
Особливості оцінювання результатів навчання учнів з навчального предмета 

"Математика" 

Зміст завдань для діагностувальних робіт з математики має розроблятися з урахуванням 

компетентнісного підходу. Такі завдання спрямовані на перевірку володіння учнями: 

• математичною грамотністю, 

• уміння здійснювати системну математичну діяльність, 

• уміння застосовувати математику у конкретних життєвих ситуаціях. 

Діагностувальні роботи можуть бути комбінованими, комплексне розв'язання яких 

передбачатиме виконання конкретних математичних дій: обчислення усно чи письмово, 

розв'язання простих рівнянь, формулювання логічних висновків з математичних припущень, 

виконання простих математичних операцій у символьній формі, складання маршрутів 

реальних чи віртуальних подорожей, зчитування математичної інформації з таблиць, діаграм, 

графіків, схем, аналіз даних тощо). 

Оцінювання відбувається за кожним з умінь, які перевіряються у діагностувальній роботі.  

Критерії  оцінювання учнів 3-4 класів з навчальних предметів математичної освітньої 

галузі 

Результат 

навчання у 

свідоцтві 

досягнень 

Рівні 

Початкови

й 

Середній Достатній Високий 

Аналізує 

текст 

задачі, 

створює за 

потреби 

модель, 

обґрунтов

ує спосіб 

розв’язанн

я, розв’язує 

задачу, 

прогнозує і 

перевіряє 

розв’язок. 

Читає й 

осмислює 

висловлюва

ння, 

запитання, 

завдання, 

об'єкти або 

їх 

зображення 

для 

подальшого 

формування 

математичн

ої моделі 

розв'язання 

життєвої 

ситуації. 

Розуміє зв'язок 

між контекстом 

проблемної 

ситуації й 

представленням 

її математичного 

розв'язання. 

Використовує 

відповідні 

символи, 

формули, 

діаграми і 

стандартні 

моделі для 

розв'язування 

життєвої 

ситуації 

зручним для 

себе способом.  

Пояснює/обґрунтовує/арг

ументує обраний спосіб 

розв'язання задачі, 

розв'язує розв’язує задачі 

і перевіряє розв’язок. 

Читає 

записує 

математи

чні вирази, 

у тому 

числі зі 

змінною, 

знаходить 

їх 

значення; 

розв’язує 

Розрізняє 

початкові 

дані та 

шукані 

результати, 

необхідні 

для 

розв'язання 

проблемної 

ситуації. 

Визначає 

необхідні дані 

для розв'язання 

життєвої 

ситуації, робить 

можливі 

припущення/прог

нози. 

Досліджує 

різні способи 

розв'язання 

виразів, 

рівнянь, 

нерівностей; 

визначає 

найбільш 

раціональнийс

посіб 

розв'язку, 

Обґрунтовує/аргументує/

оцінює обраний спосіб 

розв'язання виразів, 

рівнянь, нерівностей; 

здійснює перевірку 

правильності розв'язання 

математичних виразів, 

виявляє та виправляє 

помилки самостійно або з 

допомогою вчителя. 



рівняння, 

добирає 

розв’язок 

нерівності 

зі змінною. 

робить 

узагальнення 

за 

результатоми 

виконаної 

роботи. 

Читає, 

записує, 

утворює, 

порівнює 

числа, 

визначає 

розрядний 

склад 

числа. 

Порівнює 

числа в 

зазначених 

межах та 

упорядкову

є їх. 

Знає необхідні 

математичні 

символи для 

позначення, 

порівняння та 

упорядкування 

результатів лічби 

об'єктів. 

Використовує 

відповідні 

математичні 

символи для 

представлення 

життєвої 

ситуації. 

Робить необхідні 

узагальнення, 

опираючись на дії з 

доволі великою кількістю 

об'єктів Утворює, 

порівнює числа та чітко 

визначає розрядний склад 

числа. 

Володіє 

навичками 

додавання 

і 

віднімання

, 

множення 

і ділення 

чисел. 

Приблизно 

повідомляє 

результат 

усних та 

письмових 

обчислень 

простих 

прикладів. 

Розуміє й 

використовує 

відомі способи 

обчислень із 

застосуванням 

правил та 

алгоритмів. 

Виконує базові 

арифметичні 

операції із 

використанням 

невеликих або 

зручних для 

оперування 

чисел. 

Пояснює/обґрунтовує/арг

ументує результати та 

виконує вивчені  операції 

із використанням 

арифметичних чисел  в 

усній та письмовій 

формах.  

Розпізнає, 

будує 

геометрич

ні фігури, 

конструює 

об’єкти з 

геометрич

них фігур. 

Знає про 

різні 

математичн

і 

інструменти

, що можуть 

допомогти 

при 

виконанні 

завдання. 

Шукає серед 

заданих 

зображень такі 

фігури складної 

конфігурації, у 

яких можна 

розпізнати відомі 

геометричні 

фігури. 

Використовує 

відомі 

математичні 

інструменти 

для 

розпізнавання 

знайомих 

геометричних 

фігур чи їх 

зображень у 

фігурах 

складної 

конфігурації. 

Пояснює/обґрунтовує/арг

ументує обраний спосіб 

математичного 

розв'язання поставленої 

проблеми. Розпізнає та 

чітко будує геометричні 

фігури, конструює 

об’єкти з геометричних 

фігур. Орієнтується на 

площині та в просторі. 

Знає, як 

створити з 

геометричн

их фігур 

обрану 

конструкці

ю, 

дотримуюч

ись 

інструкції. 

Вміє пояснити 

процес створення 

обраної чи 

заданої 

конструкції з 

відомих 

геометричних 

фігур. 

Відображає 

зв'язки між 

різними 

частинами 

конструкції у 

побудованих 

фігурах 

самостійно або 

завдяки 

інформації, 

отриманої з 

інструкції. 

Перевіряє та визначає, чи 

відповідає 

сконструйована фігура 

вимогам завдання. 



Використ

овує для 

вимірюван

ня величин 

доцільні 

одиниці 

вимірюван

ня, оперує 

величинам

и, 

користуєт

ься 

приладами 

для 

вимірюван

ня. 

Виділяє у 

проблемній 

ситуації 

відомі 

величини, 

якими 

потрібно 

оперувати 

при 

виконанні 

відповідних 

арифметичн

их операцій. 

Зчитує дані 

з таблиць, 

схем, 

графіків, 

діаграм.  

Розробляє план 

дій для 

математичного 

розв'язання 

проблемної 

ситуації. 

Представляє дані 

за допомогою 

таблиць, схем, 

графіків та 

діаграм.  

Чітко знає 

одиниці 

вимірювання. 

Виконує 

математичні 

вимірювання 

найбільш 

зручним для 

себе способом.  

Використовує 

інформацію, 

яка 

представлена в 

різних формах, 

для 

розв'язання 

проблемних 

ситуацій. 

Оцінює обраний спосіб 

виконання проблемної 

ситуації, робить 

відповідні висновки. 

Досліджує різні способи 

розв'язування проблемної 

ситуації, представленої в 

різних формах та вибирає 

оптимальний варіант. 

Вміє оперувати 

величинами 

вимірювання, 

користується приладами 

та різними одиницями 

вимірювання для 

розв'язання 

математичних завдань. 

 


