
Таблиці для формувального оцінювання з математики в 4 класі за програмою 

НПП «Росток» 

До посібника Л.Г. Петерсон, Т.С. Горячевої, Т.В. Зубавічене, А.О. 

Невретдінової  «Самостійні та контрольні роботи для початкової школи» 

Суми, ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2021 

23.10.2021 Діагностична робота №1 

 з математики 

Розв’язування нерівностей.  

Оцінка  суми, різниці, добутку, частки 

  

Очікувані результати навчання здобувачів освіти за 

програмою О.Я. Савченко та програмою «Росток» 
№  

завда-

ння  

Рівень 

(формуєть

ся – П,С 

Сформова

но – Д,В) 

Добирає розв’язок нерівності зі змінною 

[4 МАО 3.2], [4 МАО 4.8] 

1,2  

Прогнозує результат додавання та віднімання, 

множення та ділення [4 МАО 1.3] перевіряє 

правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4] 

3  

Розуміє спосіб та володіє навичками письмового 

множення і ділення багатоцифрового числа на 

одноцифрове, двоцифрове, трицифрове [4 МАО 4.3] 

4  

Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, 

обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, 

прогнозує і перевіряє розв’язок. 

5  

розв’язує рівняння, розв’язує рівняння з однією 

змінною на основі правил 

знаходження невідомого компоненту арифметичної дії; 

[4 МАО 4.8], [4 МАО 4.3] 

6  

 

  



 

Діагностична робота №2 

 з математики 

 Ділення з остачею. Оцінка площі 

  

Очікувані результати навчання здобувачів освіти за 

програмою О.Я. Савченко та програмою «Росток» 

№  

завда- 

ння в 

посіб-

нику  

Рівень 

(формуєт

ься – П,С 

Сформова

но – Д,В) 

Виконує   ділення на 10,100, 100 з остачею на основі нумерації 

чисел [4 МАО 4.3]  

1  

Володіє обчислювальними навичками письмового множення і 

ділення на двоцифрове число [4 МАО 4.3],  перевіряє 

правильність обчислень; [4 МАО 3.3], [4 МАО 3.4] 

2  

Розуміє площу як властивість плоских фігур; [4 МАО 4.7] 

знає одиниці площі; [4 МАО 4.7] 

визначає площу фігури за допомогою палетки; [4 МАО 4.7] 

3  

Розв’язує рівняння, розв’язує рівняння з однією змінною 

на основі правил знаходження невідомого компоненту 

арифметичної дії; [4 МАО 4.8], [4 МАО 4.3] 

4  

Аналізує текст задачі, створює за потреби модель, обґрунтовує 

спосіб розв’язання, розв’язує задачу на знаходження 

продуктивності, прогнозує і перевіряє розв’язок. 

5  

Розв’язує задачі з буквеними даними, записує математичні 

вирази зі змінною 

6*  

 

  



 

  Діагностична робота №3 

 з математики 

в посібнику Дроби. Задачі на частки та частини 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти за 

програмою О.Я. Савченко та програмою «Росток» 

№  

завда- 

ння в 

посібни

ку  

Рівень 

(формуєть

ся – П,С 

Сформова

но – Д,В) 

 Користується для креслення величин інструментами [4 МАО 

4.7]; будує прямокутник (квадрат) [4 МАО 4.6]; розуміє спосіб 

одержання дробу [4 МАО 4.2] 

1  

 Застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за 

величиною його дробу під час розв’язування практично 

зорієнтованих завдань [4 МАО 4.3] 

2  

 Порівнює дроби з однаковими знаменниками або 

чисельниками; [4 МАО 4.2] 

3  

 Аналізує текст задачі на знаходження цілого та дробу, 

створює модель, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує 

задачу, прогнозує і перевіряє розв’язок. 

