
Особливості оцінювання результатів навчання учнів з інтегрованого курсу "Я 

досліджую світ" 

Для оцінювання результатів навчання учнів з інтегрованого курсу "Я досліджую світ" 

проводяться комплексні діагностичні роботи наприкінці кожної теми, враховується 

сформованість елементарних умінь та навичок до спостереження, опису, дослідження, 

експерименту, 

Найкращим форматом діагностичної роботи курсу "Я досліджую світ" є кейс (ситуація, 

текст), до якого пропонуються завдання, пов'язані з результатами з усіх освітніх галузей, що 

охоплює цей курс (обсяг інтегрованого курсу визначається освітньою програмою та 

відповідним навчальним планом). 

Індикаторами оцінювання слугують конкретні результати навчання учнів, визначені 

відповідною навчальною програмою. 

Діагностика навчальних досягнень з таких освітніх галузей як технологічна, соціальна і 

здоров'язбережувальна, громадянська та історична може відбуватися у складі комплексних 

робіт із використанням компетентнісних завдань у межах інтегрованого курсу "Я досліджую 

світ". Проведення окремих діагностичних робіт з цих освітніх галузей не передбачено. 

Оцінювання відбувається за кожним з умінь, які перевіряються у діагностичній роботі та 

враховуються під час семестрового та річного оцінювання. 

Критерії  оцінювання учнів 3-4 класів з природничої освітньої галузі 

Загальні 

результати 

навчання 

Результат 

навчання у 

свідоцтві 

досягнень 

Рівні 

Початковий Середній Достатній Високий 

Відкриття 

світу 

природи, 

набуття 

досвіду її 

дослідженн

я, пошук 

відповідей 

на 

запитання, 

спостереж

ення за 

навколишні

м світом, 

експеримен

тування та 

створення 

навчальних 

моделей, 

вияв 

допитливос

ті та 

отримання 

радості від 

Установлю

є 

взаємозв’я

зки між 

об’єктами 

неживої і 

живої 

природи, 

розрізняє 

рукотворні 

об’єкти, 

виготовле

ні з 

природних 

і штучних 

матеріалів. 

 

 

 

 

Виконує 

спостереження за 

обраними або 

запропонованими 

природними 

явищами та 

об'єктами в 

супроводі 

вчителя, 

розпізнає 

навчальні моделі. 

Розуміє мету 

спостереження/до

слідження, 

поставлену 

вчителем; 

виконує дії щодо 

спостереження за 

запропонованими 

природними 

явищами та 

об'єктами за 

наданим 

алгоритмом, 

проводить 

нескладні досліди 

з допомогою 

дорослого; 

використовує 

навчальні моделі. 

Розуміє та 

пояснює мету 

спостереження/до

слідження, 

поставлену 

вчителем, 

передбачає 

можливі 

результати 

спостережень/дос

ліджень; 

виконує 

спостереження за 

обраними або 

запропонованими 

природними 

явищами та 

об'єктами за 

загальним 

планом, 

проводить 

нескладні 

дослідження, 

створює 

навчальні моделі. 

Визначає мету 

спостережень/дос

ліджень; 

визначає 

послідовність 

кроків під час 

спостереження/екс

перименту; обирає 

необхідні умови 

проведення 

дослідження; 

проводить 

спостереження за 

обраними або 

запропонованими 

природними 

явищами та 

об'єктами, 

проводить 

дослідження, 

створює навчальні 

моделі для 

дослідження явищ 

або об'єктів. 



пізнання 

природи 

Описує 

зміни, які 

відбувають

ся в 

природі, 

установлю

є 

причиново

-наслідкові 

зв’язки 

між ними. 

Встановлює 

зв'язки між 

об'єктами і 

явищами природи 

з допомогою 

вчителя. 

Іноді виявляє та 

розуміє власні 

помилки у 

процесі 

проведення 

спостереження/до

слідження, після 

допомоги 

вчителя. 

Розуміє зв'язки 

між об'єктами і 

явищами природи 

після пояснення. 

Вносить коректні 

уточнення у хід 

проведення 

спостереження/до

слідження, 

виправляє 

помилки після 

допомоги 

вчителя. 

Робить висновки 

із спостережень 

та досліджень у 

супроводі 

вчителя щодо 

зв'язків між 

об'єктами і 

явищами 

природи. 

Вносить 

уточнення, 

виправляє 

помилки у 

процесі 

проведення 

спостереження/до

слідження 

самостійно. 

Встановлює 

зв'язки між 

об'єктами і 

явищами природи; 

робить висновки 

із спостережень та 

досліджень разом 

з учителем або 

самостійно. 

