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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

УЧНІВ З ІСТОРІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

      При оцінюванні навчальних досягнень з історії враховується: 

 рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж 

періодів, найважливіших історичних подій і процесів; визначення 

характерних суттєвих рис історичних явищ і подій; 

 рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, 

розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями; 

 рівень оволодіння практичними вміннями й навичками роботи з 

історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення учня до 

історичної події, явища, діяча. 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) називає одну-дві події, дати, 

історичні постаті чи історико-географічні об’єкти 

2 Учень (учениця) називає декілька подій, дат, 

історичних постатей або історико-географічних 

об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді на 

рівні «так-ні»; має загальне уявлення про лічбу часу 

в історії 

3 Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями 

розповісти про історичну подію чи постать; упізнати 

її за описом; співвіднести рік зі століттям, століття – 

з тисячоліттям; має загальне уявлення про історичну 

карту 

  Середній 4 Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику 

частину навчального матеріалу теми, пояснюючи 

історичні терміни, подані в тексті підручника, 

називаючи одну-дві основні дати; показуючи на 

карті історико-географічний об’єкт 

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює 

основний зміст навчальної теми, визначати окремі 

ознаки історичних понять, називати основні дати; 

показувати на історичній карті основні місця подій 

6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний 

матеріал теми, давати стислу характеристику 

історичній постаті, установлювати послідовність 

подій; користуватись за допомогою вчителя 

наочними та текстовими джерелами історичної 

інформації 
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Достатній 
7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює 

навчальний матеріал теми, виявляє розуміння 

історичної термінології, характеризує події 

(причини, наслідки, значення), виокремлює деякі 

ознаки явищ і процесів; «читає» історичні карти з 

допомогою їх легенди; використовує історичні 

документи як джерело знань 

8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і 

використовує знання за аналогією, дає правильне 

визначення історичних понять, аналізує описані 

історичні факти, порівнює однорідні історичні 

явища, визначає причинно-наслідкові зв’язки між 

ними, встановлює синхронність подій у межах теми; 

дає словесний опис історичних об'єктів, 

використовуючи легенду карти 

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, 

узагальнює окремі факти та формулює нескладні 

висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; 

дає порівняльну характеристику історичних явищ, 

самостійно встановлює причинно-наслідкові зв'язки; 

синхронізує події в межах курсу, аналізує зміст 

історичної карти 

  Високий 10 Учень (учениця) використовує набуті знання для 

вирішення нової навчальної проблеми; виявляє 

розуміння історичних процесів; робить 

аргументовані висновки, спираючись на широку 

джерельну базу; рецензує відповіді учнів; 

співставляє й систематизує дані історичних карт; 

синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії 

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може 

вільно та аргументовано висловлювати власні 

судження, співвідносити історичні процеси з 

періодом на основі наукової періодизації історії 

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним 

матеріалом; самостійно характеризує історичні 

явища, виявляє особисту позицію щодо них; уміє 

виокремити проблему й визначити шляхи її 

розв’язання; користується джерелами інформації, 

аналізує та узагальнює її 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  

УЧНІВ З ПРАВОЗНАВСТВА У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства враховується: 

 рівень оволодіння знаннями про систему об’єктивно існуючих державно-

правових реалій; 

 рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися 

правовими актами, юридичною літературою; 

 рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права в конкретних 

життєвих ситуаціях. 
 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) усно в загальних рисах відтворює 

один-два юридичні терміни окремої теми 

2 Учень (учениця) на рівні «так-ні» усно відтворює 

кілька термінів, вибирає правильний варіант 

відповіді із двох запропонованих 

3 Учень (учениця) одним простим реченням передає 

зміст частини теми, знаходить відповідь на 

закрите запитання в тексті підручника 

Середній 4 Учень (учениця) відповідає на окреме запитання за 

допомогою вчителя, репродуктивно відтворює 

частину навчального матеріалу теми одним-двома 

простими реченнями, формулює визначення 

юридичного поняття 

5 Учень (учениця) відтворює окрему частину 

основного змісту навчальної теми, відповідаючи 

на запитання вчителя, визначає одну-дві окремі 

ознаки правових понять 

6 Учень (учениця) у цілому відтворює частину 

навчального матеріалу теми, у цілому правильно 

використовує окремі юридичні терміни, аналізує 

прості юридичні ситуації, розв’язує тестові 

завдання першого рівня; може користуватися за 

допомогою вчителя (зразок, пам’ятка) окремими 

положеннями нормативних актів 

Достатній 7 Учень (учениця) самостійно відтворює окрему 

частину теми, застосовуючи мінімальну 

юридичну термінологію, уміє дати визначення 

понять, аналізує зміст правових документів за 

простим планом, розв’язує елементарні юридичні 

задачі за допомогою вчителя, знаходить окремі 

правові норми в тексті нормативних актів 
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8 Учень (учениця) в основному володіє навчальним 

матеріалом і використовує знання за аналогією; 

може співставляти, узагальнювати інформацію за 

допомогою учителя; складати прості таблиці, 

схеми, аналізувати положення нормативно-

правового акта за допомогою вчителя 

9 Учень (учениця) оперує вивченим матеріалом на 

рівні теми, може самостійно його відтворювати, 

аналізувати положення нормативно-правових 

актів, підтверджувати одним-двома аргументами 

висловлене ним судження про правове явище; 

самостійно розв’язувати юридичні задачі 

середнього рівня складності 

Високий 10 Учень (учениця) вільно викладає правові питання, 

застосовуючи необхідну юридичну термінологію; 

