
Особливості оцінювання результатів навчання учнів з інтегрованого курсу 

"Українська мова та читання" (навчальних предметів мовно-літературної 

освітньої галузі) 

Підсумкове оцінювання у 3-4 класах з української мови та літератури, мови та 

літератури відповідних корінних народів і національних меншин здійснюється за 

результатами виконання діагностувальних робіт, розроблених з урахуванням обов'язкових 

результатів навчання другого циклу Державного стандарту початкової освіти. 

Діагностувальні роботи можуть бути усним чи письмовимии у формі тестових завдань, 

цифровій формі (зокрема тестування в електронному форматі), у вигляді комбінованої 

роботи, практичної роботи, усного опитування тощо. Учитель самостійно визначає, що саме 

підлягає оцінюванню на певному етапі навчання і розробляє завдання для діагностувальної 

роботи або використовує матеріали з інших джерел. Кількість діагностувальних робіт також 

визначається самим учителем, але обов'язково узгоджується з кількістю діагностувальних 

робіт з інших предметів, аби уникнути емоційного перевантаження учнів. 

Рекомендується передбачити діагностувальні роботи у формі комплексного тесту зі 

сталою структурою, завдання якого мають співвідноситися з певними результатами з усіх 

груп загальних результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової 

освіти та відображених у свідоцтві досягнень для третього та четвертого класу відповідно. 

Комплексні тести бажано проводити 4 рази на рік: на 6 - 7 тижнях навчання, на 14 - 15 

тижнях навчання, на 25 - 26 тижнях навчання, на 33 - 34 тижнях навчання. Використання 

комплексних тестів дозволяє об'єктивно відстежувати учнівський поступ і, при цьому, 

зменшити кількість діагностувальних  робіт. 

Комплексні тести виконуються на спеціальних бланках з друкованою основою, 

зберігаються ці бланки в учнівському портфоліо. Інші письмові діагностувальні роботи учні 

виконують у зошитах для діагностувальних  робіт або на окремих аркушах, бланках тощо. 

 

Критерії  оцінювання учнів початкової школи з навчальних предметів (інтегрованих 

курсів) мовно-літературної освітньої галузі 

Результат 

навчання 

у  

свідоцтві 

досягнень 

Рівні 

початковий середній достатній високий 

Аналізує 

сприйняте 

на слух 

висловлюв

ання, 

ставить 

доцільні 

запитання

. 

Погоджується або 

не погоджується з 

висловленими 

поглядами інших 

осіб; копіює чуже 

висловлювання; 

висловлюється з 

допомогою 

вчителя; 

припускається 

помилок під час 

копіювання 

чужого 

висловлювання; 

Висловлює власну 

думку, вибираючи з 

декількох, у разі 

труднощів 

звертається до 

вчителя за 

допомогою; 

відтворює зміст 

почутого; 

здатний/здатна 

уточнювати власне 

висловлювання 

після допомоги 

вчителя; 

Співставляє прослухані 

повідомлення за 

формою та змістом; 

самостійно висловлює 

власне ставлення до 

прослуханого 

повідомлення з 

незначною допомогою 

вчителя; 

частково аналізує зміст 

та форму усного 

повідомлення, 

класифікує, узагальнює 

інформацію; наводить 

Співставляє 

прослухані 

повідомлення за 

формою та 

змістом; 

самостійно 

висловлює власне 

ставлення до 

прослуханого 

повідомлення; 

аналізує зміст та 

форму усного 

повідомлення, 

класифікує, 
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не завжди може 

самостійно 

визначити 

помилки, навіть 

після допомоги 

вчителя; 

відчуває труднощі 

у створенні 

власного 

висловлювання. 

Створює усне 

висловлювання 

за зразком (шаблон 

з опорними 

словами); 

відчуває труднощі 

з використанням 

шаблону, навіть за 

умови детального 

пояснення вчителя; 

не завжди 

використовує 

поширені словесні 

та несловесні 

засоби щодо 

певної 

комунікативної 

ситуації; 

відчуває труднощі 

з виправленням 

помилок та 

внесенням 

коректних 

уточнень у власне 

висловлювання, 

навіть після 

допомоги вчителя; 

не завжди 

розпізнає 

комунікативну 

ситуацію. 

