
У 2022/2023 навчальному році учні початкової школи 

підлягають вербальному та формувальному оцінюванню. 

 

І. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  

УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН В ОСВІТІ 

 

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів 1-3 

класів з порушеннями інтелектуального розвитку у початковій школі має 

формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктивних 

засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і 

самооцінювання. 

Здійснення формувального оцінювання орієнтує вчителя на 

спостереження за навчальним поступом кожного учня. Воно розпочинається з 

перших днів навчання у школі і триває постійно. 

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання є вимоги до 

результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначені 

Державним стандартом початкової освіти1 та очікуваними результатами, 

зазначеними в типових освітніх програмах для навчання дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку. При цьому особливості дитини можуть впливати 

на темп та характер навчання, вибір доцільних методів та форм навчання, 

внаслідок чого вона може досягати вказаних результатів.  

Вимоги до очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів 

використовуються для: 

- організації постійного спостереження за динамікою формування 

певних навчальних дій, що співвідносяться з очікуваними 

результатами, та особистим розвитком учня;  

- обговорення навчального поступу з учнями та їхніми батьками або 

особами, які їх замінюють; 

- формувального (поточного) та завершального (підсумкового) 

оцінювання. 

Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання має місце 

лише в кінці навчального року і проводиться з метою визначення освітніх 

завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі 

подальшого навчання. Форми і види перевірок для проведення завершального 

оцінювання учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів 

класу. 

                                                             
 



 Формувальному оцінюванню підлягає процес навчання учня, 

зорієнтований на досягнення визначеного очікуваного результату. Метою 

такого оцінювання є формування у дитини впевненості в собі, в своїх 

можливостях; відзначення будь-якого успіху; акцентування уваги на сильних 

сторонах, а не на помилках; діагностування досягнення на кожному з етапів 

навчання; адаптування освітнього процесу до здатностей дитини; виявлення 

проблем і вчасне запобігання їх нашаруванню; стимулювання бажання 

вчитися та прагнути максимально можливих результатів; запобігання 

побоюванням помилитися.  

Формувальне оцінювання має мотивувати і надихати дитину на 

навчальну діяльність, вияв власних здобутків та сприяти формуванню навичок 

застосування знань і умінь при виконанні практико-орієнтованих завдань. 

Невід’ємним складником оцінювальної діяльності є вироблення в учнів 

здатності оцінювати (під керівництвом педагога) власний прогрес. Для 

організації самоконтролю можна (на розсуд педагогів) використовувати 

різноманітні листки оцінювання, оформлені у цікавий для дітей спосіб. 

Здійснення зворотного зв’язку з учнями в процесі оцінювання кожної 

виконаної роботи має орієнтувати їх на успіх, підтримувати й надихати на 

саморозвиток і вдосконалення. Таким чином виявляється формувальний 

характер контролю та оцінювання особистісного розвитку учнів та хід набуття 

ними навчального досвіду і компетентностей. 

Алгоритм діяльності вчителя під час організації формувального 

оцінювання2. 

1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних 

цілей. 

Вчитель спільно з учнями розробляє й обговорює цілі уроків «заняття». 

Ціль має бути вимірною, щоб через оцінювання з’ясувати, на якому рівні вона 

досягнута. 

2. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання. 

Обговорення з учнями критеріїв оцінювання робить процес оцінювання 

прозорим і зрозумілим для всіх суб’єктів освітнього процесу, та сприяє 

позитивному ставленню до самого процесу. Критерії оцінювання для 

поточного оцінювання мають описувати те, що заявлено в навчальних цілях. 

Учнів слід ознайомити із ними до початку виконання завдання. Чим 

конкретніше сформульовані критерії оцінювання, тим зрозумілішою для учнів 

є діяльність щодо успішного виконання завдання. 

3. Забезпечення активної участі учнів у процесі оцінювання. 

                                                             
 



Створення ефективного зворотного зв’язку, який має бути зрозумілим і 

чітким, доброзичливим та своєчасним. У процесі оцінювання важливо не 

протиставляти дітей одне одному. Стимулюючим має бути порівняння роботи 

(відповіді, дії тощо) з тим, як працювала дитина раніше. Доцільно акцентувати 

увагу лише на позитивній динаміці досягнень дитини. Складнощі у навчанні 

необхідно обговорювати з учнем індивідуально, аби не створювати ситуацію 

колективної зневаги до дитини.  

Водночас, під керівництвом та допомогою вчителя, доцільно залучати 

дітей до взаємооцінювання (враховуючи пізнавальні можливості учнів), при 

цьому формувати уміння коректно висловлювати думку про результат роботи 

однокласника, давати поради щодо його покращення. Це активізує навчання, 

сприяє розвитку критичного мислення, формуванню адекватного ставлення до 

зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та відчуття значимості 

кожного в колективі. 

4. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну 

діяльність (рефлексія). 

У процесі навчання учнів початкових класів важливе значення має 

становлення елементів рефлексії, спрямованих на спостереження своїх дій та 

дій однокласників, осмислення своїх суджень, дій, учинків з огляду на їх 

відповідність меті діяльності, оскільки початкові навички рефлексії як 

особистісного новоутворення у повному обсязі мають сформуватися тільки 

наприкінці молодшого шкільного віку. 

Слід зазначити, що здатність до персональної рефлексії у дітей 

молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями є достатньо 

обмежена, але можливості її розвитку актуалізуються під час роботи в групі. 

Умовою розвитку рефлексії в цьому віці є включення дитини у взаємодію з 

наступним відтворенням фактичних актів дій та комунікацій в контексті 

особистісного та спільного значення. Таким чином закладаються основи для 

самоспостереження і спостереження, які виводяться на рефлексивний рівень у 

майбутньому. Спонукають до рефлексії запитання: «Що нового дізнався на 

уроці?», «Що привернуло твою увагу?», «Ти активно працював на уроці?», 

«Що тобі найбільше сподобалось?». 

5. Коригування спільно з учнями підходів до навчання з 

урахуванням результатів оцінювання. 

Формувальне оцінювання дає можливість вчителю, відстежуючи рух 

дитини до навчальних цілей, здійснити коригування освітнього процесу на 

ранніх етапах, а учневі – усвідомити відповідальність за своє навчання. Оцінка 

діяльності учнів має бути позитивною. У випадку невдач або непосильності 



певної роботи для конкретного учня доцільно запропонувати йому легше 

завдання, аби оцінити й підтримати зусилля. 

Інші компоненти формувального оцінювання такі як: конкретний аналіз 

допущених учнем помилок і труднощів, що постали перед ним, та конкретні 

вказівки про те, як покращити досягнутий результат, не є предметом розгляду 

у першому, другому класах, але стають актуальними на подальших 

навчальних етапах у початковій школі. 

Формувальне оцінювання можна забезпечити використанням 

портфоліо, основна суть якого полягає в тому, щоб показати все, на що здібні 

учні. Через твердження «Я знаю», «Я вмію» акцентуються навчальні 

досягнення учнів, розвивається здатність до самооцінювання, поступово 

збільшується відповідальність за власне навчання. Кожен учень має власний 

стиль і темп навчання. Тому важливо усвідомлювати, що оцінювання учня 

вчителем не повинно стати причиною зниження самооцінки молодшого 

школяра, що неминуче позначається на його навчальній мотивації й 

успішності. 

Під час організації навчання взагалі і оцінювання в початкових класах 

зокрема, важливо створювати для учнів ситуацію успіху. Навіть невеличке 

досягнення надихає дітей. А вчитель, звичайно, завжди може знайти 

можливість запропонувати таку ситуацію, дати таке завдання, щоб навіть 

найслабший учень міг вирізнитися з кращого боку; дуже важливо похвалою 

відмітити навіть ледь помітне просування уперед: «Добре! Ти виконав 

завдання сьогодні набагато краще». 

Діти дуже чутливі до оцінювання їх дорослими. Молодші школярі 

мають характерну особливість сприймати оцінку за виконання якогось 

завдання як оцінювання себе, а тому негативну оцінку вони розуміють як вияв 

негативного ставлення з боку вчителя. 

Враховуючи цю вікову особливість, а також важливу роль початкової 

школи як «стартового майданчика» для того, щоб задати індивідуальну 

траєкторію особистості не тільки в навчальній діяльності, а й в особистісному 

розвитку, вчителю слід використовувати формувальне оцінювання, яке на 

етапі початкових класів має включати два обов’язкових компоненти: 

1) доброзичливе ставлення до учня як до особистості; 

2) позитивне ставлення до зусиль учнів, спрямованих на розв’язання 

задач (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату). 

Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що 

здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень 

учня-учениці, фіксується учителем у свідоцтві досягнень. 



Свідоцтво досягнень має бути зрозумілим документом для батьків 

дитини або осіб, які їх замінюють, що дає розгорнуте уявлення про навчальний 

поступ дитини в школі під час навчального року. 

Запропонований зразок свідоцтва досягнень учнів початкової школи 

складається з двох частин: перша частина – характеристика особистих 

досягнень учнів, заповнюється у жовтні, як проміжний, та у травні як 

підсумковий звіт, із метою фіксування навчального поступу, у якому 

оцінюється активність дитини, самостійна робота на уроці, співпраця з іншими 

учнями тощо. 