уміє вирішувати за допомогою вчителя тестові 

завдання вищого рівня; самостійно складати 

таблиці, структурно-логічні схеми з правових 

питань, аналізувати правові ситуації, дати відгук 

(рецензію) на відповідь іншого учня 

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, 

може вільно висловлювати власні судження та 

аргументує їх, самостійно користується окремими 

джерелами права; може підготувати повідомлення 

з юридичної тематики; самостійно вирішує тестові 

завдання вищого рівня та певні правові ситуації, 

може використовувати інформацію з додаткової 

літератури (використання додаткової літератури 

не є обов'язковою вимогою) 

12 Учень (учениця) ґрунтовно викладає правові 

питання, висловлює власну позицію й 

переконливо її аргументує; самостійно знаходить, 

оцінює та використовує джерела юридичної 

інформації, зокрема наочні, уміє узагальнити 

вивчений матеріал, використовує набуті знання й 

уміння у практичній урочній діяльності (участь у 

дискусіях, засіданнях «круглих столів» тощо); 

може самостійно вирішувати юридичні задачі, 

застосовуючи правові знання 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА»  

(ЗА КЛЮЧОВИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ) 
 

 Ключові 

компетентності 
Компоненти 

1 Спілкування 

державною 

 (і рідною, в разі 

відмінності)  

мовами 

Уміння: доступно і переконливо висловлювати власну думку, 
використовувати можливості мови для розкриття тем 

громадянської освіти; розпізнавати мовні засоби впливу, 

володіти техніками переконування; вести аргументовану 
полеміку на відповідну тематику; читати і розуміти 

перекладені та адаптовані українською літературною мовою 

першоджерела, авторські наукові публікації; створювати  

українською мовою (усно і письмово) тексти з 
громадянознавчої тематики. 
Ставлення: повага до української як державної/рідної (у разі 

відмінності) мови, зацікавлення її розвитком, розуміння цінності 

кожної мови; толерантне ставлення до плюралізму думок. 

2 Спілкування 

іноземними  

мовами 

Уміння: читати і розуміти наукові публікації та художні твори 

громадянознавчого змісту іноземною мовою; знаходити та 
створювати потрібну інформацію про світ іноземними 

мовами; спілкуватися з однолітками, які представляють різні 

країни, для взаємообміну думками з громадянознавчої 
тематики. 

Ставлення: інтерес до всіх сфер життєдіяльності суспільства 

України, Європи і світу. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати цифровими даними, математичними 
поняттями для пізнання і пояснення сучасних суспільно-

політичних та економічних подій, явищ і процесів; 

перетворювати джерельну інформацію з однієї форми в іншу 
(текст, графік, таблиця, схема тощо); будувати логічні 

ланцюжки; використовувати статистичні матеріали у 

вивченні питань громадянської освіти. 

Ставлення: усвідомлення варіативності та значущості 
математичних методів у розв’язанні сучасних соціальних, 

політичних, економічних проблем і задач. 

4 Основні 

компетентності  

у природничих 

науках і технологіях 

Уміння: пояснювати та оцінювати вплив винаходів, науково-
технічного прогресу та нанотехнологій на природне 

середовище життя людини. 

Ставлення: відповідальність за ощадне використання 

природних ресурсів, екологічний стан у місцевій громаді, в 
Україні й світі; готовність до розв'язання проблем, пов’язаних 

зі станом довкіллям та сталим розвитком. 

5 Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Уміння: використовувати цифрові технології для пошуку потрібної 

інформації, її нагромадження, перевірки і впорядкування; 

досліджувати суспільні проблеми за допомогою сучасних засобів, 

працювати з великими масивами даних, робити і презентувати 
висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та 

наукових проектах; створювати вербальні й візуальні (графіки, 

діаграми, фільми) тексти, мультимедійні презентації та 

поширювати їх; виявляти маніпуляції інформацією у процесі 

аналізу повідомлень мас-медіа; виявляти джерела та авторів 

інформації, робити коректні посилання. 

Ставлення: повага до прав людини в роботі з інформацією, 

дотримання авторського права. 
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6 Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати власні навчальні цілі, розвивати 

навички самоосвіти; аналізувати процес власного 

навчання, відстежувати інновації в науково-освітньому 

просторі; критично аналізувати й узагальнювати здобуті 

відомості й досвід, набувати нових компетентностей 

залежно від власних та суспільних потреб. 

Ставлення: розуміння соціальної ролі освіти, відкритість 

до сталого самонавчання, бажання ділитися знаннями з 

іншими, готовність до інновацій. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: обирати дієві життєві стратегії; виявляти 

можливості й загрози для майбутньої професійної 

діяльності; працювати для загального блага громади; 

генерувати нові ідеї, оцінювати переваги й ризики, вести 

перемовини, бути соціально мобільною, адаптивною, 

комунікабельною, відповідальною людиною. 

Ставлення: відповідальність за ухвалення виважених 

рішень щодо діяльності в суспільстві, ділова етика та 

чесність конкуренції. 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: активно слухати та спостерігати, брати 

відповідальність на себе, проявляти громадянську 

свідомість, соціальну активність та участь у житті 

громадянського суспільства, аналітично мислити, 

критично розуміти світ: політику, право, права людини, 

культуру, релігію, історію, мас-медіа, економіку тощо. 

Ставлення: повага до людської гідності, повага до прав 

людини, визнання цінності демократії, справедливості, 

рівності й верховенства права; емпатія, відповідальність, 

активна громадянська позиція. 

9 Обізнаність та 

самовираження у 

сфері культури 

Уміння: розвивати власну національно-культурну 

ідентичність у сучасному багатокультурному світі; 

окреслювати основні тенденції розвитку культури; 

зіставляти досягнення української культури з іншими 

культурами; виявляти вплив культури на особу та розвиток 

цивілізації. 

Ставлення: визнання цінності культурного багатоманіття; 

відкритість до інших культур, переконань та світогляду 

інших людей, повага і толерантність. 

