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Табель успішності початкової школи шкільного округу Puyallup (Puyallup School
District, PSD) містить відомості про те, що має знати, розуміти та вміти робити
учень до кінця зазначеного навчального року. У шкільному окрузі Puyallup
цінується налагодження тісних зв’язків між домашнім і шкільним оточенням учня.
Табель успішності початкової школи — це важливий засіб для формування
спільного розуміння досягнень кожного учня як у навчанні, так і в соціально-
емоційній сфері.

Основні стандарти складання табелів успішності шкільного округу Puyallup

Орієнтуйтеся на всі стандарти навчання в штаті Washington як на мету. Існують численні
стандарти для читання, математики, природознавства, суспільствознавства, фізичного
виховання, музики та мистецтва. Стандарти навчання різняться залежно від предмета: деякі
з них можуть бути критичнішими за інші. У шкільному окрузі Puyallup основними
вважаються стандарти навчання, що вирізняються усталеністю та ефективністю
застосування й сприяють підготовці до навчання на наступному рівні.

Хоча під час викладання
враховуються всі стандарти,
основна увага приділяється
критично важливим головним
стандартам опанування
матеріалу й втручанню в разі їх
недотримання. Табель
успішності початкової школи
використовується, щоб
інформувати батьків/опікунів
про успішність опанування
матеріалу відповідно до
основних стандартів.

Табель успішності з посиланням на стандарти

У табелі успішності з посиланням на стандарти використовуються індикатори академічної
успішності, що забезпечують об’єктивне кількісне оцінювання. Стандарти навчання
базуються на контрольних показниках, які визначають, що має знати та вміти учень у
кожному класі. Учнів не порівнюють між собою, а оцінюють відповідно до рівня знань.
На рівні початкової школи буквене оцінювання не використовується. Замість букв
використовуються цифри, що вказують на успішність в опануванні матеріалу відповідно до
стандарту.

Посібник із використання табелів
успішності PSD для родин

ШОСТИЙ КЛАС

Стандарти навчання в
штаті Washington

Табелі початкової школи для
оцінювання успішності в різних
сферах знань створено на
основі стандартів навчання в
штаті Washington, заснованих
на загальних базових
стандартах. У штаті Washington
12-річна шкільна освіта
передбачає досягнення
наведених нижче цілей.

Читання з усвідомленням змісту,
ефективне письмо та влучне
висловлювання думок різними
способами, у різних ситуаціях і
перед різною аудиторією.

Знання та застосування
базових понять і принципів
математики; суспільних, фізичних
і біологічних наук; громадянської
освіти та історії, зокрема
особливостей різних культур і
участі в представницькому уряді;
географії; мистецтва, а також
основ здоров’я та фізичної
культури.
Мислення з використанням
аналітичного, логічного та
творчого підходу, поєднання
технологічної грамотності та
оперування технологіями, а
також отримання
різностороннього досвіду та
знань для формування
обґрунтованих суджень і
вирішення проблем.
Розуміння, наскільки важливо
мати роботу й заробіток і що
особиста продуктивність,
докладені зусилля та прийняті
рішення безпосередньо
випливають на майбутню
кар’єру та можливість
отримати гарну освіту.

Докладі відомості про стандарти
навчання в штаті Washington див.
тут.

Довготривалість
Чи очікуємо ми 

насправді, що знання й 
навички наших учнів 
зберігатимуться з 

часом?

Підготовленість
Чи важливі вони 
для успішного 
опанування

наступних модулів 
чи курсів або 
навчання в
наступному 

класі?

Застосовність
Чи допоможуть 
учням знання, 

набуті відповідно 
до цих стандартів, в 
інших навчальних 
дисциплінах?



Навички для опанування
Навчальна програма округу: Second Step
Навички для опанування пояснюються та закріплюються під час
занять у класі та протягом навчального дня.