Друга частина складається з оцінювання предметних компетентностей. 

Заповнюється тільки у травні. 

Для оцінювання учнів пропонується рівнева система: «має значні 

успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з допомогою 

вчителя», «потребує значної уваги і постійної допомоги вчителя». 

Учителі, які викладають навчальні предмети в початковій школі, дають 

характеристику предметних компетентностей учня за рівневою системою. У 

першому-третьому класах оцінювання має описовий характер як рівня 

навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та освітнього 

процесу в цілому, але не результату. 

При заповненні свідоцтва досягнень пропонується відмічати визначення 

рівня у довільній формі (графічні знаки). 

Учитель роздруковує два екземпляри свідоцтва. Батькам або особам, які 

їх замінюють, видають один екземпляр, другий залишається в закладі освіти і 

зберігається в особовій справі. За бажанням, батьки можуть залишити свій 

коментар у свідоцтві, для цього, зустрітись з учителем і написати свої 

побажання на екземплярі, що зберігається в школі. 

Нагадуємо, що інформація про формувальне та підсумкове оцінювання 

результатів навчання учня є конфіденційною. Вона обговорюється лише під 

час індивідуальних зустрічей учителя з учнем/ученицею та його /її батьками, 

які беруть участь у розробленні індивідуальної траєкторії розвитку учня. 

Проект зразка свідоцтва досягнень за вибором закладу загальної 

середньої освіти роздруковується у чорно-білому або кольоровому вигляді, у 

форматі А4 або у форматі А5. Вчитель, за бажанням, може додавати особисті 

або навчальні характеристики на свій розсуд.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями 

інтелектуального розвитку легкого ступеня у 4 класі може здійснюватись 

бально (за рішенням педради закладу загальної середньої освіти) з основних 

предметів інваріантної складової.  



Навчальні досягнення учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 

помірного ступеня оцінюються вербально. При вербальному оцінюванні 

використовуються як усні, так і письмові оцінні судження, які характеризують 

процес навчання і відображають кількісний і якісний його результати: ступінь 

засвоєння елементарних знань і вмінь з навчальних предметів та 

характеристику особистісного розвитку учнів. Характеристика особистісного 

розвитку учня відображає рівень самостійності, комунікативності, уміння 

працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, 

сформованість навчально-пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та 

загальнонавчальних умінь, тощо та здійснюється вербально під час поточного 

контролю. 

Об’єктами контролю у процесі навчання є складові предметних та 

життєвої компетентностей: знання про предмети і явища навколишнього світу, 

взаємозв’язки і відношення між ними; вміння та навички застосовувати 

засвоєні знання; досвід діяльності; ціннісні ставлення. 

Основними функціями контролю навчальних досягнень учнів є: 

мотиваційна, діагностико-коригуюча, контролююча, навчальна, розвитково-

виховна, соціальна: 

1. Мотиваційна, що визначає таку організацію оцінювання навчальних 

досягнень учнів, коли його проведення стимулює бажання поліпшити свої 

результати, розвиває відповідальність, формує позитивні мотиви навчання; 

2. Діагностико-коригуюча, що передбачає з’ясування сильних сторін 

навчально-пізнавальної діяльності, а також причин труднощів, які виникають 

в учнів під час навчання, виявлення прогалин в знаннях і вміннях та внесення 

коректив, спрямованих на усунення цих прогалин; 

3. Контролююча, що передбачає визначення рівня досягнень окремого 

учня (класу, групи), виявлення рівня готовності до засвоєння нового 

матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати 

навчальний матеріал; 

4. Навчальна, що зумовлює таку організацію оцінювання навчальних 

досягнень учнів, коли його проведення сприяє повторенню, уточненню, 

систематизації, застосуванню знань, навичок і вмінь; 

5. Розвитково-виховна, що полягає у формуванні вміння зосереджено й 

цілеспрямовано працювати, застосовувати прийоми контролю й 

самоконтролю, сприяє розвитку відповідальності, працелюбності, активності, 

самостійності, акуратності та інших якостей особистості; 

6. Соціальна функція, що передбачає обʼєктивне оцінювання досягнень 

учнів, а не їх недоліків. Рівнева градація враховує індивідуальні психофізичні 



особливості, можливості кожного учня, водночас зміцнюючи його статус в 

освітньому середовищі, соціумі. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів з порушеннями 

інтелектуального розвитку за основними рівнями в руслі реформування 

загальної середньої освіти передбачає: 

- оцінювання у межах навчального матеріалу, визначеного 

навчальними програмами для дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку;  

- оцінювання стану засвоєння учнями програмового матеріалу 

відповідно до пізнавальних можливостей, зумовлених особливостями їх 

психічного та фізичного розвитку; 

- оцінювання відповідних розвитку учнів якісних характеристик 

навчальних досягнень, необхідних для формування їхньої життєвої 

компетентності; 

- оцінювання на позитивному принципі, тобто врахування рівня 

досягнень учня, а не його невдач. 

