
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

 З   ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

1. Правила і процедури оцінювання з трудового навчання.

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-

бальною шкалою і його результати  позначаються цифрами від 1 до 12 (відповідно до 

наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»), 

затверджених  наказом МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у 

системі загальної середньої освіти». 

        В ході вивчення курсу трудового навчання здійснюється поточне, тематичне, 

семестрове та річне оцінювання. 

Згідно з навчальною програмою, оцінювання навчальних досягнень учнів з 

трудового навчання здійснюється у двох аспектах: оцінюється рівень оволодіння 

теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до 

застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. 

Критерії, за якими здійснюється  оцінювання навчальних досягнень учнів мають 

комплексний характер. До них належить: 

- рівень застосування знань та умінь в практичній роботі;

- уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної

документації та іншими джерелами інформації;

- дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу);

- уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі

роботи;

- рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні

операції;

- дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог;

- дотримання норм часу на виготовлення виробу;

- рівень самостійності у процесі організації і виконанні роботи (планування

трудових процесів, самоконтроль і т. п.),

- виявлення елементів творчості.

Поточне оцінювання здійснюється у процесі систематичного вивчення результатів 

навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень 

учнів: усної (фронтальне опитування), практичної (виготовлення виробу та ін.), 

виконання проектів. 

      Тематичне оцінювання з трудового навчання здійснюється наприкінці 

виконання проекту на основі поточного оцінювання та результату практичного 

завдання. 

Якщо учениця була відсутня на уроках протягом виконання проекту, замість 

тематичної оцінки виставляється помітка н/а (не атестована). 

Тематична оцінка коригуванню не підлягає. 

Семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичних оцінок, що були 

виставлені впродовж семестру. При цьому враховується динаміка особистих 
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навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, 

тривалість її вивчення. Семестрова оцінка виставляється не пізніше, ніж за 5 

календарних днів до закінчення семестру. Коригування семестрової оцінки 

допускається. Для цього у триденний термін після виставлення семестрової оцінки 

батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити 

результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, 

звертаються до директора ліцею із заявою про проведення відповідного оцінювання, у 

якій мотивують причину та необхідність його проведення. 

 Річне оцінювання здійснюється наприкінці навчального року за результатами 

семестрового оцінювання. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна 

оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року. Річна оцінка з трудового 

навчання, як правило, є середнім арифметичним семестрових або скоригованих 

семестрових оцінок. Річне оцінювання коригуванню не підлягає. 

 

2. Критерії оцінювання усного опитування з трудового навчання. 

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності 

виокремлюються чотири рівня навчальних досягнень учнів: початковий, середній, 

достатній, високий. 

Рівень 

навчальних 

досягнень учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

  

І. Початковий 

  

1 Учениця може розпізнавати деякі об'єкти вивчення 

(матеріали, моделі) та називає їх (на побутовому 

рівні); знає правила безпеки при роботі  

2 Учениця описує деякі технологічні об'єкти; розпізнає 

інструменти та обладнання для виконання практичних 

робіт 

3 Учениця має фрагментарні уявлення з предмета 

вивчення (обізнаний з деякими технологічними 

поняттями); може використовувати за призначенням 

робочі інструменти та обладнання 

  

II. Середній 

4 Учениця знає окремі відомості, що стосуються 

технологічних об'єктів; виконує елементарні прийоми 

роботи інструментом 

5 Учениця відтворює навчальний матеріал з допомогою 

вчителя; може виконувати окремі операції; знає  

послідовність виготовлення виробу 

6 Самостійно відтворює значну частину навчального 

матеріалу; дотримується технології виготовлення 

виробу 

  

III. Достатній 

7 Самостійно і логічно відтворює фактичний і 

теоретичний матеріал; з допомогою учасників 

проекту і учителя виконує завдання, що стосуються 

усіх етапів проектної діяльності 
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3. Критерії оцінювання практичних робіт 

При оцінюванні практичної роботи враховується: 

 

8 Учениця виявляє розуміння навчального матеріалу, 

наводить приклади; може самостійно обирати 

конструктивні елементи виробу; раціонально 

організовує робоче місце 

9 Володіє навчальним матеріалом і використовує набуті 

знання і уміння у стандартних ситуаціях; може 

самостійно та обґрунтовано обирати конструктивні 

елементи виробу 

  

IV. Високий 

10 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 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 

Рівень 

навчальних 

досягнень учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

  

І. Початковий 

  

1 Учениця самостійно не виконує жодних 

технологічних операцій  

2 Учениця розпізнає інструменти та обладнання для 

виконання практичних робіт, виконує практичні 

завдання лише за допомогою вчителя. Переважна 

частина робіт містить велику кількість помилок 

3 Учениця має фрагментарні уявлення з виконання 

технологічного процесу; може використовувати за 

призначенням робочі інструменти та обладнання. 

Значна частина робіт виконана з помилками 

  

II. Середній 

4 Учениця виконує елементарні прийоми роботи 

інструментом. Допускає помилки у прийомах і 

способах роботи 
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4. Критерії оцінювання учнівських  проєктів 

За основні критерії оцінювання проєктів  беруться показники: 

 

- Теоретична частина проєкту 

- Виготовлений виріб 

- Презентація, захист роботи 

 

   Можливі критерії оцінювання у балах: 

- Проєкт (теоретична частина) 

1. Значущість і актуальність виробу            - 1 б 

2. Наявність ескізу               - 1 б 

3. Правильність виконання проектної документації (точність розрахунку)   -  1-4 б 

4. Технологічна послідовність виготовлення виробу         - 1-3 б 

5. Маркетингові дослідження             - 1 б 

6. Естетичність оформлення             - 1-2 б 

5 Учениця з допомогою вчителя може виконувати 

окремі операції; дотримується послідовності 

виготовлення виробу; володіє прийомами роботи 

інструментом.  Частина технологічних операцій 

виконується з помилками. 

6 Учениця самостійно дотримується технології 

виготовлення виробу; допускається певна кількість 

помилоку прийомах роботи 

  

III. Достатній 

7 Практична робота виконана  відповідно до інструкцій 

вчителя; але має несуттєві відхилення в прийомах і 

способах роботи. 

8 Виготовлена робота має хороший рівень виконання; 

допускаються незначні відхилення від певних норм. 

9 Учениця володіє навичками і прийомами роботи з 

інструментами. Робота виконана на належному рівні, 

але містить несуттєві відхилення від виставлених 

вимог. 

  

IV. Високий 

10 Практична робота виконана правильно, без помилок. 

Учениця володіє засвоєними знаннями та уміннями і 

застосовує їх у нестандартних ситуаціях. 

11 Практична робота виконана на високому рівні. Усі 

прийоми і технологічні операції в межах визначених 

норм часу. 

12 Робота виконана на високому рівні. Доповнена 

додатковими, самостійно спроектованими,  

елементами. Має високий рівень якості.  Виконана 

вчасно. 
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- Виріб 

1. Точність розрахунку (викроювання, добір конструкційних матеріалів, 

інструментів)                                -  1-4 б 

2. Відповідність розмірам і вимогам        -  1-3 б 

3. Оздоблення виробу          -  1-3 б 

4. Охайність при виконанні         -  1-2 б 

 

- Презентація виробу 

1. Вільне володіння знаннями з теми проекту – 4 б 

2. Аргументування власних рішень – 3 б 

3. Оригінальність проекту -  3 б 

4. Артистизм – 2 б 

 
 

                              Укладач: вчитель трудового навчання РАЛ «Престиж» І.М.Власюк 
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