Організованість і впорядкованість матеріалів
Повнота виконання заданої роботи
Якісне виконання роботи
Уважне ставлення до почуттів інших і прояв поваги до них
Уміння слухати та виконувати вказівки та дотримуватися
процедур
Демонстрація самоконтролю
Незалежна робота та правильне керування часом
Дотримання шкільних правил і правил класу

Англійська мова та література
Навчальна програма округу: SpringBoard
Протягом року учні читатимуть і аналізуватимуть низку текстів. Учні писатимуть
роботи з різною метою. Усі аспекти навчальної програми SpringBoard
розроблено з дотриманням стандартів.

Розуміння прочитаного
Демонстрація розуміння матеріалу під час виконання завдань із читання (як

призначених, так і у вільній формі).
Здатність визначити позицію та задум автора, а також елементи історії, зокрема

сюжет, персонажів, тему та місце дії.
Висловлювання ідей у письмовій формі.

Уміння розвивати та пояснювати ідеї в зрозумілій формі, не відхиляючись від головної теми й водночас підкріплюючи
свою думку уточненнями, прикладами та доказами.

Структура письмових робіт
Логічно послідовне та структуроване впорядкування відомостей із застосуванням відповідних переходів для зв’язування
ідей між собою.

Застосування мовних засобів
Демонстрація вміння застосовувати правила написання з великої літери, пунктуації, орфографії та граматики.

Розмовна мова та вміння слухати
Участь у спільних розмовах
Тлумачення інформації, наведеної в матеріалі
Висловлювання тверджень і висновків, що підкреслюють головну ідею або тему; використання зорового контакту та
вміння говорити досить гучно й чітко вимовляти слова

Математика
Навчальна програма округу: Open Up Resources: Illustrative Math
Математичні навички викладаються та закріплюються під час щоденних занять у класі.
Геометрія

Розв’язання задач, зокрема на визначення площі, площі поверхні та об’єму
Доведення в задачах на відношення та пропорції

Розуміння того, як використовувати дроби з одиницею в знаменнику та відсотки для розв’язування задач
Система числення

Розширення уявлень про множення та ділення на коефіцієнт
Вільне виконання обчислень із багатозначними додатними числами
Розширення уявлень про додатні та від’ємні числа

Вирази та рівняння
Розширення уявлень про алгебраїчні рівняння
Розв’язання рівнянь і нерівностей з однією змінною
Аналіз зв’язків між залежними та незалежними змінними

Статистика та теорія імовірностей
Поглиблення розуміння статистичної дисперсії



Узагальнення та опис розподілів

Природничі науки
Навчальна програма округу: Amplify Science
Стандарти природничих наук пояснюються, викладаються та закріплюються на заняттях у класі, під час виконання лабораторних
робіт, а також протягом навчального дня.
Наука про Землю та астрономія

Розробка та використання моделі системи «Земля — Сонце — Місяць» для опису циклічних закономірностей
Розробка та використання моделі для опису ролі гравітації
Аналіз та інтерпретація даних для визначення властивостей масштабу об’єктів у сонячній системі

Фізика
Розробка моделей для опису складу простих молекул
Побудова та інтерпретація графічного представлення даних для опису впливу кінетичної енергії

Біологія
Розробка та використання моделі для опису функції клітини як цілого, а також функцій її частин
Побудова пояснення, що дає змогу прогнозувати закономірності взаємодії між організмами
Формулювання наукового пояснення на основі доказів ролі фотосинтезу

Техніка, технології та наукові принципи
Визначення критеріїв завдання проєктування з достатньою точністю для забезпечення його успішного вирішення
Оцінювання конструктивних рішень із використанням систематичного процесу для визначення заданих критеріїв
Аналіз даних кількох конструктивних рішень для покращення відповідності критеріям задля досягнення успіху
Розробка моделі для створення даних із метою тестування моделі для створення оптимальної конструкції

Суспільствознавство
Навчальна програма округу: Houghton Mifflin
Демонстрація знань і навичок відповідно до вказівок у модулі

Географія світу
Стародавні цивілізації світу

Музика
Навчальна програма округу: Quaver
Музичні навички викладаються та закріплюються під час уроків музики в класі.
Викладач музики відповідає за проведення уроку та оцінювання відповідно до
музичних стандартів. Учні мають уроки музики два рази на тиждень.