Об’єктами оцінювання учнів у процесі вивчення основних навчальних 

предметів є передусім структурні компоненти його навчальної діяльності, а 

саме:  змістовий, операційно-організаційний, емоційно-мотиваційний. 

1. Зміст навчання (змістовий компонент) – знання про об’єкт 

вивчення (уявлення, поняття, явище тощо, в т. ч. про правила, засоби 

перетворення об’єкта, про вимоги до результату; про складові та послідовність 

виконання завдання як одиниці навчальної діяльності і т. д.). Змістовий 

компонент конкретизується відповідно до змісту навчання кожного 

навчального предмета. 

При оцінюванні підлягають аналізу такі характеристики знань: 

 повнота (від фрагментарного відтворення навчального 

матеріалу до відтворення матеріалу у повному обсязі); 

 правильність (від не завжди точного до правильного 

відтворення навчального матеріалу); 

 усвідомленість (від розуміння в основному, переказу до 

вміння пояснити, виокремити головне та другорядне); 

 застосування знань: адекватність; самостійність в умовах 

різної міри новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові); надання 

допомоги. 

2. Практичні навички та вміння (операційно-організаційний 

компонент) – дії, способи дій (вміння, навички), діяльність: 

1) предметні (відповідно до змісту основних навчальних предметів у 

спеціальних закладах освіти для дітей з порушеннями інтелектуального 

розвитку); 



2) розумові (порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати 

тощо) та загальнонавчальні (аналізувати, планувати, організовувати, 

контролювати процес і результати виконання завдання, діяльності в цілому; 

вміння користуватися підручником та іншими доступними джерелами 

інформації). 

При оцінці підлягають аналізу такі характеристики: 

виконання дій: 

а) правильність;  

виконання завдань: 

а) розуміння завдання; 

б) новизна умов завдання (за зразком, аналогічне, відносно нове); 

в) самостійність виконання (контроль, допомога: практична – спільне 

виконання дії з вчителем, показ дії; вербальна – повторний інструктаж, аналіз, 

пояснення завдання, запитання, підказка, вказівка; загальна – стимулювання, 

підтримка, схвалення, активізація уваги); 

г) усвідомленість способу виконання завдання (від переказу до 

пояснення);   

д) якість виконаної роботи; 

є) цілеспрямованість,  поетапність виконання та ін. 

3. Ставлення до навчання (емоційно-мотиваційний компонент). При 

оцінці підлягають аналізу такі його характеристики: 

а) характер і сила (байдуже, недостатньо виразне позитивне, зацікавлене, 

виразне позитивне), 

б) дієвість (від споглядального (пасивного) до дієвого), 

в) сталість (від епізодичного до сталого). 

В основному ці характеристики змістового, операційно-організаційного 

та емоційно-мотиваційного компонентів навчання учнів з порушеннями 

інтелектуального розвитку покладено в основу визначення рівнів 

навчальних досягнень (І - початковий, ІІ – середній, ІІІ – достатній ) та 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень, відповідних їм 

диференційних балів з кожного навчального предмета. 

Для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня 

розроблено диференційовані рівні навчальних досягнень (І – початковий, II – 

середній, III – достатній), які характеризують особливості життєвої 

компетентності та обумовлюють їхню соціалізацію. 

  

Загальна характеристика рівнів навчальних досягнень учнів  

з порушеннями інтелектуального розвитку легкого ступеня 

 



І рівень – початковий.  

Учень (учениця) з допомогою вчителя фрагментарно, неточно відтворює 

окремі елементи, ознаки об’єкта вивчення; з допомогою вчителя виконує 

окремі дії, елементарні завдання. Ставлення до навчання байдуже. Потребує 

контролю, допомоги та стимулювання з боку вчителя. 

ІІ рівень – середній.  

Учень (учениця) в основному здатний відтворити більшу частину 

навчального матеріалу, але допускає окремі неточності. Матеріал розуміє, 

може виокремити головне і другорядне, частково чи за допомогою вчителя 

пояснити. Виконує дії та завдання в аналогічних умовах (під керівництвом 

вчителя). Достатньо стале зацікавлене ставлення до навчання. В окремих 

випадках потребує контролю та допомоги з боку вчителя.  