Визначає фактори 

успіху, аналізує 

помилки, що 

виникають під час 

дослідження, 

змінює умови чи 

послідовність дій 

під час 

дослідження. 

Опрацюван

ня та 

системати

зація 

інформації 

природничо

го змісту, 

отриманої 

з доступних 

джерел, та 

представле

ння її в 

різних 

формах 

Обирає 

обладнанн

я та 

досліджує 

об’єкт 

природи за 

власно 

складеним 

планом, 

робить 

висновки і 

презентує 

їх. 

 

 

 

Відтворює готову 

інформацію про 

навколишній 

світ, лише з 

допомогою 

вчителя 

знаходить 

потрібну 

інформацію за 

допомогою 

технічних 

приладів і 

пристроїв; 

не виявляє 

бажання та 

ініціативи до 

пошуку 

інформації про 

навколишній 

світ. 

Здійснює з 

допомогою 

вчителя пошук 

інформації про 

навколишній 

світ, зокрема, за 

допомогою 

технічних 

приладів і 

пристроїв; 

виявляє 

ініціативу в 

пошуку 

інформації про 

навколишній 

світ, що викликає 

особистий 

інтерес.  

Знаходить, 

використовує 

технічні прилади 

і пристрої для 

пошуку 

інформації; 

виявляє потребу 

в пізнавальній 

діяльності, 

самостійно 

здобуває 

особисто 

значущу 

інформацію про 

навколишній 

світ. 

Знаходить, 

систематизує 

(згідно з планом) 

інформацію про 

навколишній світ; 

використовує 

технічні прилади і 

пристрої для 

пошуку 

інформації; 

виявляє потребу у 

здобутті нових 

знань про 

навколишній світ, 

оволодінні новими 

знаннями та 

уміннями. 

Знаходить 

і показує 

на карті 

Україну, 

материки, 

океани та 

інші 

об’єкти 

відповідно 

до 

навчально

го 

завдання. 

Розуміє 

інформацію, 

представлену в 

різних формах: у 

вигляді малюнка, 

схеми, графіка, 

тексту, 

презентації тощо. 

Розуміє та 

відтворює 

інформацію у 

вигляді малюнка, 

схеми, графіка, 

тексту, 

презентації тощо. 

Представляє 

інформацію у 

вигляді малюнка, 

схеми, графіка, 

тексту, 

презентації тощо. 

Перетворює 

інформацію в 

іншу форму (текст 

на схему, графік, 

презентацію тощо 

і навпаки). 



Усвідомлен

ня 

розмаїття 

природи, 

взаємозв'язк

ів її 

об'єктів та 

явищ, 

пояснення 

ролі 

природничи

х наук і 

техніки в 

житті 

людини, 

відповідаль

на 

поведінка у 

природі 

Пояснює 

залежність 

життя 

організмів 

від умов 

існування, 

правила 

природоох

оронної 

поведінки, 

дотримуєт

ься цих 

правил. 

Розуміє 

взаємозв'язки між 

об'єктами живої і 

неживої природи, 

діяльністю 

людини і станом 

навколишнього 

світу на 

конкретних 

прикладах. 

Називає 

приклади 

винаходів у 

повсякденному 

житті, 

збереження 

навколишнього 

світу. 

Іноді 

дотримується 

правил поведінки 

в навколишньому 

світі. 

Пояснює 

взаємозв'язки між 

об'єктами живої і 

неживої природи, 

діяльністю 

людини і станом 

навколишнього 

світу на 

конкретних 

прикладах. 

Розуміє 

значущість 

винаходів у 

повсякденному 

житті, збереженні 

навколишнього 

світу. 

Дотримується 

правил поведінки 

в навколишньому 

світі. 

Встановлює 

взаємозв'язки між 

об'єктами живої і 

неживої природи, 

діяльністю 

людини і станом 

навколишнього 

світу, наводить 

приклади. 

Пояснює 

значущість 

винаходів у 

повсякденному 

житті, збереженні 

навколишнього 

світу. 

Складає з 

допомогою 

вчителя правила 

поведінки в 

навколишньому 

світі й 

дотримується їх. 

Діє в 

навколишньому 

світі з 

урахуванням 

взаємозв'язків між 

об'єктами живої і 

неживої природи; 

встановлює 

зв'язки між 

діяльністю 

людини і станом 

навколишнього 

світу. 

Критично оцінює 

винаходи з точки 

зору їх значущості 

в повсякденному 

житті, збереженні 

навколишнього 

світу. 

