
Трудове навчання (хлопці) 

Загальні критерії оцінювання 
Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання можуть 

бути:  
– рівень застосування знань та умінь в практичній роботі;
– проєктно  технологічна діяльність учнів;
– уміння користуватися різними видами конструкторсько  технологічної
документації та іншими джерелами інформації;
– якість виконання практичних робіт;
– рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні
операції;
– рівень самостійності у процесі організації і виконання роботи (планування
трудових процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення елементів творчості.

На результат оцінювання навчальних досягнень учнів впливають  дотримання 
правил безпечної праці і санітарно гігієнічних вимог та уміння організовувати робоче 
місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи. 

Вимоги оцінювання навчальних досягнень застосовуються відповідно до Державних 
вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених навчальною 
програмою та  з урахуванням вікових особливостей учнів.  

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

1 Учні можуть розпізнавати деякі об’єкти вивчення (матеріали, 
інструменти, моделі тощо) та називають їх (на побутовому рівні) 

2 
Учні описують незначну частину технологічних об’єктів; частково 
розпізнають інструменти та обладнання для виконання практичних 
робіт 

3 

Учні мають фрагментарні уявлення з предмета вивчення (обізнані з 
деякими технологічними поняттями); з допомогою вчителя виконують 
елементарні практичні завдання; використовують за призначенням 
робочі інструменти та обладнання 

Середній 

4 Учні знають окремі відомості, що стосуються технологічних об’єктів; 
застосовують елементарні прийоми роботи інструментом 

5 

Учні відтворюють навчальний матеріал, необхідний для виконання 
практичних робіт, з допомогою вчителя; виконують окремі 
технологічні операції з недоліками; частково володіють прийомами 
роботи інструментом 

6 
Учні самостійно відтворюють значну частину навчального матеріалу, 
необхідного для виконання практичних робіт;  виконують окремі 
частини технологічних операцій 

Достатній 

7 

Учні самостійно і логічно відтворюють фактичний і теоретичний 
матеріал, необхідний для виконання практичних робіт; виконують 
практичну роботу відповідно до інструкцій вчителя; частково 
контролюють власні навчальні дії; з допомогою учасників проекту і 
учителя виконують завдання , що стосуються окремих етапів проектної 
діяльності 

8 
Учні виявляють розуміння навчального матеріалу, наводять приклади, 
намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і 
залежності між технологічними операціями; використовують набуті 
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знання і уміння в стандартних ситуаціях 

9 
Учні володіють навчальним матеріалом і реалізовують свої знання та 
вміння в практичній діяльності; можуть аналізувати і систематизувати 
інформацію в процесі проектної діяльності 

Високий 

10 

Учні володіють глибокими знаннями та уміннями і застосовують їх у 
нестандартних ситуаціях; беруть активну участь в розробленні та 
реалізації технологічного процесу; з допомогою учасників проекту і 
учителя проектують та виконують всі види запланованих робіт 

11 

Учні володіють гнучкими знаннями і навичками в межах вимог 
навчальної програми, аргументовано використовують їх у нестандартних 
ситуаціях, знаходять і аналізують додаткову інформацію; самостійно 
розробляють технологічний процес виготовлення виробу та забезпечують 
його виконання; самостійно проектують та виконують всі види 
запланованих робіт 

Високий 12 

Учні мають системні знання та навички з предмета, свідомо 
використовують їх, у тому числі, у проблемних ситуаціях; самостійно 
розробляють технологічний процес виготовлення виробу та 
забезпечують його якісне виконання; самостійно проектують та 
виконують, використовуючи відповідні технології, всі види 
запланованих робіт 

 
 

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 конструкторськотехнологічної 

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 санітарногігієнічних вимог;  
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 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 (виконання практичних 
завдань), виконання проектів. Поточне оцінювання здійснюється під час повсякденної 
навчальної діяльності учнів, що дає можливість учителю виявляти, як здійснюється 
процес опанування нових знань, умінь, навичок, які зустрічаються труднощі. У 
відповідності до одержаних результатів учитель або впевнено йде далі, або вносить 
певні корективи, тобто основною функцією поточного оцінювання є забезпечення 
зворотного зв'язку в навчанні. При цьому поточне оцінювання має виконувати 
заохочувальну, стимулюючу та діагностичнокорегуючу функції.  

