
Критерії  рівневого оцінювання результатів навчання учнів ІІ циклу, 3-4 класів Нової української школи з 

освітніх галузей  

(мовно-літературна, математична, природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, технологічна, 

інформатична, мистецька, фізкультурна) 
 

Характеристика 

результатів навчання  

 у свідоцтві досягнень 

Початковий рівень 

результату навчання 

П 

Середній рівень 

результату навчання 

С 

Достатній рівень 

результату навчання 

Д 

Високий рівень 

результату навчання 

В 

Мовно-літературна освітня галузь 

Українська мова 
Визначає фактичний 

зміст, тему, думку, 

пояснює причинно-

наслідкові зв’язки 

сприйнятого на слух 

висловлення, уточнює 

інформацію, ставить 

доцільні запитання 

 

 

 

 

усвідомлює окремі фрагменти 

змісту твору, припускається 

помилок під час відтворення 

змісту прочитаного; відчуває 

труднощі з самостійним 

визначенням помилок, навіть 

після допомоги вчителя; не 

завжди може розрізнити 

відтворення змісту прочитаного 

та висновки з 

прочитаного; визначає  

фактичний зміст твору з опорою 

на поданий план, пропускає 

фрагменти важливі для цілісного 

розуміння тексту, робить спроби 

формулювати запитання. 

демонструє розуміння 

тексту у загальних рисах, 

не зважає на деталі, 

порушує послідовність 

викладу, не завжди 

виокремлює основну 

інформацію; розрізняє 

персонажів, зв’язки між 

ними та описує їх 

емоційний стан на основі 

наданої інструкції або 

плану, у разі труднощів 

звертається до вчителя за 

допомогою; ставить прості 

запитання за змістом 

прочитаного. 

 

 

демонструє розуміння тексту, 

але здатний/здатна піддавати 

сумніву окремі факти, наявні в 

тексті; самостійно формулює, 

уточнює факти і судження з 

незначною допомогою 

вчителя; аналізує, класифікує, 

пов’язує елементи інформації 

в цілісну картину; зв’язно 

відтворює зміст твору, 

послідовно з елементами 

аргументації поведінки, 

вчинків персонажів, визначає 

його тему та мету, 

припускається помилок щодо 

розуміння причинно-

наслідкових зв’язків. 

демонструє розуміння тексту,  

розрізняє факти і судження; 

аналізує, класифікує, пов’язує 

елементи інформації в цілісну 

картину; аргументує власну 

думку прикладами з 

прочитаного тексту; розрізняє 

персонажів та зв’язки між 

ними; аналізує, класифікує, 

узагальнює зміст прочитаного 

тексту; встановлює 

причинно-наслідкові зв’язки 

в тексті; визначає фактичний 

зміст, тему, думку, ставить 

доцільні запитання. 

Володіє повноцінною 

навчикою читання 

вголос і мовчки 

значну кількість слів читає 

складами, не дотримуючись пауз 

між реченнями, 

припускається багатьох помилок 

на заміну складів, у темпі, 

суттєво нижчому від 

нормативного, частково розуміє 

зміст окремих фактів 

тексту, прочитаного вголос або 

читає переважно плавно, 

цілими  словами, 

припускаючись  овленнєвих 

помилок, розуміє текст 

(художній, медіатекст 

тощо), прочитаний вголос 

або мовчки, у загальних  

рисах, не зважає на деталі; 

виконує завдання на 

читає плавно словами, 

групами слів, розуміє текст  

(художній, інформаційний) 

прочитаний вголос або 

мовчки; самостійно виконує 

завдання на розуміння 

прочитаного тексту з 

незначною допомогою 

вчителя; частково аналізує 

читає правильно з 

дотриманням правил 

літературної вимови, у 

повному обсязі розуміє текст 

(художній, інформаційний) 

прочитаний вголос або 

мовчки; самостійно виконує 

завдання на розуміння 

прочитаного тексту; аналізує, 



мовчки (окремі речення, слова 

тощо); ситуативно виконує 

елементарні завдання на 

розуміння прочитаного 

припускається 

помилок під час відтворення 

змісту прочитаного; не завжди 

може коригувати власне 

розуміння, навіть після допомоги 

вчителя; відчуває труднощі із 

зіставленням прочитаного і 

зрозумілого. 

загальне розуміння 

прочитаного тексту з 

незначною допомогою 

вчителя; відтворюють зміст 

прочитаного в загальних 

рисах (відповідь на 

запитання: хто? що? де? 

коли?); здатний/здатна 

поглибити власне 

розуміння прочитаного 

після допомоги вчителя; 

відчуває труднощі у 

співвіднесенні засобів 

візуалізації зі словесною 

частиною тексту. 

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. 

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, таблиці, ілюстрації 

тощо). 

Аналізує прочитаний 

текст, висловлює й 

обґрунтовує власне 

ставлення щодо 

прочитаного, 

формулює висновки  

демонструє розуміння  

прочитаного, частково 

відтворюючи інформацію з 

нього; ситуативно робить 

висновки з допомогою; розрізняє 

персонажів, розуміє 

текст/медіатекст фрагментарно; 

описує емоційний стан 

персонажів на основі шаблону з 

опорними словами, потребує 

детального кількаразового 

пояснення; припускається 

помилок під час опису 

емоційного стану персонажів; не 

завжди коригує власне 

розуміння, навіть після допомоги 

вчителя.  

демонструє розуміння 

тексту, формулюючи прямі 

висновки на основі 

інструкції, у разі труднощів 

звертається до вчителя за 

допомогою; здатний/здатна 

внести уточнення у власні 

висновки щодо 

прочитаного тексту після 

допомоги вчителя; відчуває 

труднощі в розрізненні суті 

власних висновків з 

висновками, які є в тексті; 
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 

демонструє розуміння тексту, 

формулюючи прямі висновки 

на основі інформації, 

виявленої в тексті, але 

здатний/здатна піддавати 

сумніву окремі факти, наявні в 

тексті; самостійно формулює 

прямі висновки на основі 

інформації, виявленої в тексті, 

уточнює факти і судження з 

незначною допомогою 

вчителя;  аналізує, класифікує, 
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 

демонструє розуміння тексту,  

формулюючи  висновки на 

снові інформації (явної та 

прихованої), виявленої в 

тексті; самостійно формулює 

прямі висновки на основі 

інформації, виявленої в 

тексті, розрізняє факти і 

судження; аналізує, 

класифікує; розрізняє факти і 

думки про ці факти, 

аргументуючи власну думку 

прикладами 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 



звертається до вчителя за 

допомогою; відтворює 

зміст 

прочитаного/побаченого/  

почутого, описуючи 

емоційний стан персонажів 

у загальних рисах; 

здатний/здатна поглибити 

власне розуміння 

емоційного стану 

персонажів після допомоги 

вчителя. 

сумнівів щодо правдивості або 

неправдивості фактів визначає 

у співпраці з учителем 

джерела, за якими можна 

перевірити інформацію; 
розрізняє персонажів та 

зв’язки між ними; тлумачить 

художні засоби та визначає 

їхню роль у тексті/медіатексті 

для відображенні емоційного 

стану персонажа. самостійно 

описує емоційний стан 

персонажів з незначною 

допомогою учителя. 

неправдивості фактів 

визначає джерела, за якими 

можна перевірити 

інформацію; розрізняє  

персонажів та зв’язки між 

ними; тлумачить художні 

засоби та визначає їхню роль 

у тексті/медіатексті для 

відображенні емоційного 

стану персонажа; самостійно 

описує емоційний стан 

персонажів під 

опосередкованим  

керівництвом учителя; 
аргументує власну думку 

прикладами з тексту/ 

медіатексту. 

Переказує усно і 

письмово 

прочитаний/прослухан

ий                                 

твір з дотриманням 

логіки викладу та 

творчим доповненням 

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; залежно від мети 

завдання частково виокремлює та 

фіксує почуту інформацію 

способом, заданим учителем, 

потребує детального 

кількаразового пояснення; 

припускається помилок під час 

фіксації виокремленої 

інформації; відчуває труднощі у 

визначенні помилок, навіть після 

допомоги вчителя; не може 

співвіднести виокремлену 

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; залежно від 

мети завдання фіксує 

виокремлену почуту 

інформацію способом, 

заданим учителем, у разі 

труднощів звертається до 

вчителя за допомогою; 

співвідносить почуту 

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; залежно від мети 

завдання з незначною 

допомогою вчителя фіксує 

виокремлену почуту 

інформацію зручним 

способом; частково аналізує, 

виокремлює, узагальнює 

почуту інформацію; 

аргументує окремими 

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, аналізує, 

виокремлює, узагальнює 

почуту інформацію; ілюструє 

прикладами власні відповіді, 

судження; здатний/здатна до 

самостійного аналізу 

відповідності  виокремленої 



інформацію з метою завдання. інформацію з певними 

критеріями; здатний/здатна 

внести уточнення до 

зафіксованої інформації 

після допомоги вчителя; не 

завжди встановлює. зв’язок 

між фрагментами 

виокремленої інформації. 

 

прикладами власні відповіді, 

судження; здатний/ здатна до 

самостійного коригування та 

уточнення необхідної 

інформації для побудови 

висловлювання (за потреби); 

пов’язує виокремлену почуту 

інформацію з різних джерел у 

цілісну картину у співпраці з 

учителем. 

інформації меті завдання, 

коригування та уточнення (за 

потреби); пов’язує 

виокремлену почуту 

інформацію з різних джерел у 

цілісну картину. 

 

 

Будує зв’язні 

висловлювання 

(розповідь, опис, 

міркування, есе, діалог) 

в усній і письмовій 

формах 

 

  

створює  висловлювання за 

зразком (шаблон з опорними 

словами); відчуває труднощі з 

використанням шаблону, навіть 

за умови детального пояснення 

вчителя; створює тексти різних 

типів і жанрів за зразком 

(шаблон з опорними словами); 

має труднощі з використання 

шаблону, навіть за умови 

детального пояснення учителя; 

не завжди встановлює 

відповідність між типом або 

жанром тексту та його 

структурою; відчуває труднощі із 

внесенням коректних уточнень у 

власний текст та виправленням 

помилок, навіть після допомоги 

вчителя; має труднощі з 

розпізнаванням тексту 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 

створює висловлювання, 

використовуючи словесні 

(зокрема художні) та 

несловесні засоби за 

аналогією; діє за 

алгоритмом; створює 

тексти різних типів і жанрів 

за інструкцією та планом, 

наданими вчителем; діє за 

інструкцією та планом, у 

разі труднощів звертається 

до вчителя за  допомогою; 

пояснює особливості 

текстів різних жанрів і 

типів з допомогою вчителя; 

здатний/здатна внести 

коректні уточнення у 

власний текст та виправити 

помилки після допомоги 

вчителя; 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 

з незначною допомогою 

вчителя створює 

висловлювання,  

використовуючи доречні 

словесні (зокрема художні) та 

несловесні засоби, створює 

спільно з учителем план для 

написання текстів різних типів 

і жанрів; діє за створеним 

планом; 

створює тексти різних типів і 

жанрів з незначною 

допомогою 

вчителя; пояснює особливості 

текстів різних жанрів і типів; 
здатний/здатна самостійно 

внести уточнення у власний 

текст та виправити помилки 

(за потреби); проявляє 

фантазію, спирається на 

власний досвід  наводить 

окремі приклади щодо 

доречності вибору лексико-

стилістичних засобів; 

частково аналізує й оцінює 

відповідність словесних та 

несловесних засобів та змісту 

висловлювання;  аргументує 

вибір окремих мовних засобів 

Створює самостійно 
повноцінне зв’язне 

висловлювання,  тексти 

різних типів і жанрів під 

опосередкованим   

керівництвом учителя; 

аналізує й оцінює 

відповідність структури та 

змісту тексту, 

використовуючи доречні 

словесні (зокрема художні) та 

несловесні засоби; аналізує й 

оцінює відповідність 

словесних та несловесних 

засобів та змісту 

висловлювання; аргументує 

вибір мовних засобів щодо 

певної комунікативної 

ситуації та лексико-

стилістичних засобів; 

здатний/здатна самостійно 

аналізувати засоби побудови 

власного висловлювання, 

коригувати та уточнювати (за 

потреби); проявляє фантазію, 

спирається на власний досвід, 

експериментує з мовними 

засобами під час створення 

власного висловлювання, 



ситуацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

завжди добирає засоби для 

вираження задуму змісту 

висловлювання;   

використовує частовживану 

лексику. 

 

 

 

 

 

щодо певної комунікативної 

ситуації; здатний/здатна 

самостійно внести уточнення 

до власного висловлювання, 

коригувати його; проявляє 

фантазію, спирається на 

власний досвід з використання 

мовних засобів під час 

створення власного 

висловлювання. 

надаючи йому індивідуальних 

рис. 

 

 

 

 

 

 

 

Володіє монологічною 

та діалогічною 

формами мовлення, 

дотримується правил 

культури спілкування 

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 

словесному оформленні; 
погоджується або не 

погоджується з висловленими 

поглядами інших осіб; копіює 

чуже висловлювання; 

висловлюється з допомогою 

вчителя; припускається помилок 

під час копіювання чужого 

висловлювання; не завжди може 

самостійно визначити помилки, 

навіть після допомоги вчителя; 

підтримує діалог,  відповідає на 

елементарні питання, робить 

висловлюється,  

орієнтуючись на надану 

інструкцію, у разі 

труднощів звертається до 

вчителя за допомогою; 

відтворює зміст почутого; 

здатний/здатна уточнювати 

власне висловлювання 

після допомоги вчителя; 

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; 

відчуває труднощі в 

розрізненням власної думки 

та думки іншої особи; 

відчуває труднощі у 

визначенні позиції 

співрозмовника, не 

проявляє гнучкості в 

діалозі; добирає потрібні 

слова, окремі репліки, але 

робить довгі паузи, не 

дотримується правил 

мовленнєвого етикету, 

з незначною допомогою 

вчителя будує послідовний, 

логічно викладений текст, у 

цілому розкриває тему, 

висловлює основну думку, 

вдало добирає лексичні 

засоби, висловлює 

особистісну позицію та 

аргументує її; у співпраці з 

учителем визначає позицію 

співрозмовника, погоджується 

з нею або заперечує її; 
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; 

самостійно будує діалог, 

швидко добирає потрібні 

самостійно створює яскраве, 

оригінальне за думкою та 

оформленням висловлювання 

відповідно до мовленнєвої 

ситуації; повно, вичерпно 

висвітлює тему; аналізує різні 

погляди на той самий 

предмет, добирає переконливі 

аргументи на користь тієї чи 

іншої позиції, використовує 

набуту з різних джерел 

інформацію для розв'язання 

певних життєвих проблем; 
здатний/здатна самостійно 

аналізувати засоби побудови 

власного висловлювання, 

коригувати та уточнювати (за 

потреби); проявляє фантазію, 

спирається на власний досвід, 

експериментує з мовними 

засобами під час створення 

власного висловлювання, 

надаючи йому індивідуальних 

рис; складає глибокий за 

змістом і досконалий за 

формою діалог; структура 

діалогу, мовне оформлення 

його реплік  відповідають 

нормам; демонструє 



спроби формулювати запитання; 

не дотримується правил 

мовленнєвого етикету. 

