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Загальні критерії оцінювання  

результатів навчальної діяльності  учнів 5 класів, 

 які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової освіти 

Технології 

Група 

результатів 

навчання 

Рівень досягнення результатів навчання 

Початковий 

Рівень 

(1-3 бали) 

 

Середній 

Рівень 

(4-6 балів) 

Достатній 

Рівень 

(7-9 балів) 

Високий 

Рівень 

(10-12 балів) 

Проєктує та 

виготовляє 

виріб  

Має уявлення про 

об’єкт проєктування, 

його конструкції та 

функціональності 

Визначає потреби 

споживачів обраного 

об’єкта 

проєктування, його 

конструкції та 

функціональності 

але припускається 

помилок 

Визначає потреби 

споживачів 

обраного об’єкта 

проєктування, його 

конструкції та 

функціональності 

але припускається 

деяких помилок 

Самостійно 

визначає потреби 

споживачів 

обраного об’єкта 

проєктування, його 

конструкції та 

функціональності  

Має уявлення про 

моделі-аналоги та за 

допомогою вчителя 

обирає найкращі 

ознаки для 

подальшого об’єкта 

проєктування  

З допомогою вчителя 

здійснює пошук та 

обирає моделі-

аналоги відповідно 

до запланованого 

об’єкта проєктування 

Здебільшого 

самостійно 

здійснює пошук та 

обирає моделі-

аналоги відповідно 

до запланованого 

об’єкта 

проєктування 

Самостійно 

здійснює пошук та 

обирає моделі-

аналоги відповідно 

до запланованого 

об’єкта 

проєктування 

Має уявлення про 

технічний малюнок 

або ескіз деталей 

моделі виробу, 

розуміє інформацію, 

необхідну для його 

виготовлення 

З допомогою вчителя 

виконує технічний 

малюнок або ескіз 

деталей моделі 

виробу, частково 

зазначає 

інформацію, 

необхідну для його 

виготовлення 

Лише за зразком 

виконує технічний 

малюнок або ескіз 

деталей моделі 

виробу, зазначає 

інформацію, 

необхідну для його 

виготовлення 

 

Самостійно 

виконує технічний 

малюнок або ескіз 

деталей моделі 

виробу, зазначає 

інформацію, 

необхідну для 

його виготовлення 

 

Має уявлення про 

послідовність дій для 

виготовлення моделі 

виробу, орієнтовні 

строки їх виконання 

З допомогою вчителя 

планує послідовність 

дій для виготовлення 

моделі виробу, 

орієнтовні строки їх 

виконання 

Здебільшого 

самостійно 

визначає 

послідовність 

технологічних 

операцій 

виготовлення 

проєктованого 

виробу 

Самостійно планує 

послідовність дій 

для виготовлення 

моделі виробу, 

визначає 

орієнтовні терміни 

їх виконання 



З допомогою вчителя 

виконує елементарні 

практичні завдання. 

Використовує 

відповідні 

інструменти й 

матеріали за 

призначенням та 

частково виконує 

деякі види робіт 

Добирає окремі 

матеріали для 

виготовлення 

виробу, але не може 

розраховати витрати 

на них. 

З допомогою вчителя 

використовує 

запропоновані 

інструменти та 

пристосування, в 

основному не 

дотримуючись 

правил безпечної 

праці та санітарних 

норм 

З допомогою інших 

осіб добирає 

матеріали для 

виготовлення 

виробу та 

розраховує витрати 

на них. 

Використовує 

запропоновані 

інструменти та 

пристосування 

самостійно 

дотримуючись 

правил безпечної 

праці та санітарних 

норм 

Добирає матеріали 

для виготовлення 

виробу та 

розраховує 

витрати на них. 

Усвідомлено 

вибирає необхідні 

інструменти й 

пристосування 

відповідно до 

визначеної 

технологічної 

послідовності, 

використовує їх, 

дотримуючись 

правил безпечної 

та санітарних 

норм 

 

Не бере участі в 

презентації 

результатів 

проєктно-

технологічної 

діяльності й не 

оцінює її результати 

Не може 

презентувати вибір. 

