
УКРАЇНСЬКА МОВА 

Орієнтовні вимоги до оцінювання діалогу 

Поточну перевірку сформованості діалогічного мовлення організовують як), так і 

письмово залежно від мети і завдань уроку. Обсяги утворених усних діалогів: у 4 

класі –5-6 реплік одного учасника/учасниці розмови (з урахуванням вступних і 

прикінцевих етикетних формул). Обсяги письмових діалогів: у 4 класі – 5 реплік 

одного учасника/учасниці розмови (з урахуванням вступних і прикінцевих етикетних 

формул).  

Рівень 
навчальних 
досягнень 
учня/учени
ці 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня/учениці 

 
 
Початковий  

1 Учень/учениця підтримує діалог, відповідаючи на запитання 
співрозмовника лише «так» чи «ні» 

2 Учень/учениця відповідає на елементарні запитання 
короткими репліками, однак не ініціює розмови 

3 Учень/учениця вступає в діалог з найпростішої за змістом 
теми, відповідає лише на окремі репліки 
співрозмовника/співрозмовниці, робить спроби 
формулювати запитання 

Середній 4 Учень/учениця бере участь в діалозі з нескладної за змістом 
теми, але робить довгі паузи, добираючи потрібні слова, 
окремі репліки співрозмовника/співрозмовниці залишає без 
відповіді 

5 Учень/учениця підтримує діалог за нескладною за змістом 
мовленнєвою ситуацією, але іноді відхиляється від теми, не 
завжди вживає слова ввічливості, припускається мовних 
помилок. Кількість реплік діалогу менша за визначений для 
певного класу обся 

6 Учень/учениця ініціює і підтримує діалог, будує в основному 
змістовні репліки, однак не завжди дотримується правил 
мовленнєвого етикету, припускається окремих мовних 
помилок. Кількість реплік діалогу менша за визначений для 
певного класу обсяг 

Достатній 7 Учень/учениця будує діалог, в міру швидко добирає потрібні 
слова, вживає формули мовленнєвого етикету, виявляє 
толерантність до співрозмовника/співрозмовниці, однак не 
висловлює власної думки, свого ставлення до предмета 
обговорення, припускається незначних мовних помилок. 
Кількість реплік діалогу відповідає визначеному для кожного 
класу обсягу 

8 Учень/учениця складає діалог за ситуацією, що містить певну 



проблему, швидко добирає і правильно використовує 
потрібні слова, будує змістовні репліки, дотримується правил 
культури спілкування, однак не висловлює свого ставлення 
до предмета обговорення, припускається незначних мовних 
помилок. Кількість реплік діалогу відповідає визначеному 
для кожного класу обсягу 

9 Учень/учениця самостійно складає діалог з проблемної 
теми, чітко формулює запитання, дає влучні відповіді, 
демонструє належну культуру спілкування, не припускається 
мовних помилок, робить спроби висловити власну думку з 
приводу предмета обговорення. Кількість реплік діалогу 
відповідає визначеному для кожного класу обсягу 

Високий 10 Учень/учениця складає діалог за проблемною ситуацією, 
чітко формулює думки, демонструє високу культуру 
спілкування, висловлює власну позицію, але невпевнено. 
Кількість реплік діалогу відповідає визначеному для кожного 
класу обсягу 

11 Учень/учениця ініціює і підтримує діалог з певної проблеми, 
впевнено висловлює й аргументує свою позицію, виявляючи 
повагу до думки співрозмовника/співрозмовниці, 
демонструє високу культуру спілкування. Кількість реплік 
діалогу відповідає визначеному для кожного класу обсягу 

12 Учень/учениця складає змістовний діалог, демонструє 
вміння уважно вислухати співрозмовника/співрозмовницю, 
виявляє стриманість і коректність у разі незгоди з 
думкоюспіврозмовника/співрозмовниці, доводить свої 
думки, висловлюючи переконливі аргументи, в тому числі й 
із власного життєвого досвіду, відстоює власну позицію. 
Кількість реплік діалогу перевищує визначений для кожного 
класу обсяг 

 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовні вимоги до оцінювання змісту переказу/твору 

Уміння усно та письмово переказувати текст перевіряють на матеріалі текстів 

розповідного характеру: у 4 класах – тексти обсягом 70-90 слів. 

