
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОГІРЦІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ  СТУПЕНІВ 

 

НАКАЗ 

 

01.09. 2021 р.                 Погірці                                  №  

 

Пpo затвердження порядку   

оцінювання навчальних досягнень 

учнів 1 - 4 класів  

та організацію освітнього процесу 

у Новій українській школі  

  

    На виконання наказу МОН України від 13 липня 2021 року № 813 «Пpo 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової освіти», за Типовою освітньою програмою для 

закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленою під керівництвом Р. 

Б. Шияна, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 08 жовтня 2019 

року №1272, за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої 

освіти (1-4 клас), розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, затвердженою 

наказом Міністерства освіти і науки 08 жовтня 2019 року №127, рішення 

педагогічної ради закладу освіти від 31.08.2021 року № 1 

  

НАКАЗУЮ:    

1. Учителям 1-4  класів: 

1.1.  Ознайомитися із методичними рекомендаціями щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів 1-4 класів;   

1.2.   Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у 1-2 

класах здійснювати формувального характеру вербально, на суб’єкт-суб’єктних 

засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і 

самооцінювання а оцінювання результатів навчання та особистих досягнень 



учнів у 3-4 класах здійснювати рівневою оцінкою на підставі рішенння 

педагогічної ради від 31.08.2021р. №1 ; 

1.3.   Ознайомити батьків першого класу зі зразком свідоцтва досягнень учнів, 

затвердженим МОН. Проінформувати про те, що за бажанням, батьки можуть 

залишити свій коментар у свідоцтві, для цього, зустрітись з учителем і написати 

свої побажання на екземплярі, що зберігається в школі; 

1.4.    Роздрукувати у жовтні 2021 року два екземпляри свідоцтва у чорно-білому 

вигляді, у форматі А 4 або у форматі А 5; 

1.5.   Забезпечити оформлення 2 частин свідоцтва досягнень: 

-          у жовтні -  в першій частині  відобразити, як проміжний звіт, 

характеристику особистих досягнень учнів; 

-          у травні  - в другій частині провести оцінювання предметних 

компетентностей, як підсумковий звіт, з метою фіксування навчального поступу, 

у якому оцінюється активність дитини, самостійна робота на уроці, співпраця з 

іншими учнями; 

1.6.     Видати один екземпляр батькам або особам, які їх замінюють, другий 

залишити в закладі освіти; 

1.7.    Забезпечити зберігання другого екземпляру свідоцтва досягнень в 

особових справах учнів; 

1.8.      Для оцінювання учнів використовувати чотирирівневу систему: «має 

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

допомогою вчителя», «ще потребує уваги i допомоги»; 

1.9.      Забезпечити створення сприятливих умов для безболісної адаптації 

першокласників  до систематичного шкільного навчання, зняття їх 

статичного напруження із  одночасним  виконанням  навчальних програм 

з усіх предметів за виконання наступних умов: 

1.10. Вести зошит спостережень  у довільній формі та заповнювати індивідуальні 

картки навчального поступу учня. 

1.11.    Домашні завдання учням першого та другого класів не задавати.(За 

рішенням батьківських зборів та особистим бажанням батьків домашні 

завдання можуть бути виключно рекомендаційного характеру); 

1.12.  Забезпечити у  класних кімнатах наявність восьми осередків, де 

передбачити місце  для організації рухливих ігор   з необхідним 

обладнанням, у тому числі, килим  на підлогу, столи невеликих розмірів 

для проведення настільних  ігор, стенди для змінних виставок дитячих 

робіт, куточок усамітнення тощо; 

1.13.  Уроки інтегрованого курсу «Я досліджую світ» розпочинати щодня 5-

хвилинним ранковим колом; 



1.14.  Визначити тривалість уроків у 1 класі  - 35 хвилин, 2,3  класах – 40 хвилин. 

У зв’язку зі зменшеною тривалістю уроків організувати змістовне 

дозвілля  учнів класу під час подовжених перерв; 

1.15.  Взяти під особистий контроль забезпечення усіх учнів гарячим 

харчуванням.  

2. Заступнику директора з навчально–виховної роботи Політило М. Ф.  при 

складанні розкладу уроків  дотримуватись оптимального співвідношення 

навчального навантаження протягом дня, тижня з урахуванням 

психофізіологічних та фізичних можливостей першокласників.  

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально 

– виховної роботи Політило М. Ф. 

 

Директорка                                   О. Стасишин 

 

З наказом ознайомлені:            Політило М. Ф. 

Бабій О. В.                     Войтів М. В. 

Терлич Л. Й.                  Рудкевич Г. В. 

Терлич М. М.                Задорожна О. І.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


