
Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання 

учнів третіх і четвертих класів Нової української школи 

 

Метою Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і 

четвертих класів Нової української школи (далі – Методичні рекомендації) є визначення 

основних підходів та орієнтовних вимог до оцінювання результатів навчання учнів третіх та 

четвертих класів, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (зі змінами). 

Для учнів третіх та четвертих класів застосовується формувальне та підсумкове 

(тематичне, семестрове та річне оцінювання). 

Важливу роль у формувальному та підсумковому оцінюванні відіграють критерії, за якими 

воно здійснюється. Критерії оцінювання визначаються вчителем (із поступовим залученням 

до цього процесу учнів) відповідно до кожного виду роботи та виду діяльності учнів з 

орієнтуванням на вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів 

початкової школи, визначених Державним стандартом початкової освіти до другого циклу 

навчання (3-4 класи), й очікуваних результатів, зазначених в освітній програмі закладу 

загальної середньої освіти (модельних навчальних програмах). 

Об’єктами формувального оцінювання є як процес навчання учнів, зорієнтований на 

досягнення визначеного очікуваного результату, так і результат їх навчальної діяльності на 

певному етапі навчання. 

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом: 

 педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів; 

 аналізу 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. 

У третьому та четвертому класах рекомендуємо дотримуватись алгоритму діяльності вчителя 

під час організації формувального оцінювання та використовувати інструментарій 

формувального оцінювання, запропонований у методичних рекомендаціях щодо орієнтовних 

вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.08.2018 № 924). 

Орієнтовні вимоги до педагогічного спостереження, учнівського портфоліо, само - та 

взаємооцінювання викладено у наказі Міністерства освіти і науки України від 27.08.2019 № 

1154. 

Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях 

учителя/учнів/батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Оцінні 

судження вчителя мають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, 

доброзичливими, слугувати зразком для формулювання оцінних суджень учнями. В 

оцінному судженні відображають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, за 

їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмових 

вимог.   

Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове і річне) у третіх та четвертих класах 

здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або 

відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий 

(В)». 

Орієнтовні вимоги до оцінювання результатів навчання учнів третіх-четвертих класів за 

вищезазначеними рівнями наведено в додатку до цих Методичних рекомендацій (додаток 1). 

Підсумкове тематичне оцінювання здійснюється за результатами виконання 

діагностичних робіт, розроблених на основі компетентнісного підходу, які можуть бути 
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усними чи письмовими, у формі тестових завдань, цифровій формі (зокрема тестування в 

електронному форматі), комбінованої роботи, практичної роботи, усного опитування тощо. 

Завдання для діагностичних робіт розробляються з урахуванням обов’язкових результатів 

навчання та відповідних умінь, рівні сформованості яких визначено у додатку до цих 

Методичних рекомендацій (додаток 1). Форми і види оцінювання, зміст завдань учитель 

обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. 

Обсяг діагностичних робіт 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. У третіх та четвертих класах 

тривалість виконання діагностичної роботи не повинна перевищувати 35 хвилин (із 40 

хвилин уроку 5 хвилин – інструктаж, 35 хвилин – виконання роботи). 

Періодичність проведення діагностичних робіт відображається у календарно-тематичному 

плані з урахуванням кількості тем у межах кожного предмета. 

Письмові діагностичні роботи виконуються у зошитах для діагностичних робіт або на 

окремих аркушах, бланках тощо. 

Оцінювання діагностичних робіт здійснюється у відповідності до критеріїв оцінювання 

результатів навчання, визначених у додатку до цих Методичних рекомендацій (додаток 1). 

Під час проведення підсумкового (тематичного, семестрового та річного) оцінювання 

визначається рівень сформованості кожного загального навчального результату, визначеного 

Державним стандартом початкової освіти, у відповідності до логіки та послідовності його 

формування згідно з навчальною програмою. Результати проведення діагностичних робіт 

у класному журналі не фіксуються. 