Рівень 
навчальних 
досягнень 
учня/учени
ці 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня/учениці 

Початковий  1 Учень/учениця будує окремі, не пов’язані між собою речення, 
демонструючи обмежений лексичний запас і припускаючись 
мовних (лексичних, граматичних) помилок 

2 Учень/учениця будує окремі фрагменти висловлювання, при 
цьому його (її) лексичний запас обмежений, наявні мовні 
помилки 

3 Учень/учениця будує висловлювання, що не становить 
завершеного тексту. Послідовність викладу не дотримана, а 
лексика – бідна; трапляються мовні помилки 

Середній 4 Учень/учениця будує текст, який відзначається певною 
зв’язністю, але збіднений змістом; наявні відхилення від теми; 
порушена послідовність викладу, відсутні зачин або кінцівка, 
збіднена лексика, є мовні помилки 

5 Учень/учениця створює текст, який певною мірою розкриває 9 
тему, однак удосконалення потребує послідовність викладу, 
зачин чи кінцівка, добір слів, мовне оформлення тексту 

6 Учень/учениця будує досить послідовний текст, розкриває 
тему, хоч іноді порушує співвідношення основної і 
другорядної інформації; добір слів потребує вдосконалення; 
трапляються мовні помилки 

Достатній 7 Учень/учениця правильно будує текст, розкриває його 
загальний зміст і головну думку; у тексті наявні зачин, основна 
частина і кінцівка;проте учень не висловлює своєї думки з 
приводу сказаного; текст бідний на виражальні засоби мови; 
трапляються невиправдані повтори тих самих слів; мають 
місце мовні помилки 

8 Учень/учениця самостійно будує достатньо повне зв’язне 
висловлювання, в цілому ґрунтовно висвітлює тему і головну 
думку; проте не висловлює свого ставлення до того, про що 
говорить; припускається окремих мовленнєвих і мовних 
помилок 

9 Учень/учениця самостійно створює послідовний, логічно 
завершений текст; вдало добирає виражальні засоби мови; 
робить спроби висловити свою думку з приводу сказаного, 
але не дуже вдало; припускається поодиноких лексичних 
неточностей, мовних помилок  

Високий 10 Учень/учениця вправно будує текст, що характеризується 



логічною завершеністю, відповідністю темі й меті, багатством 
лексичних засобів; у тексті висловлена думка про предмет 
розмови, але допущено 1-2 мовні чи мовленнєві помилки 

11 Учень/учениця вправно будує послідовний, повний текст, 
враховуючи комунікативне завдання; чітко висловлює власну 
думку, аргументує її; робота відзначається багатством 
словника, точністю слововживання, граматичною і 
стилістичною грамотністю 

12 Учень/учениця створює повноцінне зв’язне висловлювання з 
певною комунікативною метою; повно і вичерпно висвітлює 
тему; впевнено висловлює й аргументує своє ставлення до 
того, про що пише; вдало пов’язує предмет розмови з 
власним життєвим досвідом; робота відзначається багатством 
лексики, граматичною правильністю, стилістичною 
довершеністю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Норми оцінювання списування та диктанту 

За диктант та списування виставляють одну оцінку. При оцінюванні диктантів та 

списування доцільно брати до уваги грамотність і культуру 12 оформлення 

письмової роботи. 

