
Стабільність 

Чи не втратять учні 
згодом опановані 

знання та навички? 

Оптимальне 
використання 

знань 

Чи допоможуть 
учню знання за 
цим стандартом 
під час вивчення 
інших навчальних 

дисциплін? 

Готовність до 
переходу на 

наступний рівень 
навчання 

Чи обов’язкові 
отримані знання 

для успішного 
опанування 
програми 
наступних 

модулів, курсів чи 
класів? 

 

 

 

 

 

 

Табель успішності учнів початкової школи шкільного округу Puyallup 

School District (PSD) демонструє цілі навчання, які учні мають засвоїти, 

зрозуміти й виконувати наприкінці вказаного навчального року. У 

шкільному окрузі Puyallup School District цінують партнерську взаємодію 

між сім’єю учня та працівниками школи. Табель успішності з предметів 

початкової школи — важливий інструмент створення загального враження 

про навчальний прогрес кожного з учнів, як академічний, так і 

комунікативно-емоційний. 
 
Обов’язкові стандарти, що застосовуються до табеля успішності учнів 

шкільного округу Puyallup School District  
 

Слід повністю орієнтуватися на стандарти навчання штату Washington. Читання, 

математика, природознавство, суспільні науки, фізичне виховання, музика й мистецтво 

оцінюються за численними стандартами. У межах кожного з предметів є різні 

навчальні стандарти, під час навчання деякі з них важливіші за інші. До обов’язкових 

стандартів шкільним округом Puyallup School District віднесено ті, які характеризуються 

стабільністю, здатні забезпечити оптимальне використання знань і досягти готовності 

переходу на наступний рівень 

навчання. 
 

Хоча навчання проводиться з 

урахуванням усіх стандартів, 

основну увагу приділяють 

обов’язковим стандартам, які 

застосовуються в підходах для 

учнів, що відстають від шкільної 

програми, або програмах раннього 

втручання. У табелі успішності з 

предметів початкової школи 

міститься інформація для 

батьків/опікунів учнів щодо їхньої успішності в навчанні за обов’язковими 

стандартами. 
 
Відповідний до стандартів табель успішності учня 
 
У відповідному до стандартів табелі успішності використовуються вимірювані й 

об’єктивні показники академічної успішності. В основі стандартів навчання лежать 

контрольні точки оцінювання, які свідчать про опанування учнями певних знань і 

практичних навичок після закінчення кожного класу. Учнів не порівнюють одне з 

одним, натомість оцінюють їх на основі їхнього рівня володіння навичками та 

вміннями. На рівні початкової школи не використовується оцінка успішності в літерах. 

Натомість ступінь прогресу учня порівняно зі стандартним показником указується в 

числовому еквіваленті. 
 
 
  

Посібник для батьків щодо табеля 

успішності учнів шкільного округу PSD 
 

ШОСТИЙ КЛАС 

Стандарти навчання 

штату Washington 

Під час складання табеля 

успішності учнів початкової 

школи використовувалися 

стандарти навчання штату 

Washington, засновані на 

освітніх стандартах Common 

Core. Про відповідність 12-

річній системі освіти K-12 у 

штаті Washington свідчать 

наведені нижче цільові 

компоненти навчання.  

 Читання з розумінням 

прочитаного, ефективне 

володіння навичками письма й 

успішна комунікація із 

застосуванням різних засобів, у 

різних умовах і з різними 

типами аудиторій 
 

 Знання основних понять і 

принципів математики; 

суспільних, фізичних і 

біологічних наук; 

громадянського права й історії, 

зокрема культурологічних 

особливостей, а також участі в 

представницькому уряді; 

географії; мистецтва; засад 

здоров’я та фізичної культури й 

уміння застосовувати 

отриманні знання на практиці 
 

 Аналітичне, логічне та творче 

мислення, уміння інтегрувати 

технологічну грамотність і 

обізнаність із різноманітним 

досвідом і знаннями в процесі 

отримання обґрунтованих 

висновків і розв’язання задач 
 

 Розуміння важливості праці та 

її фінансових аспектів, 

безпосереднього впливу 

продуктивності, докладених 

зусиль і прийнятих рішень на 

майбутні кар’єрні й освітні 

можливості. 
 

Додаткову інформацію про 

стандарти навчання штату 

Washington можна знайти за 

посиланням. 

1 

Не 

відповідає 

стандартам, 

установленим 

для учнів 

певного року 

навчання 

2 

Частково 

відповідає 

стандартам, 

установленим 

для учнів 

певного року 

навчання 

3 

Відповідає 

стандартам, 

установленим 

для учнів 

певного року 

навчання 

4 

Успішність 

перевищує 

стандарти, 

установлені 

для учнів 

певного року 

навчання 

http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/LearningStandards.aspx
http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/LearningStandards.aspx


Практичні навички для опанування 

Навчальна програма округу: Second Step 

Практичні навички для опанування демонструються та 

впроваджуються під час пояснення нового матеріалу й 

упродовж навчального дня. 
 

 Самоорганізація та впорядкування матеріалів  

 Виконання отриманих завдань  

 Якісне виконання завдань  

 Демонстрація поваги до інших і розпізнання їхніх 

почуттів  

 Уміння слухати й виконувати вказівки та певну 

послідовність дій  

 Здатність до самоконтролю  

 Самостійна робота й уміння організувати робочий час  

 Дотримання правил класу та школи 
 

Англійська мова 
Навчальна програма округу: SpringBoard 

Протягом навчального року учні читатимуть і аналізуватимуть 

різноманітні тексти Учні вчитимуться писати тексти з різною метою. 