 

 

 

припускається окремих 

мовних помилок. 

 

 

слова, окремі репліки, але 

робить довгі паузи, чітко 

формує запитання, 

припускається незначних 

мовних помилок; виявляє 

толерантність до 

співрозмовника/співрозмовни

ці. 

 . 

 

 
 

належний рівень мовленнєвої 

культури, уміння чітко 

формулювати думку, 

обґрунтовувати власну 

позицію, висловлювати 

переконливі аргументи, в 

тому числі й із власного 

життєвого досвіду; 

демонструє вміння уважно 

вислухати  співрозмовника/ 

співрозмовницю, виявляє 

стриманість і коректність у 

разі незгоди з думкою 

співрозмовника/співрозмовни

ці, демонструє високу 

культуру спілкування. 

Пише розбірливо, 

дотримується 

граматичних і 

орфографічних норм, 

перевіряє і редагує 

написане 

пише в темпі, що дозволяє 

виконання завдання лише 

фрагментарно; не може виконати 

виконанням завдання, навіть з 

допомогою вчителя; 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 редагування тексту, 

пише в уповільненому або 

прискореному темпі, який 

негативно впливає на якість 

виконання завдання; пише, 

виконуючи завдання, у разі 

труднощів звертається до 

допомогою; 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 

пише розбірливо, свідомо 

враховуючи час на виконання 

завдань щодо запису власної 

думки та інформації з різних 

джерел; самостійно виконує 

завдання з незначною 

допомогою вчителя; 

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 

пише розбірливо 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; 

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; 

учень/учениця діє самостійно; 

учень/учениця може надати 

пояснення власного вибору 



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. 

виправлення 

орфографічних помилок 

після допомоги вчителя; 

розпізнає наявність 

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; перевіряє 

грамотність написаного 

після допомоги вчителя. 

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, уточнює хід 

своїх міркувань щодо 

перевірки орфограм у вчителя; 
здійснює відповідне 
редагування тексту за 

наданою інструкцією з 

незначною допомогою 

учителя.  

написання слів, аргументує, 

наводячи приклади; 

здатний/здатна до 

самостійного аналізу 

письмової роботи, її 

коригування та уточнення; 

здатний/здатна надавати 

допомогу іншим щодо 

визначення орфограм, 

перевіряє грамотність 

написаного; демонструє 

уміння здійснювати 

редагування тексту з огляду 

на ситуацію. 

Досліджує мовні 

одиниці та  явища, 

використовує їх для   

вдосконалення 

мовлення 

відтворює лексичне значення 

слів та фразеологізмів за  

тлумачним словником з 

допомогою вчителя; 

припускається помилок під час 

відтворення значення 

загальновживаних слів та 

фразеологізмів; не завжди 

розуміє лексичне значення слова, 

фразеологізму, наданого у 

словнику; має труднощі з 

розпізнанням лексичного 

значення слова та опису функцій, 

зовнішніх ознак того, що називає 

це слово; створює прості мовні 

ігри, кросворди, ребуси за умови 

наявності шаблону; потребує 

детального  кількаразового їх 

пояснення. 

тлумачить лексичне 

значення відомих слів та 

фразеологізмів, на основі 

інформації отриманої із 

словника, у разі труднощів 

звертається до вчителя за 

допомогою; знає та розуміє 

значення  агальновживаних 

слів та фразеологізмів; 

визначає лексичне значення 

слова, фразеологізму за 

словниками; розпізнає 

відомі та невідомі за 

лексичним значенням 

слова; створює прості мовні 

ігри, кросворди, ребуси за 

аналогією; у разі 

труднощів звертається 

до вчителя за допомогою. 

 

 

 

тлумачить лексичне значення 

слова, фразеологізму; 

самостійно тлумачить 

значення слів з 

урахуванням контексту, 

будови слова з незначною 

допомогою вчителя; аналізує 

значення слів, фразеологізму з 

урахуванням контексту, 

будови слова; аргументує 

окремими прикладами власні 

відповіді, судження; 

перевіряє власне розуміння 

значення слова або 

фразеологізму за словниками, 

уточнює його (за потреби); 

пропонує кілька варіантів 

значення 

слова, фразеологізму, 

орієнтуючись на власний 

активний словник (у разі 

обмеженості контексту або 

тлумачить лексичне значення 

слів, фразеологізмів; 

самостійно тлумачить 

значення слів з урахуванням 

контексту, будови слова, 

аналізує значення слів 

з урахуванням контексту, 

будови слова; класифікує, 

узагальнює; встановлює 

причинно-наслідкові зв’язки; 

аргументує прикладами 

власні 

відповіді, судження; 

перевіряє власне розуміння 

значення 

слова, фразеологізму за 

словниками, уточнює його (за 

потреби); прогнозує, 

пропонує 

кілька варіантів значення 

слова або фразеологізму, 

орієнтуючись на власний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

труднощів у визначенні 

будови слова; експериментує 

зі звуками, словами, фразами з 

метою 

створення мовних ігор; 

самостійно створює прості 

мовні ігри, кросворди, ребуси 

з незначною допомогою 

вчителя. 

активний та пасивний 

словник (у разі обмеженості 

контексту або труднощів у 

визначенні будови слова); 

експериментує зі звуками, 

словами, фразами з метою 

створення мовних ігор; 

самостійно створює прості 

мовні ігри, кросворди, ребуси 

під опосередкованим 

керівництвом учителя. 

Іноземна мова (англійська) 
Сприйняття на слух Здобувач освіти розпізнає на 

слух слова, речення, мовленнєві 

зразки, які звучать в 

уповільненому темпі. 

Здобувач освіти розпізнає 

на слух прості 

речення,фрази,мовленнєві 

зразки у нормальному 

темпі. 

 

Здобувач освіти розуміє 

основний зміст 

текстів,побудованих на 

вивченому 

матеріалі,здогадується 

значення незнайомих слів, 

сприймає більшу частину 

інформації. 

 

Здобувач освіти розуміє 

основний зміст мовлення,яке 

містить певну кількість 

незнайомих слів, сприймає 

всю інформацію. 

 

Читання з розумінням 

іноземною мовою 

Здобувач освіти уміє 

розпізнавати та читати слова, 

словосполучення,прості речення 

на основі матеріалу, що 

вивчався. 

Здобувач освіти уміє читати 

вголос і про себе з 

розумінням основного 

змісту тексти, побудовані 

на вивченому матеріалі. 

Здобувач освіти уміє читати 

тексти з повним розумінням, 

але виявляє труднощі до 

висловлювання власних 

думок, суджень до 

прочитаного. 

Здобувач освіти уміє читати з 

повним розумінням 

тексти,уміє знаходити 

потрібну інформацію,аналізує 

її. 

Говоріння-

висдовлювання  інозем

ною мовою 

Здобувач освіти знає найбільш 

поширені слова, проте не завжди 

адекватно використовує їх у 

мовленні,допускає фонематичні 

помилки. 

 

Здобувач освіти уміє в 

основному розпочинати та 

підтримувати бесіду,дає 

елементарну оціночну 

інформацію. 

Здобувач освіти уміє зв'язно 

висловлюватись відповідно до 

ситуації,малюнка,робити 

повідомлення,передавати 

зміст прочитаного, почутого, 

побаченого. 

 

Здобувач освіти уміє вести 

бесіду,використовуючи 

лексичні одиниці, граматичні 

структури відповідно до 

комунікативних завдань. 

 

Письмо (записує слова, Здобувач освіти записує слова на Здобувач освіти записує Здобувач освіти записує Здобувач освіти  записує 



короткі повідомлення 

на повсякденні теми 

іноземною мовою) 

повсякденні теми. 

 

речення на повсякденні 

теми. 

  

невеликі повідомлення на 

повсякденні теми. 

 

,висловлює свою думку до 

повідомлень на повсякденні 

теми.  

Математична освітна галузь 

Читає, записує, 

утворює, порівнює 

числа, визначає склад 

числа 

відтворює результати лічби  

об’єктів  у  прямому,  а з 

допопогою вчителя, і  в 

зворотному порядку; виконує 

навчальні завдання на рівні 

копіювання зразків після 

детального кількаразового їх 

пояснення учителем; розпізнає  і 

називає об’єкти, про які йдеться 

в завданнях, за наданими 

орієнтирами, називає окремі 

ознаки об’єктів; з допомогою 

вчителя описує окремі зв’язки 

між сусідніми числами,  утворює 

багатоцифрові числа, встановлює 

позиційне значення цифри в 

записі багатоцифрового числа, 

визначає загальну кількость 

розрядних одиниць; 

здатний/здатна записати 

багатоцифрові числа у вигляді 

суми розрядних доданків; знає 

необхідні математичні символи 

для позначення, порівняння та 

упорядкування, проте лише під 

керівництвом вчителя  порівнює 

багатоцифрові числа, встановлює 

відношення рівності та 

нерівності між числовими 

виразами; здатний/здатна 

прочитати і записати дроби, 

порівнює дроби з однаковими 

знаменниками, проте плутає  

суть понять «чисельник» і 

відтворює результати лічби 

об’єктів; уживає в мовленні 

кількісні та порядкові   

числівники;  лічить в  

прямому,  а з допомогою 

вчителя, і зворотному 

порядку, від будь-якого 

числа до вказаного;  

виконує навчальні завдання 

на репродуктивному рівні; з 

допомогою вчителя описує 

зв’язок між сусідніми 

числами,  утворює 

багатоцифрові числа; 

потребує допомоги  при 

встановленні позиційного 

значення цифри в записі 

багатоцифрового числа, 

визначенні загальної 

кількості  розрядних 

одиниць; здатний/здатна 

записати багатоцифрові 

числа у вигляді суми 

розрядних доданків; 

порівняти багатоцифрові 

числа; встановити 

відношення рівності та 

нерівності між числовими 

виразами; читає і записує 

дроби, з допомогою  

пояснює суть понять 

«чисельник» і «знаменник», 

порівнює дроби з 

однаковими знаменниками; 

самостійно відтворює в різних 

видах діяльності результати 

лічби об’єктів; уживає в 

мовленні кількісні та 

порядкові числівники; лічить в 

прямому і зворотному 

порядку, від будь-якого числа 

до вказаного; з незначною 

допомогою вчителя описує 

зв’язок між сусідніми членами 

послідовності або між членом 

та його номером;  утворює 

багатоцифрові числа різними 

способами;   класифікує 

багатоцифрові числа за 

кількістю цифр у їх записі; 

встановлює позиційне 

значення цифри в записі 

багатоцифрового числа; 

визначає загальну кількість 

розрядних одиниць; 

здатний/здатна записати 

багатоцифрові числа у вигляді 

суми розрядних доданків; 

порівняти багатоцифрові 

числа; встановити відношення 

рівності та нерівності між 

числовими виразами; читає і 

записує дроби, пояснює суть 

понять «чисельник» і 

«знаменник», порівнює дроби 

з однаковими знаменниками. 

 

 

відтворює в різних видах 

діяльності ймовірні та 

фактичні результати лічби 

об’єктів, що їх оточують; 

уживає в мовленні кількісні 

та порядкові числівники; 

лічить в прямому і 

зворотному порядку, від 

будь-якого числа до 

вказаного; описує зв’язок між 

сусідніми членами 

послідовності або між членом 

та його номером;  утворює 

багатоцифрові числа різними 

способами;  класифікує 

багатоцифрові числа за 

кількістю цифр у їх записі; 

встановлює позиційне 

значення цифри в записі 

багатоцифрового числа; 

визначає загальну кількість 

розрядних одиниць; записує 

багатоцифрові числа у 

вигляді суми розрядних 

доданків; порівнює 

багатоцифрові числа різними 

способами ; встановлює 

відношення рівності та 

нерівності між числовими 

виразами; читає і записує 

дроби, тлумачить дріб як 

одну або кілька рівних частин 

цілого, пояснює 

суть понять «чисельник» і 



«знаменник»; у разі труднощів 

звертається до вчителя за 

допомогою. 

у разі труднощів 

звертається до вчителя за 

допомогою. 

 

 

 

 

«знаменник», порівнює дроби 

з однаковими знаменниками.  

 

Володіє навичками  

додавання і віднімання, 

множення і ділення 

чисел 

виконує елементарні 

математичні операції після 

детального кількаразового їх 

пояснення вчителем на рівні 

копіювання зразка; розпізнає і 

називає об’єкти, про які йдеться 

в завданнях, за наданими 

орієнтирами; називає окремі 

ознаки об’єктів; співвідносить 

результат виконання завдання із 

зразком; констатує за підказкою 

правильність/  неправильність 

результату. 

 

виконує навчальні завдання 

на репродуктивному рівні 

реалізації навчальної 

діяльності у типових 

навчальних ситуаціях; 

визначає об’єкти про які 

йдеться, називає їх, для 

досягнення результату 

потребує уточнень 

завдання; угруповує 

об’єкти відповідно до 

умови за наданими 

орієнтирами/ уточненнями 

в процесі діалогу з 

учителем; виконує 

найпростіші математичні 

операції на рівні 

копіювання зразка 

виконання після детального 

кількаразового їх 

пояснення вчителем;  

частково коментує способи 

виконання математичних 

операцій. 
 

 

виконує навчальні завдання на 

продуктивному рівні 

реалізації навчальної 

діяльності в аналогічних 

типовим навчальних; 

самостійно усно та письмово 

виконує математичні операції 

з числами; встановлює 

взаємозв’язки між 

арифметичними діями 

додавання і віднімання, 

множення і ділення,   

знаходить значення числового 

виразу, знаходить дріб від 

числа та число за величиною 

його дробу; під керівництвом 

вчителя робить необхідні 

узагальнення, виправляє 

помилки, на які вказує 

вчитель. 
 