Складає правила 

поведінки в 

навколишньому 

світі й 

дотримується їх. 

Критичне 

оцінювання 

фактів, 

поєднання 

нового 

досвіду з 

набутим 

раніше і 

його творче 

використан

ня для 

орієнтуван

ня на 

місцевості. 

Орієнтуєть

ся на 

місцевості 

за 

об’єктами 

природи і з 

допомогою 

компасу. 

Ситуативно 

розпізнає 

проблемну 

ситуацію в 

навколишньому 

світі, яка 

потребує 

дослідження. 

Знає назви сторін 

горизонту. 

Розпізнає в 

навколишньому 

світі проблемну 

ситуацію, яка 

потребує 

дослідження, але 

не може 

сформулювати 

гіпотезу, не 

завжди може 

визначати шляхи 

розв'язання 

проблемної 

ситуації. 

Визначає сторони 

горизонту. 

Складає план 

роботи для 

розв'язання 

проблемної 

ситуації в 

навколишньому 

світі, яка 

потребує 

дослідження, 

висуває гіпотези, 

розв'язує 

проблемні 

ситуації у 

співпраці з 

учителем.  

Обирає маршрут 

пересування у 

природничому 

середовищі своєї 

місцевості за 

допомогою 

компасу. 

Досліджує об'єкти 

природи своєї 

місцевості. 

Застосовує 

взаємозв'язок між 

об’єктами живої і 

неживої природи 

для орієнтування 

на місцевості. 

набуті знання, 

власний досвід; 

висуває гіпотези, 

розв'язує 

дослідницькі 

завдання. 

 

Критерії   оцінювання учнів 3-4 класів із соціальної і здоров'язбережувальної, 

громадянської та історичної освітньої галузі 

Результат 

навчання у 

свідоцтві 

досягнень 

Рівні 

Початковий Середній Достатній Високий 

Пояснює, 

від кого 

залежить 

Розпізнає з 

деяким 

утрудненням 

Відтворює модель 

поведінки, яка 

запобігає ризикам 

Демонструє 

свідому поведінку, 

яка запобігає 

Демонструє 

свідомий вибір 

способу 



безпека в 

довкіллі; 

описує 

можливі 

ризики на 

прикладах. 

 

ситуації, які 

несуть ризик 

для життя та 

здоров'я. 

Разом із 

дорослим 

описує 

поведінку, 

яка запобігає 

ризикам для 

життя та 

здоров'я або 

зменшує їх. 

Описує 

ситуації з 

проявами 

неповаги, 

приниження 

та тиску, 

проте 

відчуває 

труднощі з 

розпізнання

м проблеми. 

Розпізнає 

ознаки 

безпечної та 

небезпечної 

ситуації. 

Розуміє, що 

кожне 

рішення має 

наслідки. 

 

для життя та 

здоров'я або 

зменшує їх. 

Розпізнає ситуації 

з проявами 

неповаги, 

приниження та 

тиску, проте 

відчуває труднощі 

з визначенням 

шляхів їх 

розв'язання. 

Пояснює, але з 

деякими 

неточностями, що 

робити в 

небезпечних 

ситуаціях вдома, у 

школі та 

навколишньому 

світі. 

Пояснює наслідки 

своїх рішень. З 

допомогою 

вчителя пропонує 

шляхи вирішення 

проблемних 

ситуацій.  

ризикам для життя 

та здоров'я або 

зменшує їх. 

Аналізує ситуації 

з проявами 

неповаги, 

приниження та 

тиску, висловлює 

власні думки, 

наводить окремі 

приклади. 

Пояснює та 

зіставляє ознаки 

безпечної та 

небезпечної 

ситуації. Розрізняє 

ситуації, у яких 

потребує 

допомоги інших, 

від тих, у яких 

можна зарадити 

власними силами, 

і відповідно діє; 

визначає, до кого і 

як звернутися за 

допомогою; 

самостійно 

обмірковує 

наслідки своїх дій. 

поведінки, яка 

запобігає ризикам 

для життя та 

здоров'я в нових 

нестандартних 

ситуаціях або 

зменшує їх. 

Самостійно або з 

допомогою 

дорослих залежно 

від ризику 

протидіє проявам 

тиску, неповаги та 

приниження щодо 

себе та інших осіб. 

Моделює доцільну 

поведінку в 

небезпечних 

ситуаціях; 

розрізняє ресурси, 

які можна 

використати у разі 

небезпеки; 

прогнозує 

можливі наслідки 

своїх дій (рішень) 

для себе та інших 

осіб. 