Стандарти впроваджуватимуться в межах усієї навчальної програми 

Springboard.  

Розуміння прочитаного 

 Сприймання змісту прочитаного під час виконання отриманих і 

самостійно обраних завдань з читання  

 Визначення позиції автора, його мети й елементів твору, зокрема сюжету, персонажів, теми та місця дії 

Ідеї письмових завдань 

 Уміння формувати й пояснювати ідеї в чіткій і зрозумілій формі, наводячи відповідні деталі, приклади та 

докази  

Структура письмових завдань  

 Логічна і структурована організація інформації з використанням відповідних перехідних елементів для 

зв’язку між ідеями 

Використання слів 

 Знання правил уживання великої літери, пунктуації, правопису й граматики. 

Говоріння та аудіювання 

 Участь у групових бесідах  

 Уміння інтерпретувати інформацію, представлену в ЗМІ 

 Уміння представляти твердження та висновки, акцентуючи увагу на головних ідеях/темах; наявність 

зорового контакту, достатньої гучності й чіткої вимови 

 

Математика  
Навчальна програма округу: Open Up Resources: Illustrative Math  

Практичні навички з математики опановуються, викладаються та закріплюються щодня в процесі пояснення нового 

матеріалу на уроках.  
 

Геометрія  

 Розв’язання задач на площу, площу поверхні та об’єм 

Аналіз відношення і пропорцій  

 Розуміння поняття відношення та використання конкретних значень і відсотків для розв’язування задач 

Система числення  

 Поглиблення розуміння дій множення і ділення з дробами 



 Вільне обчислення з багатозначними додатними числами 

 Поглиблення розуміння від’ємних і додатних чисел 

Вирази та рівняння  

 Поглиблення розуміння алгебраїчних рівнянь 

 Розв’язання рівнянь і нерівностей з однією змінною 

 Аналіз відношень між залежними та незалежними змінними 

Статистика та ймовірність 

 Формування розуміння статистичної мінливості 

 Узагальнення та опис розподілів 

 

Природознавство 
Навчальна програма округу: Amplify Science 

Демонстрація, навчання та закріплення практичних навичок із природознавства здійснюються під час пояснення 

нового матеріалу в класі на уроках природознавства та впродовж навчального дня. 
 

Наука про Землю та космічний простір 

 Аналіз та інтерпретація даних, а також розробка та використання моделей для розуміння концепцій науки 

про Землю, зокрема, циклічних схем Земля — Сонце — Місяць та/або масштабних властивостей Сонячної 

системи  

Біологічні науки 

 Побудова моделей і наукове пояснення концепцій науки про життя, зокрема взаємодії між організмами, 

функції клітин та/або фотосинтез 

Фізика 

 Побудова моделі та планування досліджень для визначення взаємозв’язків між поняттями фізики, як-от 

склад молекул, передавання енергії, тип матерії та/або властивості матерії та енергії 

Проєктування, технологія та наукові принципи 

 Застосування принципів проєктування/конструювання для розв’язання задач 
 

Суспільні науки 
Навчальна програма округу: Houghton Mifflin 

Демонстрація, навчання та закріплення практичних навичок із суспільних наук здійснюються під час пояснення 

нового матеріалу в класі на уроках природознавства й упродовж навчального дня. 

 Розуміння ролі органів державної влади в економіці 

 Уміння пояснювати розподіл матеріальних благ і сталість використання ресурсів у світі 

Музика  

Навчальна програма округу: Quaver 

Практичні навички з музики опановуються та закріплюються в процесі 

пояснення нового матеріалу на уроках музики. Учителі музики несуть 

відповідальність за пояснення нового матеріалу й оцінювання учнів за 

стандартами з музики. Учні мають відвідувати уроки музики двічі на тиждень. 
 

 Демонстрація знань і навичок із музики  

 Сприйняття та залучення до мистецтва шляхом створення, відтворення 

та прослуховування музичних творів  

Фізкультура 
Практичні навички з фізкультури опановуються та закріплюються в процесі пояснення нового матеріалу 

на уроках. Учителі фізкультури несуть відповідальність за пояснення нового матеріалу й оцінювання 

учнів за стандартами з фізкультури. 

 Уміння застосовувати знання і поняття, пов’язані з рухом і виконанням вправ   

 Здатність демонструвати відповідальні особисті, соціальні очікування та вимоги щодо безпеки 

 Розуміння цінності фізичних навантажень для здоров’я та приємного проведення дозвілля 



 

Група/оркестр 
Навички опановуються та закріплюються в процесі пояснення нового матеріалу на заняттях групи й 

оркестру. Учителі, що проводять заняття групи/оркестру, несуть відповідальність за пояснення нового 

матеріалу й оцінювання учнів за стандартами з музики. Це ФАКУЛЬТАТИВНИЙ курс для учнів 6-х класів, 

заняття якого проводяться на базі початкової школи. 

 

 Розуміння та застосування знань і навичок 

 Вільна й виразна гра в правильній техніці 

 Докладання зусиль, активна участь і групова робота 