 
 

відчуває труднощі в 

розрізненням 

власної думки та 

думки іншої особи. 

Створює 

висловлювання, 

використовуючи 

словесні (зокрема 

художні) та 

несловесні засоби за 

аналогією; 

діє за алгоритмом, у 

разі труднощів 

звертається до 

вчителя за 

допомогою 

пояснює 

використання 

окремих поширених 

словесних та 

несловесних засобів 

щодо певної 

комунікативної 

ситуації; 

здатний/здатна 

внести коректні 

уточнення у власне 

висловлювання та 

виправити помилки 

після допомоги 

вчителя; 

не завжди добирає 

засоби для 

вираження задуму 

змісту 

висловлювання; 

використовує 

частовживану 

лексику. 

 
 

окремі аргументи щодо 

власних думок, 

використовуючи 

інформацію з усного 

повідомлення; 

здатний/здатна 

уточнювати власне 

висловлювання; 

у співпраці з учителем 

визначає позицію 

співрозмовника, 

погоджується з нею або 

заперечує її. 

Співставляє прослухані 

повідомлення з власним 

досвідом та думками 

інших осіб; 

висловлюється з 

незначною допомогою 

вчителя; 

частково аналізує, 

класифікує, узагальнює; 

наводить окремі 

аргументи щодо 

власних думок, 

використовуючи 

інформацію з усного 

повідомлення, власний 

досвід та думки інших 

осіб; 

здатний/здатна 

уточнювати власне 

висловлювання; 

дотримується 

найважливіших правил 

літературної вимови; 

у співпраці з учителем 

визначає доцільність 

висловлення власних 

поглядів в певній 

комунікативній 

ситуації. 

узагальнює 

інформацію; 

наводить 

аргументи щодо 

власних думок, 

використовуючи 

інформацію з 

усного 

повідомлення, 

власний досвід та 

інші джерела; 

здатний/здатна до 

самостійного 

аналізу помилок у 

висловлюванні 

щодо власного 

ставлення до 

усного 

повідомлення; 

визначає позицію 

співрозмовника, 

погоджується з 

нею або заперечує 

її. 

Співставляє 

прослухані 

повідомлення з 

власним досвідом 

та думками інших 

осіб; 

самостійно 

висловлюється; 

аналізує, 

класифікує, 

узагальнює; 

наводить 

аргументи щодо 

власних думок, 

використовуючи 

інформацію з 

усного 

повідомлення, 

власний досвід та 

думки інших осіб; 

здатний/здатна до 

самостійного 

аналізу власного 

висловлювання; 

дотримується 

найважливіших 

правил 



літературної 

вимови; 

висловлює власні 

погляди з огляду 

на доцільність у 

певній 

комунікативній 

ситуації. 

 
 

Читає 

усвідомлен

о, 

правильно, 

виразно, в 

належном

у темпі 

вголос і 

мовчки. 

Пояснює 

фрагменти 

прочитаного/побач

еного/почутого 

медіатексту; 

ситуативно 

виконує 

елементарні 

завдання на 

розуміння 

медіатексту; 

припускається 

помилок під час 

відтворення змісту 

прочитаного/побач

еного/почутого 

медіатексту; 

відчуває труднощі 

з коригуванням 

власного 

розуміння 

медіатексту, навіть 

після допомоги 

вчителя; 

відчуває труднощі 

із співставленням 

прочитаного/побач

еного/почутого і 

зрозумілого. 

Розрізняє 

персонажів, 

розуміє 

текст/медіатекст 

фрагментарно; 

описує емоційний 

стан персонажів на 

основі шаблону з 

опорними 

словами, потребує 

детального 

кількаразового 

пояснення; 

Розуміє 

текст/медіатекст 

(прочитаний/побаче

ний/почутий) у 

загальних рисах, не 

зважає на деталі; 

розрізняє 

персонажів та 

зв'язки між ними на 

основі наданої 

інструкції або плану; 

описує емоційний 

стан персонажів на 

основі наданої 

інструкції або плану, 

у разі труднощів 

звертається до 

вчителя за 

допомогою; 

відтворює зміст 

прочитаного/побаче

ного/почутого, 

описуючи 

емоційний стан 

персонажів у 

загальних рисах; 

здатний/здатна 

поглибити власне 

розуміння 

емоційного стану 

персонажів після 

допомоги вчителя; 

використовує 

поширені 

(частовживані) 

художні засоби для 

опису емоційного 

стану персонажа, 

але не завжди 

доречно. 
 