Розрізняє 

першочерго

ві та 

другорядні 

потреби, 

пояснює 

важливість 

помірності 

у 

споживанн

я товарів і 

послуг, 

планує 

конкретні 

дії для 

задоволення 

Розуміє 

вплив 

природних 

та 

матеріальни

х ресурсів на 

життя 

людини. 

Розпізнає 

інформацію, 

корисну для 

збереження 

здоров'я. 

Пояснює вплив 

природних та 

матеріальних 

ресурсів на життя 

людини. 

Знаходить 

інформацію, 

корисну для 

збереження 

здоров'я, у різних 

джерелах. 

Пояснює користь 

для здоров'я та 

добробуту людини 

природних та 

матеріальних 

ресурсів. 

Вирізняє та 

визначає 

достовірні 

джерела 

інформації, 

корисної для 

збереження та 

підтримання 

здоров'я. 

Раціонально 

використовує 

наявні природні 

ресурси 

повсякденному 

житті; 

пропонує рішення 

щодо економії 

грошей, 

матеріальних 

цінностей та 

природних 

ресурсів. 

Аналізує 

достовірність 

джерел 



власнпх 

потреб. 

Обґрунтовує вибір 

джерела. 

інформації, 

корисних для 

збереження та 

підтримання 

здоров'я; 

критично оцінює 

вплив реклами на 

вибір товарів та 

послуг. 

Розповідає про 

відомі 

історичні 

події, 

пам’ятки 

природи і 

культури, 

видатних 

людей, у тому 

числі 

винахідників, 

пояснює вплив 

їх діяльності  

на життя 

людей, 

збереження 

довкілля. 

Визначає 

послідовність 

подій, іноді з 

допомогою 

вчителя; 

не завжди 

застосовує 

співвіднесення 

одиниць 

вимірювання 

часу для 

вирішення 

проблемних 

ситуацій. 

Називає 

окремих 

представників 

поколінь у 

своїй родині; 

з допомогою 

вчителя 

розкриває 

зв'язки між 

теперішніми та 

попередніми 

поколіннями в 

родині. 

Називає 1 - 2 

пам'ятки 

культури та 

історичні 

пам'ятки рідної 

місцевості / 

України; 1 - 2 

важливі для 

українців події, 

які вивчалися; 

впізнає 

пам'ятки 

культури та 

історичні 

пам'ятки рідної 

місцевості / 

Визначає 

послідовність подій, 

користуючись 

алгоритмом, наданим 

учителем; 

розпізнає проблемну 

ситуацію, але не може 

розв'язати, 

застосовуючи 

співвіднесення між 

одиницями 

вимірювання часу. 

Розповідає про життя 

попередніх поколінь у 

своїй родині, почасти 

порушуючи 

хронологічну 

послідовність; 

розкриває зв'язки між 

теперішнім та 

попередніми 

поколіннями, у разі 

труднощів звертається 

до вчителя за 

допомогою. 

Називає 3 - 5 пам'яток 

культури та 

історичних пам'яток 

рідної місцевості / 

України, які 

вивчалися; розповідає 

2 - 3 реченнями про 

важливі для українців 

події на основі 

матеріалів підручника. 

Намагається 

використовувати різні 

способи вираження 

уявлення про відомі 

історичні події, 

пам'ятки культури, 

видатних людей 

Визначає 

послідовність подій 

самостійно; застосовує 

співвіднесення між 

одиницями 

вимірювання часу під 

час розв'язання 

проблемних ситуацій 

у співпраці з учителем.  

Висловлює у 

хронологічній 

послідовності власні 

думки про життя 

попередніх поколінь у 

своїй родині; 

розкриває зв'язки між 

теперішнім та 

попередніми 

поколіннями, 

обґрунтовуючи 

окремими прикладами 

з життя; визначає 

спільне та відмінне в 

житті теперішніх 

поколінь із 

попередніми. 

Висловлює власні 

думки про пам'ятки 

культури та історичні 

пам'ятки рідної 

місцевості / України, 

важливі для українців 

події, які вивчалися; 

формулює висновки, 

спираючись на 

матеріали підручника; 

ставить питання на 

усвідомлення впливу 

важливих для 

громадян України 

подій на сучасність. 

Визначає 

послідовність подій, їх 

тривалість та 

віддаленість від 

сьогодення; 

встановлює зв'язки і 

залежності між 

подіями; застосовує 

співвіднесення між 

одиницями 

вимірювання часу під 

час розв'язання 

проблемних ситуацій, 

дослідницьких та 

творчих навчальних 

завдань. 