10 Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Уміння: змінювати навколишній світ засобами сучасних 

технологій без шкоди для середовища; надавати допомогу 

собі й тим, хто її потребує; ухвалювати рішення, 

обмірковуючи альтернативи і прогнозуючи наслідки для 

здоров’я, добробуту й безпеки людини; вести активний 

спосіб життя, демонструвати рухові вміння й навички з 

фізичної культури та використовувати їх у різних життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: домінування гуманістичних принципів у 

світоглядній структурі суспільства, охорона 

навколишнього середовища, здоровий спосіб життя, 

відповідальне ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

інших людей.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ 
ОСНОВНИХ ІСТОРИКО-ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 

 

 Класифікація  Зміст предметних компетентностей 

1 ХРОНОЛОГІЧНА передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі: 

 розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних 

умовах певного часу; 

 співвідносити історичні події, явища із періодами (епохами); 

 орієнтуватися в науковій періодизації історії; 

 використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного 

процесу 

2 ПРОСТОРОВА передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному просторі: 

 співвідносити розвиток історичних явищ і процесів із географічним 

положенням країн та природними умовами; 

 користуючись картою, пояснювати причини і наслідки історичних 

подій чи процесів вітчизняної та всесвітньої історії, основні тенденції 

розвитку міжнародних відносин; 

 на основі аналізу карти, характеризувати регіональні особливості та 

геополітичні чинники розвитку країн 

3 ІНФОРМАЦІЙНА передбачає вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації: 
 користуватися довідковою літературою, Інтернетом тощо для 

самостійного пошуку інформації; 

 систематизувати історичну інформацію, складаючи таблиці, схеми, 

різні типи планів; 

 самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел та відображених 

історичних фактів, подій, явищ; 

 виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку 

різноманітність; 

 критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні джерела, 

виявляти тенденційну інформацію й пояснювати її необ’єктивність 

4 ЛОГІЧНА передбачає вміння учнів аналізувати й пояснювати історичні факти, 
формулювати теоретичні поняття, положення, концепції тощо: 
 аналізувати, синтезувати й узагальнювати історичну інформацію; 

 використовувати наукову термінологію; 

 всебічно характеризувати історичні постаті, розкривати внутрішні 

мотиви дій, наслідків та значення історичних подій і явищ; 

 проводити нескладні дослідження, проектні роботи 

5 МОВЛЕННЄВА передбачає вміння учнів будувати усні та письмові висловлювання щодо 
історичних фактів, подій, явищ, постатей та історичної теорії: 
 реконструювати образи минулого у словесній формі у вигляді опису, 

оповідання, образної характеристики; 

 викладати історичні поняття, зв’язки і тенденції історичного 

розвитку застосовуючи пояснення, доведення, міркування, 

узагальнюючу характеристику 

6 АКСІОЛОГІЧНА передбачає вміння учнів формулювати оцінки і версії історичного руху й 
розвитку: 

 пояснювати, порівнювати, оцінювати й узагальнювати факти та 

діяльність історичних осіб, спираючись на здобути знання, власну 

систему цінностей із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; 

 визначати власну позицію щодо суперечливих чи проблемних питань 

історії; 

 виявляти суперечності в позиціях, інтересах, потребах соціальних 

груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі, тенденції і 

напрями історичного розвитку; 

 оцінювати різні версії й думки про минулі історичні події, визнаючи, 

що деякі джерела можуть бути необ’єктивними 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з історії  

        за перевірку знань за тему 
 
 

Рівні навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) називає одну-дві події, дати, історичні постаті чи 

історико-географічні об’єкти 

2 Учень (учениця) називає декілька подій, дат, історичних постатей або 

історико-географічних об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді 

на рівні «так-ні»; має загальне уявлення про лічбу часу в історії 

3 Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями може розповісти 

про історичну подію чи постать; упізнати її за описом; співвіднести рік 

зі століттям, століття - з тисячоліттям; має загальне уявлення про 

історичну карту 

Середній 4 Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику частину 

навчального матеріалу теми, пояснюючи історичні терміни, подані в 

тексті підручника, називаючи одну-дві основні дати; показуючи на 

карті історико-географічний об’єкт 

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний зміст 

навчальної теми, визначати окремі ознаки історичних понять, називати 

основні дати; показувати на історичній карті основні місця подій 

6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал теми, 

давати стислу характеристику історичній постаті, установлювати 

послідовність подій; користуватись за допомогою вчителя наочними та 

текстовими джерелами історичної інформації 

Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює навчальний матеріал 

теми, виявляє розуміння історичної термінології, характеризує події 

(причини, наслідки, значення), виокремлює деякі ознаки явищ і 

процесів; «читає» історичні карти з допомогою їх легенди; 

використовує історичні документи як джерело знань 

8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує знання 

за аналогією, дає правильне визначення історичних понять, аналізує 

описані історичні факти, порівнює однорідні історичні явища, визначає 

причинно-наслідкові зв’язки між ними, встановлює синхронність подій 

у межах теми; дає словесний опис історичних об'єктів, використовуючи 

легенду карти 

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі 

факти та формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх 

конкретними фактами; дає порівняльну характеристику історичних 

явищ, самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки; 

синхронізує події в межах курсу, аналізує зміст історичної карти 

Високий 10 Учень (учениця) використовує набуті знання для вирішення нової 

навчальної проблеми; виявляє розуміння історичних процесів; робить 

аргументовані висновки, спираючись на широку джерельну базу; 

рецензує відповіді учнів; співставляє й систематизує дані історичних 

карт; синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії 

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно та 

аргументовано висловлювати власні судження, співвідносити історичні 

процеси з періодом на основі наукової періодизації історії 

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно 

характеризує історичні явища, виявляє особисту позицію щодо них; 

уміє виокремити проблему й визначити шляхи її розв’язання; 

користується джерелами інформації, аналізує та узагальнює їх. 