Розуміє текст 

(художній, 

інформаційний) 

прочитаний вголос або 

мовчки; 

самостійно виконує 

завдання на розуміння 

прочитаного тексту з 

незначною допомогою 

вчителя; 

частково аналізує зміст 

прочитаного тексту; 

аргументує власну 

думку окремими 

прикладами з 

прочитаного тексту; 

здатний/здатна до 

самостійного аналізу 

помилок у процесі 

читання (пропущені 

слова, наголос, все, що 

призводить до 

неправильного 

сприймання тексту); 

тлумачить інформацію, 

подану в тексті 

засобами візуалізації 

(емотикони, піктограми, 

схеми, таблиці, 

ілюстрації тощо) у 

співпраці з учителем. 

 

 

 

Демонструє розуміння 

тексту, формулюючи 

прямі висновки на 

основі інформації, 

виявленої в тексті, але 

здатний/здатна 

піддавати сумніву 

окремі факти, наявні в 

Розуміє текст 

(художній, 

інформаційний) 

прочитаний вголос 

або мовчки; 

самостійно 

виконує завдання 

на розуміння 

прочитаного 

тексту; 

аналізує, 

класифікує, 

узагальнює зміст 

прочитаного 

тексту; 

аргументує власну 

думку прикладами 

з прочитаного 

тексту; 

здатний/здатна до 

самостійного 

аналізу 

помилок в процесі 

читання 

(пропущені слова, 

наголос, все, що 

призводить до 

неправильного 

сприймання 

тексту) та визначає 

чинники, що 

вплинули на 

допущення 

помилок; регулює 

темп читання; 

тлумачить 

інформацію, 

подану в тексті 

засобами 

візуалізації 

(емотикони, 

піктограми, схеми, 



припускається 

помилок під час 

опису емоційного 

стану персонажів; 

не завжди коригує 

власне розуміння, 

навіть після 

допомоги вчителя; 

відчуває труднощі 

у співвіднесенні 

художніх засобів 

та емоційного 

стану персонажів. 
 

тексті; 

самостійно формулює 

прямі висновки на 

основі інформації, 

виявленої в тексті, 

уточнює факти і 

судження з незначною 

допомогою вчителя; 

аналізує, класифікує, 

пов'язує елементи 

інформації в цілісну 

картину, аргументуючи 

власну думку окремими 

прикладами з 

прочитаного тексту; 

здатний/здатна внести 

уточнення у власні 

висновки щодо 

прочитаного тексту 

(елементи інформації, 

факти і судження); 

у разі сумнівів щодо 

правдивості або 

неправдивості фактів 

визначає у співпраці з 

учителем джерела, за 

якими можна 

перевірити інформацію. 

таблиці, ілюстрації 

тощо). 

 

Демонструє 

розуміння тексту, 

формулюючи 

висновки на основі 

інформації (явної 

та прихованої), 

виявленої в тексті; 

самостійно 

формулює прямі 

висновки на основі 

інформації, 

виявленої в тексті, 

розрізняє факти і 

судження; 

аналізує, 

класифікує, 

пов'язує елементи 

інформації в 

цілісну картину; 

розрізняє факти і 

думки про ці 

факти, 

аргументуючи 

власну думку 

прикладами 

зприкладами з 

прочитаного 

тексту; 

здатний/здатна до 

самостійного 

аналізу 

помилок у власних 

висновках щодо 

прочитаного 

тексту (елементи 

інформації, факти і 

судження); 

у разі сумнівів 

щодо правдивості 

або неправдивості 

фактів визначає 

джерела, за якими 

можна перевірити 

інформацію. 

Зв’язно 

висловлює 

власні 

думки 

щодо 

З допомогою 

вчителя визначає 

на основі 

пропонованих 

варіантів для чого, 

Визначає на основі 

пропонованих 

варіантів для чого, 

кому і як (звук, 

словесні засоби) 

З незначною 

допомогою вчителя 

визначає для чого, кому 

і як (звук, словесні 

Самостійно (під 

опосередкованим 

керівництвом 

вчителя) визначає 

для чого, кому і як 



прочитано

го, усно 

передає 

свої 

враження, 

вподобан 

ня. 

