
Критерії  оцінювання навчальних досягнень учнів 

першого класу у Новій українській школі 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 

№ 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» , 

наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про 

затвердження типових освітніх програм для 1-2 класів закладів загальної 

середньої освіти» та наказу МОН України від 20.08.2018р. №924 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів 1 класу у Новій українській школі»  оцінювання 

результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має 

формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт- суб’єктних 

засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і 

самооцінювання.Воно розпочинається з перших днів навчання у школі і 

триває постійно. 

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання є вимоги до 

обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової 

школи, визначені Державним стандартом початкової освіти до першого 

циклу навчання (1-2 класи), і очікувані результати, зазначені в освітній 

програмі. При цьому особливості дитини можуть впливати на темп 

навчання, внаслідок чого вона може досягати вказаних результатів раніше 

або пізніше від завершення зазначеного циклу чи рівня. 

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у 

першому класі є формувальне (поточне) та завершальне (підсумкове)  

Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у 

першому класі має місце лише в кінці навчального року і проводиться з 

метою визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу 

до дитини в процесі подальшого навчання. Форми і види перевірок для 

проведення завершального оцінювання учитель обирає самостійно з 

урахуванням особливостей учнів класу. 

Формувальному оцінюванню підлягає процес навчання учня, 

зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату. Метою 

такого оцінювання є формування у дитини впевненості в собі, в своїх 

можливостях; відзначення будь-якого успіху; акцентування уваги на 

сильних сторонах, а не на помилках; діагностування досягнення на 



кожному з етапів навчання; адаптування освітнього процесу до здатностей 

дитини; виявлення проблем і вчасне запобігання їх нашаруванню; 

стимулювання бажання вчитися та прагнути максимально можливих 

результатів; запобігання побоюванням помилитися. 

Невід’ємним складником оцінювальної діяльності є вироблення в 

учнів здатності самостійно оцінювати власний прогрес. Здійснення 

зворотного зв’язку з учнями в процесі оцінювання кожної виконаної 

роботи має орієнтувати їх на успіх, підтримувати й надихати на 

саморозвиток і вдосконалення.  

Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що 

здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних 

досягнень учня/учениці, фіксується учителем/учителькою у свідоцтві 

досягнень. 

 

Свідоцтво досягнень складається з 2 частин: перша частина - 

характеристика особистих досягнень учнів, заповнюється у жовтні, як 

проміжний, та у травні як підсумковий звіт, з метою фіксування 

навчального поступу, у якому оцінюється активність дитини, самостійна 

робота на уроці, співпраця з іншими учнями тощо. 

 

Друга частина складається з оцінювання предметних 

компетентностей. Заповнюється тільки у травні. 

 

Для оцінювання учнів пропонується чотирирівнева система: «має 

значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з 

допомогою вчителя», «ще потребує уваги і допомоги». 

 

У першому класі оцінювання має описовий характер як рівня 

навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та 

освітнього процесу в цілому, але не результату. 

 

Учитель роздруковує два екземпляри свідоцтва. Батькам або особам, 

які їх замінюють, видають один екземпляр, другий залишається в закладі 

освіти і зберігається в особовій справі. За бажанням, батьки можуть 

залишити свій коментар у свідоцтві, для цього, зустрітись з учителем і 

написати свої побажання на екземплярі, що зберігається в школі. 

 
 

 

 

 

 

 



         

 __________________________________ 

         

 __________________________________ 
         назва закладу освіти 

 

 

 СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ 

 

______________________________________________________________ 
Ім ’я та прізвище учня /учениці 
     

__________навчальний рік     звіт (проміжний) підсумковий 

 
           _____ клас 

 

Характеристика особистих 

досягнень 

має значні 

успіхи 

демонструє 

помітний 

прогрес 

досягає 

результату з 

допомогою 

вчителя 

ще 

потребує 

уваги і 

допомоги 

Виявляє інтерес до навчання 
    

Активно працює на уроці 
    

Ставить запитання про нове, незрозуміле 
    

Виявляє старанність у навчанні 
    

Працює зосереджено 
    

Виявляє самостійність у роботі 
    

Доброзичливо ставиться до оточуючих 
    

Співпрацює з іншими дітьми 
    

Вирішує конфлікти мирним шляхом 
    

Знаходить успішні шляхи вирішення 

проблем 

    