 

 

виконує навчальні завдання 

на продуктивно-творчому 

рівні реалізації навчальної 

діяльності у змінених з 

певним ускладненням 

навчальних ситуаціях; 

аналізує способи виконання 

математичних операцій, 

будує алгоритми виконання 

математичних завдань; 

виконує усно та письмово 

обчислення, встановлює 

взаємозв’язки між 

арифметичними діями 

додавання і віднімання, 

множення і ділення,   

знаходить значення 

числового виразу, знаходить 

дріб від числа та число за 

величиною його дробу; 

робить необхідні 

узагальнення, опираючись на 

дії з доволі великою 

кількістю об’єктів, Пояснює/ 

обґрунтовує/ аргументує 

результати розв’язання 

життєвих ситуаціях в усній та 

письмовій формах. 
Читає і записує 

математичні вирази, у 

тому числі зі змінною, 

знаходить їх значення 

читає і записує та знаходить 

значення математичних виразів, 

поданих у текстовій формі, з 

використанням математичних 

символів з допомогою вчителя; 

відчуває труднощі  під час 

читання і запису математичних 

читає і записує математичні 

вирази, подані в текстовій 

формі, з використанням 

математичних символів на 

репродуктивному рівні; під 

керівництвом вчителя 

обґрунтовує, як зміна 

читає і записує математичні 

вирази, подані в текстовій 

формі, з використанням 

математичних символів на 

продуктивному рівні; 

продовжує послідовність та 

знаходить пропущені 

читає і записує математичні 

вирази, подані в текстовій 

формі, з використанням 

математичних символів на 

продуктивно-творчому рівні,  

продовжує послідовність та 

знаходить пропущені 



тверджень з використанням 

буквеної символіки; за умови 

детального кількаразового 

пояснення вчителя обчислює 

вирази зі змінною (змінними) 

при заданому її (їх) числовому 

значенні; коментує окремі 

операції короткими репліками на 

основі пропонованих запитань; 

співвідносить результат 

виконання завдання із зразком; 

констатує за підказкою 

правильність/неправильність 

результату. 

 

одного з компонентів 

впливає на результат 

арифметичної дії; відчуває 

труднощі  під час читання і 

запису математичних 

тверджень з використанням 

буквеної символіки; 

обчислює вирази зі 

змінною (змінними) при 

заданому її (їх) числовому 

значенні; відтворює 

навчальні дії за 

алгоритмом/схемою, 

водночас потребує 

роз’яснень для досягнення 

результату; коментує 

навчальні дії короткими 

реченнями з опорою на 

орієнтири; наводить 

приклади; перевіряє спосіб 

і результат виконання 

завдань за зразком, 

констатує правильність/ 

неправильність результату; 

визначає утруднення/ 

помилки, долає виявлене 

утруднення/виправляє 

помилки з допомогою 

вчителя/однокласників. 

компоненти;  під 

керівництвом вчителя 

обґрунтовує, як зміна одного з 

компонентів впливає на 

результат арифметичної дії; 

читає і записує математичні 

твердження, використовуючи 

буквену символіку; обчислює 

вирази зі змінною (змінними) 

при заданому її (їх) числовому 

значенні; пояснює 

спосіб/способи виконання 

навчальних дій, дотримується 

послідовності пояснення; 

ілюструє розуміння 

прикладами; контролює 

дотримання алгоритму дій, 

перевіряє результати 

виконання завдань 

можливими способами, робить 

висновок про досягнення 

результатів; визначає 

утруднення/помилки, 

знаходить спосіб подолання 

виявленого утруднення за 

наданими орієнтирами,  

самостійно виправляє 

помилки. 

 

компоненти;  обґрунтовує, як 

зміна одного з компонентів 

впливає на результат 

арифметичної дії; читає і 

записує математичні 

твердження, використовуючи 

буквену символіку; обчислює 

вирази зі змінною (змінними) 

при заданому її (їх) 

числовому значенні; 

прогнозує можливий 

результат, 

пропонує/випробовує різні 

способи виконання завдання; 

співвідносить результати 

виконання завдань з 

припущеннями, робить 

висновок про досягнення 

результатів; обґрунтовує 

способи виконання завдань та 

їх результати; аналізує й 

оцінює їх; самостійно 

визначає раціональний 

спосіб/ 

способи подолання 

виявленого утруднення, 

планує подальші навчальні 

дії. 

 

Розв’язує рівняння, 

добирає розв’язок 

нерівності зі змінною 

за умови детального 

кількаразового пояснення 

вчителя розв’язує рівняння та 

нерівності із змінною;  частково 

коментує способи виконання 

математичних операцій; відчуває 

труднощі у визначенні помилок, 

навіть після допомоги вчителя; 

різними видами умінь володіє на 

рівні копіювання зразка 

розв’язує рівняння з однією 

змінною з допомогою 

вчителя, а рівняння,  у яких 

один компонент чи права 

частина є числовим 

виразом за зразком після 

детального кількаразового  

пояснення вчителя; з 

допомогою добирає із 

запропонованих таке 

розв’язує рівняння з однією 

змінною та, з незначною 

допомогою вчителя, рівняння,  

у яких один компонент чи 

права частина є числовим 

виразом, перевіряє чи є дане 

число  коренем рівняння; 

добирає із запропонованих 

таке значення змінної, яке 

задовольняє нерівність; 

розв’язує рівняння з однією 

змінною та рівняння,  у яких 

один компонент чи права 

частина є числовим виразом, 

перевіряє чи є дане число  

коренем рівняння; добирає із 

запропонованих таке 

значення змінної, яке 

задовольняє нерівність; 

перевіряє, чи є дане число 



виконання способу діяльності; 

роботу виконує під 

безпосереднім керівництвом 

учителя.  

значення змінної, яке 

задовольняє нерівність; 

самостійно перевірити, чи є 

дане число розв’язком 

нерівності з однією 

змінною не може.  

перевіряє, чи є дане число 

розв’язком  нерівності з 

однією змінною.  

розв’язком нерівності з 

однією змінною. 

Використовує для 

вимірювання величин 

доцільні одиниці 

вимірювання, оперує 

величинами, 

користується 

приладами для 

вимірювання 

знає та називає різні мірки для 

вимірювання величин довжини, 

маси, температури, часу, 

місткості, вартості; на рівні 

копіювання зразків після 

детального кількоразового 

пояснення вчителя  записує 

результати вимірювання величин 

у відповідних одиницях 

вимірювання; за алгоритмом/ 

схемою перетворює одні одиниці 

величин в інші, порівнює 

іменовані числа, виконує 

арифметичні дії з  іменованими  

числами; перевіряє спосіб і 

результат виконання за зразком, 

констатує за підказкою  

правильність/непрвильність 

результату; долає виявлене 

утруднення з допомогою; знає та 

використовує відомі математичні  

інструменти для розпізнавання 

знайомих геометричних фігур чи 

їх вимірювання; знає про різні 

математичні інструменти, що 

можуть допомогти при виконанні 

завдань для розпізнавання 

знайомих геометричних фігур чи 

їх вимірювання. 

називає різні мірки для 

вимірювання величин 

довжини, маси, 

температури, часу, 

місткості, вартості; записує 

результати вимірювання 

величин у відповідних 

одиницях вимірювання; за 

алгоритмом/схемою з 

допомогою вчителя 

перетворює одні одиниці 

величин в інші, порівнює 

іменовані числа, виконує 

арифметичні дії з  

іменованими  числами; 

перевіряє спосіб і результат 

виконання за зразком, 

констатує правильність/ 

непрвильність результату; 

долає виявлене утруднення 

з допомогою вчителя; знає 

та використовує відомі 

математичні  інструменти 

для розпізнавання знайомих 

геометричних фігур чи їх 

вимірювання на 

репродуктивному рівні. 

 

використовує для 

вимірювання величин 

довжини, маси, температури, 

часу, місткості, вартості різні 

мірки; записує результати 

вимірювання величин у 

відповідних одиницях 

вимірювання; з незначною  

допомогою вчителя 

перетворює одні одиниці 

величин в інші; порівнює 

іменовані числа; перетворює 

іменовані числа, виражені в 

одиницях двох найменувань; 

під керівництвом вчителя  

застосовує співвідношення 

між одиницями вимірювання  

величин під час розв’язування 

практично зорієнтованих 

задач; виконує арифметичні 

дії з  іменованими  числами; 

контролює дотримання 

алгоритму дій, перевіряє 

результати виконання завдань; 

визначає утруднення/помилки, 

знаходить способи їх 

подолання за наданими 

орієнтирами; використовує 

відомі математичні  

інструменти для розпізнавання 

знайомих геометричних фігур 

чи їх вимірювання на 

продуктивному рівні. 

використовує різні мірки для 

вимірювання величин 

довжини, маси, температури, 

часу, місткості, вартості; 

записує результати 

вимірювання величин у 

відповідних одиницях 

вимірювання; перетворює 

одні одиниці величин в інші  

порівнює іменовані числа; 

перетворює іменовані числа, 

виражені в одиницях двох 

найменувань; застосовує 

співвідношення між 

одиницями вимірювання  

величин під час розв’язування 

практично зорієнтованих 

задач; виконує арифметичні 

дії з  іменованими  числами; 

використовує відомі 

математичні  інструменти для 

розпізнавання знайомих 

геометричних фігур чи їх 

зображень у фігурах складної 

конфігурації та вимірювання 

на продуктивно-творчому 

рівні. 



Аналізує текст задачі, 

створює за потреби 

модель, обґрунтовує 

спосіб розв’язування, 

розв’язує задачу,  

прогнозує і перевіряє 

розв’язок 

читає й осмислює 

висловлювання, запитання, 

завдання, об’єкти або їх 

зображення для подальшого 

формування математичної моделі 

розв’язання життєвої ситуації; з 

допомогою вчителя визначає 

необхідні й достатні дані для 

розв’язання проблемної  ситуації; 

за шаблоном обирає спосіб 

представлення інформації (схема, 

таблиця, схематичний рисунок), 

вибудовує план дій (стратегії)  

для  її розв’язування;  виконує 

завдання на рівні копіювання 

зразків після детального 

кількаразового їх пояснення 

учителем; констатує за підказкою 

правильність/  неправильність 

результату. 

 

читає і осмислює різні за 

обсягом та складністю 

фрагменти текстів 

математичного змісту з 

метою створення 

відповідної математичної 

моделі для розв’язання 

проблемної ситуації. 

Розуміє зв’язок між 

контекстом проблемної 

ситуації й представленням 

її математичного 

розв’язання; розрізняє 

початкові дані та шукані 

результати, необхідні для 

розв’язання 

проблемної ситуації; з 

допомогою вчителя обирає 

стратегії розв’язання 

проблемної ситуації; 

перевіряє правильність 

розв’язання, усуває 

помилки, вказані вчителем. 

 

аналізує проблемну ситуацію з 

огляду на можливість 

використання відомих засобів 

добору даних; з не значною 

допомогою вчителя  обирає 

спосіб представлення 

інформації (схема, таблиця, 

схематичний рисунок); 
вибудовує план дій (стратегії)  

для розв’язування проблемних 

ситуацій; досліджує різні 

способи їх розв’язання, 

визначає найбільш 

раціональний, робить 

узагальнення за результатами 

виконаної роботи; знаходить 

помилки в математичних 

обчисленнях, усуває їх, 

виконуючи необхідні дії. 

 

аналізує/пояснює/обґрунтовує

/аргументує обраний спосіб 

розв’язання життєвої 

ситуації; обирає спосіб 

представлення інформації 

(схема, таблиця, схематичний 

рисунок); добирає числові 

дані, необхідні й достатні для 

розв’язання проблемної 

ситуації; прогнозує 

очікуваний результат 

розв’язання проблемної 

ситуації, планує її 

розв’язання, обґрунтовує 

вибір дій; зіставляє 

одержаний результат із 

прогнозованим; демонструє 

нестандартний підхід до 

розв'язування навчальних і 

практично зорієнтованих 

задач; володіє навичками 

самоконтролю, об’єктивно 

оцінює свою роботу. 

Розпізнає, будує 

геометричні фігури, 

конструює об’єкти  з 

геометричних фігур 

розпізнає за істотними ознаками 

геометричні фігури, розпізнає та 

визначає їх елементи  за 

наданими 

орієнтирами/уточненнями;   

називає окремі ознаки об’єктів; 

визначає знайомі геометричні 

фігури на предметах 

навколишнього середовища, 

малюнках; моделює геометричні 

фігури із підручного матеріалу; з 

допомогою вчителя  віднаходить 

серед заданих зображень такі 

фігури складної конфігурації, у 

яких розпізнає відомі 

розпізнає за істотними 

ознаками геометричні 

фігури, прямі й непрямі 

кути; розпізнає та визначає 

елементи геометричних 

фігур за наданими 

орієнтирами/уточненнями в 

процесі діалогу з 

учителем/однокласниками; 

визначає знайомі 

геометричні фігури у на 

предметах навколишнього 

середовища, малюнках; 

моделює геометричні 

фігури із підручного 

розпізнає та класифікує за 

істотними ознаками 

геометричні фігури, прямі й 

непрямі кути; розпізнає та 

визначає їхні елементи; з не 

значною допомогою вчителя  

визначає знайомі геометричні 

фігури у фігурах складної 

конфігурації, на предметах 

навколишнього середовища, 

малюнках; моделює 

геометричні фігури із 

підручного матеріалу;  будує 

площинні фігури (трикутник, 

прямокутник, коло) за 

розпізнає та класифікує за 

істотними ознаками 

геометричні фігури, прямі й 

непрямі кути; розпізнає та 

визначає елементи 

геометричних фігур; визначає 

знайомі геометричні фігури у 

фігурах складної 

конфігурації, на предметах 

навколишнього середовища, 

малюнках; моделює 

геометричні фігури із 

підручного матеріалу;  будує 

площинні фігури (трикутник, 

прямокутник, коло) за 



геометричні фігури; після 

детального кількаразового 

роз’яснення вчителя створює 

різні конструкції за шаблоном, 

короткими репліками коментує 

процес  створення обраної чи 

заданої конструкції з відомих 

геометричних фігур; 

співвідносить результат 

виконання завдання із зразком; 

констатує за підказкою;  

правильність/неправильність 

результату. 

 

 

матеріалу;  віднаходить 

серед заданих зображень 

такі фігури складної 

конфігурації, у яких можна 

розпізнати відомі 

геометричні фігури; вміє  

пояснити процес  створення 

обраної чи заданої 

конструкції з відомих 

геометричних фігур; 

визначає 

утруднення/помилки, долає 

виявлене утруднення з 

допомогою вчителя. 

заданими розмірами; під 

керівництвом вчителя створює 

різні конструкції, поєднуючи 

між собою площинні та 

об’ємні фігури; порівнює 

геометричні фігури (за 

формою, розміром, площею, 

периметром, іншими ознаками 

тощо); відображає зв’язки між 

різними частинами 

конструкції у побудованих 

фігурах самостійно або 

завдяки інформації, отриманої 

з інструкції. 