Середня оцінка за тематичне, семестрове та річне оцінювання 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). 

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 наскрізних умінь учнів визначає учитель на основі 

педагогічних спостережень та аналізу учнівського портфоліо. 

Під час заповнення свідоцтва досягнень вчитель може використовувати графічні позначки на 

власний розсуд. Документ підписують учитель і батьки (особи, які їх замінюють). Оригінал 

свідоцтва досягнень надається батькам, а його завірена копія зберігається в особовій справі 

учня в закладі освіти. 
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Особливості оцінювання результатів навчання учнів 

з навчального предмета «Іноземна мова» 

Оцінювання у третіх-четвертих класах з іноземних мов здійснюється з урахуванням 

усіх видів мовленнєвої діяльності, однак особлива увага приділяється сприйманню 

мови на слух та усному мовленню. Будь-яка письмова діяльність має відбуватись на рівні 

слова/фрази, оскільки необхідні навики організації тексту ще не притаманні дітям цього віку 

та рівню мовної компетентності (відповідно до вимог Європейських рекомендацій з мовної 

освіти на рівні А1).  

Діти молодшого шкільного віку краще справляються з простими чітко сформованими 

завданнями, що базуються на їх власному життєвому досвіді, зі зрозумілими інструкціями, а 

також такими, що не потребують тривалого обдумування чи навантаження пам’яті. 

Оцінювання в цілому повинно відбуватись у ситуації з низьким рівнем стресу, без страху 

бути покараним за помилку. 

Варіативність тестових завдань має відповідати цілям оцінювання різних мовних 

компетентностей та вимогам на рівні А1. 

Для досягнення високої ефективності оцінювання учнів третіх-четвертих класів на рівні А1 

тести мають: 

 враховувати когнітивний та соціальний розвиток учнів; 

 відповідати освітнім цілям початкової школи та базуватись на навчальній програмі; 

 розвивати використання мови за допомогою простих зрозумілих учням завдань; 

 уникати оцінювання за кількістю зроблених помилок, але оцінювати за досягненнями і 

стараннями у виконанні того чи іншого завдання; 

 враховувати вікові особливості учнів та привертати увагу дітей (наприклад, використовувати 

яскраві малюнки, цікаві описові завдання тощо). 

 оцінювати об’єктивно і надавати зрозумілі рекомендації щодо покращення мовних 

компетентностей, що заохочують до подальшого опанування мови на вищих рівнях. 

Для оцінювання сприймання мови необхідно звертати увагу на такі уміння учнів: 

 розпізнавати імена та описи людей; 

 розпізнавати імена і назви, перевіряти правопис слів; 

 розпізнавати окремі слова, імена і розпізнавати детальну інформацію у прослуханому тексті; 

 сприймати конкретну детальну інформацію у текстах широкої тематики; 

 розпізнавати кольори, назви об’єктів та іншу конкретну інформацію. 

Для оцінювання читання та письма необхідно звертати увагу на такі уміння учнів: 

 співвідносити слова з їх значеннями; 

 знати і використовувати функціональні фрази; 

 читати і розуміти детальну інформацію і загальний зміст тексту; 

 читати з розумінням фактичну інформацію, знати лексичні і граматичні конструкції; 

 розпізнавати окремі слова і вирази зі схожим змістом; 

 писати короткі повідомлення та передавати зміст у письмовій формі. 

Для оцінювання усного мовлення необхідно звертати увагу на такі уміння учнів: 

 описувати картинки короткими фразами і реченнями; 

 описувати події та об’єкти з опорою на картинку. 

Формат тесту має відображати часту зміну діяльності чи тестових завдань, передбачати 

короткі, «активні» завдання в ігровій формі, наприклад завдання з розфарбування 

об’єктів/предметів на картинці, співвіднесення картинки з ілюстрованим словом чи назвою 

предмета, обрання відповідної картинки з трьох запропонованих варіантів згідно з 

інструкцією тощо. 