  
 
 



10 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з історії, 

основ правознавства та інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

за виконання комплексного тесту 

 
 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУ 
 

 

     I рівень (початковий)  

     Тестові завдання з однією правильною відповіддю (по 0,5 бала; всього 

3 бали)  

      1  

      2  

      3  

      4  

      5  

      6  
 

 

       II рівень (середній)  

       Тести на встановлення правильної відповідності, хронологічної 

послідовності або тести з множинним вибором правильних відповідей 

(оцінювання: по 1 балу чи 1,5 балів; всього 3 бали) 

      1  

      2  

      3  

      Або  

      1  

      2 
 

 

      ІІІ рівень (достатній)   

      Визначення термінів та понять, характеристика історичних постатей, 

заповнення таблиці чи схеми, тощо ( на вибір вчителя) (оцінювання: від 0,5 

балів до 3 балів; всього 3 бали) 
 

 

      IV рівень (високий) 

      Завдання творчого чи аналітичного характеру завдання (есе, твір-

мініатюра, репортаж, робота з джерелами тощо) (оцінювання: від 0,5 балів 

до 3 балів; всього 3 бали) 
 

 

Оцінювання тестових завдань здійснюється за системою оцінювання 

тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з історії 

за виконання домашніх завдань 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) називає одну-дві події, дати, історичні постаті чи 

історико-географічні об’єкти  

2 Учень (учениця) називає декілька подій, дат, історичних постатей або 

історико-географічних об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді на 

рівні «так-ні»; має загальне уявлення про лічбу часу в історії  

3 Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями розповісти про 

історичну подію чи постать; упізнати її за описом; співвіднести рік зі 

століттям, століття – з тисячоліттям; має загальне уявлення про історичну 

карту  

Середній 4 Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику частину навчального 

матеріалу теми, пояснюючи історичні терміни, подані в тексті підручника, 

називаючи одну-дві основні дати; показуючи на карті історико-

географічний об’єкт  

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний зміст 

навчальної теми, визначати окремі ознаки історичних понять, називати 
основні дати; показувати на історичній карті основні місця подій  

6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал теми, давати 

стислу характеристику історичній постаті, установлювати послідовність 

подій; користуватись за допомогою вчителя наочними та текстовими 

джерелами історичної інформації  

Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює навчальний матеріал 

теми, виявляє розуміння історичної термінології, характеризує події 

(причини, наслідки, значення), виокремлює деякі ознаки явищ і процесів; 

«читає» історичні карти з допомогою їх легенди; використовує історичні 

документи як джерело знань  

8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує знання за 
аналогією, дає правильне визначення історичних понять, аналізує описані 

історичні факти, порівнює однорідні історичні явища, визначає причинно-

наслідкові зв’язки між ними, встановлює синхронність подій у межах 

теми; дає словесний опис історичних об'єктів, використовуючи легенду 

карти  

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти 

та формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними 

фактами; дає порівняльну характеристику історичних явищ, самостійно 

встановлює причинно-наслідкові зв’язки; синхронізує події в межах 

курсу, аналізує зміст історичної карти  

Високий 10 Учень (учениця) використовує набуті знання для вирішення нової 
навчальної проблеми; виявляє розуміння історичних процесів; робить 

аргументовані висновки, спираючись на широку джерельну базу; 

рецензує відповіді учнів; співставляє й систематизує дані історичних карт; 

синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії  

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно та 

аргументовано висловлювати власні судження, співвідносити історичні 

процеси з періодом на основі наукової періодизації історії  

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно 

характеризує історичні явища, виявляє особисту позицію щодо них; уміє 

виокремити проблему й визначити шляхи її розв’язання; користується 

джерелами інформації, аналізує та узагальнює її  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

з історії, основ правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

за вміння відтворити зміст опрацьованої теми (частини теми) 
   

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень/учениця відтворює фактичний зміст теми (частини теми) не 

пов’язаними між собою реченнями та припускається численних 

помилок. 

2 Учень/учениця відтворює не пов’язані між собою фрагменти змісту 

теми, припускається численних помилок. 

3 Учень/учениця відтворює менше половини змісту теми, його 

переказ характеризується непослідовністю, пропуском фрагментів, 

важливих для цілісного розуміння змісту, наявністю багатьох 

помилок. 

Середній 4 Учень/учениця недостатньо зв’язно відтворює більшу частину 

фактичного змісту теми (частини теми). Порушує послідовність 

викладу, припускаючись помилок. 

5 Учень/учениця зв’язно, але недостатньо повно, відтворює 

фактичний зміст теми (частини теми). Почасти порушує 

послідовність викладу та припускається помилок. 

6 Учень/учениця відтворює зміст теми зв’язно, загалом повно, 

послідовно, хоч не завжди розрізняє основну й другорядну 

інформацію. Виявляє нестійкі уміння виділяти найголовніше у темі 

(частини теми), та почасти припускається помилок. 

Достатній 7 Учень/учениця відтворює зміст теми (частини теми) зв’язно, 

достатньо повно, послідовно, з елементами аргументації поведінки, 

вчинків персонажів та припускається окремих помилок 

8 Учень/учениця загалом самостійно, зв’язно, логічно, послідовно 

відтворює зміст теми (частини теми). Використовує у мовленні 

авторські засоби художньої виразності, почасти невдало 

замінюючи їх власними. Є поодинокі помилки. 

9 Учень/учениця самостійно, зв’язно, послідовно, повно відтворює 

зміст теми (частини теми). Загалом вдало використовує у мовленні 

авторські засоби художньої виразності та припускається 

поодиноких помилок. 

