиційних та сучасних ремесел

9

самостійно виконує знайомі технологічні операції з
конструкційними матеріалами

9

Інформатична освітня галузь
визначає логічну послідовність подій 9
розрізняє приватну та публічну інформацію, зокрема ту, якою можна
ділитися онлайн

6

поважає приватність інформації інших 6
Громадянські та історична освітня галузь
пояснює іншим, що робити в ситуації, коли тебе дражнять, цькують,
утискають чи залякують

7

моделює поведінку в ситуаціях некоректного спілкування та свавілля з
боку однолітків / дорослих

7

аргументує, чому не можна цькувати інших 7
пояснює, як діяти, коли ти стаєш свідком або жертвою цькування 7
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На основі навчальної програми предмета/інтегрованого курсу вчитель складає календарно-
тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу.

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому
числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та
оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою
вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких документів у межах закладу загальної середньої
освіти міста, районучи області є неприпустимим.

Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою,
включаючи свободу   викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та
наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній
програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проєктів, освітніх
методик і технологій,методів і засобів,насампередметодиккомпетентнісногонавчання. Вчитель
має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладівосвіти, установ і організацій, інших
суб’єктів освітньої діяльності,що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку

педагогічних

працівників.

Під час розроблення календарно-тематичного та системи поурочного планування вчитель має
самостійно вибудовувати послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при
цьому послідовність розгортання змісту в підручнику. Учитель може переносити теми уроків, відповідно до
того, як учні засвоїли навчальнийматеріалювизначати кількість годин на вивчення окремих тем.
Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати
методичну допомогу вчителю, з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його.

Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти урегульовано такими
документами:

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);
- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої

освіти до наступного класу, затверджений наказомМіністерства освіти і науки
України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 08.05.2019 № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України
30.07.2015 за № 924/27369;
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- Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства
освіти і науки України від 03.06.2006 № 496.
Враховуючи численні звернення громадян, які надходять до Міністерстваосвіти і наукиУкраїни,

звертаємо увагу на питання підсумкового (тематичного, семестрового, річного) оцінювання.

При виставленнітематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали
оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні
відповідного оцінювання не передбачається.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають
враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру,
важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна
оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної
оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета
протягом року;  важливість тем, які вивчались у І та      ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність
змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знаннятощо.

Наголошуємо, що відповідно до чинних нормативних актів і семестрова і річна оцінки можуть
підлягати коригуванню.

Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом

3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 № 496.

Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку переведення учнів
(вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказомМіністерства
освіти і наукиУкраїни

14.07 2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369, річне оцінювання може
коригуватись.

На початку 2020-2021 навчального року, задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в
умовах очного та/або дистанційного навчання, пропонуємо приділити більше уваги традиційному
повторенню вивченого матеріалу за минулий рік, запровадити «коригуюче навчання».!!!

Для цьогоможе!!! бути проведено діагностичні роботи (усні співбесіди) опитування в 2-11-х класах з
основних навчальних предметів з метою визначення рівня засвоєння матеріалу учнями за попередній рік
(здебільшого, за період карантину). Слід зазначити,щооцінки за такі діагностичні роботи не
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бажано виставляти до класного журналу, адже вони є орієнтиром для визначення рівня залишкових знань і
вмінь. Відповідно до результатів, спланувати роботу (колективну або індивідуальну) щодо
актуалізації окремих тем, систематизації знань та умінь, практичного їх закріплення тощо. Тривалість
періоду такого навчання кожен вчитель визначає самостійно: попередньо планує з урахуваннямдосвіду
організації дистанційного навчання в минулому році, вносить певні корективи до плану після проведення
діагностичних робіт.

Рекомендуємо під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і календарно-
тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового
матеріалу.

Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення
предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу
учнів в умовах дистанційного навчання. Під час вибору на початку навчального року навчально-
методичного комплексу для вивчення предмета передбачити можливості використання засобів та
інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання.