 [4 МАО 3.1], [4 МАО 2.3] 

4,5  

Застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень 

значень виразів без дужок та з дужками[4 МАО 4.3]; володіє 

навичками письмового додавання і віднімання, множення і 

ділення багатоцифрового числа на багатоцифрове; [4 МАО 4.3] 

6  

Використовує досвід математичної діяльності під час 

розв’язування ускладненої задачі з дробами 

7*  

 

 

  



 Діагностична робота №4 

 з математики 

Дії з мішаними числами 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти за 

програмою О.Я. Савченко та програмою «Росток» 

№  

завда- 

ння  

Рівень 

(формуєть

ся  – П,С 

Сформова

но – Д,В) 

  Володіє навичками додавання і віднімання мішаних чисел; 

перетворення мішаного числа у неправильний дріб; 

перетворення неправильного дробу в мішане число або 

натуральне число (програма  «Росток» і програма 5 класу) 

1  

 Зображує точками числового променя неправильні дроби і 

змішані числа; розуміє спосіб одержання дробу, розуміє суть 

чисельника і знаменника дробу; читає і записує дроби [4 МАО 

4.2] 

2  

Розв’язує ускладнене рівняння з однією змінною на основі 

правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії; 

[4 МАО 4.8], перевіряє, що одержане числове значення змінної 

є розв’язком рівняння [4 МАО 3.4] 

3  

 Аналізує текст задачі на знаходження цілого та дробу, 

застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за 

величиною його дробу під час розв’язування практично 

зорієнтованих завдань, створює модель задачі, обґрунтовує 

спосіб розв’язання, розв’язує задачу, прогнозує і перевіряє 

розв’язок. [4 МАО 4.3][4 МАО 3.1], [4 МАО 2.3] 

4  

Знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із 

заданим значенням букви; [4 МАО 4.3], [4 МАО 4.8]  

5  

Використовує досвід математичної діяльності під час 

розв’язування ускладненої задачі 

6,7*  

 

  



Діагностична робота №5 

 з математики 

Задачі на рух 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти за 

програмою О.Я. Савченко та програмою «Росток» 

№  

завда- 

ння  

Рівень 

(формуєт

ься  – П,С 

Сформова

но – Д,В) 

Аналізує зміну відстаней між двома об'єктами, що рухаються 

по координатному променю; виконує вправи, що передбачають 

визначення координати точок на промені та знаходження 

точок за їх координатами; визначення відстані між точками 

координатного променя.   (програма «Росток» і програма 5 

класу) 

1  

Порівнює і співставляє всі види одночасного руху; 

Установлює закономірності одночасного руху табличним і 

аналітичним (формульним) способами; порівнює й узагальнює 

дані, вміщені у таблицях [4 МАО 2.3] 

 

2  

 Аналізує текст задачі на рух у протилежних напрямках під час 

розв’язування практично зорієнтованих завдань, створює 

модель задачі, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, 

прогнозує і перевіряє розв’язок. [4 МАО 4.3][4 МАО 3.1], [4 

МАО 2.3] 

3  

Аналізує текст задачі на зустрічний рух під час розв’язування 

практично зорієнтованих завдань, створює модель задачі, 

обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, прогнозує і 

перевіряє розв’язок. [4 МАО 4.3][4 МАО 3.1], [4 МАО 2.3], 

4  

Знаходить значення числового виразу[4 МАО 4.3], [4 МАО 4.8], 

застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень 

значень виразів без дужок та з дужками[4 МАО 4.3]; володіє 

навичками письмового додавання і віднімання, множення і 

ділення багатоцифрового числа на багатоцифрове, знаходження 

відсотків від числа  (програма «Росток»)  

5  

Використовує досвід математичної діяльності під час 

розв’язування ускладнених задач 

6,7*  

 

  



Діагностична робота №6 

з математики 

Побудова кутів та діаграм 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти за 

програмою О.Я. Савченко та програмою «Росток» 

№  

завда- 

ння  

Рівень 

(формуєт

ься  – П,С 

Сформова

но – Д,В) 

 Виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3] 

користується знанням співвідношень між величинами у 

навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях; [4 МАО 1.1], 

[4МАО 4.3] перетворює величини, виражені в двох одиницях 

найменувань; [4 МАО 4.3] 

1  

Користується для вимірювання кутів транспортиром [4 МАО 

4.7] 

2  

Застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за 

величиною його дробу під час розв’язування практично 

зорієнтованих завдань [4 МАО 4.3], будує кут за допомогою 

транспортира 

3  

Аналізує текст задачі на рух у протилежних напрямках, створює 

модель задачі, обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, 

прогнозує і перевіряє розв’язок. [4 МАО 4.3][4 МАО 3.1], [4 

МАО 2.3], 

4  

Користується у практичних ситуаціях знанням залежності між 

величинами [4 МАО 1.2]. Складає вирази до  задач з буквеними 

даними на знаходження площі, відсотків  

5  

Знаходить значення числового виразу[4 МАО 4.3], [4 МАО 4.8], 

застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень 

значень виразів без дужок та з дужками[4 МАО 4.3]; володіє 

навичками письмового додавання і віднімання мішаних чисел 

(програма «Росток») 

