
Оцінювання в НУШ 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 НАКАЗ  №1146 від 16.09.20 

 

Про затвердження 
методичних рекомендацій 

щодо оцінювання 
результатів навчання учнів 
третіх і четвертих класів 

Нової української 
школи 

  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1146729-20#Text 

 

 

 

https://nus.org.ua/news/yak-otsinyuvaty-uchniv-3-4-klasiv-nush-

metodychni-rekomendatsiyi/ 
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Визначення основних підходів та орієнтовних 

вимог до оцінювання результатів навчання 

учнів третіх і четвертих класів НУШ 

https://www.youtube.com/watch?v=q0eWbLGpxaI&feature=emb_logo 

 

 

 

Викладання англійської в 3 класі НУШ: вимоги, очікування, матеріали 

https://www.youtube.com/watch?v=q0eWbLGpxaI&feature=emb_logo




Алгоритм діяльності вчителя під час організації 
формувального оцінювання (наказ МОН від 

20.08.2018 № 924). 
 

Педагогічне спостереження, учнівське 
портфоліо, само- та взаємооцінювання 
(наказ МОН № 1154 від 27.08.2019) 



https://www.youtube.com/watch?v=hr5aooAs04c&feature=emb_logo 

 

Webinar "FORMATIVE 

ASSESSMENT in 

Primary School: a new 

trend for 2019/20" 

https://www.youtube.com/watch?v=hr5aooAs04c&feature=emb_logo








Підсумкове оцінювання 



Орієнтовні вимоги до оцінювання 

результатів навчання учнів з 

навчальних предметів та інтегрованих 

курсів 

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 



ІНО 3.1  ІНО 3.2 



СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ 
(примірна форма) 

 
 Ім’я та прізвище учня / учениці   

  
____________ навчальний рік ____________ семестр  

_____ клас 

Додаток 2 
до методичних рекомендацій 



Тематичне оцінювання 



Діагностичні роботи 

усні  
письмові  

тестові завдання  
у цифровій формі  

комбіновані  
практичні 





Яким має бути тест? 

Формат тесту має відображати часту зміну діяльності 
чи тестових завдань, передбачати короткі, «активні» 

завдання в ігровій формі: 
 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. 



Як оцінювати діагностичні роботи 







 
СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ 

(примірна форма) 
_______________________________________________ 

Ім’я та прізвище учня / учениці   
  

____________навчальний рік ____________ семестр  
_____ клас 

  
 

І. Характеристика наскрізних умінь Має 

значні 

успіхи 

Демонструє 

помітний 

прогрес  

Досягає 

результату з 

допомогою 

дорослих 

Потребує 

уваги і 

допомоги 

Виявляє інтерес до читання         

Знаходить у текстах відповіді на свої 

запитання 

        

Осмислює прочитане         

Висловлює свою думку і пояснює її          

Висловлює власну думку письмово         

Аналізує інформацію, отриману з різних 

джерел 

        

Оцінює достовірність інформації         

Ставить цікаві запитання         

Добирає аргументи для обґрунтування власної 

думки  

        

Виявляє творчість у навчальній діяльності         

Пропонує нові ідеї         

Виявляє ініціативність         

Несе відповідальність за свої дії         

Виявляє самостійність у роботі         

Керує своїми емоціями         

Приймає самостійні рішення, оцінюючи 

можливі ризики 

        

Знаходить успішні шляхи вирішення 

проблемних завдань та ситуацій 

        

Доброзичливо ставиться до інших         

Співпрацює з іншими дітьми         

Вирішує конфлікти мирним шляхом         

Бере участь у житті класу         

Дотримується правил поведінки під час уроку, 

гри, відпочинку 

        

Характеристика результатів навчання Рівні 

Високий Достатній Середній Початковий 

Українська мова, мова відповідних корінних народів та національних меншин (мова навчання) 

МОВ1 Взаємодіє з іншими  усно         

МОВ2 Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст         

МОВ3.1 Створює письмові висловлювання         

МОВ3.2 Взаємодіє письмово в онлайн просторі         

МОВ3.3 Знаходить і виправляє орфографічні помилки         

МОВ3.4 Аналізує та редагує власне письмове висловлювання         

МОВ4 Досліджує власне індивідуальне мовлення         

Українська мова як державна, мова національної меншини або корінного народу (мова вивчення) 