У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має місце і в Україні, та
необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання поширенню вірусних хвороб, під час
планування організаційних заходів, що забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно-
тематичного планування з предметів важливо врахувати можливість організації освітнього процесу в межах
навчального року в умовах карантину. Для організації дистанційного навчання в цей період пропонуємо
скористатися методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020№1/9-173; від
16.04.2020№1/9-213;методичнимирекомендаціями

«Організація   дистанційного   навчання   в   школі»    (авт.    А.    Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за
підтримки МОН (https://cutt.ly/MynTayc)

При організації освітнього процесу в карантинних умовах має забезпечуватись:

- соціальне дистанціювання;
- мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в

межах закладу освіти;
- дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог

законодавства про освіту.
Школа може організувати дистанційне навчання за допомогою: поєднання онлайн-занять через

Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts; заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів чи із
зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної роботи із подальшою перевіркою;
використання безкоштовних вебсерверів та платформ, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft
Teams.

Надзвичайно важливим є чітка система організації навчання в школі з самостійним опрацюванням
матеріалу (розклад, критерії оцінювання, узгодження кількості контрольних робіт (не більше 3 на тиждень),
врахування

https://cutt.ly/MynTayc
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вікових особливостей щодо виконання домашніх завдань). Домашні завдання мають бути посильними для
самостійного виконання дітьми (мати чіткі поради та інструкції)

Важливо продовжити навчання педагогів у напрямі опанування інформаційними технологіями та їх
ефективного використання в роботі. В умовах нового форматуосвітньої діяльності в Україні рекомендуємо
вчителям закладів загальної середньої освіти вдосконалювати також цифрові компетентності, які
активізують пізнавальний інтерес учнів до використання додаткових навчальних матеріалів, розміщених на
освітніх електронних ресурсах. Актуальність даного питання підтверджена використанням дистанційної
форми навчання в період карантинних заходів на території України.

Актуальною формою навчання є також розміщення записів відеоуроків з різних навчальних
предметів, презентацій, відеоконференцій, інформування учнів та батьків про освітні ресурси, що
сприятиме кращому засвоєнню знань учнів із різними рівнями підготовки. Важливо, щоб в учнів були чіткі
інструкції до завдань, які необхідно виконати, та був вільний доступ до навчальних матеріалів.

Якщо вчитель чітко спланує роботу, визначиться як буде проводити дистанційне навчання, які
цифрові сервіси буде використовувати, підготує/використовуватимеякісні навчальні матеріали таорганізує
зворотній зв'язок з учнями, то таке навчання забезпечить необхідну якість освітніх послуг.

Задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та дистанційного
навчання пропонуємо під час календарно- тематичного планування у навчальних програмах і календарно-
тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового
матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати,оптимізуватививчення
предмета,концентруватиувагу на відпрацюванні позицій,щомають забезпечити якісну самостійну роботу
учнів в умовахдистанційногонавчання.Підчас виборунапочаткунавчальногороку навчально-методичного
комплексу для вивчення предмета передбачити можливості використання засобів та інструментарію
дистанційного навчання вумовахочногонавчання.Важливимєформуванняуздобувачівосвітиуміння
вчитися з використанням ІТ, а в учителів – уміння забезпечувати цей процес має стати пріоритетним
освітнім завданням закладів освіти у 2020/2021 навчальному році. У зв’язку з вище окресленим робота
закладів освіти в умовах очного і дистанційного навчання зумовлює необхідність підвищення кваліфікації
педагогічних працівників із зазначених питань. Звертаємо увагу керівників закладів освіти, їх заступників та
педагогічних працівників, що зміни в змісті науково-методичної роботи в закладах освіти мають
відображати і питання теорії та практики впровадження концептуальних засад реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа». Пропонуємо у цій роботі використовувати видані за кошти
державного бюджету навчально-методичні посібники для педагогічних працівників, що
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висвітлюють загально дидактичні питання та питання методик навчання у Новій українській школі. З
електронним варіантом навчально-методичних посібників можна ознайомитися на сайті Інституту
модернізації змісту освіти на сторінці електронної бібліотеки за покликанням https://cutt.ly/lyP5Ay2

