
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання 
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Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 
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1 

Учень/учениця: 

- може розпізнавати деякі об’єкти вивчення (матеріали, інструменти, 

моделі тощо)  та називати їх на побутовому рівні або з помилками;  

- володіє фрагментарними знаннями з безпеки життєдіяльності;  

- не виконує практичні завдання;  

2 

Учень/учениця: 

- розпізнає незначну частину технологічних об’єктів;  

- частково розпізнає інструменти та обладнання для виконання 

практичних робіт; 

-  має поверхові уявлення про об'єкт вивчення;  

- володіє фрагментарними знаннями з безпеки життєдіяльності; 

- не виконує практичні завдання 

3 

Учень/учениця: 

- має фрагментарні уявлення про навчальний матеріал; 

- з допомогою вчителя виконує елементарні практичні завдання; 

- володіє частковими знаннями з безпеки життєдіяльності; 

- виявляє  здатність  елементарно  висловити думку; 

- виготовлений  проєкт  (виконана  робота) повністю не відповідає якісним 

показникам. 
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4 

Учень/учениця: 

- відтворює окремі відомості та поняття; 

- застосовує самостійно елементарні прийоми роботи інструментом; 

- потребує постійної допомоги учителя під час виконання практичних 

робіт; 

- може здійснювати дрібні порушення правил безпеки життєдіяльності; 

- виготовлений  проєкт  (виконана  робота)  містить  багато  суттєвих 

відхилень  від  установлених  якісних  показників,  проте  можливе  їх 

часткове виправлення. 

5 

Учень/учениця: 

- з допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального 

матеріалу; 

- виконує окремі технологічні операції з недоліками; частково самостійно 

володіє прийомами роботи інструментами; 

- потребує значної  допомоги учителя під час виконання практичних робіт; 

- може періодично здійснювати дрібні порушення правил безпеки 

життєдіяльності, що не призводять до травмування; 

- виготовлений проєкт (виконана робота) містить суттєві відхилення від  

встановлених  якісних  показників,  але  виріб  може  бути використаний  

за  призначенням. 

6 

Учень/учениця: 

- самостійно відтворює частину навчального матеріалу з окремими 

недоліками; 

- виконує більшість технологічних операцій з незначними недоліками; 

- потребує періодичної допомоги учителя під час виконання практичних 

робіт; 

- може інколи здійснювати дрібні порушення правил безпеки 

життєдіяльності, що не призводять до травмування; 



 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

- виготовлений  проєкт  (виконана  робота)  має  окремі  відхилення  від 

якісних показників,  але  виріб  може  бути використаний  за  

призначенням. 
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7 

Учень/учениця: 

- самостійно відтворює основний теоретичний матеріал; 

- виконує  переважну  більшість технологічних  операцій самостійно, але 

з деякими незначними недоліками; 

- інколи потребує допомоги учителя під час виконання практичних робіт; 

- не допускає порушень правил безпеки життєдіяльності; 

- виготовлений  проєкт  (виконана  робота)  достатнього  рівня  якості, але  

має  окремі  відхилення  від  установлених  вимог.   

8 

Учень/учениця: 

- самостійно відтворює більшу частину теоретичного матеріалу; 

- виконує  технологічні  операції самостійно, але з деякими незначними 

недоліками; 

- інколи потребує допомоги учителя під час виконання практичних робіт; 
- не допускає порушень правил безпеки життєдіяльності; 

- виготовлений  проєкт  (виконана  робота)  достатнього  рівня  якості, але  

має  незначні  відхилення  від  установлених  вимог.   

9 

Учень/учениця: 

- самостійно повністю відтворює теоретичний матеріал; 

- самостійно виконує  технологічні  операції; 

- не потребує допомоги учителя під час виконання практичних робіт за 

окремими виключеннями; 
- не допускає порушень правил безпеки життєдіяльності; 

- виготовлений  проєкт  (виконана  робота)  достатнього  рівня  якості, але  

має  мінімальні відхилення  від  установлених  вимог.   
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10 

Учень/учениця: 

- самостійно повністю відтворює теоретичний матеріал та має глибокі 

знання, що частково виходять за необхідні межі навчальної програми; 

- здійснює частковий аналіз навчальної інформації; 

- самостійно правильно виконує  технологічні  операції в  межах 

визначених  норм  часу; 

- не допускає порушень правил безпеки життєдіяльності; 

- бере активну участь в проєктуванні; виготовлений  проєкт  (виконана  

робота)  високого  рівня  якості, але  має  незначні відхилення  від  

установлених  вимог.   

11 

Учень/учениця: 

- володіє гнучкими знаннями і навичками; має глибокі знання, що виходять 

за необхідні межі навчальної програми; 

- здійснює аналіз навчальної інформації та аргументовано використовує їх 

у нестандартних ситуаціях; 

- самостійно правильно виконує  технологічні  операції в  межах 

визначених  норм  часу; 

- не допускає порушень правил безпеки життєдіяльності; 

- переважно самостійно виконує проєктування; виготовлений  проєкт  

(виконана  робота)  високого  рівня  якості, але  має  мінімальні відхилення  

від  установлених  вимог.   
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12 

Учень/учениця: 

- має системні, глибокі, гнучкі знання, що значно виходять за необхідні 

межі навчальної програми; 

- свідомо використовує знання та уміння у нестандартних та  проблемних 

ситуаціях; 

- бездоганно  виконує  всі  прийоми  і  технологічні  операції  в  межах 

визначених  норм  часу; 

- не допускає порушень правил безпеки життєдіяльності; 

- самостійно виконує проєктування; виготовлений  проєкт  (виконана  

робота)  високого  рівня  якості. 

 


