
 
 

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 
 

ЧЕТВЕРТИЙ 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 



 
 

   

1 

Не 

відповідає 

стандартам, 

установленим 

для учнів 

певного року 

2 

Частково 

відповідає 

стандартам, 

установленим 

для учнів 

певного року 

3 

Відповідає 

стандартам, 

установленим 

для учнів 

певного року 

навчання 

4 

Успішність 

перевищує 

стандарти, 

установлені 

для учнів 

певного року 



 
 

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: Amplify CKLA 

Читання 

Учні 4-го класу розвиватимуть комплексні базові навички читання в класі.  Учні продовжують читати тексти з 

поступовим ускладненням їхнього змісту для формування комплексних навичок і стратегій їх розуміння. Під час 

підвищення рівня володіння мовою головна увага приділяється загально-академічній і галузевій лексиці. 

Базові навички 

 Застосування знань із фонетики й уміння розпізнавати текст і вільно читати 

Розуміння змісту художнього тексту 

 Узагальнення основної ідеї або теми тексту з використанням його ключових ідей або власних висновків 

Розуміння змісту інформаційного тексту 

 Інтеграція інформації з двох текстів однакової тематики для письмового або усного грамотного викладу 

теми 

Засвоєння та використання лексики 

 Розпізнання значень слів і фраз із застосуванням різних стратегій (наприклад, контекст, спільнокореневі 

слова) 

 Засвоєння та точне вживання загальнонаукових і професійно-орієнтованих слів і виразів 
 

Письмо 

Учні вчитимуться писати тексти з різною метою: узагальнення, інформування, опис. Стандарти 

впроваджуватимуться у вигляді письмових інструкцій у різних предметних галузях. 
 

 Демонстрація вміння писати твори розповідного та інформативного/пояснювального характеру, а також 

узагальнюванні твори з висновками 

 Розвиток і закріплення письмових навичок із використанням елементів планування, перевірки й 

редагування (за потреби) 

 Грамотність письма: відсутність граматичних помилок, помилок уживання великої літери, пунктуації та 

правопису 
 

Говоріння та аудіювання 

Демонстрація навичок групової дискусії та відповідне навчання проводяться в багатьох предметних галузях. Учні 

опановуватимуть говоріння та аудіювання в різних предметних галузях. 
 

 Участь у групових бесідах, уміння оперувати фактами/подробицями з чітким висловленням своєї думки 

 

Математика  
Навчальна програма округу: Bridges in Mathematics  



 
 

Демонстрація, навчання та закріплення навичок із математики здійснюються під час пояснення нового матеріалу в 

класі на уроках математики, у межах програми «Числовий куточок» і впродовж навчального дня. 

Арифметичні дії та алгебраїчне мислення 
 

 Додавання, віднімання, множення та ділення цілих чисел для розв’язування задач у кілька дій 

Обчислення та математичні операції в межах десятків  
  

 Використання знань із розрядів чисел для розуміння та складання багатозначних чисел 

 Використання знань із розрядів чисел і характеристик математичної операції для додавання, віднімання, 

множення та ділення цілих чисел 

Дробові числа й дії з ними 
 

 Поширення розуміння тотожності й порядків для додавання, віднімання дробових чисел і множення на 

дроби, включно з множенням дробових чисел на цілі числа  
 

Одиниці вимірювання та дані  
 

 Розв’язання задач із застосуванням одиниць вимірювання та їх конвертацією  

Геометрія 

 Креслення, визначення та категоризація ліній, кутів і фігур залежно від їхніх властивостей 

 Розпізнання симетричних ліній 
 

Природознавство 
Навчальна програма округу: TWIG 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 
 

 Уміння аргументувати і компілювати інформацію для пояснення процесу 

отримання енергії та палива з природних ресурсів, а також впливу їх 

використання на довкілля 

 Уміння розпізнати походження зразків гірських порід і відповідних 

скам’янілостей для пояснення зміни земного ландшафту з плином часу 
 

Фізика 

 Планування та проведення експериментів для отримання доказів впливу врівноважених і неврівноважених 

сил на рух предметів 

 Здатність до обґрунтування для пояснення швидкості руху предметів залежно від їхньої кінетичної енергії 

Біологічні науки 
 

 Аргументація впливу будови організму рослин і тварин на їхню виживаність, ріст і поведінку 

 Побудова моделей для демонстрації того, що різні тварини по-різному отримують інформацію через 

органи чуття, їхній головний мозок по-різному обробляє інформацію та генерує індивідуальну реакцію 

тварини на отриману інформацію 

Проєктування, технологія та наукові принципи 

 Застосування принципів проєктування/конструювання для розв’язання задач  
 

Суспільні науки 
Навчальна програма округу: Houghton Mifflin 

 Розуміння того, що племінний суверенітет — це форма самоуправління племен із метою збереження та 

підтримки їхнього способу життя 



 
 

 Визначення основних елементів економічної системи штату Washington, зокрема сільського господарства, 

бізнесу, промисловості, природних ресурсів і робочої сили 

 

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 