 Оцінювання грамотності рекомендується здійснювати за такими вимогами: 

орфографічні і пунктуаційні помилки вважаються рівноцінними; помилка в одному й 

тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається однією 

помилкою; помилки на одне правило, але в різних словах вважаються різними 

помилками;  

негрубими вважаються такі помилки: повторення тієї самої букви в слові; 

недописування букви в кінці слова (не за правилом); двічі підряд написане те саме 

слово в реченні. Дві негрубі прирівнюються до однієї грубої помилки;  

охайні виправлення (неправильне написання на правильне) помилками не 

вважаються;  

орфографічні та пунктуаційні помилки на невивчені правила виправляються, але не 

враховуються (якщо відповідні слова не були виписані на дошку під час диктанту, а 

розділові знаки не диктувалися вчителем). 

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 комбінованої 

роботи (диктант/списування із тестовими завданнями з мовної 

теми, не пов’язаними зі змістом тексту) для -4 класів 

№ 
з/п 

Види завдань Кількість 
завдань 

Кількість балів 
за кожне 
правильно 
виконане 
завдання 

Максимальна 
кількість балів 

 4 клас: обсяг тексту - 25-30 
слів; кількість орфограм у 
тексті диктанту* та 
пропущених орфограм у 
тексті для списування 
становить 25% від 
загальної кількості слів у 
тексті, у тому числі 2 слова 
з переліку передбачених у 
програмі слів, значення, 
вимову і 16 написання 
яких учні мають 
запам’ятати; кількість слів 
на орфограми, вивчення 
яких не передбачено 
програмою та які 
заздалегідь записуються 
на дошці не більше 2 

1 3 бали* 3 бали 

 Завдання закритого типу з 
вибором однієї відповіді 
серед трьох пропонованих 
варіантів 

3 по1 балу 3 бали 

 Завдання відкритого типу 
на встановлення 
послідовності або 
відповідності між 6 
компонентами, які 
утворюють 3 пари 

1 2 бали 2 бали 

 Завдання відкритого типу з 
короткою відповіддю 

1 2 бали 2 бали 

 Творче завдання 1 2 бали** 2 бали 

* за кожну допущену у диктанті або списуванні помилку знімається по 1 балу, три і 

більше помилок – жодного бала за цей вид роботи не ставиться; ** у творчому 

завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання і грамотність, де враховують 

помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою. 

 



ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

Орієнтовні вимоги до оцінювання сформованості навички читання вголос 

Рівень 
навчальних 
досягнень 
учня/учениці 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня/учениці 

Початковий 1 Учень/учениця читає відривними складами, припускаючись численних 
помилок у закінченнях, наголошуванні слів, на пропуск, перестановку літер і 
складів, помилок мовного характеру. Повторно перечитує окремі слова, 
закінчення слів, робить великі паузи між словами, реченнями. Виявляє 
нерозуміння тексту як у цілому, так і змісту окремих речень 

2 Учень/учениця читає переважно складами, з тривалими паузами, 
припускаючись численних помилок у закінченнях, наголошуванні слів, на 
пропуск, перестановку літер і складів, помилок мовного характеру. Виявляє 
нерозуміння тексту в цілому але розуміє зміст окремих речень 

3 Учень/учениця значну кількість слів читає складами, не дотримуючись пауз 
між реченнями і смисловими групами слів. Припускається багатьох помилок 
на перестановку, заміну складів, звуків, слів, у наголошуванні слів. Виявляє 
нерозуміння тексту в цілому але частково розуміє зміст окремих фактів 

Середній 4 Учень/учениця читає словами і складами. Читання монотонне. Часто 
припускається помилок у вимові, наголошуванні слів. Виявляє нерозуміння 
тексту в цілому, але розуміє окремі факти 

5 Учень/учениця читає переважно словами. Припускається помилок на заміну, 
перестановку складів, у наголошуванні слів, порушує правила вимови. 
Виявляє неповне розуміння фактичного змісту тексту 

