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Державний стандарт початкової освіти (постанова Кабінету
Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (зі змінами);

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів
у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році
(лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430);

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання
учнів третіх і четвертих класів Нової української школи
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2020 № 1146)

«Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення
Класного журналу учнів початкових класів Нової української
школи» (Наказ МОН України від 02.09.2020 № 1096);

«Щодо окремих питань оцінювання та фіксації результатів
навчання учнів початкових класів Нової української школи»
(Лист МОН України від 29.09.2020 № 1/9-550)
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Тематичне Семестрове Річне
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Визначаються вчителем

Відповідно до кожного виду 
роботи та виду діяльності учнів

Обов’язкові 
результати 
навчання та 

компетентності 
учнів початкової 

школи

Очікувані 
результати, 

зазначені в освітній 
програмі закладу 

загальної середньої 
освіти 
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Досягнення визначеного 
очікуваного результату

Результат їх навчальної 
діяльності на певному 

етапі навчання
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Педагогічне спостереження учителя за 
навчальною та іншими видами діяльності учнів

Аналіз портфоліо учнівських робіт, 
попередніх навчальних досягнень учнів, 
результатів їхніх діагностичних робіт

Самооцінювання та взаємооцінювання
результатів діяльності учнів

Оцінювання особистісного розвитку та 
соціалізації учнів їхніми батьками

Застосування прийомів отримання 
зворотного зв’язку щодо сприйняття та 
розуміння учнями навчального матеріалу
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Алгоритм 
діяльності вчителя

Інструментарій 
формувального оцінювання

Педагогічне спостереження, 
учнівського портфоліо, 

само- та взаємооцінюванняВикористані фото: 
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Оцінні судження вчителя об’єктивні, 
конкретні, чіткі, лаконічні, 

доброзичливі, слугують зразком для 
формулювання оцінних суджень учнями

Відображають прогрес учнів та поради щодо 
подолання утруднень, за їх наявності, у 

досягненні очікуваних результатів навчання 
відповідно до програмових вимог

Оцінні судження 
учителя/учнів/батьків
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Тематичне, семестрове, річне

Початковий (П) 
Середній (С)

Достатній (Д)
Високий (В)
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Діагностичні роботи

Усні чи письмові, у формі тестових завдань, цифровій формі 
(зокрема тестування в електронному форматі), 

комбінованої роботи, практичної роботи, усного опитування тощо

Завдання розробляються з урахуванням обов’язкових результатів 
навчання та відповідних умінь

Форми і види оцінювання, зміст завдань учитель обирає самостійно з 
урахуванням особливостей учнів класу

Використані фото: вільний доступ (мережа інтернет)



Обсяг визначається 
із розрахунку 

прогнозованого часу 
на виконання окремих 

завдань учнями, 
з урахуванням вікових 

та індивідуальних 
особливостей учнів, 
їхньої готовності до 

виконання того чи 
іншого завдання

Тривалість виконання не 
повинна перевищувати 35 

хвилин
( із 40 хвилин уроку 5 хвилин –

інструктаж, 35 хвилин –
виконання роботи). 

Періодичність проведення 
відображається у 

календарно-
тематичному плані з 

урахуванням кількості 
тем у межах кожного 

предмета

Письмові 
виконуються у 

зошитах для 
діагностичних робіт 

або на окремих 
аркушах, бланках. 

Оцінювання 
здійснюється у 

відповідності до 
критеріїв оцінювання 
результатів навчання
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Визначається рівень 
сформованості кожного 
загального навчального 

результату у 
відповідності до логіки 
та послідовності його 

формування згідно з 
навчальною програмою

Результати проведення 
діагностичних робіт 

у класному журналі не 
фіксуються.
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Середня оцінка не 
виводиться. 

У журнал та свідоцтво 
досягнень виставляється 
рівень за кожен результат 
навчання з навчальних 
предметів/інтегрованих 
курсів наприкінці кожного 
навчального семестру 
(триместру) та 
навчального року. Річним 
оцінюванням є результати 
навчання учнів за останній 
семестр (триместр). 

Під час заповнення 
свідоцтва досягнень 
вчитель може 
використовувати 
графічні позначки на 
власний розсуд. Документ 
підписують учитель і 
батьки (особи, які їх 
замінюють). Оригінал 
надається батькам, а 
його завірена копія 
зберігається в особовій 
справі учня в закладі 
освіти. 

У свідоцтві досягнень 
учитель фіксує розгорнуту 
інформацію про 
сформованість наскрізних 
умінь учнів та рівні 
результатів їх навчання.  
Наскрізні уміння 
позначаються словами: «має 
значні успіхи», «демонструє 
помітний прогрес», «досягає 
результату за допомогою 
дорослих», «потребує значної 
уваги і допомоги». 