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що 
засвідчує дату проведення заняття, коли здійснюється оцінювання учня. 
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів: 

• об'єктивність; 
• індивідуальний характер оцінювання; 
• гласність контролю; 
• всебічність; 
• диференційованість; 
• різноманітність форм, методів контролю (спостереження за навчальною роботою 

учнів, усне опитування, письмовий контроль, комбіноване опитування, тестовий 
контроль тощо); 

• етичність ставлення до школяра, повага до нього; 
• підготовка школярів до здійснення контролю і самоконтролю знань. 

      Тематичне оцінювання пов'язане з виявленням рівня навчальних досягнень учнів 
у засвоєнні певної теми (частини теми, сукупності тем). Результати вивчення теми 
(розділу) визначаються вчителем на основі вимог навчальної програми і 
повідомляються учням від самого початку її опрацювання, слугуючи орієнтиром у 
процесі роботи над темою, тобто учні ознайомлюються з тривалістю вивчення теми 
(кількість занять), кількістю і тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення 
на початку занять. 
Тематичне оцінювання з трудового навчання здійснюється наприкінці виконання 
проекту на основі поточного оцінювання та результату практичного завдання. Якщо 
учень був відсутнім на уроках протягом виконання проекту, замість тематичної оцінки 
виставляється помітка н/а (не атестований). 
 Тематичну оцінку (запис у журналі  Тематична) виставляють на підставі 
поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт. Тематичний бал не підлягає 
коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться і оцінка за повторне 
тематичне оцінювання не виставляється). 

Семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичних оцінок, що були 
виставлені впродовж семестру. При цьому враховується динаміка особистих 
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 
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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, при цьому оцінюється не лише результат роботи, але й 
процес навчання, індивідуальний поступ кожного учня. 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. 

 
Рівні 
навчальних 
досягнень 
учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних 
досягнень учнів 

І. Початковий 
 

1 Учень може розрізняти об'єкт вивчення і 
відтворити деякі його елементи.  

2 Учень фрагментарно відтворює незначну частину 
навчального матеріалу, має поверхові уявлення 
про об'єкт вивчення, виявляє здатність 
елементарно висловити думку.  

3 Учень відтворює менше половини навчального 
матеріалу, з допомогою вчителя виконує 
елементарні завдання.  

ІІ. Середній 

4 Учень знає, близько половини навчального 
матеріалу, здатний відтворювати його не в 
повному обсязі відповідно до тексту підручника 
або пояснення вчителя.  

5 Учень розуміє основний навчальний матеріал, 
здатний дати визначення понять, але при цьому 
допускав помилки. З допомогою вчителя може 
відтворили значну частину матеріалу, частково 
обґрунтувати та проаналізувати її, зробити 
висновки.  

6 Учень виявляє знання і розуміння основних 
положень навчального матеріалу. Відповідь його 
правильна, але недостатньо осмислена. З 
допомогою вчителя може аналізувати навчальний 
матеріал, порівнювати та робити висновки, 
виправляти допущені помилки.  

ІІІ. Достатній 7 Учень виявляє знання і розуміння переважної 
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більшості навчального матеріалу. З епізодичною 
консультацією вчителя застосовує знання для 
виконання практичнихзавдань. Користується 
необхідною конструкторськотехнологічною 
документацією.  

8 Знання учня є достатньо повними, він вільно 
застосовує вивчений матеріал в стандартних 
ситуаціях, вміє аналізувати, робити 
висновки..Відповідь його повна, 
логічна,обґрунтована,але з деякими неточностями. 
Самостійно використовує теоретичні знання для 
виконання практичних завдань. Користується 
необхідною конструкторськотехнологічною 
документацією.  

9 Учень правильно володіє вивченим матеріалом, 
застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє 
узагальнювати і систематизувати інформацію. 
Самостійно застосовує знання для виконання 
практичних завдань. Користується всіма видами 
конструкторськотехнологічної документації, що 
передбачена програмою.  

ІV. Високий 10 Учень володіє глибокими, міцними знаннями і 
здатний використовувати їх у нестандартних 
ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної 
навчальної діяльності. Виявляє елементи творчого 
підходу в проектуванні, конструюванні, 
моделюванні та виготовленні виробів.  

11 Учень володіє узагальненими знаннями з 
предмета, виявляє творчий підхід у проектуванні, 
конструюванні, моделюванні та виготовленні 
виробів. Користується різними видами 
конструкторськотехнологічноїдокументації, 
використовує додаткові джерела інформації.  