Високий 10 Учень/учениця самостійно, зв’язно, логічно, повно відтворює зміст 

теми (частини теми), акцентуючи увагу на головному. 

11 Учень/учениця самостійно, зв’язно, логічно, повно відтворює зміст 

теми (частини теми), виділяючи головне. Під час відтворення теми 

володіє доказовою джерельною базою.   

12 Учень/учениця самостійно відтворює зміст теми (частини теми), 

виділяючи головне та узагальнюючи зміст опрацьованого. 

Використовує доказову базу, узагальнює тематичний матеріал. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з історії 

 за роботу з історичним документом 

 
Рівні навчальних 

досягнень 
Бали  Критерії навчальних досягнень учнів 

Початковий 

 
1 Учень (учениця) може відтворити даний документ у 

вигляді читання. 

2 Учень (учениця) вибирає правильний варіант 

відповіді на рівні «так-ні». 

3 Учень (учениця) може впізнати за описом у документі 

історичну подію чи постать. 

Середній 

 
4 Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями 

розповідає про історичну подію чи постать. 

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя аналізує 

основний зміст документу, називає основні дати і 

події з документу.  

6 Учень (учениця) самостійно давати стислу 

характеристику історичному документу, з’ясовує 

походження документу та його автора. 

Достатній 

 
7  Учень (учениця) послідовно й логічно характеризує 

інформацію документу, пояснює документ за змістом 

і формою. 

8 Учень (учениця) дає правильне визначення 

історичних понять або явищ в поданому документі, 

аналізує описані історичні факти. 

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, 

узагальнює окремі факти та формулює нескладні 

висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; 

дає порівняльну характеристику історичних явищ. 

Високий 

 
10 Учень (учениця) виявляє розуміння історичних 

процесів, зазначених у документі; робить 

аргументовані висновки, спираючись на широку 

джерельну базу; самостійно встановлює причинно-

наслідкові зв’язки. 

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може 

вільно та аргументовано висловлювати власні 

судження стосовно подій чи фактів, зазначених у 

документі, співвідносити історичні процеси з 

періодом на основі наукової періодизації історії. 

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним 

матеріалом; самостійно характеризує історичні 

явища, зазначені у документі, виявляє особисту 

позицію щодо них; уміє виокремити проблему й 

визначити шляхи її розв’язання. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з історії 

за роботу з історичною картою 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) називає історико-географічний об’єкт, але 

не визначає його положення на карті 

2 Учень (учениця) називає історико-географічний об'єкт, але 

визначає його положення на карті невірно 

3 Учень (учениця) називає історико-географічний об'єкт, але 

визначає його межі на карті невірно. 

Середній 4 Учень (учениця), показуючи на карті історико-географічний 

об’єкт, називає одну-дві основні дати, пов’язані з 

історичною подією (битва або рік заснування) 

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює на 

історичній карті основні місця подій, характеризує їх за 

допомогою вчителя. 

6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал 

теми, установлює послідовність подій на історичній карті. 

Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює навчальний 

матеріал теми, «читає» історичні карти за допомогою їх 

легенди; оперує на історичній карті умовними позначками. 

8 Учень (учениця) аналізує використані ним історичні факти 

подій, які відображені на карті, дає словесний опис 

історичних об’єктів, використовуючи легенду карти. 

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, дає 

порівняльну характеристику історичним подіям, аналізує 

зміст історичної карти. 

Високий 10 Учень (учениця) виявляє розуміння історичних процесів 

відповідної історичної карти; співставляє й систематизує 

дані історичної події на карті; робить аргументовані 

висновки. 

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями історичних 

подій, які відображені на карті, може вільно та 

аргументовано висловлювати власні судження. 

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом 

відповідної історичної карти; самостійно характеризує її 

історичні події, виявляє особисту позицію щодо 

розташування кордонів, меж історичних подій; синхронізує 

події вітчизняної та всесвітньої історії. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з історії 

за складання історичного портрету 

 
Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) називає історичну постать. 

2 Учень (учениця) правильно відносить постать до 

відповідної історичної епохи. 

3 Учень (учениця) орієнтується в послідовності складання 

характеристики історичного портрету діяча. 

Середній 4 Учень (учениця) з допомогою вчителя двома-трьома 

простими реченнями може розповісти про історичну 

постать. 

5 Учень (учениця)стисло відтворює основний зміст біографії 

відомої людини за допомогою підручника, може визначати 

основні дати її життя та діяльності. 

6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал 

біографії, дає стислу характеристику історичній постаті. 

Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює матеріал, 

характеризує події з життя історичної постаті (причини, 

наслідки, значення). 

8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і 

використовує знання за аналогією, аналізує описані 

історичні факти, порівнює історичні явища, які впливали на 

діяльність або творчість історичної постаті. 

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, узагальнює 

окремі факти та формулює нескладні висновки, щодо 

діяльності людини, обґрунтовуючи їх конкретними 

фактами. 

Високий 10 Учень (учениця) самостійно встановлює особисті риси та 

якості характеру історичної постаті, використовує 

аргументовану критику що до особи, спираючись на широку 

джерельну базу. 

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями біографії 

даної постаті, може вільно та аргументовано висловлювати 

власні судження, співвідносити історичні процеси з 

періодом її діяльності, або творчості. 

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; 

самостійно характеризує наслідки діяльності даної постаті, 

виявляє особисту позицію щодо неї. Самостійно проводить 

історичні, наукові дослідження. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з історії 

за роботу з хронології подій 
  

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) називає одну-дві дати.  

2 Учень (учениця) називає декілька дат, має загальне 

уявлення про лічбу часу в історії.  

3 Учень (учениця) може співвіднести рік зі століттям, 

століття - з тисячоліттям.  