Організація освітнього процесу і в умовах очного, і в умовах дистанційного навчання не повинна
призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Режимроботи закладу загальної середньої освіти визначається закладом освіти самостійно на
основі відповідних нормативно-правових актів. Задля дотримання безпечних умов перебування учасників
освітнього процесу у закладі освіти рекомендуємо керуватись нормативними документами Міністерства
охорони здоров’я України, місцевих органів влади щодо здійснення протиепідемічних заходів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Здійснення контролю забезпечує своєчасне корегування навчального процесу з
метою приведення його до рівня, заданого програмоюй стандартом, щоокреслюютьочікувані результати
навчально-пізнавальної діяльності учнів. Зміст навчання іноземної мови охоплює такі види мовленнєвої
діяльності: рецептивні, продуктивні та інтеракційні. Для участі в них необхідні такі уміння: сприймання на

слух; зорове сприймання; усне та писемне
продукування; усна, писемна та онлайн взаємодія. Для виявлення рівня

володіння кожним умінням розроблені відповідні критерії.

Мовленнєві уміння є основою для реалізації системи контролю над ходом і якістю засвоєння учнями змісту
навчання іноземної мови.

https://cutt.ly/lyP5Ay2
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Учні з самогопочаткунавчанняповинні знати,якихрезультатів їмпотрібно досягти, і що від них очікують.
У цьому полягає й певний стимул до підвищення якості власних знань і умінь.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне (не поурочне), тематичне, семестрове,
річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої освіти є поточний контроль, що
проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів
його опанування та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання.

Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести спрямовані на
закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно
поєднувати із фронтальною роботою групи.

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання. Окремого оцінювання для
виставлення тематичних оцінок не передбачено. Під час виставлення тематичного балу результати
перевірки робочих зошитів не враховуються.

Важливою ланкою в системі контролю є семестровий контроль, що проводиться періодично з метою
перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й
підтвердження результатів поточних балів,отриманих учнямираніше. Семестровий контроль проводиться
двічі на рік.

Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють
найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня
навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.

Семестровий контроль проводиться за всіма мовленнєвими уміннями. У журналі робиться, наприклад,
такий запис:

5.12.
Контроль
аудіювання

18.12.
Контроль
говоріння

22.12.
Контроль
читання

25.12.
Контроль
письма

Звертаємо увагу, що «Контроль» не є контрольною роботою і може бути комплексним та
проводитись у формі тестування.

Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання (тематичного) та оцінок
контролю з мовленнєвих умінь.

Особливості дистанційного оцінювання навчальної діяльності учнів
- використання опитувальників та їх адаптація;
- підготовка розгорнутих запитань на перевірку засвоєння матеріалу;
- забезпечення послідовності у чергуванні викладання матеріалу та

інтерактивного опитування;
- додаткова увага до аспекту самооцінювання учнями власної

навчальної діяльності;
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- достатній час на відповіді учнів;
- анонімне опитування учнів (за потреби);
- використання оцінювання як інструменту кращого розуміння

процесу учіння;
- заохочення конструктивної критики (що працює, що не працює) з

боку учнів.
Ведення шкільної документації

У початковій школі (1-4 класи) зошити перевіряються після кожного уроку у всіх учнів.

У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

У 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з таким розрахунком щоб
один раз на місяць перевірялись роботи всіх учнів.

До виправлення помилок у письмових роботах вчителі можуть підходити диференційовано,
враховуючи вікові особливості учнів та рівень сформованості відповідного уміння у конкретного
учня/учениці: виправляти помилки власноруч; підкреслювати слово/вираз тощо з помилкою;
підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення її учнем/ученицею; позначати рядок,
в якому є помилка, на полях з метою самостійного пошуку та виправлення помилки учнями.