заданими розмірами; створює 

різні конструкції, поєднуючи 

між собою площинні та 

об’ємні фігури; порівнює 

геометричні фігури (за 

формою, розміром, площею, 

периметром, іншими 

ознаками тощо); пояснює/ 

обґрунтовує/аргументує   

обраний  спосіб 

математичного розв’язання 

поставленої проблеми; 

перевіряє та визначає, чи 

відповідає сконструйована 

фігура вимогам завдання. 

Природнича освітня галузь 

Установлює 

взаємозв’язки між 

об’єктами неживої і 

живої природи, 

розрізняє рукотворні 

об’єкти, виготовлені з 

природних і штучних 

матеріалів 

відтворює готову інформацію 

про навколишній світ; 

встановлює зв’язки між 

об’єктами і  явищами природи,  

діяльністю людини та станом 

навколишнього світу на 

конкретних прикладах з 

допомогою вчителя; не виявляє 

бажання та ініціативи до пошуку 

інформації про навколишній світ; 

називає приклади винаходів у 

повсякденному житті.  

 

 

 

розуміє інформацію про 

навколишній світ; 

встановлює зв’язки між 

об’єктами і  явищами 

природи,  діяльністю 

людини та станом 

навколишнього світу на 

конкретних прикладах 

після пояснення вчителя; 

ідентифікує за чітким 

алгоритмом та зразками 

вивчені матеріали у 

виробах; досліджує спільно 

з вчителем/однокласниками 

властивості матеріалів;  

знає про винаходи, що 

використовуються у 

повсякденному житті, 

збереженні навколишнього 

світу. 

 

 

робить висновки із 

спостережень та досліджень у 

супроводі вчителя щодо 

зв’язків між  об’єктами і 

явищами природи; встановлює 

взаємозв’язки між об’єктами 

живої і неживої природи, 

діяльністю людини і станом  

навколишнього світу; 

висловлює позицію щодо 

зв’язків людини і природи; 

ідентифікує з допомогою 

вчителя вивчені матеріали у 

виробах; досліджує спільно 

властивості матеріалів;  

розуміє значення винаходів у 

повсякденному житті, 

збереженні навколишнього 

світу. 

  

встановлює зв’язки між 

об’єктами і явищами 

природи; 

робить висновки із  

спостережень та досліджень 

разом з учителем або 

самостійно; 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; 

висловлює і аргументує свою 

позицію щодо зв’язків 

людини і природи; 

ідентифікує вивчені 

матеріали у виробах; 

досліджує властивості 

матеріалів;  пояснює значення 

винаходів у повсякденному 



житті, збереженні 

навколишнього світу. 

Описує зміни, які 

відбуваються в 

природі, установлює 

причиново-наслідкові 

зв’язки між ними 

 

  

 

 

 

 

має уявлення як рух нашої 

планети впливає на явища в 

природі  (форма і рухи Землі, 

зміни дня і ночі, нерівномірне 

нагрівання земної поверхні, 

колообіг води, сезонні зміни у 

природі тощо); відтворює 

інформацію про значення води, 

повітря, світла, тепла для 

організмів після кількаразового 

пояснення вчителя; за наданими 

орієнтирами  співвідносить 

рослини і тварин (на 

зображеннях, у колекціях тощо) з 

умовами їх існування; описує 

поведінку тварин за зразком; 

виявляє емоційно-ціннісне  

ставлення до представників 

живої природи, має уявлення як 

піклуватися про них; спостерігає 

і  з допомогою 

вчителя/однокласників  фіксує 

зміни елементів погоди 

(температуру, повітря, вітру, 

хмарності, опадів) з 

використанням малюнків. 

 

 

 

 

 

 

знає як рух нашої планети 

впливає на явища в природі  

(форма і рухи Землі, зміни 

дня і ночі, нерівномірне 

нагрівання земної поверхні, 

колообіг води, сезонні 

зміни у природі тощо); 

розуміє значення води, 

повітря, світла, тепла для 

організмів; з допомогою 

вчителя називає   причини 

пристосування рослин і 

тварин до умов існування в 

різних природних зонах; за 

зразком  співвідносить 

рослини і тварин (на 

зображеннях, у колекціях 

тощо) з умовами їх 

існування; в процесі діалогу 

з вчителем  встановлює 

взаємозв’язки між 

рослинами і тваринами, 

організмами і навколишнім 

середовищем; описує 

поведінку тварин за 

алгоритмом, виявляє 

емоційно-ціннісне  

ставлення до представників 

живої природи, знає як 

піклуватися про них; 
спостерігає сезонні явища у 

природі своєї місцевості, 

називає зміни в неживій і 

живій природі та в 

діяльності людей, які при 

цьому відбуваються; з 

допомогою 

з незначною допомогою 

вчителя пояснює, як рух нашої 

планети впливає на явища в 

природі  (форма і рухи Землі, 

зміни дня і ночі, нерівномірне 

нагрівання земної поверхні, 

колообіг води, сезонні зміни у 

природі тощо); пояснює про 

значення води, повітря, світла, 

тепла для організмів; називає   

частково причини 

пристосування рослин і 

тварин до умов існування в 

різних природних зонах; 

співвідносить рослини і 

тварин (на зображеннях, у 

колекціях тощо) з умовами їх 

існування;  встановлює 

взаємозв’язки між рослинами і 

тваринами, організмами і 

навколишнім середовищем; 

описує поведінку тварин на 

основі отриманої інформації, 

виявляє емоційно-ціннісне 

ставлення до представників 

живої природи, піклується про 

них; знає методи 

передбачення зміни погоди, 

значення прогнозу погоди для 

людей; спостерігає сезонні 

явища у природі своєї 

місцевості,  описує зміни в 

неживій і живій природі та в 

діяльності людей, які при 

цьому відбуваються; робить 

висновок про досягнення 

результатів.  

пояснює, як рух нашої 

планети впливає на явища в 

природі  (форма і рухи Землі, 

зміни дня і ночі, нерівномірне 

нагрівання земної поверхні, 

колообіг води, сезонні зміни у 

природі тощо); пояснює про  

значення води, повітря, 

світла, тепла для організмів,  

причини пристосування 

рослин і тварин до умов 

існування в різних природних 

зонах; співвідносить рослини 

і тварин (на зображеннях, у 

колекціях тощо) з умовами їх 

існування;  моделює 

взаємозв’язки між рослинами 

і тваринами, організмами і 

навколишнім середовищем, 

установлює причинно-

наслідкові зв’язки між ними; 

описує поведінку тварин на 

основі власних спостережень 

та інформації, отриманої з 

додаткових джерел;  виявляє 

емоційно-ціннісне ставлення 

до представників живої 

природи, піклується про них; 

дізнається з різних джерел 

про методи передбачення 

зміни погоди, значення 

прогнозу погоди для людей і 

підтримує дискусію про його 

використання у власному 

житті; спостерігає сезонні 

явища у природі своєї 

місцевості, характеризує 



вчителя/однокласників  

фіксує зміни елементів 

погоди (температуру, 

повітря, вітру, хмарності, 

опадів). 

 

 

 

 

 

зміни в неживій і живій 

природі та в діяльності 

людей, які при цьому 

відбуваються; ділиться своїм 

досвідом з іншими. 

 

 

Обирає обладнання та 

досліджує аб’єкт 

природи за  складеним 

планом, робить 

висновки і презентує їх 

виконує спостереження за 

обраними або запропонованими 

природними явищами  та 

об’єктами в супроводі вчителя, 

розпізнає навчальні моделі; 

ситуативно розпізнає проблемну 

ситуацію в навколишньому світі, 

яка потребує дослідження; 

виявляє та розуміє власні 

помилки у процесі проведення 

спостереження/дослідження,  

після допомоги вчителя;  розуміє  

інформацію, представлену в 

різних формах: у вигляді 

малюнка, схеми, графіка, тексту, 

презентації тощо. 

розуміє мету 

спостереження/дослідженн

я, поставлену  вчителем; 

виконує дії щодо 

спостереження за 

запропонованими  

природними явищами та 

об’єктами за наданим 

алгоритмом, обирає 

відповідне обладнання та  

проводить нескладні 

досліди з допомогою 

дорослого; використовує 

навчальні моделі; вносить 

уточнення, виправляє 

помилки під керівництвом 

вчителя; розпізнає в 

навколишньому 

світі проблемну ситуацію, 

яка потребує дослідження, 

але не може сформулювати 

гіпотезу, не завжди може 

визначати шляхи 

розв’язання проблемної 

ситуації; розуміє та за 

зразком відтворює 

інформацію у вигляді 

малюнка, схеми, графіка, 

тексту, презентації. 

розуміє та пояснює мету 

спостереження/дослідження,  

поставлену  вчителем, 

передбачає можливі 

результати спостережень/ 

досліджень; обирає відповідне 

обладнання; виконує 

спостереження за обраними 

або за пропонованими 

природними явищами та 

об’єктами за загальним 

планом, проводить нескладні 

дослідження, створює 

навчальні моделі; вносить 

коректні уточнення у хід 

проведення спостереження 

/дослідження, виправляє 

помилки у процесі проведення 

спостереження/дослідження 

самостійно; складає план 

роботи для розв’язання 

проблемної ситуації в 

навколишньому світі, яка 

потребує дослідження; 

висуває гіпотези, розв’язує 

проблемні ситуації у співпраці 

з учителем; представляє 

інформацію у вигляді 

малюнка, схеми, графіка, 

тексту, презентації тощо. 

визначає мету 

спостережень/досліджень,  

послідовність кроків під час 

спостереження/експерименту; 

обирає необхідні умови 

проведення дослідження, 

обирає відповідне 

обладнання; проводить  

спостереження за обраними 

або запропонованими  

природними явищами та 

об’єктами, проводить 

дослідження, створює 

навчальні моделі для 

дослідження явищ або 

об’єктів; визначає фактори 

успіху, аналізує помилки, що 

виникають під час  

дослідження, змінює умови 

чи 

послідовність дій під час 

дослідження; обґрунтовує 

способи розв’язання проблем 

та ситуацій в навколишньому 

світі, використовуючи набуті 

знання, власний досвід; 

висуває гіпотези, розв’язує 

дослідницькі завдання; 

перетворює інформацію в 

іншу форму (текст, схему, 



графік, презентацію тощо і 

навпаки). 

Орієнтується на 

місцевості за об’єктами 

природи і з допомогою 

компасу 

має уявлення про поняття 

орієнтування на місцевості та  

визначення сторін горизонту за 

компасом, годинником, Сонцем, 

зірками, місцевими предметами 

після детального кількаразового 

пояснення називає основні 

сторони горизонту; визначає 

сторони за компасом у спільній 

взаємодії з вчителем/ 

однокласниками. 

знає  поняття орієнтування 

на місцевості; має уявлення 

про визначення сторін 

горизонту за компасом, 

годинником, Сонцем, 

зірками, місцевими 

предметами; після 

роз’яснень вчителя та 

спільної взаємодії  називає 

основні та проміжні 

сторони горизонту; з 

допомогою вчителя 

визначає сторони горизонту 

за Сонцем та компасом. 
 

 

розуміє  поняття орієнтування 

на місцевості; знає способи 

орієнтування на місцевості за 

компасом, годинником, 

Сонцем, зірками, місцевими 

предметами; з незначною 

допомогою вчителя називає 

основні та проміжні сторони 

горизонту;  орієнтується на 

місцевості за Сонцем та 

місцевими ознаками; під 

керівництвом вчителя 

визначає сторони горизонту за 

допомогою компаса; пояснює, 

де можна застосувати 

отримані знання.  

характеризує поняття 

орієнтування на місцевості; 

орієнтується на місцевості за 

допомогою компасу, Сонця 

виверження вулканів, роботи 

вітру, годинником, зірками, 

місцевими предметами та  

ознаками тощо; пояснює 

порядок орієнтування на 

місцевості,  рух за азимутом; 

визначає основні та проміжні 

сторони горизонту; 

застосовує знання для 

складання плану, 

орієнтування на місцевості; 

обґрунтовує способи 

застосування отриманих 

знань. 

Знаходить і показує  на 

карті Україну, 

материки, океани та 

інші об’єкти відповідно 

до навчального 

завдання 

 

з допомого вчителя за зразком 

після кількаразового пояснення 

вчителя описуює Україну, 

показуює її на карті; демонструє 

на карті України і називає 

місцевість свого проживання; за 

шаблоном; з допомогою вчителя, 

називає материки, океани, 

намагається  знайти і показати їх 

на карті; дещо знає  про 

різноманітність природи 

материків, мешканців океанів;   

знаходить інформацію із 

запропонованих іншими джерел 

за наданими  орієнтирами; 

відтворює частини 

почутої/побаченої/прочитаної 

інформації усно/за допомогою 

малюнка. 

з допомого вчителя за 

зразком описуює Україну, 

показуює її на карті; 

демонструє на карті 

України і називає 

місцевість свого 

проживання, деякі природні 

ресурси України (водні, 

ґрунтові, корисні копалини, 

рослинні і тваринні), знає їх 

значення для громадян 

нашої держави; розповідає 

про відомі природні об’єкти 

України, своєї місцевості за 

шаблоном; з допомогою 

вчителя називає материки, 

океани, знаходить і показує  

їх на карті; розповідає про 

різноманітність природи 

з незначною допомого вчителя 

описуює Україну, показуює її 

на карті; демонструє на карті 

України і називає місцевість 

свого проживання, природні 

ресурси України (водні, 

ґрунтові, корисні копалини, 

рослинні і тваринні), називає 

їх значення для громадян 

нашої держави; розповідає про 

відомі природні об’єкти 

України, своєї місцевості; 

називає материки, океани; під 

керівництвом вчителя 

знаходить і показує  їх на 

картах; розповідає про 

різноманітність природи 

материків, мешканців океанів, 

дотримуючись вказаної 

описуює Україну, показуює її 

на карті; демонструє на карті 

України і називає місцевість 

свого проживання, природні 

ресурси України (водні, 

ґрунтові, корисні копалини, 

рослинні і тваринні), пояснює 

їх значення для громадян 

нашої держави; розповідає 

про найважливіші природні 

об’єкти України, своєї 

місцевості; називає материки, 

океани; знаходить і показує  

їх на картах; розповідає про 

різноманітність природи 

материків, мешканців 

океанів; добирає інформацію, 

отриману з відомих та 

запропонованих іншими 



 материків, мешканців 

океанів за малюнками, 

схемами, таблицями; 

знаходить інформацію із 

запропонованих іншими 

джерел за допомогою 

вчителя/однокласників. 

послідовності; обирає 

інформацію із запропонованих 

іншими джерел. 

  

джерел. 