ІІІ рівень – достатній.  

Учень відтворює матеріал, визначений навчальною програмою. 

Матеріал розуміє, може виокремити головне і другорядне, пояснити. 

Застосовує знання, вміння й навички в аналогічних та відносно нових умовах. 

Здатний самостійно і правильно виконувати дії, аналогічні та відносно нові 

завдання. Здатний пояснити використаний спосіб виконання завдання та 

застосувати для розв’язання іншого. Стале, виразно-позитивне ставлення до 

навчання. 

 

 

 

Загальна характеристика рівнів навчальних досягнень 

учнів з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня 

 

I – початковий.  

Учень (учениця) за допомогою вчителя фрагментарно впізнає (показує 

або називає) предмет вивчення. За повної підтримки вчителя намагається 

виконати елементарні практичні дії, переважно пасивного характеру. 

Ставлення до навчання байдуже. Потребує значної постійної допомоги, повної 

підтримки та супроводу з боку вчителя. 

II – середній.  

Учень (учениця) за допомогою учителя частково розпізнає об’єкт 

вивчення. Виконує окремі дії предметно-практичного змісту на рівні 

копіювання способу виконання. Виявляє епізодичний інтерес до навчання, має 

байдуже або слабковиразне позитивне ставлення до навчально-практичної 

діяльності. Потребує схвалення, постійної допомоги, супроводу, контролю та 

стимулювання. 



III – достатній.  

Учень (учениця) має уявлення про об’єкт вивчення. З використанням 

наочності відтворює (не завжди точно) основні змістові елементи навчального 

матеріалу. Матеріал в основному розуміє, але пояснити, виокремити в ньому 

суттєве та другорядне не може. За наслідуванням і словесною інструкцією 

епізодично виконує прості завдання предметно-практичного змісту. Має 

слабковиразне позитивне ставлення до навчально-практичної діяльності. 

Потребує стимуляції та постійної значної допомоги щодо виконання 

предметно-практичних дій, завдання, організації робочого місця. 

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з 

порушеннями інтелектуального розвитку є поточне, тематичне та 

підсумкове. 

Враховуючи особливості навчальної діяльності учнів з порушеннями 

інтелектуального розвитку, тематична оцінка здійснюється за результатами 

поточного оцінювання. При цьому поточне оцінювання виконує діагностико-

коригуючу, стимулюючу функції. Кожному рівню навчальних досягнень 

відповідає своя шкала диференційованих балів (див. таблиці). 

Особливості оцінювання учнів з порушеннями інтелектуального 

розвитку за допомогою портфоліо представлено у навчально-методичних 

посібниках співробітників Інституту спеціальної педагогіки і психології імені 

Миколи Ярмаченка НАПН України. В посібниках охарактеризовано якісні 

показники індивідуального оцінювання, представлено технологію портфоліо3.  

Навчальні досягнення учнів 4 класів підлягають формувальному і 

підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання 

результатів навчання учнів у четвертих класах може здійснюватись бально, як 

пропедевтичний етап оцінювання у основній ланці школи. Для дітей з 

помірним ступенем порушення інтелектуального розвитку навчальні та 

особистісні досягнення рекомендовано фіксувати у свідоцтві досягнень.  

Формувальне оцінювання, метою якого є відстеження особистісного 

розвитку учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи 

компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку особистості, 

є невід’ємним складником освітнього процесу та здійснюється постійно. 

Формувальне оцінювання передбачає організацію учителем діяльності 

учнів щодо усвідомлення ними цілей та очікуваних результатів навчання, 

способів їх досягнення та визначення подальших навчальних дій щодо 

покращення досягнень за результатами зворотного зв’язку. 

                                                             
 



Враховуючи особливості навчальної діяльності учнів спеціальної 

школи, тематична оцінка здійснюється за результатами поточного 

оцінювання. При цьому поточне оцінювання виконує діагностико-коригуючу, 

стимулюючу функції. Кожному рівню навчальних досягнень відповідає своя 

шкала диференційованих балів (див. розділ 2 та таблиці). 

Застосування оцінювання сприятиме підтриманню бажання вчитися та 

прагнути максимально можливих результатів; оптимальному темпу здобуття 

освіти учнів; формуванню в учнів упевненості у собі, усвідомлення своїх 

сильних сторін; формуванню самоконтролю та саморегуляції навчальної 

діяльності як невід’ємних етапів на шляху досягнення успіху; забезпеченню 

постійного зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями 

навчального матеріалу; здійснення діагностування особистісного розвитку та 

навчальних досягнень учнів на кожному з етапів навчання.  

 