Дотримується правил поведінки під час 

уроку, гри, відпочинку 

    

Бере відповідальність за свої дії 
    

 



Характеристика навчальних 

досягнень 

має значні 

успіхи 

демонструє 

помітний 

прогрес 

досягає 

результату з 

допомогою 

вчителя 

ще 

потребує 

уваги і 

допомоги 

Українська мова, мова корінних народів та національних меншин (мова навчання) 

Уважно слухає і розуміє коротке висловлення 
    

Вступає в діалог на теми, які викликають 

зацікавлення 

    

Дотримується правил спілкування: привітання, 

прощання, подяка, прохання, запитання 

    

Зрозуміло висловлює власні потреби, відчуття, 

спостереження 

    

Знає всі літери алфавіту, читає вголос доступні 

тексти (цілими словами і складами) з 

відповідною інтонацією 

    

Розуміє фактичний зміст прочитаних простих 

коротких текстів 

    

Висловлює власне ставлення до прочитаного 
    

Виявляє інтерес до читання, відповідає на 
запитання, про що (про кого) любить читати 

    

Називає і розбірливо пише всі рукописні малі й 

великі літери алфавіту 

    

Списує слова і речення з друкованого і 

рукописного тексту 

    

Пише під диктування слова (в яких написання 

збігається зі звучанням), до 5 речень з 3-4 слів 

    

Математика 

Додає і віднімає числа у межах 10 
    

Лічить об’єкти і записує числа у межах 100 
    

Порівнює числа у межах 100 
    

Розв’язує прості задачі на знаходження суми, 

різниці двох чисел 

    

Розв’язує прості задачі на збільшення та 

зменшення числа на кілька одиниць, різницеве 

порівняння 

    

Орієнтується у просторі, пояснює 

розташування предметів 

    

Визначає геометричні форми предметів 
    

Вимірює довжини об’єктів за допомогою 
підручних засобів, лінійки 

    

 



Характеристика навчальних 

досягнень 

має значні 

успіхи 

демонструє 

помітний 

прогрес 

досягає 

результату з 

допомогою 

вчителя 

ще 

потребує 

уваги і 

допомоги 

Я досліджую світ 

Цікавиться темами, що вивчаються, 

виявляє допитливість до навколишнього 

світу 

    

Розповідає про себе, свою сім’ю, місце 

проживання 

    

Дотримується правил поведінки в 

громадських місцях, на природі 

    

Дотримується правил безпеки під час 

різних видів діяльності 

    

Встановлює найпростіші взаємозв’язки в 

живій і неживій природі 

    

Проводить найпростіші спостереження і 

дослідження у навколишньому світі 

    

Технології 

Пропонує і втілює власні творчі ідеї     

Належним чином користується 

матеріалами та інструментами 

    

Планує дії та виготовляє власний виріб     

Мистецтво 

Висловлює своє ставлення до мистецьких 
творів 

    

Охоче бере участь у спільних співах     

Відтворює прості ритми     

Втілює власні ідеї в художні образи     

Створює художні образи різними засобами     

Фізична культура 

Виявляє інтерес до рухових видів 
діяльності, ігор 

    

Дотримується встановлених умов та правил 
гри 

    

Іноземна мова 

Розпізнає знайомі слова у супроводі 

малюнків, наприклад, у книжці з 

малюнками, де використовується знайома 

лексика 

    



Розуміє просту особисту інформацію (ім’я, 

вік, місце проживання, країна походження), 

а також розуміє запитання на цю тему, 

спрямовані безпосередньо та особисто 

    

Продукує короткі фрази про себе, надаючи 

базову персональну інформацію (ім’я, 

адреса, родина) 

    

Мова вивчення 

 

Проявляє зацікавленість від вивчення мови 
    

Бере активну участь в тематичних бесідах 

 

 

    

 
Рекомендації вчителя, що стосуються освітнього 

процесу,_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Пропущених днів______ 

 
Підпис вчителя______ 

 

Побажання батьків або осіб, які їх замінюють щодо освітнього процесу 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Підпис батьків або осіб, які їх замінюють _______________________________________ 

 

 

 
Керівник закладу освіти __________________________         ____________________ 
(прізвище та ініціали) (підпис, печатка (за наявності)) 
 

 