Пояснює залежність 

життя організмів від 

умов існування, 

правила 

природоохоронної 

поведінки, 

дотримується цих 

правил 

 

 

 

 

має уявлення про причини 

пристосування організмів до 

умов середовища їх  існування; 

після кількаразового пояснення 

вчителя за наданими орієнтирами 

називає екологічні проблеми 

планети; джерела забруднення 

природи; знаходить інформацію 

у запропонованих джерелах про 

природоохоронні заходи, 

наслідки забруднення водойм, 

повітря, ґрунтів, знищення лісів 

та іншої небезпеки, що 

спричинює діяльністю людини; 

знає правила безпечної поведінки 

у природі (у лісі, на воді тощо); 

констатує за підказкою 

правильність/неправильність 

власної поведінки і поведінки 

інших людей у природі; за 

зразком складає правила 

поведінки в навколишньому; 

знає про сортування сміття на 

паперове, пластикове тощо, іноді 

намагається це робити. 

 

 

 
 

  

знає причину  

пристосування організмів 

до умов середовища їх  

існування; виявляє етичне 

ставлення до організмів в 

навчальних і життєвих 

ситуаціях; з допомогою 

вчителя висловлює свою 

позицію щодо зв’язків 

людини і природи; після 

кількаразового пояснення 

називає екологічні 

проблеми планети, джерела 

забруднення природи; 

наводить деякі приклади 

природоохоронних заходів; 

знає про наслідки 

забруднення водойм, 

повітря, ґрунтів, знищення 

лісів та іншої небезпеки, що 

спричинює діяльністю 

людини; дотримується 

правил безпечної поведінки 

у природі (у лісі, на воді 

тощо); констатує 

правильність/неправильніст

ь власної поведінки і 

поведінки інших людей у 

природі; за алгоритмом 

складає правила поведінки 

в навколишньому; знає про 

сортування сміття на 

розуміє причину  

пристосування організмів до 

умов середовища їх  

існування; знає про значення 

навколишнього середовища 

для організмів, 

різноманітність зв’язків між 

організмами і середовищем; 

виявляє етичне ставлення до 

організмів в навчальних і 

життєвих ситуаціях; 

висловлює свою позицію 

щодо зв’язків людини і 

природи; з незначною 

допомогою вчителя називає 

екологічні проблеми планети, 

джерела забруднення 

природи; наводить приклади 

природоохоронних заходів; 

розуміє наслідки забруднення 

водойм, повітря, ґрунтів, 

знищення лісів та іншої 

небезпеки, що спричинює 

діяльністю людини; під 

керівництвом вчителя виявляє 

факти забруднення довкілля; 

складає правила поведінки в 

навколишньому світі й  

намагається дотримуватися їх; 

розробляє спільно з 

вителем/однокласниками 

шляхи зменшення витрат 

виявляє та описує 

пристосування організмів до 

умов середовища їх  

існування; робить висновок 

про значення навколишнього 

середовища для організмів, 

різноманітність зв’язків між 

організмами і середовищем; 

виявляє етичне ставлення до 

організмів в навчальних і 

життєвих ситуаціях; 

висловлює і аргументує свою 

позицію щодо зв’язків 

людини і природи;  називає 

екологічні проблеми планети, 

джерела забруднення 

природи; наводить приклади 

природоохоронних заходів; 

природоохоронних територій; 

пояснює наслідки 

забруднення водойм, повітря, 

ґрунтів, знищення лісів та 

іншої небезпеки, що 

спричинює діяльністю 

людини; виявляє 

самостійно/у групі факти 

забруднення довкілля, 

пропонує і обґрунтовує власні 

ідеї щодо способів зменшення 

негативного впливу людини 

на природу і відповідально 

діє задля цього; складає 



паперове, пластикове тощо, 

намагається це робити;  

бере опосередковану участь 

в обговоренні проблем  

природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природних ресурсів; сортує 

сміття на паперове, 

пластикове тощо; оцінює свій 

внесок у збереження довкілля 

через ситуації повсякденного 

життя, пов’язані з 

використанням води, 

електроенергії, тепла; 

долучається до проведення   

природоохоронних заходів;  

бере участь в обговоренні 

проблем  природи, ухваленні 

рішень щодо поводження у 

природі без заподіяння їй 

шкоди; висловлює судження 

щодо різноманітності і 

цінності природи України. 
 

 

 

 

 

правила поведінки в 

навколишньому світі й 

дотримується їх; діє у 

довкіллі, не завдаючи шкоди 

природі; пропонує власні 

шляхи зменшення витрат 

природних ресурсів; сортує 

сміття на паперове, 

пластикове тощо і пояснює, 

навіщо це робить; аналізує та 

оцінює свій внесок у 

збереження довкілля, ситуації 

повсякденного життя, 

пов’язані з використанням 

води, електроенергії, тепла; 

долучається до організації і 

проведення  

природоохоронних заходів;  

відповідально ставиться до 

обговорення проблем 

природи, ухваленні рішень 

щодо поводження у природі 

без заподіяння їй шкоди; 

розуміє цінність природи для 

життя людей, залежність 

якості життя людей від стану 

навколишнього середовища. 

Соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична освітні галузі 
Пояснює на прикладах, 

що означає бути 

громадянином 

України; досліджує  

історію свого роду, 

села/міста, рідного 

краю і презентує 

результати 

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 сумлінно працювати 

для досягнення спільних цілей; 

вибудовує доброзичливі 

стосунки з іншими в групі; 

епізодично виявляє бажання 

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/ 

земляків; розмірковує над 

важливістю традицій; 

дотримується поглядів, що 

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/земляків, щоб 

виокремити спільне та 

відмінне; висловлює думки 

про важливість традицій, 

наводить окремі приклади з 

добирає джерела для 

створення родинного дерева 

самостійно; вільно висловлює 

власні думки про традиції і 

свята у своїй родині, традиції 

та свята своїх друзів/ 

однокласників/земляків,  

пояснює їхню важливість, 

наводить приклади  з життя 

своєї родини; переконує 

однокласників у важливості 



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; 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. 

кожен має діяти відповідно 

до правил у процесі 

взаємодії 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; 

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 

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 та  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;   

стверджує, що всі мають 

дотримуватися законів; у 

співпраці з учителем 

знаходить інформацію про 

інші країни Європи та світу, 

дотримання 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; 

розмірковує про роль законів 

у житті; самостійно знаходить 

інформацію про інші країни 

Європи та світу, порівнюючи  

їх з Україною за наданим 

планом або самостійно; 



проблеми своєї школи/ 

громади;  епізодично 

демонструє позитивні 

емоції під час корисних 

справ для класу. 

порівнює  їх з Україною за 

наданим планом; бере активну 

участь у визначенні разом із 

класом бажаного майбутнього  

своєї школи/громади та 

ідентифікує проблему, яку 

треба для цього вирішити; 

шукає причини визначеної 

проблеми своєї 

школи/громади, долучається 

до складання плану щодо її 

вирішення; бере участь у 

вирішенні проблеми своєї 

школи/громади, пояснює 

цінність волонтерства, 

наводить окремі приклади на 

підтвердження думок; 

демонструє позитивні емоції 

під час корисних справ для 

класу, школи. 

обґрунтовує способи 

розв’язання  проблем класу, 

школи, громади, спираючись 

на набуті знання, власний 

досвід; бере участь у 

вирішенні проблеми своєї 

школи/громади, переконує 

інших людей у цінності 

волонтерства, наводить 

приклади на підтвердження 

своїх думок; ініціює, за 

підтримки вчителя, 

проведення корисних справ 

для класу, школи. 

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 

 

 

 

знає про певні відомі історичні 

події, після уточнення завдань 

вчителем. наводить приклади 

деяких історичних пам’яток 

природи і культури; наводить 

певні приклади використання 

людиною природничо-наукових 

знань; має уявлення про машини 

і механізми (транспортні засоби, 

побутові прилади тощо); 

намагається дотримуватися 

основних правил безпечного 

користування електроенергією, 

побутовими пристроями і 

приладами (праска, електрична 

чи газова плита, та ін); знає про 

певні винаходи людства і 

професії, пов’язані з пізнанням 

природи, її використанням і 

знає про відомі історичні 

події, після роз’яснень 

вчителя наводить приклади 

деяких історичних пам’яток 

природи і культури; 

наводить певні приклади 

використання людиною 

природничо-наукових 

знань; має уявлення про 

машини і механізми 

(транспортні засоби, 

побутові прилади тощо); 

спостерігає за роботою 

машин, побутових 

приладів; намагається 

дотримуватися основних 

правил безпечного 

користування 

електроенергією, 

знає про відомі історичні 

події, з незначною допомогою 

вчителя наводить приклади 

історичних пам’яток природи і 

культури; знає місце 

знаходження певних 

культурно-історичних 

пам’яток, місця історичних 

подій та пам’ятки культури 

рідної місцевості; наводить 

певні приклади використання 

людиною природничо-

наукових знань; знає про 

машини і механізми 

(транспортні засоби, побутові 

прилади тощо); знає, як 

властивості матеріалів 

зумовлюють їх використання; 

спостерігає за роботою 

розповідає про відомі 

історичні події, наводить 

приклади історичних 

пам’яток природи і культури 

та інших проявів присутності 

минулого в сьогоденні; знає 

місце знаходження певних 

культурно-історичних 

пам’яток, місця історичних 

подій; описує пам’ятки 

культури рідної місцевості; 

досліджує пам’ятки культури 

та природи своєї місцевості; 
наводить приклади 

використання людиною 

природничо-наукових знань; 

має уявлення про машини і 

механізми (транспортні 

засоби, побутові прилади 



збереженням (фізик, шахтар, 

інженер, природозахисник та 

інші); має уявлення про способи 

повторного використання речей, 

економного використання води, 

електроенергії, зменшення 

витрат тепла в оселі тощо. 

 

побутовими пристроями і 

приладами (праска, 

електрична чи газова 

плита, та ін); знає про 

винаходи людства і 

професії, пов’язані з 

пізнанням природи, її 

використанням і 

збереженням (фізик, 

шахтар, інженер, 

природозахисник та інші); 

наводить приклади зв’язків; 

знає способи повторного 

використання речей, 

економного використання 

води, електроенергії, 

зменшення витрат тепла в 

оселі тощо. 
 

 

машин, побутових приладів; 

дотримується основних 

правил безпечного 

користування 

електроенергією, побутовими 

пристроями і приладами 

(праска, електрична чи газова 

плита, та ін); називає винаходи 

людства і професії, пов’язані з 

пізнанням природи, її 

використанням і збереженням 

(фізик, шахтар, 

інженер, природозахисник та 

інші); пояснює вплив їхніх 

ідей на повсякденне життя та  

збереження довкілля; 

висловлює свою позицію 

щодо зв’язків людини і 

природи; з допомогою 

вчителя/ однокласників 

долучається до 

природоохоронних заходів; 

пояснює способи повторного 

використання речей, 

економного використання 

води, електроенергії, 

зменшення витрат тепла в 

оселі тощо. 

 

тощо); пояснює, як 

властивості матеріалів 

зумовлюють їх використання; 

спостерігає за роботою 

машин, побутових приладів; 

дотримується основних 

правил безпечного 

користування 

електроенергією, побутовими 

пристроями і приладами 

(праска, електрична чи газова 

плита, та ін); розповідає  про 

винаходи людства і професії, 

пов’язані з пізнанням 

природи, її використанням і 

збереженням (фізик, шахтар, 

інженер, природозахисник та 

інші); пояснює вплив їхніх 

ідей на повсякденне життя та 

збереження довкілля; 

висловлює і аргументує свою 

позицію щодо зв’язків 

людини і природи; 
долучається до 

природоохоронних заходів і 

ділиться інформацією про 

них з іншими; пропонує 

способи повторного 

використання речей, 

економного використання 

води, електроенергії, 

зменшення витрат тепла в 

оселі тощо. 

Пояснює свої права і 

обов’язки в сім’ї, 

школі, громадських 

місцях; аргументовано 

визначає перевагу 

добрих взаємин над 

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 

визначає свої риси 

характеру, моральні якості 

самостійно; розповідає про 

свої мрії, планує дії, які 

приведуть до їх досягнення, 

у разі труднощів 

пояснює,  як його/її риси 

характеру, моральні якості 

впливають на поведінку в 

різноманітних ситуаціях; 

розповідає про свої мрії, 

планує дії, які приведуть до їх 

критично оцінює як інші 

люди сприймають його/її 

риси характеру, моральні 

якості; аналізує, які якості 

йому/їй потрібні для 

здійснення своєї мрії; 



конфліктами їхнього порушення; з допомогою 

вчителя визначає послідовність 

дій у випадку, коли його чи 

інших осіб ображають та/або 

принижують; погоджується з 

тим, що важливо приймати 

кожну людину як неповторну та 

рівну іншим; не завжди розпізнає 

ситуації некоректного 

спілкування; описує ситуації з 

проявами неповаги, приниження 

та тиску, проте відчуває 

труднощі 

з розпізнанням проблеми; 

розпізнає прояви справедливості,  

чесності, відповідальності, проте 

відчуває труднощі з описом такої 

поведінки, з наведенням 

прикладів; розпізнає ситуації, 

коли дражнять, цькують, 

утискають чи залякують. 

звертається до вчителя за 

допомогою; пояснює, чому 

кожен зобов’язаний 

поважати права дитини; 

розпізнає випадки їхнього 

порушення; користуючись 

алгоритмом, пояснює, як 

потрібно діяти, коли його/її 

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 важливість 

рівності між людьми; 

користуючись алгоритмом 

пояснює як діяти в ситуації 

некоректного спілкування; 

розпізнає ситуації з 

проявами неповаги, 

приниження та тиску, проте 

відчуває труднощі з 

визначенням шляхів їх 

розв’язання; описує, як 

поводитися етично, 

демонструючи сумлінність, 

справедливість, чесність; 

визначає ситуації, коли 

дражнять, цькують, 

утискають чи залякують як 

проблемну ситуацію, 

пропонує шляхи її 

розв’язання. 

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/її або 

інших осіб ображають та/або 

принижують; висловлює 

власні думки про важливість 

прийняття кожної людини як 

неповторної та рівної іншим, 

наводить окремі приклади 

поведінки персонажів та 

життєвих ситуацій на їх 

підтвердження; обґрунтовує 

свої дії у разі некоректного 

спілкування; аналізує ситуації 

з проявами неповаги, 

приниження та тиску, 

висловлює власні думки, 

наводить окремі приклади; 

наводить приклади дій, що 

можуть захистити від 

ситуацій, де потрібно надавати 

допомогу; демонструє 

сумлінність, справедливість, 

чесність у стандартних 

ситуаціях; обґрунтовує свої дії 

у разі виникнення 

дискримінаційних та 

неетичних ситуацій; складає 

план роботи для розв’язання 

проблемної ситуації, розв’язує 

проблемну ситуацію у 

супроводі вчителя. 