Оцінює результати 

власної проєктно-

технологічної 

діяльності та за 

вказівкою вчителя 

усуває наслідки 

допущених помилок 

 

Презентує свій 

вибір, обираючи 

зручний для себе 

спосіб. Оцінює 

результати власної 

проєктно-

технологічної 

діяльності та за 

вказівкою вчителя 

усуває наслідки 

допущених 

помилок 

Презентує свій 

вибір, обираючи 

доцільний спосіб. 

Критично оцінює 

результати власної 

проєктно-

технологічної 

діяльності та за 

вказівкою вчителя 

усуває наслідки 

допущених 

помилок 

 

Застосовує 

технології 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

Не вміє 

застосовувати 

технології 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва в процесі 

виготовлення 

Частково застосовує 

технології 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва в процесі 

виготовлення 

З допомогою 

вчителя застосовує 

технології 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва в процесі 

виготовлення 

Самостійно 

застосовує 

технології 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва в 

процесі 

виготовлення 

Має труднощі під 

час застосування 

опрацьованої 

інформації про 

технології 

Частково 

використовує 

опрацьовану 

інформації про 

технології 

З допомогою 

вчителя 

використовує 

опрацьовану 

інформації про 

технології 

Творчо 

використовує 

опрацьовану 

інформації про 

технології 

Виявляє 

самозарадність 

у 

побуті/освітньо

му процесі 

З допомогою 

вчителя виконує 

елементарні 

практичні завдання. З 

допомогою вчителя 

Відчуває труднощі в 

плануванні власної 

діяльності у побуті. 

Співпрацює з 

іншими особами 

З допомогою інших 

осіб планує власну 

діяльність у побуті. 

Співпрацює з 

іншими особами 

Самостійно планує 

власну діяльність 

у побуті відповідно 

до своїх потреб. 

Співпрацює з 



співпрацює з іншими 

особами відповідно 

до власних потреб у 

побуті 

відповідно до 

власних потреб у 

побуті 

відповідно до 

власних потреб у 

побуті 

іншими особами 

відповідно до 

власних потреб у 

побуті 

 

З допомогою 

вчителя наводить 

приклади окремих 

видів  побутової 

техніки, не 

дотримується 

встановлених вимог 

до техніки безпеки 

під час експлуатації 

технічних пристроїв 

у побутових умовах 

Наводить приклади 

окремих видів  

побутової техніки, 

інколи дотримується 

встановлених вимог 

до техніки безпеки 

під час експлуатації 

технічних пристроїв 

у побутових умовах 

Наводить приклади 

окремих видів 

побутової техніки, 

пропонує способи 

використання її для 

вирішення 

побутових завдань, 

пояснює загальні 

принципи роботи 

окремих видів 

побутової техніки, 

в основному 

дотримується 

встановлених 

вимог до техніки 

безпеки під час 

експлуатації 

технічних 

пристроїв у 

побутових умовах 

Розрізняє види 

побутової техніки 

за 

функціональним 

призначенням 

відповідно до 

визначених 

завдань, пропонує 

способи 

використання її 

для вирішення 

побутових 

завдань, пояснює 

загальні принципи 

роботи побутової 

техніки, завжди 

дотримується 

встановлених 

вимог до техніки 

безпеки під час 

експлуатації 

технічних 

пристроїв у 

побутових умовах 

З допомогою 

вчителя читає 

технічну 

інформацію, схеми, 

інші графічні 

зображення про 

побутову техніку в 

інструкціях, 

водночас не може 

пояснити сприйняте 

Читає технічну 

інформацію, схеми, 

інші графічні 

зображення про 

побутову техніку в 

інструкціях, 

водночас не може 

пояснити сприйняте 

Читає технічну 

інформацію, схеми, 

інші графічні 

зображення про 

побутову техніку в 

інструкціях та 

відчуває труднощі 

у поясненні 

сприйнятого 

Читає технічну 

інформацію, схеми, 

інші графічні 

зображення про 

побутову техніку в 

інструкціях та 

пояснює сприйняте 

 