Вільно висловлює 

власні думки про 

життя попередніх 

поколінь у своїй 

родині, аргументує 

прикладами власні 

відповіді; користується 

більш ніж одним 

джерелом інформації; 

пов'язує зміни в житті 

теперішніх і 

попередніх поколінь, 

відомих у своїй родині, 

із загальним 

історичним 

контекстом, 

спираючись на 

матеріали підручника. 

Вільно висловлює 

власні думки про 

пам'ятки культури та 

історичні пам'ятки 

рідної місцевості / 

України, важливі для 

українців подій, 

виявляє особисту 

позицію щодо них; 



України на 

фото та 

історичні події 

за описом, іноді 

з допомогою 

вчителя. 

Не може 

дібрати 

способи 

вираження 

уявлень про 

відомі історичні 

події, пам'ятки 

культури, 

видатних 

людей. 

(розповідає, 

використовує засоби 

мистецтв тощо). 

Зрозуміло презентує 

свої уявлення про 

відомі історичні події, 

пам'ятки культури, 

видатних людей 

різними способами 

(розповідає, 

використовує засоби 

мистецтв тощо). 

формулює висновки, 

спираючись на 

матеріали підручника 

та додаткових джерел; 

ставить питання на 

розкриття причинно-

наслідкових зв'язків 

між історичними 

подіями та сучасністю. 

Ініціює, за підтримки 

вчителя / бере активну 

участь у проведенні 

виставок учнівських 

малюнків, інсценізації 

історичних подій для 

вираження свого 

ставлення і ставлення 

однокласників до 

відомих історичних 

подій, пам'яток 

культури, видатних 

людей. 

Пояснює свої 

права і 

обов’язки в 

сім’ї, в школі, 

громадських 

місцях; 

аргументован

о визначає 

перевагу 

добрих 

взаємин над 

конфліктами. 

Описує свої 

риси характеру, 

моральні якості 

з допомогою 

вчителя; 

розповідає про 

свої мрії, однак 

має нечіткі 

уявлення про 

те, як їх 

здійснити. 

Називає права 

дитини; 

розпізнає 

випадки 

їхнього 

порушення; з 

допомогою 

вчителя 

визначає 

послідовність 

дій у випадку, 

коли його чи 

інших осіб 

ображають 

та/або 

принижують. 

Погоджується з 

тим, що 

Визначає свої риси 

характеру, моральні 

якості самостійно; 

розповідає про свої 

мрії, планує дії, які 

приведуть до їх 

досягнення, у разі 

труднощів звертається 

до вчителя за 

допомогою. 

Пояснює, чому кожен 

зобов'язаний поважати 

права дитини; 

розпізнає випадки 

їхнього порушення; 

користуючись 

алгоритмом, може 

пояснити, як потрібно 

діяти, коли їх або 

інших осіб ображають 

та/або принижують. 

Дотримується 

поглядів, що важливо 

приймати кожну 

людину як неповторну 

та рівну іншим; не 

завжди знаходить 

приклади, щоб 

проілюструвати 

Пояснює, як 

його/її риси характеру, 

моральні якості 

впливають на 

поведінку в 

різноманітних 

ситуаціях; 

розповідає про свої 

мрії, планує дії, які 

приведуть до їх 

досягнення, та 

визначає необхідні 

ресурси. 

Висловлює власні 

думки про те, що 

права необхідні 

кожній людині для 

гідного існування, 

наводить окремі 

приклади на їх 

підтвердження; 

обґрунтовує свої дії у 

разі, коли його або 

інших осіб ображають 

та/або принижують. 

Висловлює власні 

думки про важливість 

прийняття кожної 

людини як 

Критично оцінює як 

інші люди 

сприймають його/її 

риси характеру, 

моральні якості; 

аналізує, які якості 

йому/їй потрібні для 

здійснення своєї мрії; 

визначає різні варіанти 

дій, які приведуть до 

досягнення мрій, та 

оцінює ризики, 

пов'язані з їх вибором.  

Обґрунтовує 

необхідність 

дотримання прав 

дитини, наводить 

приклади; пояснює, 

що потрібно робити 

іншим дітям у 

ситуаціях, коли їх 

ображають та/або 

принижують. 

Аргументовано 

висловлюється щодо 

важливості прийняття 

кожної людини як 

неповторної та рівної 

іншим; допомагає 



важливо 

приймати 

кожну людину 

як неповторну 

та рівну іншим; 

не завжди 

розпізнає 

ситуації 

некоректного 

спілкування. 

важливість рівності 

між людьми; 

користуючись 

алгоритмом пояснює 

як діяти в ситуації 

некоректного 

спілкування. 