кому і як (звук, 

словесні засоби) 

подана усна 

інформація; 

потребує 

детального 

кількаразового їх 

пояснення; 

припускається 

помилок під час 

визначення цілі, 

ідеї та окремих 

деталей усної 

інформації; 

не завжди може 

самостійно 

визначити 

помилки, навіть 

після допомоги 

вчителя; 

відчуває труднощі 

у співвіднесенні 

цілі, ідеї та деталі 

почутої інформації. 
 

подана усна 

інформація, у разі 

утруднення 

звертається до 

вчителя за 

допомогою; 

обговорює цілі, 

основні ідеї та 

окремі деталі, 

відтворюючи 

почуту інформацію; 

здатний/здатна 

внести уточнення до 

власних відповідей 

після допомоги 

вчителя; 

не завжди визначає 

роль окремих 

деталей усної 

інформації. 
 

засоби) подана усна 

інформація; 

частково аналізує, 

класифікує, узагальнює; 

обговорює цілі, основні 

ідеї та окремі деталі 

усної інформації, 

аргументуючи 

окремими прикладами 

власні відповіді, 

судження; 

здатний/здатна 

самостійно внести 

уточнення до власних 

відповідей; 

враховує прихований 

зміст під час визначення 

цілі, основних ідей 

усної інформації у 

співпраці з учителем.  

 
 

(звук, словесні 

засоби) подана 

усна інформація; 

аналізує, 

класифікує, 

узагальнює; 

обговорює цілі, 

основні ідеї та 

окремі деталі усної 

інформації, 

аргументуючи 

прикладами власні 

відповіді, 

судження; 

здатний/здатна до 

самостійного 

аналізу власних 

відповідей, їх 

коригування та 

уточнення (за 

потреби); 

враховує 

прихований зміст 

під час визначення 

цілі, основних ідей 

усної інформації. 

Переказує 

та 

створює 

тексти, 

бере 

участь у 

діалозі. 

Переказує зміст 

почутого на основі 

плану, піктограм, 

опорних слів тощо 

за 

умови детального 

кількаразового 

пояснення вчителя; 

припускається 

помилок під час 

відтворення змісту 

почутого; 

відчуває труднощі 

у визначенні 

помилок, навіть 

після допомоги 

вчителя; 

не може визначити 

цілісність власного 

переказу. 
 

Переказує, 

відтворюючи зміст 

почутого відповідно 

до мети завдання, у 

разі труднощів 

звертається до 

вчителя за 

допомогою; 

відтворює зміст 

почутого, іноді з 

допомогою вчителя; 

здатний/здатна 

зробити уточнення у 

власний переказ 

після допомоги 

вчителя; 

не завжди може 

використати 

способи фіксації 

виокремленої 

інформації.           
 

З незначною 

допомогою вчителя 

переказує, передаючи 

зміст почутого своїми 

словами, враховує мету 

завдання; 

аналізує, встановлює 

причинно-наслідкові 

зв'язки; 

здатний/здатна внести 

уточнення до власного 

переказу (за потреби); 

спирається на власний 

досвід використання 

способів фіксації 

виокремленої 

інформації. 

 
 

Самостійно 

переказує, 

передаючи зміст 

почутого своїми 

словами, враховує 

мету завдання; 

аналізує, 

встановлює 

причинно-

наслідкові зв'язки, 

узагальнює; 

здатний/здатна до 

самостійного 

аналізу власного 

переказу, його 

коригування та 

уточнення (за 

потреби); 

залежно від мети 

завдання обирає 

або комбінує 

способи фіксації 

виокремленої, 

почутої 

інформації.      
 



Пише 

розбірливо, 

дотримує

ться 

граматичн

их і 

орфографі

чних норм, 

перевіряє і 

редагує 

написане. 

Пише в темпі, що 

дозволяє 

виконання 

завдання лише 

фрагментарно; 

не може виконати 

завдання, навіть з 

допомогою 

вчителя; 

припускається 

помилок під час 

відтворення 

інформації, 

отриманої з різних 

джерел; 

відчуває труднощі 

з коригуванням 

власного запису, 

навіть після 

допомоги вчителя; 

не завжди 

визначає, 

наскільки 

завершений 

власний запис. 