УМД1 Взаємодіє з іншими  усно         

УМД2 Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст         

УМД3 Взаємодіє з іншими письмово         

УМД4 Досліджує власне індивідуальне мовлення         

Іноземна мова 

ІНО1 Сприймає іноземну мову на слух         

ІНО2 Читає іноземною мовою         

ІНО3.1 Висловлюється іноземною мовою         

ІНО3.2 Взаємодіє письмово іноземною мовою         

  Математика 

МАО1 Застосовує математику для розв’язання життєвих ситуацій          

МАО2 Розв’язує задачі з використанням різних стратегій         

МАО3 Аналізує дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач, 

критично їх оцінює 

        

МАО4.1 Класифікує, порівнює, узагальнює об’єкти         

МАО4.2 Встановлює кількість об’єктів, позначає результат лічби числом, порівнює числа         

МАО4.3 Здійснює обчислення усно та письмово         

МАО4.4 Орієнтується на площині і в просторі         

МАО4.5 Розпізнає геометричні фігури         

МАО4.6 Будує геометричні фігури, конструює         

МАО4.7 Вимірює величини         

МАО4.8 Працює з таблицями, схемами, графіками, діаграмами 

  

        

Додаток 2 
до методичних рекомендацій 





СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ 
(примірна форма) 

 
 Ім’я та прізвище учня / учениці   

  
____________ навчальний рік ____________ семестр  

_____ клас 



Оцінювання 

результатів 

навчання учнів 



Наказ МОН України № 1096  
від 02.09.2020 р.  

 Про внесення змін до методичних 

 рекомендацій щодо заповнення 

 Класного журналу учнів початкових 

 класів Нової української школи 
 

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/5f5083b492f90273019122.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/5f5083b492f90273019122.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/5f5083b492f90273019122.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/5f5083b492f90273019122.pdf
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/5f5083b492f90273019122.pdf


 

Результати річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації відображаються у свідоцтві 

досягнень, що видається учневі щороку у разі 

переведення його на наступний рік навчання. 



 
Як заповнювати класний 

журнал НУШ ? 
 



За рівнями оцінюється кожне загальне уміння учня, 

набуте з певного навчального 

предмета/інтегрованого курсу.  

Узагальнений рівень не визначається. 

 До журналу записуються лише результати 
підсумкового оцінювання: за І семестр  
 та рік (здійснюється на підставі результатів 
оцінювання за ІІ семестр). 
 Інформація щодо оцінювання у зведеному 
обліку результатів навчання та у свідоцтві 
досягнень має бути тотожною. 

 



Класний журнал 





№ 

п\п   

   № 

п/п 

Дата ЗМІСТ  УРОКУ Завдання 

додому 

 

Дата 

 

Прізвище  

та ім’я учня/ 

учениці  

01 

 

 

 

09 

02 

 

 

 

09 

03 

 

 

 

09 

08 

 

 

 

09 

09 

 

 

 

09 

1 01 

 

09 

Я, моя родина і друзі. Мій друг Впр.6, ст.13 

1 Аврам Ірина                 2 

  

02 

09 

Зовнішність друга. Впр.3, ст.15 

 

2 Балух Сергій   

  

              3 03 

 

09 

Мої однокласники. Впр.3, ст.16 

Вивчити 

пісню 
3 Васюта Олег   

  

н н           

4 Гайдук Іван 

  

  

  

              4 08 

 

09 
5 Денисюк Ольга   

  

              

  

    

  

              5 09 

09 

  

  

    

  

              

 

 

 

Англійська мова   ІІ Облік навчальних досягнень учнів Вчитель Шпак Марія Іванівна 
 





№ 

п\п   

  

       І семестр 

 № 

п/п 

Дата ЗМІСТ  УРОКУ Завдання 

додому 

 

Дата 

 

Прізвище  

та ім’я учня/ 

учениці  

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

ІН
О

 1
 

ІН
О

 2
 

 ІН
О

 3
.1

 

ІН
О

 3
.2

 

46  

12 

 

Тема уроку 

 

Д/з 

1 Аврам Ірина               

  

47 

  

 

12 

 

Тема уроку 

 

Д/з 

2 Балух Сергій   

  

            

  

48  

 

12 

 

Тема уроку      

   

 

Д/з 

3 Васюта Олег   

  

        

  

4 Гайдук Іван 

  

  

  

            

  

1 

 

2 

ІНО 1   Сприймає англійську мову на 

слух 

5 Денисюк Ольга   

  

