
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
  

1

Не відповідає 

стандарту для 

класу

2

Частково 

відповідає 

стандарту для 

класу

3

Відповідає 

стандарту для 

класу

4

Перевищує

стандарт для 

класу

Посібник із використання табелів 

успішності PSD для родин 
 

П’ЯТИЙ КЛАС 

Довготривалість

Чи очікуємо ми 
насправді, що знання й 

навички наших учнів 
зберігатимуться з 

часом?

Застосовність

Чи допоможуть 
учням знання, 

набуті відповідно 
до цих стандартів, в 
інших навчальних 

дисциплінах?

Підготовленість

Чи важливі вони 
для успішного 

опанування 
наступних модулів 

чи курсів або 
навчання в 
наступному 

класі?

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. 

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


 
 

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: Journeys 

Читання 

Учні читатимуть і аналізуватимуть низку текстів. Стандарти застосовуватимуться протягом усього шкільного дня. 
 

➢ Досить точне та вільне читання з розумінням прочитаного й застосування фонетичних засобів і методів пояснення значення 

для вільного читання 

➢ Точне цитування на підтвердження висновків, зроблених на підставі тексту 

➢ Визначення головної ідеї та/або теми тексту і їх обґрунтування з використанням ключових подробиць; узагальнення тексту 

➢ Визначення сенсу слів і фраз з урахуванням їхнього контексту 

➢ Об’єднання відомостей із кількох текстів на одну тему для написання текстів і ведення розмов на цю тему з розумінням її суті 

Письмо 

Учні писатимуть роботи з різною метою, зокрема для висловлювання своєї думки, інформування та розповіді. Для написання робіт із 

різним характером змісту застосовуватимуться розроблені стандарти. 
 

➢ Демонстрація здатності писати твори розповідного та інформаційного чи пояснювального характеру, а також твори для 

висловлювання своєї думки 

➢ Розвиток і закріплення необхідних навичок письма шляхом планування, перевірки та редагування 

➢ Демонстрація точного застосування правил граматики, написання з великої літери, пунктуації та орфографії 
 

Розмовна мова та вміння слухати 

Навички спільного обговорення викладаються та закріплюються на уроках із кількох предметів. Учні практикуватимуться у веденні 

розмов і вмінні слухати в різних предметних сферах. 
 

➢ Участь у спільних розмовах 

➢ Презентування інформації з наведенням відповідних фактів і подробиць і чітким висловлюванням думок під час промови 

Математика  
Навчальна програма округу: Bridges in Mathematics  

Математичні навички викладаються, пояснюються та закріплюються під час щоденних занять у класі на уроках математики, у 

числовому куточку, а також протягом шкільного дня. 
 

Операції та алгебраїчне мислення 
 

➢ Вільне множення багатозначних цілих чисел за стандартним алгоритмом (ціль на кінець року — уміти робити це досить 

вільно)  

Десяткові розряди в числах і операціях  
  

➢ Розуміння розташування розряду в багатозначних числах із десятковою комою  

Дробові числа та операції з ними 

➢ Точне додавання та віднімання дробів 

➢ Розв’язування прикладів на ділення цілих чисел із використанням дробів 

➢ Застосування знань про множення та ділення та розширення їх застосування на дроби 

 

Вимірювання та дані  
 

➢ Демонстрація розуміння поняття об’єму 



 
 

Геометрія 

➢ Побудова точок на графіку в координатній площині для розв’язування задач і математичних прикладів 

➢ Класифікація двовимірних фігур за категоріями за їхніми властивостями 

 

Природничі науки 
Навчальна програма округу: TWIG 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 
 

➢ Обґрунтування відмінностей у яскравості сонця та інших зірок 

➢ Розробка моделі з використанням прикладу для опису способів взаємодії геосфери, біосфери, гідросфери та/або атмосфери 

Фізика 

➢ Розробка моделі для опису структури та властивостей матерії 

➢ Обґрунтування того, що гравітаційна сила, з якою Земля діє на об’єкти, спрямована донизу 

Біологія 
 

➢ Розробка моделі для опису переміщення матерії між рослинами, тваринами, редуцентами та довкіллям 

➢ Обґрунтування того, що рослини отримують необхідну їм воду переважно з повітря та водойм 

Техніка, технології та наукові принципи 

➢ Застосування принципів процесу розробки та проєктування для вирішення проблеми  
 

Суспільствознавство 
Навчальна програма округу: Houghton Mifflin 

Демонстрація знань і навичок відповідно до вказівок у модулі 

➢ Колонізація та незалежність Сполучених Штатів 

➢ Заснування нації Сполученими Штатами (демократія, Білль про права, Конституція) 

➢ Спадщина Сполучених Штатів у сьогоденні (права та обов’язки) 

 

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 5-класників. Відомості про нього розміщено на сайті початкової школи. 