 

Робить ситуативні 

виправлення, може 

правильний запис 

виправляти на 

неправильний; 

не сприймає 

пояснень вчителя 

щодо пошуку 

помилок; 

не дає пояснень 

зробленим 

виправлянням; 

має труднощі з 

пошуком 

неправильних 

записів, навіть 

після допомоги 

вчителя; 

відчуває труднощі 

з розпізнанням 

правильно і 

неправильно 

написаних слів. 

 

Здійснює 

ситуативне 

Пише в 

уповільненому або 

прискореному 

темпі, який 

негативно впливає 

на якість виконання 

завдання; 

пише, виконуючи 

завдання, у разі 

труднощів 

звертається до 

допомогою; 

відчуває труднощі із 

співвідношенням 

власної думки та 

поставленим 

завданням; 

відтворює 

інформацію з різних 

джерел, іноді з 

допомогою вчителя; 

здатний/здатна 

внести коректні 

уточнення і зробити 

виправлення 

помилок після 

допомоги вчителя; 

використовує 

скорочення слів, 

складні для 

подальшого 

тлумачення. 
 

Визначає окремі 

найбільш уживані 

орфограми; 

визначає помилки, у 

разі труднощів 

звертається до 

вчителя за 

допомогою; 

пояснює орфограму, 

відтворюючи 

правило, після 

підказок учителя; 

здатний/здатна 

зробити 

виправлення 

орфографічних 

помилок після 

допомоги вчителя; 

розпізнає наявність 

Пише, свідомо 

враховуючи час на 

виконання завдань 

щодо запису власної 

думки та інформації з 

різних джерел; 

самостійно виконує 

завдання з незначною 

допомогою вчителя; 

самостійно 

відтворюють 

інформацію з різних 

джерел; висловлюють 

власні думки, може 

наводити окремі 

приклади на їх 

підтвердження; 

здатний/здатна внести 

уточнення, виправити 

помилки в письмовій 

роботі самостійно; 

регулює темп письма, 

іноді з допомогою 

вчителя; доречно 

використовує прийняті 

скорочення слів для 

фіксації інформації з 

різних джерел або 

власної думки. 

 

Визначає усі наявні 

орфографічні помилки, 

але піддає сумніву 

правильність і 

завершеність своєї 

роботи; 

самостійно виконує 

роботу з незначною 

допомогою вчителя; 

може надати пояснення 

власного вибору 

написання слів, 

аргументує, наводячи 

окремі приклади; 

здатний/здатна внести 

уточнення, виправити 

помилки в письмовій 

роботі самостійно, 

звертаючись до 

орфографічного 

словника або інших 

довідників 

Пише у власному 

темпі, свідомо 

враховуючи час на 

виконання завдань 

щодо запису 

власної думки та 

інформації з різних 

джерел; 

самостійно 

виконує завдання 

під 

опосередкованим 

керівництвом 

учителя; 

аналізує, 

класифікує, 

узагальнює 

інформацію з 

різних джерел; 

аргументує 

прикладами власні 

думки; 

здатний/здатна до 

самостійного 

аналізу власних 

письмових робіт, 

їх коригування та 

уточнення (за 

потреби). регулює 

темп письма; 

користуються 

різними засобами 

візуалізації 

(емотикони, 

піктограми, схеми, 

таблиці тощо), 

доречно 

використовує 

прийняті 

скорочення слів 

для фіксації 

інформації з різних 

джерел або власної 

думки. 

 

 

 

 

Визначає усі 

наявні 

орфографічні 

помилки; 



редагування 

тексту, може 

правильний запис 

виправляти на 

неправильний; 

не використовує 

надану вчителем 

інструкцію щодо 

редагування 

тексту; 

не розуміє завдань 

редагування тесту; 

має труднощі з 

удосконаленням 

тексту, навіть після 

допомоги вчителя; 

відчуває труднощі 

з розпізнаванням 

елементів тексту, 

що потребують 

редагування. 

