
Критерії оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів 

(наказ МОН України від 13.07.2021 № 813) 

      Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» оцінювання 

грунтується на принципах дитиноцентризму, об’єктивності, доброчесності, 

справедливості, неупередженості, систематичності, критеріальності, гнучкості, 

перспективності, диференційованості та конфіденційності, а також плановості, 

чіткості, прозорості, відкритості, доброзичливості. 

     Основними функціями оцінювання є формувальна, діагностувальна, 

мотиваційно-стимулювальна, розвивальна, орієнтувальна, коригувальна, 

прогностична, констатувальна, виховна. 

     Реалізацію формувальної функції оцінювання забезпечують відстеженням 

динаміки навчального поступу учня/учениці, визначенням його /її навчальних 

потреб та подальшим спрямуванням освітнього процесу на підвищення 

ефективності навчання з урахуванням виявлених результатів навчання. 

Діагностувальна функція дає можливість виявити стан набутого учнями 

досвіду навчальної діяльності відповідно до поставлених цілей, з’ясувати 

передумови стану сформованості отриманих результатів, причини виникнення 

утруднень, скоригувати процес навчання, відстежити динаміку формування 

результатів навчання та спрогнозувати їх розвиток. 

     Результат оцінювання особистісних надбань учня/учениці (активність, 

ініціативність; старанність, наполегливість; комунікабельність, здатність 

співпрацювати; самостійність, відповідальність; ціннісні ставлення) у 1-4 

класах виражають вербальною оцінкою, а об’єктивних  результатів 

учня/учениці у 1-2 класах - вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою 

оцінкою за рішенням педагогічної ради школи. 

     Вербальну оцінку можна виражати як усно, так і письмово, характеризуючи 

процес навчання та його результати доброзичливими, лаконічними, чіткими, 

об’єктивними, конкретними оцінювальними судженнями. Рівень результату 

навчання визначають з урахуванням динаміки його досягнення та позначається 

буквами: «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В). 

Оцінка має допомогти учневі/учениці усвідомити власні успіхи і шляхи 

подолання утруднень. 

Орієнтовна рамка оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів  

 

Рівень 

результатів 

навчання 

Характеристика рівня результатів навчання учня/учениці 

Високий Учень/учениця виконує навчальні завдання на продуктивно-

творчому рівніреалізації у змінених з певним ускладненням 

(стосовно типової) навчальних ситуаціях за допомогою таких 

навчальних дій: 

* визначає самостійно об’єкти, про які йдеться в завданнях, 



називає їх та взаємопов’язані з ними об’єкти; 

* характеризує об’єкти, визначає їх спільні та відмінні ознаки, 

властивості; установлює причиново – наслідкові зв’язки між 

об’єктами; класифікує об’єкти; 

* застосовує й комбінує для досягнення результатів завдань 

набуті складники компетентностей; 

* знаходить за власною ініціативою необхідну додаткову 

інформацію з доступних джерел, узагальнює її; оцінює 

достовірність інформації; перетворює почуту/ побачену/ 

прочитану інформацію у графічну (малюнок, таблицю, схему, 

діаграму)/ текстову; 

* пргнозує можливий результат, пропонує/ випробовує різні 

способи виконання завдання; за потреби ставить запитання, що 

стосуються об’єктів завдань, і пропонує відповіді на них; 

підтримує дискусію щодо способів та результатів виконання 

завдань; співвідносить результати виконання завдань з 

припущеннями, робить висновок про досягнення результатів; 

обгрунтовує способи виконання завдань та їх результати; 

аналізує й оцінює їх; самостійно визначає раціональний спосіб/ 

способи подолання виявленого утруднення, планує подальші 

навчальні дії 

Достатній Учень/учениця виконує навчальні завдання на продуктивному 

рівні реалізації навчальної діяльності в аналогічних типовим 

навчальних ситуаціях за допомогою таких навчальних дій: 

* визначає самостійно об’єкти, про які йдеться в завданнях, 

називає їх; 

* називає самостійно істотні ознаки об’єктів, визначає  спільні та 

відмінні ознаки, властивості об’єктів; угруповує об’єкти; 

установлює причиново – наслідкові зв’язки між об’єктами; 

* застосовує  для досягнення результатів завдань набуті 

складники компетентностей; 

* знаходить за власною ініціативою необхідну  інформацію; 

перетворює почуту/ побачену/ прочитану інформацію у графічну 

(малюнок, таблицю, схему)/ текстову; 

*пояснює спосіб/ способи виконання навчальних дій; 

дотримується послідовності пояснення; за потреби ставить 

запитання, що стосуються об’єктів завдань; ілюструєрозуміння 

прикладами; контролює дотримання алгоритму дій, перевіряє 

результати виконання завдань можливими способами, робить 

висновок про досягнення результатів; визначає 

утруднення/помилки, знаходить спосіб подолання виявленого 

утруднення за наданими орієнтирами, самостійно виправляє 

помилки 

Середній Учень/учениця виконує навчальні завдання на репродуктивному 

рівні реалізації навчальної діяльності у типових навчальних 

ситуаціях за допомогою таких навчальних дій: 

* визначає  об’єкти, про які йдеться в завданнях, називає їх; для 

досягнення результату потребує уточнень завдання; 



* називає  істотні ознаки об’єктів, установлює  спільні та відмінні 

ознаки, властивості об’єктів; угруповує об’єкти відповідно до 

умови за наданими орієнтирами/уточненнями в процесі діалогу з 

учителем/однокласниками;  

* відтворює навчальні дії за алгоритмом/схемою, водночас 

потребує роз’яснень для досягнення результатів; 

* знаходить  інформацію у запропонованих джерелах; 

перетворює почуту/ побачену/ прочитану інформацію у графічну 

(малюнок, таблицю, )/ текстову за зразками/ за допомогою 

вчителя; 

* коментує навчальні дії короткими реченнями з опорою на 

орієнтири (пам’ятку, зразок тощо); наводить приклади; перевіряє 

спосіб і результат виконання завдань за зразком, констатує 

правильність/неправильність результату; визначає 

утруднення/помилки, долає виявлене утруднення/помилки за 

допомогою вчителя/однокласників. 