6  

Використовує досвід математичної діяльності під час 

розв’язування ускладнених задач 

7*  

 

 

  



Діагностична робота №7 

з математики 

Координати на площині 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти за 

програмою О.Я. Савченко та програмою «Росток» 

№  

завда- 

ння  

Рівень 

(формуєт

ься  – П,С 

Сформова

но – Д,В) 

Розпізнає координатний кут; осі абсцис і ординат; абсцису і 

ординату точки. Передає зображення за координатами 

(програма «Росток») 

1  

Розв’язує рівняння з однією змінною на основі правил 

знаходження невідомого компоненту арифметичної дії; [4 

МАО 4.8], [4 МАО 4.3] перевіряє, що одержане числове 

значення змінної є розв’язком рівняння; [4 МАО 3.4] Розв'язує 

складені рівняння, які зводяться до ланцюжка простих за 

алгоритмом (програма «Росток») 

2  

Аналізує текст задачі на зустрічний рух, створює модель задачі, 

обґрунтовує спосіб розв’язання, розв’язує задачу, прогнозує і 

перевіряє розв’язок. [4 МАО 4.3][4 МАО 3.1], [4 МАО 2.3] 

Розв'язує задачі на 3-4 дії на всі випадки одночасного руху  

(програма «Росток») 

3  

Знаходить значення числового виразу[4 МАО 4.3], [4 МАО 4.8], 

застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень 

значень виразів без дужок та з дужками[4 МАО 4.3]; володіє 

навичками письмового додавання і віднімання, множення і 

ділення багатоцифрових чисел (програма «Росток») 

4  

Користується у практичних ситуаціях знанням залежності між 

величинами [4 МАО 1.2].  визначає  за графіком руху час 

виходу і напрям руху об'єкта, його швидкість, кількість та 

тривалість зупинок, час і місце зустрічі; аналізує залежність 

вигляду графіка руху від швидкості руху об'єкта (програма 

«Росток») 

5  

Використовує досвід математичної діяльності під час 

розв’язування ускладнених задач 

6*  

 

 

 

 

  



 

Підсумкова діагностична робота  з математики №8 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти за програмою 

О.Я. Савченко та програмою «Росток» 

№  

завда- 

ння  

Рівень 

(формує

ться  – 

П,С 

Сформо

вано – 

Д,В) 

Відтворює послідовність чисел у межах мільйона; [4 МАО 4.2]  1  

Знаходить значення числового виразу[4 МАО 4.3], [4 МАО 4.8], 

застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень значень 

виразів без дужок та з дужками[4 МАО 4.3]  

2,4  

Порівнює числа різними способами [4 МАО 4.2] 3  

Аналізує текст задачі, створює модель задачі, обґрунтовує спосіб 

розв’язання, розв’язує задачу, прогнозує і перевіряє розв’язок. [4 МАО 

4.3][4 МАО 3.1], [4 МАО 2.3]  

Розв'язує задачі на 3-4 дії  (програма «Росток») 

5,9  

Виконує арифметичні дії з іменованими числами; [4 МАО 4.3] 

користується знанням співвідношень між величинами у навчально-

пізнавальних і практичних ситуаціях; [4 МАО 1.1], [4МАО 4.3] 

перетворює величини, виражені в двох одиницях найменувань; [4 

МАО 4.3] 

6  

Розв’язує рівняння з однією змінною на основі правил знаходження 

невідомого компоненту арифметичної дії; [4 МАО 4.8], [4 МАО 4.3] 

перевіряє, що одержане числове значення змінної є розв’язком 

рівняння; [4 МАО 3.4] Розв'язує складені рівняння, які зводяться до 

ланцюжка простих за алгоритмом (програма «Росток») 

7  

Записує математичні вирази і твердження, подані в текстовій формі, з 

використанням математичних символів; [4 МАО 2.1], [4МАО 4.8] 

Складає за текстом задач буквені вирази на 1-2 дії; задачі за заданим 

виразом (програма «Росток») 

8  

Використовує досвід математичної діяльності під час розв’язування 

ускладнених задач. 

 Складає за текстом задач буквені вирази на 1-2 дії (програма 

«Росток»)  

10*  

 

 