визначає різні варіанти дій, 

які приведуть до досягнення 

мрій, та оцінює  ризики, 

пов’язані з його/її вибором; 

обґрунтовує необхідність  

дотримання прав дитини, 

наводить приклади; пояснює, 

що потрібно робити у 

ситуаціях, коли ображають 

та/або принижують; 

аргументовано 

висловлюється щодо  

важливості прийняття кожної 

людини як неповторної та 

рівної іншим; допомагає 

іншим зрозуміти, як діяти в 

ситуаціях некоректного 

спілкування; самостійно або з 

допомогою дорослих, 

залежно від ризику, протидіє 

проявам 

тиску, неповаги та 

приниження щодо себе та 

інших осіб. Моделює надання 

допомоги собі та іншим у разі 

потреби, спираючись на 

набуті знання, власний 

досвід; 

поводиться етично, 

демонструючи свідомий вибір 

способу дії на користь 

сумлінності, справедливості, 

чесності в нових ситуаціях;  

аналізує та пояснює, що 

робити  у ситуаціях, коли 

тебе дражнять, цькують, 

утискають чи залякують; 

аргументує зусилля на шляху 

до успіху на прикладах 



відомих людей. 

Розрізняє першочергові 

і другорядні потреби, 

пояснює важливість 

помірності у 

споживанні товарів і 

послуг, планує 

конкретні дії для 

задоволення власних 

потреб 

відчуває труднощі з визначенням 

короткострокових та 

довгострокових цілей;  має 

уявлення про певні  дії для 

задоволення власних потреб та 

потреб інших; знаходить 

необхідну інформацію, корисну 

для збереження здоров’я,  у 

запропонованому джерелі за 

наданим  орієнтиром (малюнком, 

ключовим словом); з допомогою 

вчителя/однокласників визначає 

склад продуктів за написами на 

упаковках; має уявлення про 

корисність/шкідливість 

продуктів залежно від їхнього 

складу. 

 

 

ставить короткострокові 

цілі та, з допомогою 

вчителя, планує певні  дії 

для задоволення власних 

потреб та потреб інших, 

знаходить за власною 

ініціативою необхідну 

інформацію, корисну для 

збереження здоров’я,  із 

запропонованих  джерела; 

після уточнення завдань з 

допомогою вчителя 

аналізує запропонований 

раціон харчування, 

визначає склад продуктів за 

написами на упаковках; 

знає про 

корисність/шкідливість 

продуктів залежно від 

їхнього складу. 

прогнозує дії, необхідні для 

досягнення цілей, для 

задоволення власних потреб 

та 

потреб інших, спираючись на 

власний досвід; пояснює 

користь для здоров’я та 

добробуту людини природних 

та матеріальних ресурсів; 

аналізує запропонований 

раціон харчування; з 

незначною допомогою 

вчителя визначає склад 

продуктів за написами на 

упаковках; висловлює 

судження про 

корисність/шкідливість 

продуктів залежно від їхнього 

складу.  

свідомо окреслює власну 

мету на конкретний період 

життя і прогнозує можливі 

ризики; раціонально 

використовує наявні природні 

ресурси в повсякденному 

житті; пропонує рішення 

щодо економії грошей, 

матеріальних цінностей та 

природних ресурсів; аналізує 

запропонований раціон 

харчування (або складає 

власний раціон здорового 

харчування); визначає склад 

продуктів за написами на 

упаковках; висловлює 

судження про корисність/ 

шкідливість продуктів 

залежно від їхнього складу. 

Пояснює, від чого 

залежить безпека в 

довкіллі; описує 

можливі ризики 

поведінки на 

прикладах 

описує, як діяти в повсякденних 

ситуаціях без загрози для 

здоров’я, безпеки та добробуту; 

відчуває труднощі з поясненням, 

від чого залежить безпека вдома, 

у школі, громадських місцях; 

описує зовнішні зміни у 

власному 

тілі, пов’язані з дорослішанням; 

розпізнає з деяким утрудненням 

ситуації, які несуть ризик для 

життя та здоров’я; відчуває 

труднощі у визначенні корисних 

та шкідливих звичок; з 

допомогою дорослого визначає 

чинники негативного впливу на 

здоровий та безпечний спосіб 

життя; разом із дорослим описує 

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; 

визначає продукти та 

послуги, придатні для 

ведення здорового способу 

життя; пояснює зміни у 

своєму тілі 

залежно від фізичного 

стану, настрою, виду 

розв’язує проблемну ситуацію 

з користю для здоров’я, 

безпеки та добробуту; 

дотримується правил 

безпечної поведінки у школі, 

вдома, громадських місцях; 

аналізує зміни у своєму тілі та 

зовнішньому вигляді залежно 

від фізичного стану, настрою, 

виду діяльності, способу 

життя, припускає наслідки 

таких змін; обґрунтовує свій 

вибір щодо здорової 

поведінки, наводить окремі 

приклади; самостійно аналізує 

позитивний і негативний 

вплив 

на вибір здорової та безпечної 

аналізує, класифікує та 

узагальнює знання й 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; 

прогнозує зміни у своєму тілі 

та зовнішньому вигляді 

залежно від фізичного стану, 

настрою, виду діяльності, 

способу життя; самостійно 

наводить приклади дій, що 

можуть захистити в 

ситуаціях, які несуть загрозу 

здоров’ю; прогнозує можливі 



поведінку, яка запобігає ризикам 

для життя та здоров’я або 

зменшує їх. 

діяльності,  способу життя; 

за алгоритмом пояснює 

чинники негативного та 

позитивного впливу на 

здоровий та безпечний 

спосіб життя. Відтворює 

модель поведінки, яка 

запобігає ризикам для 

життя та здоров’я або 

зменшує їх. 

поведінки; демонструє 

свідому 

поведінку, яка запобігає 

ризикам для життя та здоров’я 

або зменшує їх. 

небезпеки, які можуть 

спричинити його дії в 

довкіллі; аналізує власну 

поведінку для запобігання або 

зменшення ризику для життя 

та здоров’я; демонструє 

свідомий вибір способу 

поведінки, яка запобігає 

ризикам для життя та 

здоров’я в нових 

нестандартних ситуаціях або 

зменшує їх. 

Моделює звернення по 

допомогу в різні 

служби у разі 

небезпечних ситуацій,  

пояснює можливі 

наслідки та свої дії 

знає певні ознаки безпечної та 

небезпечної  ситуації вдома, на 

вулиці або у школі; розуміє, що 

кожне рішення має наслідки; 

після кількаразового пояснення 

вчителя розуміє, що робити в 

небезпечних ситуаціях  вдома, у 

школі та навколишньому світі; 

знаходить інформацію у 

запропонованому вчителем 

джерелі за наданим орієнтиром; 

відтворює частини 

почутої/побаченої/прочитаної 

інформації; констатує за 

підказкою вчителя шляхи 

вирішення проблемних ситуацій. 

розпізнає ситуації 

небезпеки вдома, на вулиці 

або у школі та знає, що 

робити в цих ситуаціях; 

пояснює, після роз’яснень 

вчителя,  що робити в 

небезпечних ситуаціях  

вдома, у школі та 

навколишньому світі; не в 

повній мірі розуміє  

наслідки своїх рішень; з 

допомогою вчителя 

пропонує шляхи вирішення 

проблемних ситуацій.  

розпізнає ситуації небезпеки 

вдома, на вулиці або у школі 

та розуміє, що робити в цих 

ситуаціях; 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; 

cамостійно обмірковує 

наслідки своїх дій. 

розпізнає ситуації небезпеки 

вдома, на вулиці або у школі 

та пояснює, що робити в цих 

ситуаціях; 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; 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. 

Технологічна освітня галузь 
Організовує робоче 

місце відповідно до 

власних потреб і 

визначених завдань, 

дотримується 

безпечних прийомів 

праці 

з допомогою вчителя  

організовує робоче місце, обирає 

об’єкт праці та планує 

послідовність технологічних 

операцій; називає матеріали для 

виготовлення виробу; 

технологічні операції з метою 

виготовлення виробу виконує за 

під керівництвом вчителя  

вчителя організовує робоче 

місце, обирає об’єкт праці 

та планує послідовність 

технологічних операцій під 

час виготовлення виробу; 

знає та намагається 

застосовувати правила 

самостійно організовує робоче 

місце, добирає  конструкційні 

матеріали для виготовлення 

виробу (за зразком та за 

власним задумом), 

зіставляючи їх властивості: 

папір, пластилін, полімерна 

глина чи солене тісто, 

самостійно організовує  

робоче місце, добирає 

конструкційні матеріали для 

виготовлення виробу з 

готових елементів 

(використання металевих, 

дерев’яних чи пластмасових 

конструкторів; готових 



зразком; знає правила безпечної 

роботи із найпростішими 

інструментами та 

пристосуваннями, проте 

потребує кількаразового 

пояснення та нагадування 

вчителя; намагається 

дотримуватися основних  правил 

сортування відходів; потребує 

постійних роз’яснень з 

дотримання правил безпечних 

прийомів праці. 

безпечної роботи з 

інструментами та 

пристосуваннями; називає 

матеріали та з допомогою 

дорослих намагається 

розрахувати їх кількість для 

виготовлення виробу; 

спільно з однокласниками 

сортує відходи, потребує 

роз’яснень з дотримання 

правил безпечних прийомів 

праці.  

тканина, нитки; неткані, 

природні та інші матеріали; 

спільно із однокласниками 

обирає об’єкт праці та 

прогнозує кінцевий результат; 

намагається спланувати 

послідовність технологічних 

операцій під час виготовлення 

виробу; спільно із 

однокласниками використовує 

інструменти та пристосування 

із дотриманням безпечних 

прийомів праці. з допомогою 

вчителя розраховує орієнтовні 

витрати та кількість матеріалів 

для виготовлення виробу; 

намагається ощадно 

використовувати матеріал для 

виготовлення виробу. 

елементів з паперу, пластику, 

деревини, пінопласту та 

інших для макетування); 

розпізнає конструкційні 

матеріали візуально та на 

дотик; обирає об’єкт праці та 

прогнозує кінцевий результат 

власної діяльності; 

самостійно планує 

послідовність технологічних 

операцій під час 

виготовлення виробу; з 

допомогою вчителя або 

самостійно розраховує 

орієнтовні витрати та 

кількість матеріалів для 

виготовлення виробу; ощадно 

використовує матеріали; 

сортує відходи; дотримується 

безпечних прийомів праці під 

час використання 

інструментів та  

пристосувань. 

Планує послідовність  

виготовлення виробу за 

власно обраними 

технологіями обробки 

матеріалів та 

виготовляє його 

з допомогою  вчителя визначає 

об’єкт праці для виготовлення; 

розпізнає і називає об’єкти,  

конструкційні матеріали та 

технології виготовлення об’єкта 

за наданими орієнтирами; для 

досягнення результату потребує 

уточнень завдань, зразків та 

шаблони;  виконує прості 

геометричні зображення; знає 

декілька технологій для 

оздоблення готових виробів; з 

допомогою вчителя/ 

однокласників  представляє 

результат власної та колективної 

роботи; констатує за підказкою 

з допомогою вчителя 

визначає об’єкт праці для 

виготовлення; для 

досягнення результату 

потребує уточнень завдань;   

спільно з 

вчителем/однокласниками 

добирає матеріали та 

технології для 

виготовлення 

виробу, конструює та 

виготовляє виріб з готових 

елементів; представляє 

результат власної та 

колективної роботи, робить 

висновки про досягнення 

задумує об’єкт праці для 

виготовлення; з незначною 

допомогою вчителя прогнозує 

результат власної діяльності;  

планує послідовність 

технологічних операцій із 

використанням технологічних 

карт; читає та аналізує 

графічні зображення; виконує 

прості геометричні 

зображення та керується ними 

у процесі роботи; спільно з 

вчителем/однокласниками 

добирає матеріали та 

технології для виготовлення 

виробу, моделює, конструює 

задумує об’єкт праці для 

виготовлення; прогнозує 

результат власної діяльності;  

планує послідовність 

технологічних операцій із 

використанням технологічних 

карт; самостійно виконує 

знайомі технологічні операції 

з конструкційними 

матеріалами (використання 

паперу, ниток, тканини, 

природного матеріалу, 

пластиліну, пласких 

матеріалів; склеювання, 

складання, зв’язування тощо); 

аргументує вибір моделі, яку 



правильність/неправильність 

результату. 

результатів, констатує 

правильність/неправильніст

ь результату; визначає 

утруднення/помилки, долає 

виявлене утруднення, 

виправляє помилки з 

допомогою вчителя. 

 

 

та виготовляє виріб з готових 

елементів; виготовляє та 

оздоблює виріб  відомими 

технологіями під 

керівництвом вчителя;  

представляє результат роботи,  

намагається оцінити його, 

робить висновки про 

досягнення результатів, 

визначає утруднення/помилки, 

знаходить спосіб подолання 

виявленого утруднення за 

наданими орієнтирами. 

він/вона сконструював/ла, 

спираючись на запитання 

вчителя; виготовляє та 

оздоблює виріб відомими 

технологіями; представляє 

одержаний результат власної 

або колективної діяльності та 

оцінює його; планує подальші 

навчальні дії. 

 

 

 

Планує та виконує 

трудові дії щодо 

самообслуговування, 

зокрема, ремонтує 

книжки, пришиває 

ґудзики, сервірує стіл 

називає послідовність дій, які 

здійснює у побуті; називає 

найпростіші побутові прилади; 

знає правила організації 

робочого місця; намагається 

планувати та реалізовати трудові 

дії у власному побуті за зразком; 

знає правила поведінки за 

столом; з допомогою дорослих  

використовує столовий посуд за 

призначенням; сервірує стіл для 

рідних до сніданку/обіду/вечері; 

бере участь в спільних 

розрахунках орієнтовної  

кількості необхідних ресурсів 

для виготовлення виробу та 

матеріалів для виконання 

простого завдання. 

