
Оцінювання результатів навчання учнів 1-4- х класів 

Оцінювання  розглядається як процес отримання даних про стан сформованості результатів 

навчання учнів, аналіз отриманих даних та формулювання на його основі суджень про об'єкт, 

який оцінюють. Здійснюється з метою створення сприятливих умов для розвитку талантів і 

здібностей кожного  учня, формування у нього компетентностей та наскрізних умінь 

відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей та потреб, а також 

визначення ступеня якості освітнього процесу та шляхів підвищення його ефективності. 

Характерною ознакою оцінювання є рівноправна взаємодія учасників освітнього процесу, 

спрямована на формування суб'єктної позиції учня через активне залучення його до 

самооцінювання і прийняття рішень щодо подальшої навчальної діяльності. 

Враховуючи «Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4- х 

класів закладів загальної середньої освіти» (Наказ МОН № 813 від 13.07.2021 р.) основними 

функціями оцінювання є формувальна, діагностувальна, мотиваційно-стимулювальна, 

розвивальна,  орієнтувальна,  коригувальна, прогностична, констатувальна, виховна.  

Відповідно до мети оцінювання пріоритетними є формувальна та діагностувальна функції 

оцінювання. 

Реалізацію формувальної функції оцінювання забезпечують відстеженням динаміки 

навчального поступу учня, визначенням його 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. Обидві 

функції взаємодоповнюють одна одну і зумовлюють особливості організації оцінювальної 

діяльності. 

Результати навчання - це знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, 

інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна 

ідентифікувати, спланувати, виміряти і оцінити та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів. 

Задля здійснення оцінювання з урахуванням вікових особливостей учнів 1-4 класів щодо 

можливостей оволодіння певними складниками результатів навчання серед них 

виокремлюємо об'єктивні результати навчання (знання про предмети і явища 

навколишнього світу, взаємозв'язки і відношення між ними, уміння та навички оперувати 

знаннями, уміння застосовувати набутий досвід навчальних дій, досвід творчої діяльності, 

що відображено в обов'язкових/очікуваних результатах навчання, визначених в освітній 

програмі закладу загальної середньої освіти) та особистісні надбання 

учня/учениці (активність, ініціативність; старанність, наполегливість; комунікабельність, 

здатність співпрацювати; самостійність, відповідальність; ціннісні ставлення), які він/вона 

виявляє у процесі досягнення результату навчання. 

Відповідно до пункту 28 Державного стандарту початкової освіти отримання даних, їх аналіз 

та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюють у процесі: 

 формувального оцінювання, метою якого відстеження особистісного розвитку учнів 

й ходу опановування ними навчального досвіду як основи компетентності та побудову 

індивідуальної освітньої траєкторії особистості; 

 підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних досягнень учнів 

з  обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Державним стандартом 

та освітньою програмою. 

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває 

постійно. Формувальне оцінювання спрямовують на з'ясування індивідуальних проблем в 

опануванні учнем програмовим матеріалом та запобігання утруднень на подальших етапах 

навчання. 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, зазвичай, розпочинають із самооцінювання учнем/ученицею 

власної роботи (або взаємооцінювання результатів навчання учнями) і завершують 

оцінюванням результату учителем. 

Результати формувального оцінювання виражаються  вербальною оцінкою учителя/учнів, 

що характеризують процес навчання та досягнення учнів, при цьому учитель озвучує 

оцінювальне судження після того, як висловив/ли думку учень/учні.  

В оцінювальному судженні розкривають прогрес учнів та поради щодо подолання 

утруднень, за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до 

програмових вимог. Оцінювальне судження, зазвичай, виражає не лише емоційне сприйняття 

результату роботи учня, його прогресу (типу «Молодець!», «Чудово!»), а розкриває суть 

досягнутого учнем результату відповідно до конкретних очікувань (типу «Іменники в тексті 

визначено правильно, однак перевір написання слів у рядку...», «Дякую за старанність, хід 

розв'язування задачі обрано правильно, повтори способи обчислень за № 102 на с. 34»тощо). 

Інформацію щодо сформованості певних результатів навчання учня/учениці та процесу їх 

досягнення, які учень/учениця виявляє під час виконання усних завдань, практичних робіт 

тощо, рекомендації щодо їх покращення учитель фіксує на носіях зворотного зв'язку з 

батьками. 

У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної програмової теми 

чи розділу протягом навчального року проводяться тематичні діагностувальні роботи. 

Тематична діагностувальна робота є засобом зворотного зв'язку стосовно опанування учнями 

частиною очікуваних/обов'язкових результатів навчання з метою оперативного регулювання 

та коригування освітнього процесу задля підвищення його ефективності. Їх проводять з 

метою: 

 визначення якісних і кількісних характеристик оволодіння певною, достатньо 

завершеною частиною навчального матеріалу відповідно до очікуваних результатів 

навчання, визначених в освітній програмі; 

 виявлення утруднень в навчальній діяльності учнів, коригування освітнього процесу 

та (за потреби) внесення коректив до календарно-тематичного планування з метою 

подолання виявлених в учнів утруднень; 

 прогнозування результатів навчання на наступному етапі опанування програмовим 

матеріалом з урахуванням шляхів удосконалення методики навчання. 