            

  

  

    

  

            

  

3 ІНО 3.1   

  

    

  

            

  

 

 

 

Англійська мова   ІІ Облік навчальних досягнень учнів Вчитель Шпак Марія Іванівна 
 



Зведений облік результатів 
навчання 





Зведений облік результатів навчання 

  (у кінці журналу)                                 

                                                      Ліва сторінка розвороту 

Англійська мова   

 
№ 

з/п 

  

Дата 
  

 

 

Прізвище та ім’я 

учня/учениці  

 І семестр  

  

ІН
О

 1
 

ІН
О

 2
 

ІН
О

 3
.1

 

ІН
О

 3
.2

 

ІН
О

 1
 

ІН
О

 2
 

ІН
О

 3
.1

 

ІН
О

 3
.2

 

  

    

1 Аврам Ірина В В С В В С Д В      

2 Балух Сергій 

  

В С С С Д Д С С      

3 Васюта Олег 

  

Д Д С Д Д В Д Д      

4  Гайдук Іван 

  

В В С В С В Д С      

5  Денисюк Ольга В В С В Д В Д В      





Наказ МОН  
№1273  

від  
09.10.2019 

 
 

(прописані індекси до 
результатів 

навчання в типових 
освітніх програмах) 



Типова освітня програма , розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 
3-4 клас 



Індекси 

порядковий номер року навчання (класу). У цьому 
разі – четвертий клас. Скорочений буквений запис 
означає освітню галузь. Перша цифра після 
буквеного запису позначає номер змістової лінії в 
освітній програмі, цифри із крапкою (між дефісами) 
– порядковий номер обов’язкового результату 
навчання, окресленого у Стандарті. Остання цифра 
– порядковий номер очікуваного результату 
навчання. 



Діагностичні роботи 







Номер 

завдання 

Рівень 

досягнення 

(В, Д, С, П) 

2 

3,4 

1 

  ІНО 1 розпізнає основний зміст повідомлення у знайомій 

ситуації  

  ІНО 2 розуміє короткі, прості тексти, читаючи їх пофразово, 

розпізнаючи знайомі імена, слова та основні фрази 

 ІНО 3.1 описує свої емоції та емоції співрозмовника  

 ІНО 3.2 використовує сталі вирази для опису предметів та 

явищ, правильно будує речення 

Приклад бланку оцінювання 

діагностичної роботи 
 

Іншомовна освіта 



   
 розпізнає основний зміст усного 
повідомлення у знайомій ситуації  
  
 
 
 розуміє короткі, прості тексти, читаючи їх 
пофразово, розпізнаючи знайомі імена, слова та 
основні фрази 
 
 описує свої емоції та емоції співрозмовника  
  
 
 
 використовує сталі вирази для опису 
предметів та явищ, правильно будує речення 
  
  

 

  
 

ІНО 1 

ІНО 2 

ІНО 3.1 

ІНО 3.2 





      Додаток 1  
      до Стандарту 

  
 ВИМОГИ 

 до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти  
 





________________________________________ 

  
МАО 1 МАО 2 МАО 3 МАО 4 

Авраменко Олександр В В С С 

Вітко Олена С С Д Д 

Гавриленко Тетяна  С Д С С 

Денисова Ольга В С С С 

          

  МАО 1 передає зміст повідомлення за допомогою 

асоціативних схем, таблиць 

  МАО 2 створює есе для висловлювання власних 

поглядів та усної презентації 

 МАО 3 знаходить у тексті відповіді на поставлені 

запитання 
  МАО 4 користується годинником і календарем для 

відстеження та планування подій свого життя 

  МАО 5 читає, знаходить, аналізує, порівнює 

інформацію,подану в таблицях, графіках, на 

схемах, діаграмах 

Математика 

Зразок «Зведений контроль  

діагностичної роботи №4» 
 



   
Математична освітня галузь 

 

передає зміст повідомлення за допомогою асоціативних 

схем, таблиць 

  

створює есе для висловлювання власних поглядів та 

усної презентації 

 

знаходить у тексті відповіді на поставлені запитання 

 

  

користується годинником і календарем для відстеження 

та планування подій свого життя 

 

  

 читає, знаходить, аналізує, порівнює 

інформацію, подану в таблицях, графіках, на схемах, 

діаграмах 

 

  
 

МАО 1 

МАО 2 

МАО 3 

МАО 4 

МАО 5 