 

➢ Розуміння предмета та застосування знань і навичок 

➢ Демонстрація наполегливості, активної участі та співпраці 



 

Табель успішності для початкової школи  

Puyallup School District 

П’ЯТИЙ 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   

Робота в співпраці з іншими    

Здатність докладати максимум зусиль   

Керування емоціями та вміння виражати їх у шанобливій і конструктивній формі   

Дотримання правил класу та шкільних правил   

Англійська мова та література: читання  

Протягом року учні читатимуть і аналізуватимуть низку текстів. У навчальній програмі Journey 

передбачено дотримання стандартів, тож учні читатимуть тексти з різних предметних сфер. 

Досить точне та вільне читання з розумінням прочитаного й застосування 

фонетичних засобів і методів пояснення значення для вільного читання 

  

Точне цитування на підтвердження висновків, зроблених на підставі тексту   

Визначення головної ідеї та/або теми тексту і їх обґрунтування з використанням 

ключових подробиць; узагальнення тексту 

  

Визначення сенсу слів і фраз з урахуванням їхнього контексту   

Об’єднання відомостей із кількох текстів на одну тему для написання текстів і 

ведення розмов на цю тему з розумінням її суті 

  

Англійська мова та література: письмо  

Протягом року учні писатимуть роботи з різною метою. Заняття з письма проводитимуться 

відповідно до стандартів, тож учні використовуватимуть навички письма в різних предметних 

сферах.  

Демонстрація здатності писати твори розповідного характеру   

Демонстрація здатності писати твори інформаційного чи пояснювального 

характеру, провівши відповідне дослідження 

  

Демонстрація здатності писати твори для висловлювання своєї думки, провівши 

відповідне дослідження 

  

Закріплення навичок письма шляхом складання планів, перевірки, редагування та 

переписування 

  

Демонстрація належного застосування правил граматики, написання з великої 

літери, пунктуації та орфографії.  

  

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   

Презентування інформації з наведенням відповідних фактів і подробиць і чітким 

висловлюванням думок під час промови 

  



Математика 

Навчальна програма Bridges із математики використовується для пояснення й закріплення 

матеріалу та оцінювання знань відповідно до певних математичних стандартів.   

Числа та операції з десятковими розрядами  

Розуміння розташування розряду в багатозначних числах із десятковою комою 

  

Числа та операції: дроби  

Точне додавання та віднімання дробів 

Розв’язування прикладів на ділення цілих чисел із використанням дробів 

Застосування знань про множення та ділення та розширення їх застосування на 

дроби 

  

Вимірювання та дані  

Демонстрація розуміння поняття об’єму 

  

Здатність досить вільно виконувати завдання (ціль на кінець року) 

Здатність вільно множити багатозначні цілі числа за стандартним алгоритмом 

  

Геометрія 

Побудова точок на графіку в координатній площині для розв’язування задач і 

математичних прикладів 

Класифікація двовимірних фігур за категоріями за їхніми властивостями 

  

Природничі науки  

Навчальна програма TWIG із природничих наук використовується для пояснення й закріплення 

матеріалу та оцінювання знань відповідно до стандартів природничих наук.  

Фізика 

Розробка моделі для опису структури та властивостей матерії 

Обґрунтування того, що гравітаційна сила, з якою Земля діє на об’єкти, 

спрямована донизу 

  

Біологія 

Розробка моделі для опису переміщення матерії між рослинами, тваринами, 

редуцентами та довкіллям 

Обґрунтування того, що рослини отримують необхідну їм воду переважно з 

повітря та водойм 

  

Наука про Землю та астрономія 

Обґрунтування відмінностей у яскравості сонця та інших зірок 

Розробка моделі з використанням прикладу для опису способів взаємодії 

геосфери, біосфери, гідросфери та/або атмосфери 

  

Техніка, технології та наукові принципи   

Застосування принципів процесу розробки та проєктування для вирішення 

проблеми 

  

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 

Колонізація та незалежність Сполучених Штатів 

Заснування нації Сполученими Штатами (демократія, Білль про права, Конституція) 

Спадщина Сполучених Штатів у сьогоденні (права та обов’язки) 

  



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. П’ятикласникам записуватися в ансамбль або оркестр не 

обов’язково. 

Розуміння предмета та застосування знань і навичок   

Демонстрація наполегливості, активної участі та співпраці   

 

 