 

Створює короткі 

дописи за 

аналогією; 

не використовує 

інструкцію, надану 

вчителем; 

не розуміє 

специфіки онлайн 

спілкування, не 

знає правил 

нетикету; 

утруднюється із 

уточненням 

власного допису, 

навіть після 

допомоги вчителя; 

учень/учениця 

уникає 

обговорення 

власного допису. 

орфограми у слові, 

але для її 

виправлення 

потребує допомоги 

вчителя. 
 

Здійснює часткове 

редагування тексту 

за інструкцією; 

здійснює 

редагування тексту 

за планом 

(інструкцією), що 

надав учитель; 

співвідносить 

внесені правки з 

планом/інструкцією; 

удосконалює текст 

відповідно до мети 

спілкування, 

перевіряє 

грамотність 

написаного після 

допомоги вчителя; 

розпізнає елементи 

тексту, які 

потребують 

редагування, але має 

труднощі з 

прийняттям 

рішення. 
 

Створює короткі 

дописи для 

захищених ресурсів 

за інструкцією або 

планом, наданими 

вчителем, у разі 

труднощів просить 

допомоги вчителя; 

співвідносить 

створений короткий 

допис з інструкцією, 

у разі труднощів 

звертається до 

вчителя за 

допомогою; 

уточнює власний 

допис після 

допомоги вчителя; 

формально реагує 

на коментарі, 

уточнює хід своїх 

міркувань щодо 

перевірки орфограм у 

вчителя. 

 

Здійснює відповідне 

редагування тексту за 

наданою інструкцією з 

незначною допомогою 

учителя; 

аналізує текст 

відповідно до мети 

спілкування, 

аргументує окремі 

уточнення в тексті; 

удосконалює текст 

відповідно до мети 

спілкування, перевіряє 

грамотність написаного, 

користуючись 

словниками та іншими 

довідниками; 

учень/учениця 

розпізнає елементи 

тексту, що потребують 

редагування, але 

сумніваються в 

окремих рішеннях. 

 

Створює допис на 

основі розробленого 

спільно з учителем 

плану; 

самостійно створює 

короткі дописи для 

захищених ресурсів з 

незначною допомогою 

вчителя; 

аналізує ситуацію 

спілкування, 

користується 

правилами нетикету та 

нормами літературної 

мови; 

добирає окремі засоби 

візуалізації (шрифт, 

емотикони, емодзі, 

світлини тощо); 

уточнює власний допис 

на основі зауважень та 

пропозицій, зроблених 

у коментарях під 

учень/учениця діє 

самостійно; 

учень/учениця 

може надати 

пояснення 

власного вибору 

написання слів, 

аргументує, 

наводячи 

приклади; 

здатний/здатна до 

самостійного 

аналізу письмової 

роботи, її 

коригування та 

уточнення; 

здатний/здатна 

надавати допомогу 

іншим щодо 

визначення 

орфограм. 

 

Демонструє 

уміння 

здійснювати 

редагування тексту 

з огляду на 

ситуацію; 

самостійно 

здійснює 

редагування тексту 

під 

опосередкованим 

керівництвом 

учителя; 

аналізує текст 

відповідно до мети 

спілкування, 

аргументує 

потребу уточнень 

у тексті; 

удосконалює текст 

відповідно до мети 

спілкування, 

перевіряє 

грамотність 

написаного; 

учень/учениця 

може надати 

допомогу іншим у 

з'ясуванні мети 

тексту, його 



ставлячи візуальні 

позначки 

дописом; 

підтримує обговорення 

власного допису, не 

відхиляються в 

коментарях від теми. 

відповідності до 

неї та грамотності. 
 

Створює допис на 

основі самостійно 

розробленого 

плану, з 

урахуванням 

ситуації 

спілкування; 

самостійно 

створює короткі 

дописи для 

захищених 

ресурсів; 

аналізує ситуацію 

спілкування, 

користується 

правилами 

нетикету та 

нормами 

літературної мови; 

аргументує вибір 

засобів візуалізації 

(шрифт, 

емотикони, емодзі, 

світлини тощо); 

уточнює власний 

допис за потреби; 

допомагає іншим 

удосконалювати 

свої дописи; 

підтримує 

обговорення 

власного допису, 

не відхиляється від 

теми; відстоює 

власну позицію; за 

потреби додає в 

коментарях 

потрібну 

інформацію. 
 