спільно із дорослими 

складає план послідовних 

дій на день у власному 

побуті; з допомогою 

використовує найпростіші 

побутові прилади; 

формулює правила 

безпечної організації 

робочого місця; спільно з 

дорослими планує та 

реалізовує трудові дії у 

власному побуті; знає та 

намагається дотримуватися 

правил поведінки за 

столом, з допомогою 

використовує столовий 

посуд за призначенням; 

сервірує стіл для рідних до 

сніданку/ обіду/вечері; 
спільно з дорослими 

розраховує приблизну 

кількість необхідних 

ресурсів для виготовлення 

виробу;  робить 

припущення про потрібну 

кількість матеріалів для 

планує власні дії у побуті та 

намагається дотримуватися 

плану; спільно з 

вчителем/дорослими/одноклас

никами;  використовує 

найпростіші побутові 

прилади; організовує робоче 

місце відповідно до 

визначених завдань; з 

допомогою дорослих планує 

та реалізовує трудові дії у 

власному побуті (ремонтує 

іграшки, книжки відомими 

способами; доглядає за 

рослинами і тваринами; готує 

нескладні страви за 

рецептами; доглядає за одягом 

та взуттям); знає та пояснює 

важливість правил поведінки 

за столом, використовує 

столовий посуд за 

призначенням; з допомогою 

сервірує стіл для рідних до 

сніданку/обіду/вечері та  

розраховує приблизну 

кількість необхідних ресурсів 

планує та виконує дії у 

власному побуті; безпечно 

використовує найпростіші 

прилади у побуті; самостійно 

організовує робоче місце 

відповідно до визначених 

потреб та завдань (організація 

особистого побуту); 
самостійно планує та 

реалізовує трудові дії у 

власному побуті (ремонтує 

іграшки, книжки відомими 

способами; доглядає за 

рослинами і тваринами; готує 

нескладні страви за 

рецептами; доглядає за 

одягом та взуттям); пояснює 

важливість правил поведінки 

за столом, використовує 

столовий посуд за 

призначенням; сервірує стіл 

для рідних до сніданку/обіду  

вечері спільно з дорослими чи 

самостійно розраховує 

приблизну кількість 

необхідних ресурсів для 



виконання простого 

завдання. 

для виготовлення виробу;  під 

керівництвом дорослих робить 

припущення про потрібну 

кількість матеріалів для 

виконання простого завдання. 

виготовлення виробу;  

самостійно робить 

припущення про потрібну 

кількість матеріалів для 

виконання простого завдання. 

Інформатична освітня галузь 
Використовує цифрові 

пристрої для 

виконання навчальних 

завдань 

володіє певною інформаціє про 

роботу комп’ютерної системи, 

що складається із сукупності  

взаємопов’язаних  пристроїв; 

виконує дії зі  збору інформацію 

за допомогою цифрових 

пристроїв (фотографує, записує, 

диктує тощо) на рівні 

копіювання; користується 

знайомими цифровими 

пристроями з допомогою 

вчителя;  називає окремі складові 

комп’ютерної системи; після 

детального кількаразового 

пояснення вчителя добирає 

пристрої та інструменти для 

отримання даних необхідного 

типу; обирає вказаний спосіб 

збереження інформації та 

відповідний носій даних; 

звертається за допомогою при 

виявленні апаратних та 

програмних збоїв; використовує 

знайомі комп’ютерні програми 

на рівні копіювання 

зразка/послідовності 

дій.  

 

знає роботу комп’ютерної 

системи, що складається із 

сукупності  

взаємопов’язаних  

пристроїв; за чітким 

алгоритмом збирає 

інформацію за допомогою 

цифрових пристроїв 

(фотографує, записує, 

диктує тощо); описує 

взаємодію пристроїв 

комп’ютерної системи, їх 

можливості та обмеження; 

обирає зручний для себе  

спосіб та впевнено 

користується знайомими 

цифровими пристроями; 

користується знайомими 

цифровими пристроями у 

засвоєній послідовності; 

називає функції окремих 

складових комп’ютерної 

системи; за вказівкою 

вчителя добирає пристрої 

та інструменти для 

отримання даних 

необхідного типу; за чітким 

зразком обирає спосіб 

збереження інформації та 

відповідний носій даних;  

повідомляє про виявлені 

апаратні та програмні збої; 

використовує знайомі 

розуміє роботу комп’ютерної 

системи, що складається із 

сукупності взаємопов’язаних 

пристроїв; збирає інформацію 

за допомогою цифрових 

пристроїв з незначною 

допомогою вчителя/ 

однокласників (фотографує, 

записує, диктує тощо); знає 

про взаємодію пристроїв 

комп’ютерної системи, їх 

можливості та обмеження; 

обирає зручний для себе  

спосіб та впевнено 

користується знайомими 

цифровими пристроями; 

користується знайомими 

цифровими пристроями у 

стандартних ситуаціях; 

називає функції складових 

доступної  комп’ютерної 

системи, порівнює подібні 

функції у різних цифрових 

пристроях; з незначною 

допомогою вчителя обирає 

пристрої та інструменти для 

отримання даних необхідного 

типу, спосіб збереження 

інформації та відповідний 

носій даних; розрізняє прості 

апаратні та програмні збої; 

використовує знайомі  

комп’ютерні програми з 

пояснює роботу 

комп’ютерної системи, що 

складається із сукупності 

взаємопов’язаних пристроїв; 

збирає інформацію за 

допомогою цифрових 

пристроїв (фотографує, 

записує, диктує тощо); описує 

взаємодію пристроїв 

комп’ютерної системи, їх 

можливості та обмеження; 

обирає зручний для себе  

спосіб та впевнено 

користується знайомими 

цифровими пристроями; 
добирає пристрої та 

інструменти для отримання 

даних необхідного типу; 

обирає спосіб збереження 

інформації та відповідний 

носій даних; пояснює роботу 

комп’ютерної системи,  

переваги і обмеження 

цифрових пристроїв та 

інформаційних технологій 

для опрацювання інформації; 

відстежує здійснення 

інформаційного процесу та 

виявляє порушення 

(наприклад, момент 

виникнення шуму), усуває 

прості несправності 

(перезавантажити пристрій, 



комп’ютерні програми в 

засвоєній послідовності. 

. 

незначною допомогою 

вчителя. 

. 

перевірити живлення, 

перевірити наявність мережі, 

закрити і знову відкрити 

програму); досліджує 

доступні комп’ютерні 

програми. 

Створює інформаційні 

продукти (текст, 

графічне зображення, 

презентацію) в 

програмних 

середовищах 

 

 

 

володіє певною інформаціє про 
створення простих 

інформаційних  продуктів  

(тексти, графічні зображення 

презентації тощо) за допомогою 

цифрових пристроїв та програм з 

метою ефективного розв’язання 

задач/проблем, створює 

інформаційі продукти на рівні 

копіювання зразків після 

детального кількаразового 

пояснення вчителем;  спільно з 

вчителем/однокласниками, за 

алгоритмом коментує приклади 

основних інформаційних 

процесів короткими репліками на 

основі пропонованих запитань; 

співставляє інформаційні та 

реальні моделі із зразком; 

констатує за підказкою 

правильність/неправильність 

результату.  

 

 

 

 

 

.  

 

створює прості  

інформаційні продукти 

(тексти, графічні 

зображення презентації 

тощо) за допомогою 

цифрових пристроїв та 

програм з метою 

ефективного розв’язання 

задач/проблем,  спільно з 

вчителем/однокласниками, 

за алгоритмом описує 

приклади основних 

інформаційних процесів; 

налаштовує основні 

інструменти комп’ютерної 

програми для створення 

простих зображень; 

заповнює, доповнює 

таблицю інформацією на 

основі спільних 

спостережень чи 

вимірювань; створює прості 

мультимедійні продукти за 

підтримки вчителя; 

співставляє інформаційні та 

реальні моделі з 

оригінальними  

відповідниками; констатує 

правильність/неправильніст

ь результату; визначає 

утруднення/помилки, долає  

їх з допомогою 

вчителя/однокласників. 

знає як створити прості  

інформаційні продукти 

(тексти, графічні зображення 

презентації тощо) за 

допомогою цифрових 

пристроїв та програм для 

ефективного розв’язання 

задач/проблем, творчого 

самовираження індивідуально 

та у співпраці; для творчого 

самовираження, презентації 

себе і продуктів власної 

діяльності, вирішення завдань 

інших освітніх галузей; з 

незначною допомогою 

вчителя описує приклади 

основних інформаційних 

процесів у близькому для себе 

середовищі; під керівництвом  

вчителя налаштовує основні 

інструменти комп’ютерної 

програми для створення 

простих зображень; 

самостійно заповнює, 

доповнює таблицю 

інформацією на основі 

спостережень чи вимірювань; 

створює прості мультимедійні 

продукти за підтримки 

вчителя; пояснює спосіб 

виконання навчальних дій, 

дотримується послідовності 

пояснення; робить висновок 

створює прості  інформаційні 

продукти (тексти, графічні 

зображення презентації тощо) 

за допомогою цифрових 

пристроїв та програм для 

ефективного розв’язання 

задач/проблем, творчого 

самовираження індивідуально 

та у співпраці; для творчого 

самовираження, презентації 

себе і продуктів власної 

діяльності, вирішення завдань 

інших освітніх галузей; 

описує приклади основних 

інформаційних процесів у 

близькому для себе 

середовищі; налаштовує 

основні інструменти 

комп’ютерної програми для 

створення простих 

зображень; заповнює, 

доповнює таблицю 

інформацією на основі 

спостережень чи вимірювань; 

створює прості 

мультимедійні продукти за 

підтримки 

вчителя/однокласників;  

вдосконалює зовнішній 

вигляд створених 

інформаційних продуктів, 

використовуючи можливості 

комп’ютерних програм; 



про досягнення результатів; 

обирає спосіб та представляє 

результати індивідуальної або 

групової роботи; визначає 

утруднення/помилки, 

знаходить спосіб їх подолання 

за наданими орієнтирами, 

самостійно виправляє 

помилки. 

обирає спосіб та представляє 

результати індивідуальної або 

групової роботи; робить 

висновок щодо способу 

подання інформації (текстова, 

графічна, числова, звукова, 

відео тощо); отримує та 

порівнює відгуки на 

створений інформаційний 

продукт для вдосконалення. 

 

Складає лінійні, 

розгалужені та 

циклічні алгоритми на 

основі їх опису, 

отримує очікуваний 

результат дій 

виконавця за  

складеним алгоритмом 

ситуативно визначає логічну  

послідовність подій; обирає 

завершення для висловлювань з 

конструкціями детального 

кількаразового їх пояснення 

вчителем; називає види 

алгоритмів; відтворює надану 

програму в навчальному  

середовищі; називає блоки 

команд навчального середовища; 

створює прості інформаційні 

продукти на рівні копіювання 

зразка виконання певної 

навчальної дії; виконує завдання 

за наданим планом  чи 

інструкцією; під керівництвом 

вчителя формулює очікуваний 

результат виконання створеної 

програми для різних початкових 

даних/сценаріїв роботи 

програми; співвідносить 

результат виконання завдання із 

зразком; констатує за підказкою 

правильність/неправильність 

результату; не виявляє бажання 

та ініціативи виконувати роль у 

груповій роботі; виконує 

завдання за наданим планом чи 

з допомогою вчителя 

розпізнає алгоритмічну і 

неалгоритмічну  

послідовність дій; 

заповнюючи пропуски, 

завершує висловлювання; 

обирає тип алгоритму на 

основі його словесного 

опису; вносить прості зміни 

в надану програму у 

навчальному середовищі; 

визначає блоки команд, за 

допомогою яких можна 

розв’язати задачу; у типовій 

навчальній ситуації на 

репродуктивному рівні 

створює прості 

інформаційні продукти (за 

алгоритмом/схемою),  

водночас потребує 

роз’яснень для досягнення 

результату; констатує 

правильність/неправильніст

ь результату; визначає 

утруднення/помилки, долає 

їх з допомогою 

вчителя/однокласників;   

епізодично демонструє 

розпізнає алгоритмічну і 

неалгоритмічну послідовність 

дій і наслідки порушення 

логіки подій; з незначною 

допомогою вчителя 

налагоджує просту програму в 

навчальному середовищі; 

визначає логічну 

послідовність 

подій; формулює логічні 

висловлювання; розпізнає 

алгоритми в різних способах 

подання; обирає тип 

алгоритму на основі 

словесного опису задачі; 

створює просту програму в 

навчальному середовищі на 

основі наданого 

алгоритму; укладає блоки 

команд у правильному 

порядку  та створює прості 

інформаційні продукти із 

незначною допомогою 

вчителя; під керівництвом 

вчителя формулює очікуваний 

результат виконання створеної 

програми для різних 

початкових даних/сценаріїв 

визначає алгоритмічну і 

неалгоритмічну послідовність 

дій і наслідки порушення 

логіки подій; налагоджує 

просту програму в 

навчальному середовищі; 

складає лінійні, розгалужені 

та циклічні алгоритми для 

розв’язання простих задач; 

укладає блоки команд у 

правильному порядку для 

розв’язання задачі; виправляє 

помилки в логічній 

послідовності подій; 

формулює логічні 

висловлювання; розпізнає 

алгоритми в різних способах 

подання під  час розв’язання 

задач у повсякденній 

діяльності;  створює прості 

інформаційні продукти, 

поєднуючи текст, 

зображення, звук; формулює 

очікуваний результат 

виконання створеної 

програми для різних 

початкових даних/сценаріїв 

роботи програми; виявляє 



інструкцією. 

 

позитивні емоції при 

виконанні ролі у групі; 

складає план виконання 

знайомого завдання з 

незначною допомогою 

вчителя; розпізнає 

алгоритми під час 

розв’язання задач у 

повсякденній діяльності. 

роботи програми; пояснює 

спосіб/способи виконання 

навчальних дій, робить 

висновки про досягнення 

результатів; виявляє інтерес до 

виконання різних ролей у 

групі; складає план виконання 

роботи з допомогою вчителя; 

визначає утруднення, 

знаходить спосіб подолання 

виявленого утруднення за 

наданими орієнтирами. 

ініціативність при виконанні 

різних ролей у групі; уточнює 

план виконання роботи за 

потреби. 