Середній 4 Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику 

частину навчального матеріалу теми, називаючи одну-дві 

основні дати.  

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний 

зміст навчальної теми, називає основні дати.  

6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал 

теми, установлює послідовність окремих  подій.  

Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює 

навчальний матеріал теми, виокремлює деякі ознаки явищ 

і процесів.  

8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і 

використовує знання за аналогією, порівнює однорідні 

історичні явища, визначає причинно-наслідкові зв’язки 

між ними, встановлює синхронність подій у межах теми.  

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, 

узагальнює окремі факти та формулює нескладні висновки, 

синхронізує події в межах курсу.  

Високий 10 Учень (учениця) використовує набуті знання для 

вирішення нової навчальної проблеми; виявляє розуміння 

історичних процесів; робить аргументовані висновки, 

синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії.  

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно 

та аргументовано висловлювати власні судження, 

співвідносити історичні процеси з періодом на основі 

наукової періодизації історії.  

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; 

самостійно характеризує історичні явища, виявляє 

особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему й 

визначити шляхи її розв’язання.  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  

з історії, основ правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

 за усні відповіді 

 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії 

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) називає одну-дві події, дати 

2 Учень (учениця) вибирає правильний варіант відповіді на 

рівні «так- ні»; має загальне уявлення про лічбу часу в історії 

3 Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями 

розповісти про історичну подію чи постать; упізнати її за 

описом 

Середній 4 Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику частину 

навчального матеріалу теми, пояснюючи історичні терміни, 

подані в тексті підручника 

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний 

зміст навчальної теми, визначати окремі ознаки історичних 

понять 

6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал 

теми, установлювати послідовність подій 

Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює навчальний 

матеріал теми, характеризує події (причини, наслідки, 

значення), використовує історичні документи як джерело 

знань 

8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і 

використовує знання за аналогією, аналізує описані історичні 

факти, порівнює однорідні історичні явища, визначає 

причинно-наслідкові зв’язки між ними 

9 Учень (учениця) узагальнює окремі факти та формулює 

нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними 

фактами; дає порівняльну характеристику історичних явищ 

Високий 10 Учень (учениця) використовує набуті знання для вирішення 

нової навчальної проблеми; робить аргументовані висновки, 

синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії 

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно 

та аргументовано висловлювати власні судження, 

співвідносити історичні процеси з періодом на основі 

наукової періодизації історії 

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; 

самостійно характеризує історичні явища, виявляє особисту 

позицію щодо них; уміє виокремити проблему й визначити 

шляхи її розв’язання; користується джерелами інформації, 

аналізує та узагальнює її 

 

 

 



18 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з історії 

за усні відповіді учнів під час поточної перевірки 
 

Рівень навчальних 

досягнень 
Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень/учениця не відтворює історичні події та історичні постаті, 

відповідає на найпростіші запитання за допомогою вчителя. 

2 Учень/учениця відтворює одну-дві історичні події та одну-дві історичні 

постаті, виконує найпростіші завдання за допомогою вчителя.   

3 Учень/учениця відтворює більше двох історичних подій та більше двох 

історичних постатей, виконує елементарні завдання після детального 
кількаразового їх пояснення вчителем. 

Середній 4 Учень/учениця частково відтворює засвоєну навчальну інформацію, 

відтворює історичні події та історичні постаті за підказкою вчителя; не 

розуміє історичну термінологію.   

5 Учень/учениця відтворює засвоєну навчальну інформацію за допомоги 

вчителя (називає одну-дві суттєві характеристики (ознаки) історичної 

події; частково використовує історичну термінологію. 

6 Учень/учениця відтворює навчальну інформацію у засвоєній 
послідовності (за допомогою вчителя формулює історичну 

термінологію, ілюструє один-два прикладами історичного явища) теми; 

частково коментує історичні події  

Достатній 7 Учень/учениця виділяє суттєві ознаки історичних понять; формулює 
прості висновки; застосовує елементи знань й умінь під час виконання 

історичних завдань, за допомогою вчителя частково висловлює свої 

думки 

8 Учень/учениця розкриває сутність історичних понять, ілюструє їх 
прикладами; самостійно виконує завдання з навчальної теми; за 

допомогою вчителя намагається пояснити та висловити свої думки 

9 Учень/учениця усвідомлено відтворює навчальний зміст, ілюструє 
відповіді прикладами щодо змісту історичного явища; виконує завдання, 

які потребують значної самостійності; виправляє помилки, на які вказує 

вчитель 

Високий 10 Учень/учениця вільно володіє матеріалом з теми, встановлює 
міжпонятійні зв’язки, комбінує елементи навчальної інформації для 

виконання завдання; аналізує та обґрунтовує способи виконання 

навчального матеріалу; знаходить і виправляє власні помилки 

11 Учень/учениця демонструє гнучкі знання; описує варіативні ситуації, в 
яких можна застосовувати певне знання чи вміння; будує алгоритми 

виконання завдань з теми, включаючи проблемні питання; застосовує 

елементи пошукової діяльності; володіє навичками самоконтролю 

12 Учень/учениця виявляє системність знань і способів при виконанні 
завдань, використовує набутий досвід; демонструє нестандартний підхід 

до розв’язування проблемно-навчальних завдань; виконує завдання 

підвищеної пізнавальності; об’єктивно оцінює свої відповіді. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

з історії, основ правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта»  

за оцінювання письмових робіт учнів під час поточної перевірки 
 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