Змістовим наповненням тематичної діагностувальної роботи є система навчальних завдань, 

що передбачають різні рівні реалізації навчальної діяльності та за результатами виконання 

яких можна отримати об'єктивну інформацію про досягнення групи взаємопов'язаних 

очікуваних результатів навчання учня на певному етапі опанування програмовим 

матеріалом. 

Діагностувальні роботи можуть містити завдання, які виконують усно (переказ, власне 

висловлення тощо), письмово (списування, диктант, тестові завдання тощо), практично 

(дослід, моделювання/ конструювання, виконання практичної роботи тощо) та завдання, що 

передбачають виконання роботи з допомогою електронних освітніх ресурсів. 

З предметів мовно-літературної освітньої галузі система тематичних діагностувальних 

робіт містить такі навчальні завдання: аудіювання (2-4 кл.), читання вголос (1-4 кл.), читання 

мовчки (3-4 кл.), читання напам'ять (2-4 кл.), роботу 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.), робота з 

мовними одиницями (2-4 кл.).. 



З математики тематичні діагностувальні роботи можуть бути комбінованими, у тому числі з 

тестових завдань закритого й відкритого типів, та містити навчальні завдання на виявлення 

стану сформованості навичок читання, запису і порівняння чисел, обчислювальних навичок, 

навичок читання і запису математичних виразів/рівностей/нерівностей, розв'язування 

рівнянь, уміння розв'язувати задачі, розпізнавання й побудову геометричних фігур, 

оперування величинами тощо з урахуванням програмового матеріалу, що опрацьовувався. 

Водночас учитель може практикувати проведення тематичних діагностувальних робіт, які 

передбачають перевірку одного із результатів навчання (обчислювальних навичок, уміння 

розв'язувати задачі тощо). Одна з тематичних діагностувальних робіт протягом року може 

передбачати виявлення стану сформованості навичок усних обчислень. Зміст завдань у такій 

роботі, зазвичай, може охоплювати різні змістові лінії навчальної програми з математики. 

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, за допомогою яких перевіряється вміння 

інтерпретувати інформацію за допомогою моделі, малюнка, схеми тощо. 

Система тематичних діагностувальних робіт у 3-4 класах може містити комплексні 

діагностувальні роботи для кожного класу, зміст яких охоплює мовно-літературну, 

математичну, природничу освітню галузі. 

Тематичні діагностувальні роботи з предметів вивчення таких освітніх галузей, як 

«Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна», а також з курсів за 

вибором, зазвичай, не проводять. 

Кількість і періодичність діагностувальних робіт з предмета вивчення/нтегрованого курсу 

планують через кожні 16-20 навчальних годин опрацювання програмового матеріалу. 

Результатами оцінювання тематичних  діагностувальних робіт є оцінювальні судження з 

висновком про сформованість кожного результату навчання, який діагностується на даному 

етапі навчання.  

Оцінювальні судження за результатами тематичного оцінювання фіксуються у зошитах для 

тематичних діагностувальних робіт і повідомляються учням та їхнім батькам. 

Якщо учня не було в школі в день проведення діагностувальної роботи, то після 

повернення він не пише діагностувальної роботи. 

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 
Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учня/учениці за рік. Під час 

підсумкового оцінювання зіставляються навчальні досягнення учнів з очікуваними 

результатами навчання, з урахуванням Орієнтовної рамки оцінювання. 

Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік є результати 

виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень про 

результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв'язку з батьками, спостереження 

вчителя у процесі формувального оцінювання. Визначається підсумкова оцінка за рік з 

урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання. 

Підсумкове оцінювання за рік з предметів вивчення таких освітніх галузей, як 

«Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна» здійснюється шляхом 

узагальнення даних, отриманих під час формувального оцінювання, з урахуванням динаміки 

формування результату навчання. 

У разі висловлення бажання учнів (їхніх батьків) покращити отримані результати, учитель 

може запропонувати їм індивідуалізовану діагностувальну роботу з виявлення стану 

сформованості тільки тих результатів, які учень хоче покращити. Таку роботу учні, зазвичай, 

виконують в межах індивідуальної роботи під час уроку. 

Підсумкова (річна) оцінка  визначається з урахуванням індивідуалізованої діагностувальної 

роботи, якщо виконання  індивідуалізованої  діагностувальної роботи засвідчує покращення 



результату навчання. Підсумкову (річну) оцінку фіксують у класному журналі і свідоцтвах 

досягнень учнів. 

Відповідно до пункту 8 статті 12 Закону України «Про освіту» наприкінці 4 класу, з метою 

моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти проводиться 

державна підсумкова атестація , результати якої не впливають на підсумкову оцінку за рік. 

Особливості проведення, вимоги до змісту та критерії оцінювання державної підсумкової 

атестації Міністерство освіти і науки України визначає в установленому законодавством 

порядку. 

 

 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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