12 Учень має системні знання, виявляє здатність 
приймати творчі рішення у виконанні теоретичних 
і практичних завдань. Вільно володіє різними 
видами конструкторськотехнологічної 
документації, вміє самостійно розробляти окремі її 
види. Систематично користується додатковими 
джерелами інформації.  

 
3. Критерії оцінювання практичних робіт 

При оцінюванні практичної роботи враховується: 
Рівень 

навчальних 
досягнень учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 
учнів 

  
І. Початковий 

1 Учень самостійно не виконує жодних технологічних 
операцій  
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4. Критерії оцінювання учнівських  проєктів 
За основні критерії оцінювання проєктів  беруться показники: 
 Теоретична частина проєкту 
 Виготовлений виріб 
 Презентація, захист роботи. 

    Оцінка за проєкт вираховується як середнє арифметичне вказаних показників. 
   Можливі критерії оцінювання у балах: 

  2 Учень розпізнає інструменти та обладнання для 
виконання практичних робіт, виконує практичні 
завдання лише за допомогою вчителя. Переважна 
частина робіт містить велику кількість помилок 

3 Учень має фрагментарні уявлення з виконання 
технологічного процесу; може використовувати за 
призначенням робочі інструменти та обладнання. 
Значна частина робіт виконана з помилками 

  
II. Середній 

4 Учень виконує елементарні прийоми роботи 
інструментом. Допускає помилки у прийомах і 
способах роботи 

5 Учень з допомогою вчителя може виконувати окремі 
операції; дотримується послідовності виготовлення 
виробу; володіє прийомами роботи інструментом.  
Частина технологічних операцій виконується з 
помилками. 

6 Учень 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 Учень 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. 
Учень 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. Рів
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 Проєкт (теоретична частина) 
1. Значущість і актуальність виробу             1 б 
2. Наявність ескізу                1 б 
3. Правильність виконання проектної документації (точність розрахунку)     14 б 
4. Технологічна послідовність виготовлення виробу          13 б 
5. Маркетингові дослідження              1 б 
6. Естетичність оформлення              12 б 

   
 Виріб 
1. Точність розрахунку (добір конструкційних матеріалів, інструментів, 

обладнання та пристосувань)              14 б 
2. Відповідність розмірам і вимогам          13 б 
3. Оздоблення виробу            13 б 
4. Охайність при виконанні           12 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 

 
 

5. Оцінювання  організації робочого місця, дотримання правил безпечної 
праці і санітарно-гігієнічних вимог 

 
Рівні 

навчальних 
досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

Початковий 

1 
Учні в організації робочого місця є постійні суттєві порушення. 
Систематично допускаються порушення правил техніки безпеки та 
санітарно гігієнічних вимог.  

2 
 Учні в організації робочого місця є значні відхилення прийнятих 
вимог. Систематично допускаються порушення правил техніки 
безпеки та санітарно гігієнічних вимог. 

3 
 Учні в організації робочого місця є значні відхилення прийнятих 
вимог. Періодично  допускаються порушення правил техніки 
безпеки та санітарно гігієнічних вимог. 

Середній 

4 
 Учні в організації робочого місця є незначні недоліки. В окремих 
випадках допускаються порушення правил техніки безпеки та 
санітарно гігієнічних вимог. 

5 
 Учні в організації робочого місця є незначні порушення. В окремих 
випадках допускаються окремі порушення правил техніки безпеки та 
санітарно гігієнічних вимог. 

6 
 Учні в організації робочого місця є незначні порушення. В окремих 
випадках допускаються порушення правил техніки безпеки та 
санітарно гігієнічних вимог. 

Достатній 
7  Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. Дотримується 

правил техніки безпеки та санітарно гігієнічних вимог. 

8  Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. Дотримується 
правил техніки безпеки та санітарно гігієнічних вимог. 
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Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня (учениці) 

9  Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. Дотримується 
правил техніки безпеки та санітарно гігієнічних вимог. 

Високий 

10 
 Учні в організації робочого місця забезпечують зразково. 
Дотримується правил техніки безпеки та санітарно гігієнічних 
вимог. 

11 
Учні в організації робочого місця забезпечують високий рівень. 
Дотримується правил техніки безпеки та санітарно гігієнічних 
вимог.  

12 
Учні в організації робочого місця самостійно і систематично 
забезпечує зразкову організацію праці. Дотримується правил техніки 
безпеки та санітарно гігієнічних вимог. 

 

                Укладач: вчитель трудового навчання  Я.Й.Далюк 
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