оцінювання навчальних досягнень   

Початковий 1 Робота виконувалась, але допущено 12 і більше грубих 

помилок 

2 Робота виконувалась, але допущено 10-11 грубих 

помилок 

3 Робота виконувалась, але допущено 8-9 грубих помилок 

Середній 4 Робота виконувалась, але допущено 6-7 грубих помилок 

5 Правильно виконано майже половину роботи, але 

допущено 5 грубих помилок і 2 негрубі помилки 

6 Правильно виконано половину роботи, але допущено 4 

грубі помилки і 3 негрубі помилки 

Достатній 7 Правильно виконано 2/3 роботи, але допущено 3 грубі 

помилки 

8 Правильно виконано 3/4 роботи, але допущено 2 грубі 

помилки 

9 Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 грубу 

й 2 негрубі помилки 

Високий 10 Робота виконана в повному обсязі, але допущено 1 

негрубу помилку 

11 Робота виконана правильно в повному обсязі окрім 

завдання підвищеної складності або творчого характеру 

12 Робота виконана правильно в повному обсязі, в тому 

числі завдання підвищеної складності або творчого 

характеру 

 

УВАГА! 
1. Під час перевірки слід розрізняти грубі й негрубі помилки.  

2. Дві негрубі помилки можна прирівнювати до однієї грубої. 

3. До грубих помилок належать неправильне розкриття: історичної події, головного досягнення 
історичної постаті, змісту історичного документа, історичних термінів, явища, епохи, періоду, 

історичної карти (схеми), пояснювального тексту. 

4. До негрубих помилок належать неповне розкриття: історичної події, головного досягнення 

історичної постаті, змісту історичного документа, історичних термінів, явища, епохи, періоду, 
історичної карти (схеми), пояснювального тексту. 

5. Якщо учень (учениця) самостійно знаходить та виправляє допущену помилку, то це не вважається 

недоліком роботи. 



20 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  

з історії, основ правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

за виконання практичних робіт 
 

 

 Критерії навчальних досягнень учнів 
 

 

на першому, ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ, учень/учениця спроможні тільки на фрагментарне 

відтворення історичної інформації. Вони, зокрема, здатні пригадати окремі її одиниці: дати, імена, 
терміни, короткі вислови (одне-два речення) і не виявляють предметних умінь. Здатність пригадати 

те, що вивчалося, свідчить про намагання учня/учениці виконати завдання та потенційні 

можливості добитися кращого результату 
 

 

на другому, СЕРЕДНЬОМУ РІВНІ учень/учениця спроможні на повноцінне відтворення 

історичної інформації. Розуміючи поверхневі зв’язки між її одиницями, наприклад, між особою, 
діями, вчиненими за її участі, часом та місцем цієї діяльності, вони можуть не тільки передати 

почуте, побачене, прочитане, а й розкрити його зміст своїми словами, доречно вживаючи історичну 

термінологію. Здатність наповнити смислом джерельну інформацію свідчить про вдумливість та 
старанність учня/учениці, а також про наявність у нього/неї базових умінь: слухати, читати, писати, 

ставити та відповідати на запитання, розповідати, описувати тощо 
  
 

на третьому, ДОСТАТНЬОМУ РІВНІ учень/учениця спроможні на перетворення, відбір, 

співставлення та поповнення осмисленої ними історичної інформації. Вони володіють уміннями 

встановлювати глибинні, наприклад, причинно-наслідкові, мотиваційні зв’язки, можуть 
згрупувати  однорідні та відібрати потрібні для повнішого розкриття теми події, виділити 

системотворні ознаки/риси історичного явища/процесу, встановити подібне і відмінне в 

однорідних фактах, підібрати аргументи та контраргументи до відомого судження, перевести 

сформатовану кимось інформацію в інший формат (наприклад, з вербальної у графічну і навпаки). 
Здатність учня/учениці оперувати джерельним матеріалом свідчить про систематичне 

цілеспрямоване учіння та про готовність до творчої діяльності 
 

 

на четвертому, ВИСОКОМУ РІВНІ учень/учениця спроможні на власне (суб’єктивно нове) 

бачення історичного процесу. Аналізуючи та синтезуючи інформацію з різних джерел, як 
вторинних (підручник, науково-популярні та художні твори), так і первинних (речові пам’ятки, 

актові документи, спогади та ін. ), вони розмірковують на задані теми, висловлюють та обстоюють 

власні судження щодо діяльності історичних осіб, значення історичних фактів, трактування подій 

їх дослідниками тощо. Здатність учня/учениці творити суб’єктивно нове пояснення історичних 
подій, вчинків історичних постатей, суголосне до цінностей та уявлень відповідного часу чи 

відповідної групи людей, свідчить про досягнення ними мети загальної історичної освіти 
 

Впровадження концепції Нової української школи зорієнтовано на формування в учнів ключових життєвих 

компетентностей. Перехід до компетентнісного навчання полягає в тому, щоб формувати і розвивати предметні 

уміння, а також навчати учнів застосовувати свої уміння і набуті завдяки їх застосуванню знання у конкретних 
навчальних та життєвих ситуаціях. Відбувається це, переважно, під час практичних занять, які передбачені 

програмою з історії  в межах кожної теми в усіх класах з історії, основ правознавства. Виконання практичних робіт 
сприяє глибшому засвоєнню нового матеріалу учнями та формуванню й розвитку у них загальнонавчальних і 

спеціальних предметних умінь. Практична робота – це самостійна робота учнів над окремими питаннями теми, 
мета якої – опрацювати різноманітні джерела знань: підручник, текстові та візуальні джерела, інтернет-ресурси, 

музейні експозиції, відомості місцевих історичних пам’яток тощо. Така робота може виконуватися як у класі, так 
і вдома, але з обов’язковою презентацією її результатів на уроці. Вчитель має чітко визначити критерії, за якими 

оцінюється діяльність учня на конкретному практичному занятті. Після того, як учителем визначені критерії 
оцінювання, показники рівнів прояву цих критеріїв, оцінювання переходить до процесу оцінки і чітко покладається 

на бальну систему.   
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

з історії, основ правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

за виконання повідомлення (доповіді) 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії 

 навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) підготували матеріали, що не мають безпосереднього 

відношення до теми роботи.  