6 Учень/учениця читає переважно плавно, цілими словами, припускаючись 
мовленнєвих помилок, а також у наголошуванні слів. Недостатньо повно 
розуміє фактичний зміст тексту. Припускається помилок, пов’язаних із 
розумінням основної думки твору, встановленні смислових зв’язків 

Достатній 7 Учень/учениця читає плавно, цілими словами без зайвих пауз. Припускається 
кількох орфоепічних, мовленнєвих помилок. Виявляє достатнє розуміння 
фактичного змісту тексту. Припускається помилок, пов’язаних із розумінням 
основної думки твору 

8 Учень/учениця читає плавно словами, правильно. Припускається окремих 
помилок у наголошуванні слів. Усвідомлює фактичний зміст тексту, але не 
повно розуміє його основний смисл. Припускається помилок щодо розуміння 
підтексту, встановлення смислових, причиновонаслідкових зв’язків 

9 Учень/учениця читає плавно словами і групами слів, правильно. 
Припускається окремих орфоепічних помилок. Усвідомлює фактичний зміст та 
основний смисл тексту. Припускається помилок щодо розуміння підтексту, 
встановлення смислових, причиново-наслідкових зв’язків 

Високий 10 Учень/учениця читає правильно, плавно словами і групами слів. Мають місце 
поодинокі орфоепічні помилки. У повному обсязі усвідомлює фактичний зміст 
та основний смисл текстів. Іноді припускається помилок щодо розуміння 
підтексту, встановлення 19 смислових, причиново-наслідкових зв’язків 

11 Учень/учениця читає правильно, плавно словами і групами слів, із 
дотриманням норм літературної вимови. У повному обсязі, поглиблено 
усвідомлює фактичний зміст та основний смисл тексту. Іноді припускається 
неточностей щодо розуміння підтексту, встановлення смислових, причиново-
наслідкових зв’язків 

12 Учень/учениця читає правильно, плавно, словами і групами слів із 
дотриманням норм літературної вимови. У повному обсязі, поглиблено 
розуміє фактичний зміст та основний смисл текстів, встановлює смислові, 
причиново-наслідкові зв’язки 



Вимоги до формування змісту та оцінювання тестової роботи з 

перевірки навички читання мовчки в 4 класах 

Вимоги до формування змісту та оцінювання тестової роботи з перевірки навички 

читання мовчки в 4 класах 

Види завдань Кількість 
завдань 

Кількість балів за 
кожне правильно 
виконане завдання 

Максимальна кількість 
балів 

Читання мовчки: спосіб і темп. 
Спосіб читання мовчки 
оцінюється 1 балом за 
наявністю/відсутністю 
артикуляції під час читання. 
Темп читання максимально 
оцінюється 3 балами. Вчитель 
враховує обсяг тексту, який 
учень встиг прочитати за три 
хвилини: повністю (3 бали), не 
менше 2/3 (2 бали), не менше 
половини (1 бал), менше 
половини (жодного бала) 

1 4 4 бали 

Розуміння прочитаного    

Завдання закритого типу, які 
передбачають вибір одного із 
запропонованих трьох варіантів 
відповідей 

4 1 бали 4 бали 

Завдання відкритого типу, що 2 
2 бали 4 бали 20 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 

2 2 бали 4 бали2 бали 

   12 балів 
 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

Вимоги до оцінювання письмових робіт учнів під час поточної перевірки 

Рівень 
навчальних 
досягнень 
учня/учениці 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня/учениц 

Початковий 1 Робота виконувалась, але допущено 12 і більше грубих 
помилок 

2 Правильно виконано менше 1/3 роботи або в роботі 
допущено 10-11 грубих помилок 

3 Правильно виконано 1/3 роботи або в роботі допущено 
8-9 грубих помилок 

Середній 4 Правильно виконано 2/5 роботи або в роботі допущено 
6-7 грубих помилок 

5 Правильно виконано половину роботи або виконано 
роботу в повному обсязі й допущено 5 грубих помилок 

