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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

з предмету  

«Обслуговуюча праця» 
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною шкалою. 

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності 
виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів: 

початковий, середній, достатній, високий. 

 
 

Рівень навчальних 

досягнень учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

 І. Початковий 

 

1 Учень (учениця) може розпізнавати деякі об'єкти вивчення 
(матеріали, моделі, схеми тощо) та називає їх (на побутовому 
рівні); знає правила безпеки при роботі в навчальних 

майстернях. 

 

  

2 Учень (учениця) описує деякі технологічні об'єкти; розпізнає 

інструменти та обладнання для виконання практичних робіт. 

3 Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета 
вивчення (обізнаний з деякими технологічними поняттями); 

може використовувати за призначенням робочі інструменти та 
обладнання. 

II. Середній 

 

4 Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються 

технологічних об'єктів; виконує елементарні прийоми роботи 

інструментом 

5 Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з допомогою 
вчителя; може виконувати окремі операції; дотримується 

послідовності виготовлення виробу; володіє прийомами 
роботи інструментом 

6 Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину 
навчального матеріалу; дотримується технології виготовлення 
виробу; з допомогою учасників проекту і учителя виконує 
завдання, що стосуються певних етапів проектної діяльності 

III. Достатній 

 

7 Учень (учениця) самостійно і логічно відтворює фактичний і 
теоретичний матеріал; виконує практичну роботу відповідно 
до інструкцій вчителя; з допомогою учасників проекту і 
учителя виконує завдання, що стосуються усіх етапів 
проектної діяльності 

8 Учень (учениця) виявляє розуміння навчального матеріалу, 
наводить приклади; може самостійно обирати конструктивні 
елементи виробу; раціонально організовує робоче місце 

 9 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і 

використовує набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; 

може самостійно та обґрунтовано обирати конструктивні 

елементи виробу 



IV. Високий 

 

10 Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями та уміннями і 
застосовує їх у нестандартних ситуаціях; з допомогою 
учасників проекту і учителя проектує та виконує всі види 
запланованих робіт 

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями і навичками з 
предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних 
ситуаціях, знаходить і аналізує додаткову інформацію; 
самостійно проектує та виконує всі види запланованих робіт, 
допускаючи при цьому незначні відхилення у технологічних 

операціях 

 

 

12 Учень (учениця) має системні знання та навички з предмета, 

свідомо використовує їх, у тому числі, у проблемних 

ситуаціях; самостійно проектує та виконує, використовуючи 

відповідні технології, всі види запланованих робіт 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ  

ОСВІТИ  
 усна відповідь 

 

Бали Критерії оцінювання  

 

На 1 бал Учень не орієнтується про що йдеться у розмові з учителем. 

На 2 бали Учень не розуміє суті поставлених завдань. 

На 3 бал Учень не розуміє суті поставлених завдань, але робить спроби виправити ситуацію.  

На 4 бали Учень не говорить на тему та в її межах, але розуміє про що йдеться. 

На 5 балів Учень не говорить на тему без допомоги вчителя. Учень не вміє висловлювати власну думку щодо теми. 

На 6 балів Учень говорить на тему та в її межах тільки з навідними питаннями вчителя. Учень вміє висловлювати власну 

думку щодо теми лише з допомогою вчителя. 

На 7 балів Учень говорить на тему та в її межах. Учень плутає найбільш вагомі факти та інформацію для розкриття теми та 

головної ідеї висловлювання. Учень вміє висловлювати власну думку з допомогою вчителя. 

На 8 балів Учень говорить на тему та в її межах. Учень обирає найбільш вагомі факти та інформацію для розкриття теми та 

головної ідеї висловлювання.  

Учень викладає матеріал логічно але не послідовно. Учень вміє висловлювати власну думку щодо теми або 

проблеми обговорення чітко з аргументацією без посилання на джерела інформації. 

На 9 балів Учень говорить на тему та в її межах. Учень обирає найбільш вагомі факти та інформацію для розкриття теми та 

головної ідеї висловлювання.  

Учень викладає матеріал логічно і послідовно. Учень вміє висловлювати власну думку щодо теми або проблеми 

обговорення чітко з аргументацією без посилання на джерела інформації. 

На 10 

балів 

Учень говорить на тему та в її межах. Учень обирає найбільш вагомі факти та інформацію для розкриття теми та 

головної ідеї висловлювання.  

Учень викладає матеріал логічно і послідовно.  

Учень будує вислови в певному стилі в залежності від цілі та ситуації. Учень відповідає чітко з додержанням пауз, 

наголосів та правильної інтонації. Учень вміє висловлювати власну думку щодо теми або проблеми обговорення 

чітко з аргументацією без посиланнями на джерела інформації. Мова учня не виразна, що досягається багатством 

словникового запасу, різноманіттям граматичного ряду, доцільним використанням емоційно-забарвлених 

можливостей мови. 

На 11 

балів 

Учень говорить на тему та в її межах. Учень обирає найбільш вагомі факти та інформацію для розкриття теми та 

головної ідеї висловлювання.  

Учень викладає матеріал логічно і послідовно.  

Учень будує вислови в певному стилі в залежності від цілі та ситуації. Учень відповідає чітко з додержанням пауз, 

наголосів та правильної інтонації. Учень вміє висловлювати власну думку щодо теми або проблеми обговорення 

чітко з аргументацією та посиланнями на джерела інформації. Мова учня не виразна, що досягається багатством 

словникового запасу, різноманіттям граматичного ряду, доцільним використанням емоційно-забарвлених 

можливостей мови. 

На 12 

балів 

Учень говорить на тему та в її межах. Учень обирає найбільш вагомі факти та інформацію для розкриття теми та 

головної ідеї висловлювання.  

Учень викладає матеріал логічно і послідовно.  

Учень будує вислови в певному стилі в залежності від цілі та ситуації. Учень відповідає чітко з додержанням пауз, 

наголосів та правильної інтонації. Учень вміє висловлювати власну думку щодо теми або проблеми обговорення 

чітко з аргументацією та посиланнями на джерела інформації. Мова учня виразна, що досягається багатством 

словникового запасу, різноманіттям граматичного ряду, доцільним використанням емоційно-забарвлених 

можливостей мови. 

 