неповторної та рівної 

іншим, наводить 

окремі приклади 

поведінки персонажів 

та життєвих ситуацій 

на їх підтвердження; 

обґрунтовує свої дії у 

разі некоректного 

спілкування. 

іншим зрозуміти, як 

діяти в ситуаціях 

некоректного 

спілкування. 

Моделює 

звернення 

про 

допомогу в 

різні 

служби в 

разі 

небезпечних 

ситуацій, 

пояснює 

можливі 

наслідки на 

свої дії. 

Розпізнає 

ознаки 

безпечної та 

небезпечної 

ситуації. 

Розуміє, що 

кожне 

рішення має 

наслідки. 

Описує, як 

діяти в 

повсякденни

х ситуаціях 

без загрози 

для здоров'я, 

безпеки та 

добробуту; 

відчуває 

труднощі з 

поясненням, 

від чого 

залежить 

безпека 

вдома, у 

школі, 

громадських 

місцях. 

Пояснює, але з 

деякими 

неточностями, що 

робити в 

небезпечних 

ситуаціях вдома, у 

школі та 

навколишньому 

світі. 

Пояснює наслідки 

своїх рішень. З 

допомогою 

вчителя пропонує 

шляхи вирішення 

проблемних 

ситуацій. 

Описує (за 

зразком), як діяти 

в повсякденних 

ситуаціях з 

користю для 

здоров'я, безпеки 

та добробуту; 

пояснює, від чого 

залежить безпека 

вдома, у школі, 

громадських 

місцях; разом з 

учителем моделює 

різні проблемні 

ситуації та шляхи 

їх вирішення. 

Пояснює та 

зіставляє ознаки 

безпечної та 

небезпечної 

ситуації. Розрізняє 

ситуації, у яких 

потребує 

допомоги інших, 

від тих, у яких 

можна зарадити 

власними силами, 

і відповідно діє; 

визначає, до кого і 

як звернутися за 

допомогою; 

самостійно 

обмірковує 

наслідки своїх дій. 

Розв'язує 

проблемну 

ситуацію з 

користю для 

здоров'я, безпеки 

та добробуту; 

дотримується 

правил безпечної 

поведінки у школі, 

вдома, 

громадських 

місцях. 

 

Моделює доцільну 

поведінку в 

небезпечних 

ситуаціях; 

розрізняє ресурси, 

які можна 

використати у разі 

небезпеки; 

прогнозує 

можливі наслідки 

своїх дій (рішень) 

для себе та інших 

осіб. Аналізує, 

класифікую та 

узагальнює знання 

та уміння щодо 

ситуацій, які 

несуть користь 

для здоров'я, 

добробуту та 

безпеки; 

дотримується 

правил безпечної 

поведінки у школі, 

вдома, у 

громадських 

місцях; ділиться 

досвідом з іншими 

людьми. 

Пояснює на 

прикладах, що 

означає бути 

громадянином 

України; 

досліджує 

історію свого 

народу, села. 

міста, рідного 

краю і 

Добирає джерела 

для створення 

родинного дерева з 

допомогою 

вчителя; називає 2 - 

3 традиції і свята у 

своїй родині. 

Погоджується, що 

кожен має 

дотримуватися 

правил у процесі 

взаємодії та 

Добирає джерела для 

створення родинного дерева 

в супроводі вчителя; описує 

традиції і свята у своїй 

родині, ставить запитання 

про традиції та свята своїх 

друзів/однокласників/земляк

ів; розмірковує 

над важливістю традицій. 

Дотримується поглядів, що 

кожен має діяти відповідно 

до правил у процесі взаємодії 

Добирає джерела для 

створення родинного дерева 

у співпраці з учителем; 

описує традиції і свята у 

своїй родині, ставить питань 

про традиції та свята своїх 

друзів/однокласників/земляк

ів, щоб виокремити спільне 

та відмінне; 

висловлює думки про 

важливість традицій, 

Добирає джерела для 

створення родинного дерева 

самостійно; 

вільно висловлює власні 

думки про традиції і свята у 

своїй родині, традиції та 

свята своїх 

друзів/однокласників/земляк

ів, пояснює їхню важливість, 

наводить приклади з життя 

своєї родини. 



презентує 

результати. 

сумлінно 

працювати для 

досягнення 

спільних цілей; 

вибудовує 

доброзичливі 

стосунки з іншими 

в групі; епізодично 

виявляє бажання 

виконувати різні 

ролі під час роботи 

у групі. 

Дотримується 

визначених разом з 

однокласниками 

правил та 

процедури 

вирішення питань, 

які стосуються 

життя класу; не 

може пояснити, як 

власний вибір та дії 

можуть вплинути 

на інших осіб. 