6 Правильно виконано 3/5 роботи або виконано роботу в 
повному обсязі й допущено 4 грубі помилки 

Достатній 7 Правильно виконано 2/3 роботи або виконано роботу в 
повному обсязі й допущено 3 грубі помилки 

8 Правильно виконано 3/4 роботи або виконано роботу в 
повному обсязі й допущено 2 грубі помилки 

9 Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 грубу 
й 1 негрубу помилку 

Високий 10 Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 
негрубу помилку 

11 Робота виконана правильно в повному обсязі окрім 
завдання підвищеної складності або творчого характеру 

12 Робота виконана правильно в повному обсязі, в тому 
числі завдання підвищеної складності або творчого 
характеру 

Під час перевірки слід розрізняти грубі й негрубі помилки. 

 Дві негрубі помилки рекомендуємо прирівнювати до однієї грубої.  

До грубих помилок належать: неправильне обчислення у завданні, мета якого – 

перевірка обчислювальних умінь і навичок 

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

незнання або неправильне застосування властивостей, правил, алгоритмів, 

залежностей 

 невідповідність виконаних вимірювань та геометричних побудов умові завдання. 
Негрубими помилками є: неправильно виконане обчислення у випадку, коли метою 
завдання не передбачена перевірка обчислювальних умінь і навичок; 



 відсутність пояснювального тексту, відповіді завдання, назви величин або 

невідповідність їх виконаним діям та отриманим результатам  

не доведене до логічного кінця робота з перетворення іменованих чисел з одних 
одиниць вимірювання в інші;  

неправильне за стилістикою формулювання запитання чи відповіді задачі  

неправильне списування даних завдання за умови правильного його виконання 
помилки у записах математичних термінів, символів, позначеннях геометричних 
фігур.  

Якщо учень (учениця) самостійно знаходить і охайно виправляє допущену помилку, 
то це не вважається недоліком роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИРОДОЗНАВСТВО 

Вимоги до формування змісту і оцінювання комбінованої контрольної 
роботи у 4 класах 

№ з/п Види завдань Кількість завдань Кількість балів за 
кожне правильно 
виконане 
завдання 

Максимальна 
кількість балів 

1 Завдання на перевірку знань 
про предмети і явища 
природи, їх взаємозв'язки і 
залежності між ними 

3 1 бал 3 бали 

2 Завдання на перевірку умінь 
виконувати різні види 
навчальнопізнавальних дій 
щодо об'єктів природи та 
інформації про них 

1 1  бал 1 бал 

3 Завдання на перевірку умінь 
оцінювати об'єкти природи, а 
також власну поведінку та 
інших людей серед природи 

2 1 бал 2 бал 

4 Завдання на перевірку умінь 
застосовувати набуті знання й 
навички у своєму 
повсякденному житті 

2 1 бали 2  бали 

5 Завдання на перевірку 
досвіду емоційно-ціннісного 
ставлення до навколишнього 
світу і природи, до 
різноманітних видів 
діяльності 

1 2 бали 2 бали 

6 Завдання на перевірку умінь 
творчого застосування 
набутих природничих знань і 
способів діяльності в змінених 
ситуаціях 

1 2 бали 2 бали 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вимоги до формування змісту і оцінювання тестової контрольної роботи у 
4 класах 

№ з/п Види завдань Кількість 
завдань 

Кількість балів 
за кожне 
правильно 
виконане 
завдання 

Максимальна 
кількість балів 

1 Завдання закритого 
типу з вибором однієї 
відповіді серед трьох 
пропонованих 
варіантів 

3 1 бал 3 бали 

2 Завдання відкритого 
типу на встановлення 
послідовності або 
відповідності між 6 
компонентами 

2 2  бали 4  бали 

3 Завдання відкритого 
типу з короткою 
відповіддю 

1 2  бали 2 бали 

4 Завдання відкритого 
типу з розгорнутою 
відповіддю 

1 3 бали 3 бали 

 