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться
державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому
мовою вивчення предмета. Зошити підписуються виучуваною мовою.

Організаційні питання
Поділ класів на групи здійснюється відповідно до

нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. №
128. При поглибленому вивченні іноземної мови клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не
більше 3 груп); при вивченні іноземної, що не є мовоюнавчання, а вивчається як предмет – клас
чисельністю понад 27 учнів ділиться на2 групи. З огляду на те, що майже всі стратегічні документи
щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти,
більш детально ознайомитися із основними положеннями цього

документа можна на сайті http://www.coe.int

Хімія

http://www.coe.int/
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Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з хімії є особистісні результати пізнавальної діяльності, в яких

відображаються загальнопредметні компетентності, набуті учнями в процесі  навчання.

За відмінностями між обсягом і глибиною досягнутих результатів, ступенем самостійності у виконанні завдань, здатністю

використовувати  знання  у нових ситуаціях виокремлено  рівні навчальних досягнень учнів, що  оцінюються за 12-бальною шкалою.

Кожний наступний рівень вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові характеристики.

При  оцінюванні рівня навчальних досягнень  з хімії враховується:

–

оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини і хімічні явища;

– рівень засвоєння теоретичних знань;

– сформованість експериментальних умінь, необхідних  для виконання хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;

– здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;

– уміння розв’язувати розрахункові задачі.

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за характеристиками, наведеними в таблицях.

Оцінювання теоретичних знань

Рівні навчальних
досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1 Учень (учениця) розпізнає деякі хімічні об’єкти (хімічні символи,
формули, явища, посуд тощо) і називає їх (на побутовому рівні)

2 Учень (учениця) описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками

3 Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і під
керівництвом вчителя може відтворити окремі його частини

Середній

4 Учень (учениця) відтворює деякі факти, що стосуються хімічних сполук
і явищ

5 Учень (учениця) відтворює окремі частини навчального матеріалу, дає
визначення основних понять

6 Учень (учениця) послідовно відтворює значну частину навчального
матеріалу

Достатній

7 Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал, наводить  приклади, з
допомогою вчителя порівнює хімічні об’єкти

8
Учень (учениця) логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний
матеріал, застосовує знання в стандартних умовах, порівнює, класифікує
хімічні об’єкти

9
Учень (учениця) володіє знаннями основоположних хімічних теорій і
фактів, наводить приклади на підтвердження цього, аналізує інформацію,
робить   висновки

Високий 10
Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання на
практиці, узагальнює й систематизує інформацію, робить аргументовані
висновки



16

Рівні навчальних
досягнень Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у
нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно
знаходить, оцінює і використовує інформацію з різних джерел згідно з
поставленим завданням; робить узагальнювальні висновки

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано
використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує
додаткову інформацію; самостійно оцінює явища, приймає рішення,
висловлює судження, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями

Оцінювання практичних робіт

Рівні навчальних
досягнень Характеристика навчальних досягнень учнів

Початковий Учень (учениця) знає правила безпеки під час проведення практичних робіт,
виконує найпростіші хімічні досліди під керівництвом вчителя

Середній Учень (учениця) складає прилади; з допомогою вчителя виконує окремі хімічні
досліди згідно з інструкцією, описує хід виконання дослідів

Достатній Учень (учениця) самостійно виконує практичні роботи згідно з інструкцією,
описує спостереження, робить   висновки

Високий
Учень (учениця) виконує хімічні експерименти, раціонально використовуючи
обладнання і реактиви; описує поетапні спостереження; складає звіт, що містить
обґрунтовані висновки; виконує експериментальні задачі за власним планом