Пояснює, що 

означає бути 

громадянином, 

наводячи приклади, 

подані в 

підручнику; 

називає державні 

свята України та 

переконаний/а у 

важливості їх 

відзначення (День 

Незалежності 

України, День 

Конституції 

України, День 

захисника України, 

День Соборності 

України); знає, що 

Конституція 

України - 

найважливіший 

документ держави. 

Епізодично 

обговорює разом із 

класом бажане 

майбутнє своєї 

школи/громади; 

не завжди розпізнає 

проблеми своєї 

школи/громади; 

епізодично виявляє 

інтерес до корисних 

справ для класу, 

школи. 

та сумлінно працювати для 

досягнення спільних цілей; 

виявляє бажання виконувати 

різні ролі під час роботи у 

групі, не може визначати, у 

яких ролях він/вона працює 

найкраще; допомагає іншим, 

якщо просять. 

Епізодично обговорює з 

однокласниками правила та 

процедури вирішення 

питань, які стосуються життя 

класу; розмірковує над 

можливим впливом 

власного вибору та дій на 

інших осіб, підтверджує свої 

думки прикладами, 

поданими в підручнику. 

Пояснює, що означає бути 

громадянином, наводячи 

приклади, подані в 

підручнику; розуміє 

значущість державних свят 

України та переконаний/а у 

важливості їх відзначення 

(День Незалежності 

України, День Конституції 

України, День захисника 

України, День Соборності 

України); пояснює, що 

Конституція України - 

найважливіший документ 

держави; епізодично виявляє 

бажання знаходити 

інформацію про інші країни 

Європи та світу. 

Обговорює разом із класом 

бажане майбутнє своєї 

школи/громади та 

ідентифікує проблему, яку 

треба для цього вирішити; не 

завжди визначає шляхи 

розв'язання визначеної 

проблеми своєї 

школи/громади; 

епізодично демонструє 

позитивні емоції під час 

корисних справ для класу. 

наводить окремі приклади з 

життя своєї родини. 

Переконує однокласників у 

важливості дотримання 

кожним учасником групи 

правил у процесі взаємодії та 

сумлінній праці для 

досягнення спільних цілей, 

ілюструє думку окремими 

прикладами (із власного 

досвіду, літератури); виконує 

різні ролі під час роботи у 

групі; визначає, у яких ролях 

він/вона у групі працює 

найкраще; працюючи у 

групі, допомагає іншим, 

заохочуючи їх до участі. 

Бере активну участь у 

визначенні правил та 

процедури вирішення 

питань, які стосуються 

життя класу; передбачає 

наслідки своїх дій, порівнює 

з наводить окремі приклади з 

власного досвіду, щоб 

проілюструвати, як його/її 

вибір можуть вплинути на 

інших осіб. 

Висловлює власні думки 

про те, що означає бути 

громадянином України, 

наводить окремі приклади з 

життя на їх підтвердження; 

аргументовано оцінює 

значущість для себе, родини 

державних свят України та 

переконаний/а у важливості 

їх відзначення (День 

Незалежності України, День 

Конституції України, День 

захисника України, День 

Соборності України); 

розмірковує над тим, як 

Конституція України 

впливає на його/її життя і 

життя всіх. 

Переконує однокласників у 

важливості дотримання 

кожним учасником групи 

правил у процесі взаємодії та 

сумлінній праці для 

досягнення спільних цілей, 

ілюструє думку прикладами 

(із власного досвіду, 

літератури); підтримує та 

заохочує інших членів групи 

заради досягнення спільних 

цілей; знаходить можливості 

допомогти іншим та 

переконати їх поділитися 

необхідними знаннями, 

досвідом та вміннями для 

досягнення спільних цілей. 

Обмірковує раніше створені 

правила та процедури 

вирішення питань, які 

стосуються життя класу, та 

за потреби ініціює 

визначення 

нових/додаткових правил; 

аргументує прикладами з 

власного досвіду, як його/її 

вибір може вплинути на 

інших осіб. 

Вільно висловлює власні 

думки про те, що означає 

бути громадянином 

України, аргументує 

прикладами власні відповіді; 

цікавиться історією 

походження державних свят 

України та переконаний/а у 

важливості їх відзначення 

(День Незалежності 

України, День Конституції 

України, День захисника 

України, День Соборності 

України); 

пояснює, як Конституція 

України - найважливіший 

документ держави, впливає 

на його/її життя і життя всіх 

громадян України. 