Рівень сформованості 
визначає учитель на основі 
педагогічних спостережень 
та аналізу учнівського 
портфоліо.
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Особливості оцінювання результатів навчання учнів 

з інтегрованого курсу «Українська мова та читання» 
(навчальних предметів мовно-літературної освітньої галузі)

Здійснюється за 
результатами виконання 

діагностичних робіт, 
розроблених з урахуванням 
обов’язкових результатів 

навчання другого циклу 
Державного стандарту 

початкової освіти
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Може бути усним чи 
письмовим у формі 
тестових завдань, 

цифровій формі 
(зокрема тестування 

в електронному 
форматі), 

комбінованої роботи, 
практичної роботи, 
усного опитування 

тощо. 

Учитель самостійно 
визначає, що саме 

підлягає оцінюванню 
на певному етапі 

навчання і розробляє 
завдання для 

діагностичної роботи 
або використовує 
матеріали інших 
колег, матеріали 

з друкованих джерел 
чи інтернету. 

Кількість 
діагностичних робіт 
також визначається 
самим учителем, але 

обов’язково 
узгоджується з 

кількістю 
діагностичних робіт з 
інших предметів, аби 
уникнути емоційного 

перевантаження учнів. 
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У формі комплексного тексту зі 
сталою структурою, завдання якого 

мають співвідноситися з певними 
результатами з усіх груп загальних 
результатів навчання, визначених у 
Державному стандарті початкової 
освіти та відображених у свідоцтві 

досягнень для  третього та 
четвертого класу відповідно. 
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Взаємодіє з 
іншими особами 
усно, сприймає і 
використовує 

інформацію для 
досягнення 

життєвих цілей 
у різних 

комунікативних 
ситуаціях

Сприймає, 
аналізує, 

інтерпретує, 
критично оцінює 

інформацію в 
текстах різних 

видів, 
медіатекстах

та використовує 
її для збагачення 

свого досвіду

Висловлює 
думки, почуття 
та ставлення, 

взаємодіє з 
іншими особами 
письмово та в 

режимі 
реального часу, 
дотримується 

норм 
літературної 

мови

Досліджує 
індивідуальне 
мовлення для 

власної мовної
творчості, 

спостерігає за 
мовними
явищами, 
аналізує їх
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4 рази на рік: 
на 6-7 тижн. навч., 

на 14-15 тижн. навч., 
на 25-26 тижн. навч., 
на 33-34 тижн. навч. 

Діагностична робота 14-15 тижн. 
навч. одночасно і як роботу для 
тематичного оцінювання, і для 

семестрового оцінювання. 
Діагностична робота на 33-34 тижнях 

є роботою і для тематичного, і для 
річного оцінювання

Комплексні тести виконуються 
на спеціальних бланках з 

друкованою основою, 
зберігаються ці бланки в 

учнівському портфоліо. Інші 
письмові діагностичні роботи 
учні виконують у зошитах для 

діагностичних робіт або на 
окремих аркушах, бланках тощо
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Особливості оцінювання результатів навчання учнів 

з навчального предмета «Математика»

Завдання може мати 
вигляд кейса (практичної 
або текстової ситуації).
Оцінювання відбувається 

за кожним з умінь, які 
перевіряються у 

діагностичній роботі.

Проводяться наприкінці 
вивчення кожної теми. 

Перевагу варто надавати 
письмовій формі робіт, 
хоча з деяких тем може 
бути застосовано усну 

форму. 
Зміст завдань для 

діагностичних робіт з 
математики має 

розроблятися з 
урахуванням 

компетентнісного
підходу.

Завдання спрямовані на 
перевірку володіння 

учнями:
• математичною 

грамотністю; 
• уміння здійснювати 

системну 
математичну 
діяльність;

• уміння застосовувати 
математику у 
конкретних життєвих 
ситуаціях.
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Проводяться наприкінці 
кожної теми, 
враховується 

сформованість 
елементарних умінь та 

навичок до 
спостереження, опису, 

дослідження, 
експерименту.

Найкращим форматом є 
кейс (ситуація, текст), 
до якого пропонуються 

завдання, пов’язані з 
результатами з усіх 
освітніх галузей, що 

охоплює цей курс.
Індикаторами оцінювання 

слугують конкретні 
результати навчання 

учнів, визначені 
відповідною навчальною 

програмою. 

Діагностика з таких 
освітніх галузей як 

технологічна, 
інформатична, соціальна і 

здоров’язбережувальна, 
громадянська та 

історична відбувається у 
складі комплексних робіт. 

Проведення окремих 
діагностичних робіт з цих 

освітніх галузей не 
передбачено. 
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