Початковий Учень/учениця виконує навчальні завдання на рівні копіювання 

зразків після детального кількаразового їх пояснення учителем за 

допомогою таких навчальних дій: 

* розпізнає і називає об’єкти, про які йдеться в завданнях, за 

наданими орієнтирами; 

* називає окремі ознаки об’єктів; 

* відтворює окремі ситуації навчальних дій для досягнення 

результату, зокрема копіює зразок; 

* знаходить  інформацію у запропонованому джерелі за наданим 

орієнтиром (малюнком, ключовим словом, порядковим номером 

речення тощо); відтворює частини почутої/побаченої/ прочитаної 

інформації усно/за допомогою малюнка; 

* коментує окремі операції короткими репліками на основі 

пропонованих запитань; співвідносить результат виконання 

завдання із зразком; констатує за підказкою 

правильність/неправильність результату. 

 

       Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у 

школі і триває постійно. Учитель здійснює постійне спостереження за 

динамікою розвитку особистісних якостей учня/учениці, рівня сформованості у 

нього певних навчальних дій, що співвідносяться з очікуваними результатами, 

сприяє формуванню впевненості щодо власних можливостей та навичок учіння. 

За потреби коригує навчальний поступ учня/учениці. Оцінювальну діяльність 

розпочинає із самооцінювання учнем/ученицею власної роботи (або 

взаємооцінювання результатів навчання учнями) і завершує оцінювання 

результату вчитель. 

      У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної 

програмової теми/частини теми протягом навчального року вчителі проводять 

тематичні діагностувальні роботи. 

     З предметів мовно-літературної освітньо галузі система тематичних 

діагностувальних робіт містить такі навчальні завдання: 



аудіювання (2-4 кл.), читання вголос (1-4кл.), читання мовчки (3-4 кл.), читання 

напам’ять (2-4 кл.), робота з літературним твором/медіа текстом (2-4 кл.), діалог 

(усно/письмово, 2-4 кл.), усний переказ (2-4 кл.), письмовий переказ (3-4 кл.), 

усний твір (2-4 кл.), письмовий твір ( 4 кл.), списування (1-4 кл.), диктант (2-4 

кл.), мовні теми (2-4 кл.) 

    З предметів мовно-літературної   освітньо галузі (мова вивчення) система 

тематичних діагностувальних робіт містить такі навчальні завдання: 

аудіювання (1-4 кл.), читання (2-4 кл.), говоріння (1-4 кл.), письмо (2-4 кл.). 

    З математики тематичні діагностувальні роботи можуть бути 

комбінованими, у тому числі з тестових завдань закритого й відкритого типів. 

Одна з тематичних діагностувальних робіт протягом року може передбачати 

виявлення стану сформованості навичок усних обчислень. 

     З інтегрованих курсів, змістове наповнення яких охоплює природничу, 

соціальну і здоров’язбережувальну, громадянську та історичну освітні 

галузі, тематичні діагностувальні роботи можуть містити тестові завдання 

закритого і відкритого типів на виявлення стану опанування учнями 

програмового матеріалу, практичні роботи з картами, приладами, моделями, а 

також графічні роботи. 

      Тематичні діагностувальні роботи з предметів вивчення таких освітніх 

галузей, як «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна», а 

також курсів за вибором не проводять. 

       Оцінювальні судження за результатами тематичного оцінювання 

фіксуються у зошитах для тематичних діагностувальних робіт, на аркушах з 

роботами учнів до наступного уроку з того предмета вивчення, на якому 

виконували роботу, та повідомляються учням та  їхнім батькам. 

       Підсумкове оцінювання є результатами навчання учня/учениці за рік. 

Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік є 

результати виконання тематичних діагностувальних робіт, Портфоліо учнів, 

записи оцінювальних суджень про результати навчання, зафіксовані у зошитах 

спостережень вчителя у процесі формувального оцінювання. У 3-4-х класах в 

кінці навчального року виставляються рівні (згідно рішення педагогічної ради) 

сформованості обов’язкових результатів навчання. 

       У кінці навчального року вчителі заповнюють свідоцтва досягнень учнів, 

у яких надають розгорнуту характеристику результатів навчання учня/учениці, 

здобутих протягом навчального року. У першій частині свідоцтва досягнень 

учня надається характеристика навчальної діяльності учня, показники якої 

підлягають лише вербальному оцінюванню. У другій частині фіксується 

оцінка щодо сформованості того чи іншого результату навчання за освітніми 

галузями: 1-2 класи – позначками, 3-4 класи – рівнями.  

      У частині «Рекомендації вчителя» вчитель словесно конкретизує 

сформованість результатів навчання учнів та окреслює орієнтири 

індивідуальної траєкторії навчання учня/учениці. 

    У частині «Побажання батьків/осіб, що їх замінюють» батьки/особи, що їх 

замінюють можуть записувати власну думку щодо результатів навчання їхніх 

дітей, висловлювати побажання щодо подальшої співпраці з питання навчання 

дитини. 