 



Критерії  оцінювання учнів початкової школи з технологічної освітньої галузі 

Загальні 

результа

ти 

навчанн

я 

Результат 

навчання у 

свідоцтві 

досягнень 

Рівні 

Початковий Середній Достатній Високий 

Втілення 

творчого 

задуму в 

готовий 

виріб 

Планує 

послідовність 

виготовлення 

виробу за власно 

обраними 

технологіями 

обробки 

матеріалів та 

виготовляє 

його. 

Виконує за 

зразком 

технологічні 

операції з 

метою 

виготовлення 

виробу. 

З допомогою 

дорослих 

обирає об'єкт 

праці та 

планує 

послідовність 

технологічних 

операцій під 

час 

виготовлення 

виробу. 

Спільно із 

однокласник

ами обирає 

об'єкт праці 

та прогнозує 

кінцевий 

результат; 

намагається 

спланувати 

послідовніст

ь 

технологічни

х операцій 

під час 

виготовленн

я виробу. 

Обирає 

об'єкт 

праці та 

прогнозує 

кінцевий 

результат 

власної 

діяльності; 

самостійно 

планує 

послідовні

сть 

технологіч

них 

операцій 

під час 

виготовлен

ня виробу. 

Називає 

матеріали та 

технології, за 

допомогою 

яких 

виготовлено 

виріб. 

Спільно з 

дорослими 

добирає 

матеріали та 

технології для 

виготовлення 

виробу. 

Спільно з 

однокласник

ами добирає 

матеріали та 

технології 

для 

виготовленн

я виробу. 

Самостійно 

добирає 

матеріали 

та 

технології 

для 

виготовлен

ня виробу. 

Знає 2 - 3 

технології для 

оздоблення 

готових 

виробів. 

З допомогою 

дорослих 

конструює та 

виготовляє 

виріб з 

готових 

елементів. 

Спільно із 

однокласник

ами 

моделює, 

конструює та 

виготовляє 

виріб з 

готових 

елементів; 

виготовляє 

та оздоблює 

виріб 

відомими 

технологіям

и. 

Моделює, 

конструює 

та 

виготовляє 

виріб з 

готових 

елементів; 

виготовляє 

та 

оздоблює 

виріб 

відомими 

технологія

ми. 

З допомогою дорослих 

представляє результат 

колективної роботи. 

Спільно із 

однокласник

ами 

представляє 

результат 

роботи. 

Представля

є 

одержаний 

результат 

власної або 

колективно



ї діяльності 

та 

намагаєтьс

я оцінити 

його. 

Турбота 

про 

власний 

побут, 

задоволе

ння 

власних 

потреб 

та 

потреб 

тих, хто 

оточує 

Планує та 

виконує трудові 

дії щодо 

самообслуговува

ння, у тому 

числі ремонтує 

книжки, 

пришиває 

ґудзики, сервірує 

стіл. 

Називає 

послідовність 

дій, які 

здійснює у 

побуті. 

Називає 

найпростіші 

побутові 

прилади. 

Спільно із 

дорослими 

складає план 

послідовних 

дій на день у 

власному 

побуті. Із 

допомогою 

дорослих 

використовує 

найпростіші 

побутові 

прилади. 

Планує 

власні дії у 

побуті та 

намагається 

дотримувати

ся плану 

Спільно із 

однокласник

ами 

використову

є 

найпростіші 

побутові 

прилади.. 

Планує та 

виконує дії 

у власному 

побуті. 

Безпечно 

використов

ує 

найпростіш

і прилади у 

побуті; 

Організовує 

робоче місце 

відповідно до 

власних потреб 

і визначених 

завдань, 

дотримується 

безпечних 

прийомів праці. 

Знає правила 

організації 

робочого 

місця. 

Знає правила 

безпечної 

роботи із 

найпростішим

и 

інструментам

и та 

пристосуванн

ями. 

Формулює 

правила 

безпечної 

організації 

робочого 

місця. 

Знає та 

намагається 

застосовувати 

правила 

безпечної 

роботи з 

інструментам

и та 

пристосуванн

ями. 

Організовує 

робоче місце 

відповідно 

до 

визначених 

завдань. 

Спільно із 

однокласник

ами 

використову

є 

інструменти 

та 

пристосуван

ня із 

дотримання

м безпечних 

прийомів 

праці. 

Самостійно 

організовує 

робоче 

місце 

відповідно 

до 

визначених 

потреб та 

завдань. 

Дотримуєт

ься 

безпечних 

прийомів 

праці під 

час 

використан

ня 

інструмент

ів та 

пристосува

нь. 

 