 

  

 

 

Збирає інформацію за 

допомогою цифрових 

пристроїв відповідно до 

навчальної мети, 

використовує онлайн 

середовища для 

спільної діяльності й 

обміну думками, 

дотримується безпечної 

поведінки під час 

онлайн-взаємодії 

з допомогою вчителя після 

кількаразового пояснення 

знаходить інформацію про нові 

ідеї і поняття відповідно до 

навчальної мети з використанням 

цифрових пристроїв,  розпочинає 

і завершує роботу з веб-

браузером, використовує 

посилання для навігації веб-

сторінками; за алгоритмом, з 

допомогою вчителя виконує 

нескладний пошук текстів та 

зображень в Інтернеті за темою, 

зберігає  результати пошуку; має 

електронну скриньку створену 

вчителем; уміє відкривати її під 

його керівництвом; знає правила 

та етикет електронного 

листування й епізодично 

дотримується  їх використання; 

називає способи поведінки для 

уникнення проблем, що 

випливають з необачного 

використання   комп’ютерних 

пристроїв та мереж;   наводить 

окремі приклади позитивної та 

негативної поведінки в 

з допомогою вчителя 

знаходить інформацію про 

нові ідеї і поняття 

відповідно до навчальної 

мети з використанням 

цифрових пристроїв; після 

кількаразового пояснення в 

розпочинає і завершує 

роботу з веб-браузером; 

використовує посилання 

для навігації веб-

сторінками; виконують 

нескладний пошук текстів 

та зображень в Інтернеті за 

темою; має уявлення про 

електронну скриньку та її 

адресу; уміє відкривати 

поштову скриньку, 

створену вчителем під його 

керівництвом; знає правила 

та етикет електронного 

листування, епізодично 

дотримується  їх 

використання; пояснює 

переваги і недоліки 

цифрової комунікації; 

називає способи поведінки 

із  незначною допомогою 

вчителя знаходить інформацію 

про нові ідеї і поняття 

відповідно до навчальної мети 

з використанням цифрових 

пристроїв; визначає джерела, 

потрібні для підтвердження чи 

спростування інформації; вміє 

перетворити інформацію у 

графічну (таблицю, малюнок, 

схему, діаграму)/текстову; 

дотримується стратегій 

уникнення проблем, що 

випливають з необачного 

використання комп’ютерних 

пристроїв та мереж; вміє 

розпочинати і завершувати 

роботу з веб-браузером; 

використовує посилання для 

навігації веб-сторінками;  

виконує нескладний пошук 

текстів та зображень в 

Інтернеті за темою,  зберігає 

результати пошуку; 

використовує онлайн ресурси 

для спільної діяльності та 

обміну думками під 

обирає актуальні і безпечні 

засоби й способи комунікації 

для себе і пропонує їх іншим; 

використовує онлайн-ресурси 

для доступу до інформації, 

спілкування, навчання, 

задоволення власних 

інтересів чи участі в 

суспільній  діяльності; 

знаходить інформацію про 

нові ідеї і поняття відповідно 

до навчальної мети з 

використанням цифрових 

пристроїв, у разі сумніву 

шукає підтвердження з різних 

джерел; дотримується 

стратегій уникнення проблем, 

що випливають з необачного 

використання комп’ютерних 

пристроїв та мереж; 

переміщується веб-

сторінками з використанням 

гіперпосилань; використовує 

онлайн ресурси для спільної 

діяльності та обміну 

думками; в малих групах; 

досліджує особливості 



цифровому середовищі; позначає 

запозичені ідеї та матеріали; знає 

правила безпечної роботи в 

Інтернеті та дотримуються їх 

епізодично; розпізнає 

небезпечні/конфліктні ситуації 

під час онлайн-спілкування 

(зокрема внаслідок негативних 

чи 

зневажливих дописів), знає, до 

кого звернутися по допомогу в 

разі їх виникнення. 

 

 

для уникнення проблем, що 

випливають з необачного 

використання   

комп’ютерних пристроїв та 

мереж;   наводить окремі 

приклади позитивної та 

негативної поведінки в 

цифровому середовищі; 

позначає запозичені ідеї та 

матеріали; знає правила 

безпечної роботи в 

Інтернеті та дотримуються 

їх частково; розпізнає 

небезпечні/конфліктні  

ситуації під час онлайн-

спілкування (зокрема 

внаслідок негативних чи 

зневажливих дописів), знає, 

до кого звернутися по 

допомогу в разі їх 

виникнення. 

керівництвом вчителя; 
розпізнає надійні і ненадійні 

джерела інформації за URL-

адресою (розпізнає основні 

доменні імена);  .цитує та 

вказує джерела запозичених 

ідей чи матеріалів; не списує і 

не дає списувати; знає правила 

безпечної роботи в Інтернеті 

та дотримуються їх; розпізнає 

небезпечні/конфліктні 

ситуації під час онлайн -

спілкування 

(зокрема внаслідок негативних 

чи зневажливих дописів), знає, 

до кого звернутися по 

допомогу в разі їх 

виникнення. 

 

онлайн-сервісів; 

дотримується погоджених 

правил поведінки онлайн 

вдома та у школі; розрізняє 

прийнятну та неприйнятну 

поведінку в цифровому 

середовищі; розпізнає надійні 

і ненадійні джерела 

інформації за URL-адресою 

(розпізнає основні доменні 

імена);  .цитує та вказує 

джерела запозичених ідей чи 

матеріалів; не списує і не дає 

списувати. 

 

 

 

 

Мистецька освітня галузь 

 

Описує враження від 

сприймання творів 

мистецтва, словесно 

характеризує їх 

сприймає та виконує музичні 

твори на частковому рівні, 

небагатослівно характеризує їх, 

демонструє слабо сформоване 

художньо-образне мислення, 

елементарні навички та вміння у 

практичній музичній діяльності 

здатний сприймати та 

виконувати музичні твори 

на репродуктивному рівні, 

але не розуміє художньо-

образної сфери музичних 

творів; застосування знань і 

спеціальної музичної 

термінології на практиці 

задовільне 

 уміє сприймати та виконувати 

музичні твори, досить повно 

аналізує художньо-образний 

зміст твору, але має 

стандартне мислення, йому 

бракує власних висновків, 

асоціацій, узагальнень, не 

завжди вміє поєднувати 

музичні твори та життєві 

явища; 

володіє тематичним 

музичним матеріалом у 

межах програми, уміє 

використовувати набуті 

знання, уміння і здібності 

узагальнювати, 

інтерпретувати музичні 

твори, асоціювати їх з 

творами інших мистецтв та 

життєвими явищами. 

Виявляє старанність у 

співі, відтворює за 

зразком запропоновані 

співає фальшиво, ритмічно не 

точно, не дотримується правил 

співу. 

допускаються окремі 

неточності у виконанні 

мелодії та тексту пісні, є 

відтворює прості ритмічні 

послідовності, орієнтується в 

нотному записі, співає 

виявляє старанність у співі, 

відтворює за зразком 

запропоновані ритми, 



ритми ритмічні неточності, спів 

невиразний. 

 

вокальні вправи, дитячі пісні. дотримується правил співу, 

орієнтується в нотному записі 

створює варіанти ритмічного 

супроводу до пісні. 

Презентує створені 

художні образи, описує, 

чи вдалося втілити  

творчий задум 

байдужість до спілкування з 

приводу мистецтва, до 

колективної творчості, дискусій 

тощо. 

бере участь у колективній 

творчий діяльності,але не 

бажає обмінюватись 

враженнями про мистецтво 

та творчу діяльність. 

ділиться враженнями від 

творів різних видів мистецтв, 

бере участь у колективному 

виконанні,дотримується 

правил взаємодії. 

презентує результати власної 

творчості (співє пісні, 

виконує танцювальні рухи, 

демонструє власні роботи); 

бере участь у колективному 

виконанні. 

Вміє добирати засоби і 

способи для створення 

художніх образів, 

експериментувати з 

відомими художніми 

техніками та 

матеріалами 

виконує частково прості 

живописні та графічні, об’ємні 

зображення; не володіє 

окремими художніми техніками 

чи матеріалами; не вміє 

співвідносити власні емоції із 

задумом творчої роботи. 

виконує творчі роботи на 

репродуктивному рівні; 

відчуває труднощі у виборі 

художньої техніки чи 

матеріалів; потребує  

допомоги в процесі 

стилізації природних форм 

чи реалізації ідей для 

декору класної кімнати. 

вміє виконувати прості 

живописні, графічні та об’ємні 

композиції відомими 

способами, а також стилізує 

природні форми; не завжди 

може пропонувати ідеї щодо 

використання відомих технік 

для створення кращого 

художнього образу 

створює прості живописні , 

графічні, об’ємні композиції 

відомими способами, 

експериментує із відомими 

художніми технікам, стилізує 

природні форми; пропонує та 

реалізує ідеї для оздоблення 

місця, де навчається чи живе; 

за потреби використовує 

почуте та побачене у власній 

художній діяльності. 

 

Сприймає твори різних 

видів мистецтва та вміє 

проявляти емоційно-

ціннісне ставлення до 

них 

не розуміє відмінності художньо-

образної мови різних видів 

образотворчого мистецтва, 

байдуже ставиться до творів 

мистецтва. 

частково орієнтується в 

художніх засобах різних 

видів образотворчого 

мистецтва, самостійно не 

може зосередитись на 

деталях твору мистецтва, 

частково вирізняє ті, що 

передають її (його) настрій. 

вирізняє художньо-образну 

мову різних видів мистецтв, 

співвідносить твори мистецтва 

із власними емоціями, але не 

завжди може пояснити власне 

ставлення до твору мистецтва. 

вирізняє елементи художньої 

мови різних видів 

образотворчого мистецтва; 

визначає улюблені твори 

мистецтва та рекомендує їх 

іншим; вміє пояснити 

ставлення до твору 

мистецтва, учнівської робіт; 

вирізняє ті, що передають її 



(його) настрій чи почуття. 

 

 

Вміє презентувати, 

оцінювати власні 

творчі роботи, брати 

участь у колективній 

художньо-творчій 

діяльності. 

не може проаналізувати власні 

творчі роботи; не виявляє 

бажання до колективної творчої 

діяльності або не дотримується 

правил взаємодії ( виявляє 

неповагу до інших) 

зі значними труднощами та 

допомогою учителя робить 

елементарний аналіз 

власних творчих робіт; не 

завжди розуміє способи 

удосконалення своєї 

роботи; бере участь у 

колективній художній 

творчості; не завжди 

дотримується правил 

творчої співпраці. 

характеризує власну творчість 

за визначеними орієнтирами; 

відчуває незначні труднощі в 

процесі аналізу своїх 

досягнень чи виборі способів 

удосконалення роботи; із 

задоволенням бере участь у 

колективній творчій 

діяльності, виставках; 

дотримується правил 

взаємодії, виявляє повагу до 

інших. 

характеризує власну 

творчість за визначеними 

орієнтирами, аналізує свої 

досягнення, пояснює свій 

вибір техніки чи змісту, за 

допомогою учителя обирає 

спосіб удосконалення роботи; 

бере активну участь у 

колективній художньо-

творчій діяльності, виставках;  

дотримується правил 

взаємодії і творчої співпраці, 

виявляє повагу до інших. 

Фізкультурна освітня галузь 

Добирає і виконує 

фізичні вправи з 

різних видів спорту, 

дотримуючись правил 

безпеки, здійснює 

самоконтроль 

самопочуття в процесі 

виконання фізичних 

вправ 

епізодично займається 

фізичними вправами на уроках 

фізичної культури; виконує 

основні життєво необхідні рухові 

дії в стандартних умовах. 

систематично займається 

фізичними вправами на 

уроках фізичної культури; 

виконує життєво необхідні 

рухові дії різними 

способами 

систематично займається 

фізичними вправами на 

уроках фізичної культури та 

позакласних заняттях; 

виконує життєво необхідні 

рухові дії з диференціацією їх 

параметрів за завданням 

вчителя (швидше-повільніше, 

вище-нижче тощо). 

сстематично займається 

фізичними вправами на 

уроках фізичної культури, 

позакласних та позашкільних 

формах фізичного виховання; 

ефективно виконує життєво 

необхідні рухові дії різними 

способами (зокрема з 

предметами) у варіативних 

умовах (зокрема ігрових та 

змагальних, з предметами). 



Пояснює значення 

фізичного 

навантаження і 

загартування для 

організму людини та 

виховання сили волі 

розпізнає фізичні вправи для 

розвитку різних фізичних 

якостей; констатує зміни 

самопочуття під час фізичного 

вправляння на вимогу вчителя; 

демонструє стабільність 

показників розвитку фізичних 

якостей при зниженні окремих. 

називає фізичні вправи для 

розвитку окремих фізичних 

якостей за зразком учителя; 

ініціативно контролює 

самопочуття до, під час, 

після виконання фізичних 

вправ  та оцінює його за 

відповідними критеріями; 

демонструє стабільність 

показників фізичної 

підготовленості. 

називає фізичні вправи для 

розвитку окремих фізичних 

якостей; ініціативно 

контролює самопочуття до, 

під час, після виконання 

фізичних вправ  та оцінює 

його за відповідними 

критеріями. Володіє 

об’єктивними (частота 

серцевих скорочень, частота 

дихання) способами  

самоконтролю за  власним 

фізичним станом; демонструє 

позитивну динаміку 

показників окремих фізичних 

якостей при стабільності 

інших. 

визначає фізичні вправи  для 

гармонійного розвитку 

фізичних якостей після 

оцінки  учителем фізичного 

стану учня; ініціативно 

контролює самопочуття до, 

під час, після виконання 

фізичних вправ та оцінює 

його за відповідними 

критеріями; володіє 

декількома прийомами 

визначення частоти серцевих 

скорочень (на скроневій, 

променевій, сонній артеріях, 

у  місці серцевого поштовху)  

та способом визначення 

частоти дихання в процесі 

самоконтролю за  власним 

фізичним станом; демонструє 

позитивну динаміку 

показників фізичної 

підготовленості. 

Дотримується правил 

проведення рухливих 

ігор та естафет; 

співпереживає за 

результат команди 

безініціативно взаємодіє з 

однолітками для досягнення 

спільних командних цілей під 

час рухової діяльності за 

вимогою учителя; в цілому 

дотримується правил безпеки під 

час рухової діяльності з 

можливими незначними 

порушеннями під впливом 

емоцій; дотримується правил 

чесної гри після зауваження 

учителя чи учнів; вміє боротися, 

але подекуди проявляє 

пасивність; гідно поводиться у 

разі виграшу. Приймає поразку 

після бесіди з учителем. 

з урахуванням різних 

обставин нерегулярно, але 

активно взаємодіє з 

однолітками для 

досягнення спільних 

командних цілей під час 

рухової діяльності; 

систематично дотримується 

правил безпеки під час 

рухової діяльності; 

дотримується правил чесної 

гри після зауваження 

учителя чи учнів та 

закликає інших їх 

додержуватися; вміє 

боротися, гідно поводиться 

у разі виграшу. Приймає 

активно взаємодіє з 

однолітками для досягнення 

спільних командних цілей під 

час рухової діяльності 

незалежно від зовнішніх та 

внутрішніх обставин ; 

систематично дотримується 

правил безпеки під час 

рухової діяльності та спонукає 

до безпечної поведінки інших 

учнів; систематично 

дотримується правил чесної 

гри; вміє боротися, гідно 

поводиться у разі виграшу чи 

поразки. 

активно та ефективно 

взаємодіє з однолітками для 

досягнення спільних 

командних цілей під час 

рухової діяльності незалежно 

від зовнішніх та внутрішніх 

обставин; систематично 

дотримується правил безпеки 

під час рухової діяльності, 

спонукає до безпечної 

поведінки інших учнів та  

ініціює правила безпеки в 

конкретній ситуації; 

систематично дотримується 

правил чесної гри та спонукає 

до цього інших; вміє 

боротися, гідно поводиться у 



поразку після бесіди з 

учителем. 
разі виграшу чи поразки та 

підбадьорює інших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