Демонстрація знань про музику та музичних навичок
Уміння спілкуватися на музичну тематику та посилатися на музичні твори,
створюючи та виконуючи їх і відповідаючи на пов’язані з ними запитання

Фізичне виховання
Навички фізичного виховання викладаються та закріплюються під час занять у
класі. Учитель фізкультури відповідає за проведення уроку та оцінювання відповідно до стандартів фізичного
виховання.

Застосування знань про поняття, пов’язані з рухом і фізичною активністю
Демонстрація прагнення відповідати особистим і соціальним очікуванням, а також очікуванням щодо безпеки
діяльності
Розуміння цінності фізичної активності для здоров’я та задоволення

Ансамбль/оркестр
Навички участі в ансамблі або оркестрі викладаються та закріплюються під час репетицій ансамблю або оркестру в
класі. Викладач ансамблю або оркестру відповідає за проведення уроку та оцінювання відповідно до музичних
стандартів. Це НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ предмет для 6-класників. Відомості про нього розміщено на сайті початкової
школи.



 Розуміння предмета та застосування знань і навичок
 Вільна та виразна гра із застосуванням відповідної техніки
 Демонстрація наполегливості, активної участі та співпраці



Табель успішності для початкової школи  
Puyallup School District  

ШОСТИЙ КЛАС 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

Навички для опанування  
Навички для опанування пояснюються та закріплюються під час занять у класі протягом року.      
Демонстрація організаційних навичок   
Вчасне виконання робіт на рівні, що вимагається для учнів такого класу    
Здатність докладати максимум зусиль   
Робота в співпраці з іншими   
Керування емоціями та вміння виражати їх у шанобливій і конструктивній 
формі 

  

Дотримання правил класу та шкільних правил   
Англійська мова та література: читання та письмо  
Протягом року учні читатимуть і аналізуватимуть низку текстів, передбачених навчальною 
програмою Springboard. Учні писатимуть роботи з різною метою. Усі аспекти навчальної 
програми SpringBoard розроблено з дотриманням стандартів. 
Розуміння прочитаного 
Демонстрація розуміння матеріалу під час виконання завдань із читання (як 
призначених, так і у вільній формі).  
Здатність визначити позицію та задум автора, а також елементи історії, 
зокрема сюжет, персонажів, тему та місце дії. 

  

Висловлювання ідей у письмовій формі 
Уміння розвивати та пояснювати ідеї в зрозумілій формі, не відхиляючись 
від головної теми й водночас підкріплюючи свою думку уточненнями, 
прикладами та доказами.  

  

Структура письмових робіт  
Логічно послідовне та структуроване впорядкування відомостей із 
застосуванням відповідних переходів для зв’язування ідей між собою. 

  

Застосування мовних засобів 
Демонстрація вміння застосовувати правила написання з великої літери, 
пунктуації, орфографії та граматики. 

  

Англійська мова та література: розмовна мова та вміння слухати  
Навички спільного обговорення пояснюються та викладаються протягом усього року. Учні 
практикуватимуться у веденні розмов і вмінні слухати в різних предметних сферах.   
Участь у спільних розмовах  
Тлумачення інформації, наведеної в матеріалі 
Висловлювання тверджень і висновків, що підкреслюють головну ідею або 
тему; використання зорового контакту та вміння говорити досить гучно й 
чітко вимовляти слова 

  

Математика  
Навчальна програма Open Up Resources Math із математики використовується для пояснення й 
закріплення матеріалу та оцінювання знань відповідно до певних математичних стандартів.   