Оцінювання розв’язування розрахункових задач

Рівні навчальних
досягнень Характеристика навчальних досягнень учнів

Початковий Розв’язування задач не передбачене

Середній Учень (учениця) складає скорочену умову задачі; робить обчислення лише з
готовою формулою

Достатній Учень (учениця) наводить потрібні формули речовин і рівняння реакцій;
розв’язує задачі, користуючись алгоритмом

Високий Учень (учениця) самостійно і раціонально розв’язує задачі; розв’язує комбіновані
задачі
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Рівні

навчальних
досягнень
учнів

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий 1 Учень (учениця) з допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі
тіла природи, має уявлення про предмет, який вивчає

2 Учень (учениця) з допомогою вчителя і користуючись підручником або
робочим зошитом може знайти необхідні визначення наукових понять

3 Учень (учениця) з допомогою вчителя або підручника наводить приклади
окремих явищ природи, фрагментарно описує їх; спостерігає за дослідами,
що їх виконують інші учні

II. Середній 4 Учень (учениця) з допомогою вчителя, підручника або робочого зошита
відтворює незначну частину навчального матеріалу; дає визначення
окремих понять, фрагментарно характеризує явища природи; частково
здійснює фенологічні спостереження, виконує прості досліди без опису їх
результату

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює значну частину
навчального матеріалу на рівні тексту підручника; дає визначення
окремих понять, не пояснюючи їх; здійснює фенологічні спостереження,
результати окремих із них заносить до щоденника спостережень, з
допомогою вчителя проводить прості досліди, намагається їх пояснити

6 Учень (учениця) самостійно відтворює частину навчального матеріалу на
рівні тексту підручника; з допомогою вчителя відповідає на окремі
запитання; характеризує явища природи, у відповідях допускає помилки;
здійснює фенологічні спостереження, частково робить записи їх
результатів в щоденнику спостережень, з допомогою інших учнів виконує
досліди, але дати їх пояснення не може

ІІІ. Достатній 7 Учень (учениця) самостійно відтворює більшу частину навчального
матеріалу; відповідає на окремі запитання; наводить власні приклади,
розкриває властивості тіл природи, допускаючи у відповідях неточності;
здійснює фенологічні спостереження, робить неповні записи в щоденнику
спостережень, з допомогою вчителя проводить досліди, пояснює з
окремими неточностями їх суть

8 Учень (учениця) самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на
поставлені у підручнику чи вчителем на уроці запитання, порівнює явища
та тіла живої та неживої природи, встановлює відмінності між ними;
здійснює фенологічні спостереження, робить записи в щоденнику
спостережень, виконує досліди, пояснює їх суть
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9 Учень (учениця) демонструє достатнє засвоєння навчального матеріалу,
відповідає на запитання;
розв'язує стандартні пізнавальні вправи;
здійснює фенологічні спостереження і робить повні записи в щоденнику
спостережень, проводить досліди в школі та вдома, пояснює їх результати

ІV. Високий 10 Учень (учениця) вільно, усвідомлено відтворює матеріал, встановлюючи
зв'язки з раніше вивченим; вільно відповідає на запитання; аналізує і
розкриває суть явищ природи, узагальнює, систематизує знання на основі
вивчених закономірностей та понять; регулярно здійснює фенологічні
спостереження і робить записи в щоденнику спостережень, проводить
досліди, обґрунтовано пояснює їх результати

11 Учень (учениця) логічно і повно розкриває вивчений програмовий
матеріал; аналізує і розкриває взаємозв'язки між живою і неживою
природою на основі загальних закономірностей та зображає їх
схематично; усвідомлює значення охорони навколишнього середовища;
ретельно виконує фенологічні спостереження і робить записи з
малюнками, графіками в щоденнику спостережень, проводить досліди,
зіставляє їх результати

12 Учень (учениця) виявляє міцні й системні знання програмового матеріалу;
виконує фенологічні спостереження, робить обґрунтовані записи в
щоденнику спостережень, проводить досліди, оформляє їх результати


