
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Табель успішності учнів початкової школи шкільного округу Puyallup (Puyallup 

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

зрозуміти й виконувати наприкінці вказаного навчального року. У шкільному 

окрузі Puyallup 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  

 

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 віднесено ті стандарти, 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. 
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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

Посібник для батьків щодо табеля успішності учнів 

шкільного округу PSD (Puyallup School District) 
 

ПЕРШИЙ КЛАС 

Стабільність

Чи не втратять учні з 
часом 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?

Стандарти навчання штату 

Washington

Під час складання табеля успішності 

учнів початкової школи 

використовувалися стандарти 

навчання штату Washington 

(Washington State Learning 

Standards), засновані на загальних 

освітніх стандартах з обов’язкових 

предметів шкільної програми 

(Common Core Standards). Про 

відповідність 12-річній системі 

освіти 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 

аудиторії 
 

➢ 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 і 

вміння застосувати отримані 

знання на практиці 
 

➢ Аналітичне, логічне та творче 

мислення, уміння інтегрувати 

технологічну грамотність і 

обізнаність з 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 отримати за 

посиланням. 

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


 
 

Практичні навички для опанування  

Навчальна програма округу: другий етап 

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 

 

Знання англійської мови 
Навчальна програма округу: вдосконалення навичок читання 

Читання 

Учням пропонується низка текстів для читання й аналізу з метою вдосконалення базових навичок читання. Стандарти 

впроваджуються протягом навчального дня. 
 

➢ Застосування знань з фонетики та вміння розрізняти текст на слух 

➢ Розпізнавання та читання слів, що є винятками з правил правопису 

➢ Грамотне та плавне читання, що сприяє кращому сприйняттю змісту 

➢ Опис персонажів, сюжету й основних подій в оповіданні з використанням ключових деталей 

➢ Визначення основної теми тексту й переказ ключових деталей тексту 

➢ Визначення основних подібностей і відмінностей між двома текстами 
 

Письмо 

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

письмових інструкцій у різних предметних галузях. 

 

➢ Написання текстів з різною метою: узагальнення, інформування, опису 

➢ Точність письма: відсутність граматичних помилок, помилок капіталізації, пунктуації та правопису 

 

Говоріння й аудіювання 

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

опановуватимуть говоріння й аудіювання в різних предметних галузях. 
 

➢ Участь у групових дискусіях на теми, які відповідають вимогам для певного класу  
 

 

Математика  
Навчальна програма округу: перехідні знання з математики за програмою Bridges in Mathematics  

Демонстрація, навчання та закріплення навичок з математики здійснюються під час пояснення нового матеріалу в класі на 

уроках математики, у межах програми Number Corner і впродовж навчального дня. 
 

Математичні операції та алгебраїчне мислення  
 

➢ Розв’язання арифметичних задач з додаванням і відніманням у межах 20 

➢ Додавання та віднімання чисел у межах 20 

➢ Знання напам’ять операцій складання та віднімання чисел до 10 (від учня очікується вільне володіння цією 

інформацією; ціль має бути досягнута до кінця навчального року) 
 

Обчислення та математичні операції в межах десятків  
  

➢ Лічба, читання, запис і представлення чисел до 120 

➢ Розуміння значення розряду, що відноситься до десятків та одиниць у двозначному числі 
 

 



 
 

Одиниці вимірювання та дані  
 

➢ Вимірювання довжини об’єкта за допомогою коротших об’єктів 

➢ Представлення та інтерпретація даних 
 

Природознавство 
Навчальна програма округу: наукові програми 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 
 

➢ Спостереження з метою опису моделей Сонця, Місяця й зірок 
 

Фізика 
 

➢ Планування й проведення експериментів з метою опису впливу звуку та світла на 

матеріали 
 

Біологічні науки 
 

➢ Розробка рішень людських проблем через імітацію рослин і тварин 

➢ Проведення спостережень, щоб отримати докази того, що нащадки рослин і тварин схожі на своїх предків  
 

Проєктування, технологія та наукові принципи 
 

➢ Застосування принципів проєктування/конструювання для розв’язання задач  
 

Музика 
Навчальна програма округу: гра 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 з музики  

➢ Сприйняття й залучення до мистецтва шляхом створення, 

відтворення та прослуховування музичних творів  

 



   
 

 

Табель успішності для початкової школи  

Puyallup School District 

ПЕРШИЙ 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 шкільних правил і правил класу   

Англійська мова та література: читання  

Протягом року учні читатимуть і аналізуватимуть низку текстів. Усі аспекти навчальної 

програми Read Well розроблено з дотриманням стандартів. 

Основні навички 

Застосування фонетичного та словесного аналізу під час пояснення 

значення слів 

Розпізнавання слів із нестандартним правописом (візуально 

розпізнаваних слів) і вміння їх читати 

  

Основні навички 

Досить точне та вільне читання з розумінням прочитаного 

  

Розуміння: художній текст  

Опис персонажів, місця дії та основних подій у розповіді з 

використанням ключових подробиць 

  

Розуміння: інформаційний текст 

Визначення основної теми та переказ ключових подробиць тексту  

Визначення основних подібностей і розбіжностей у двох текстах 

  

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.  

Написання текстів із різною метою (для висловлювання своєї думки, 

інформування та розповіді) 

  

Демонстрація належного застосування правил граматики, написання 

слів із 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   

Математика 

Навчальна програма Bridges із математики використовується для пояснення й закріплення 

матеріалу та оцінювання знань відповідно до певних математичних стандартів.   

Операції та алгебраїчне мислення 

Розв’язування прикладів на додавання та віднімання чисел до 20 

Додавання та віднімання чисел до 20 

  

Десяткові розряди в числах 

Лічба, читання, написання та подання чисел до 120 

Демонстрація розуміння розташування десятків і одиниць у 

двозначних числах 

  

Вимірювання та дані 

Демонстрація того, що довжину об’єкта можна виміряти за 

допомогою коротшого об’єкта 

Подання та тлумачення даних 

  

Здатність досить вільно виконувати завдання (ціль на кінець 

року) 

Знання на пам’ять результатів додавання та віднімання чисел до 10 

  

Природничі науки  

Навчальна програма TWIG із природничих наук використовується для пояснення й 

закріплення матеріалу та оцінювання знань відповідно до стандартів природничих наук.  

Наука про Землю та астрономія 

Використання спостережень для опису закономірностей, пов’язаних 

із сонцем, місяцем і зірками 

  

Фізика 

Планування та проведення досліджень того, як звук і світло 

впливають на матеріали 

  

Біологія 

Розробка рішень щодо того, як людина може подолати проблеми, 

імітуючи поведінку рослин і тварин 

Спостереження для отримання доказів, що потомство рослин і 

тварин подібне до своїх батьків 

  

Техніка, технології та наукові принципи 

Застосування принципів процесу розробки та проєктування для 

вирішення проблеми 

  



   
 

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 

  

 