Геометрія  
Розв’язання задач, зокрема на визначення площі, площі поверхні та об’єму 

  

Доведення в задачах на відношення та пропорції  
Розуміння того, як використовувати дроби з одиницею в знаменнику та 
відсотки для розв’язування задач 

  

Система числення  
Розширення уявлень про множення та ділення на коефіцієнт 
Вільне виконання обчислень із багатозначними додатними числами 
Розширення уявлень про додатні та від’ємні числа 

  

Вирази та рівняння  
Розширення уявлень про алгебраїчні рівняння 
Розв’язання рівнянь і нерівностей з однією змінною 
Аналіз зв’язків між залежними та незалежними змінними 

  

Статистика та теорія імовірностей 
Поглиблення розуміння статистичної дисперсії 
Узагальнення та опис розподілів 

  

Природничі науки  
Навчальна програма Amplify Science використовується для пояснення й закріплення матеріалу та 
оцінювання знань відповідно до стандартів природничих наук.  
Наука про Землю та астрономія 
Розробка та використання моделі системи «Земля — Сонце — Місяць» для 
опису циклічних закономірностей 
Розробка та використання моделі для опису ролі гравітації 
Аналіз та інтерпретація даних для визначення властивостей масштабу 
об’єктів у сонячній системі 

  

Біологія 
Розробка та використання моделі для опису функції клітини як цілого, а 
також функцій її частин 
Побудова пояснення, що дає змогу прогнозувати закономірності взаємодії 
між організмами 
Формулювання наукового пояснення на основі доказів ролі фотосинтезу 

  

Фізика 
Розробка моделей для опису складу простих молекул 
Побудова та інтерпретація графічного представлення даних для опису 
впливу кінетичної енергії 

  

Технічна підготовка 
Визначення критеріїв завдання проєктування з достатньою точністю для 
забезпечення його успішного вирішення 
Оцінювання конструктивних рішень із використанням систематичного 
процесу для визначення заданих критеріїв 
Аналіз даних кількох конструктивних рішень для покращення відповідності 
критеріям задля досягнення успіху 
Розробка моделі для створення даних із метою тестування моделі для 
створення оптимальної конструкції 

  

Суспільствознавство 



Навчальна програма Houghton Mifflin використовується для пояснення й закріплення матеріалу 
та оцінювання знань відповідно до стандартів суспільствознавства.  
Демонстрація знань і навичок відповідно до вказівок у модулі 
Географія світу 
Стародавні цивілізації світу 

  

Фізичне виховання (фізкультура)  
Навички фізичного виховання пояснюються та закріплюються під час занять у класі протягом 
року. Учитель фізкультури відповідає за проведення уроку та оцінювання відповідно до 
стандартів фізичного виховання. 
Застосування знань про поняття, пов’язані з рухом і фізичною активністю   
Демонстрація прагнення відповідати особистим і соціальним очікуванням, а 
також очікуванням щодо безпеки діяльності 

  

Розуміння цінності фізичної активності для здоров’я та задоволення   
Музика  
Музичні навички викладаються та закріплюються протягом року під час уроків музики, що 
проводяться в класі за навчальною програмою Quaver з музики. Викладач музики відповідає за 
проведення уроку та оцінювання відповідно до музичних стандартів. 
Демонстрація знань про музику та музичних навичок   
Уміння спілкуватися на музичну тематику та посилатися на музичні твори, 
створюючи та виконуючи їх і відповідаючи на пов’язані з ними запитання 

  

Ансамбль/оркестр 
Навички для участі в ансамблі або оркестрі пояснюються та закріплюються під час занять у класі 
протягом року. Викладач ансамблю або оркестру відповідає за проведення уроку та оцінювання 
відповідно до музичних стандартів. Це НЕОБОВ’ЯЗКОВИЙ предмет для 6-класників. 
Розуміння предмета та застосування знань і навичок   
Вільна та виразна гра із застосуванням відповідної техніки   
Демонстрація наполегливості, активної участі та співпраці    

 
 
 