2 Учень (учениця) тему не розкрили, відсутні аспекти теми, порушено логічне 

викладення.  

3 Учень (учениця) в роботі називає історичні висловлювання, які 

характеризуються фрагментарністю, думки викладаються на 

елементарному рівні.  

Середній 4 Учень (учениця) відтворює невелику частину матеріалу теми, пояснює 

історичні терміни, подані в тексті повідомлення чи доповіді, але немає 

аргументів по головним позиціям, повне порушення логіки.  

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний зміст теми, 

визначати окремі ознаки історичних понять, називати основні дати; 

показувати на історичній карті основні місця подій  

6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал теми, ідея 

зрозуміла, але нечітка, надає стислу характеристику історичній постаті, 

послідовність подій, висновок лише частково відповідає темі.  

Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює навчальний матеріал теми 

повідомлення, виявляє розуміння історичної термінології, характеризує 

події (причини, наслідки, значення), виокремлює деякі ознаки явищ і 

процесів.  

8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує знання за 

аналогією, визначає причинно-наслідкові зв’язки між ними, встановлює 

синхронність подій у межах теми, доповідач допускає не грубі мовленеві 

помилки під час виступу, незначно порушує регламент, частково утримує 

увагу аудиторії.  

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти 

та формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами, 

дає порівняльну характеристику історичних явищ, аргументованість 

основних позицій, композиція доповіді логічна, повнота представлених в 

доповіді результатів роботи.  

Високий 10 Учень (учениця) виявляє розуміння історичних процесів і демонструє 

ерудицію під час виступу, робить аргументовані висновки, синхронізує 

події вітчизняної та всесвітньої історії, рецензує відповіді учнів доповідач 

впевнено тримається перед аудиторією, володіють культурою мовлення, 

дотримуються регламенту.  

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно та 

аргументовано висловлювати власні судження, спираючись на широку 

джерельну базу, може співвідносити історичні процеси з періодом на основі 

наукової періодизації історії, доповідач готовий до дискусії, виявляє 

доброзичливість.  

12 Учень (учениця) унікальна робота, яка містить велику кількість 

оригінальних, винахідницьких прийомів, доповідач прагне досягти високих 

результатів, готовий до дискусії, дружньо налаштований, контактний, уміє 

виокремити проблему й визначити шляхи її розв’язання, користується 

джерелами інформації, аналізує та узагальнює їх.  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

 з історії, основ правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

за виконання тестів (тестових завдань) 

 
Рівні 

навчальних 

досягнень 

Б
ал

и
 

 

Критерії навчальних досягнень учнів 

  

 

Тести (тестові завдання) 

(попередні, поточні, періодичні, тематичні) 

Високий 

(власне 

(суб’єктивно 

нове) бачення 

історичного 

процесу) 

 

12 Багаторівневі тестові завдання, які містять сім основних форм завдань:  

1) альтернативні; 
2) встановлення послідовності; 

3) встановлення відповідності; 

4) завдання з декількома варіантами вибору; 
5) завдання з пропусками; 

6) завдання, що вимагають стислої короткої відповіді; 

7) завдання, що вимагають вільної відповіді. 
Періодичне і тематичне оцінювання. 

11 

10 1) альтернативні; 

2) встановлення послідовності; 

3) встановлення відповідності; 
4) завдання з декількома варіантами вибору; 

5) завдання з пропусками; 

6) завдання, що вимагають стислої короткої відповіді. 
Попереднє та поточне оцінювання, історичні диктанти 

Достатній 
(повноцінне 

перетворення, 

відбір, 

співставлення 

та поповнення 

осмисленої 

історичної 

інформації) 

9 1) альтернативні; 

2) встановлення послідовності; 

3) встановлення відповідності; 
4) завдання з декількома варіантами вибору; 

5) завдання з пропусками; 

6) завдання, що вимагають стислої короткої відповіді. 
Попереднє та поточне оцінювання, історичні диктанти 

8 

7 

Середній 

(повноцінне 

відтворення 

історичної 

інформації.) 

6 1) альтернативні; 
2) встановлення послідовності; 

3) встановлення відповідності; 

4) завдання з декількома варіантами вибору; 

5) завдання з пропусками; 
6) завдання, що вимагають стислої короткої відповіді. 

Попереднє та поточне оцінювання, історичні диктанти 

5 

4 

Початковий 

(фрагментарне 

відтворення 

історичної 

інформації) 

3 1) альтернативні; 

2) встановлення послідовності; 
3) встановлення відповідності; 

4) завдання з декількома варіантами вибору; 

5) завдання з пропусками; 
6) завдання, що вимагають стислої короткої відповіді. 

Попереднє та поточне оцінювання, історичні диктанти 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з історії 

за виконання домашніх завдань 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) називає одну-дві події, дати, історичні постаті чи історико-

географічні об’єкти  

2 Учень (учениця) називає декілька подій, дат, історичних постатей або історико-

географічних об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так-ні»; 

має загальне уявлення про лічбу часу в історії  

3 Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями розповісти про історичну 

подію чи постать; упізнати її за описом; співвіднести рік зі століттям, століття 

– з тисячоліттям; має загальне уявлення про історичну карту  

Середній 4 Учень (учениця) репродуктивно відтворює невелику частину навчального 

матеріалу теми, пояснюючи історичні терміни, подані в тексті підручника, 

називаючи одну-дві основні дати; показуючи на карті історико-географічний 

об’єкт  

5 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний зміст навчальної 

теми, визначати окремі ознаки історичних понять, називати основні дати; 

показувати на історичній карті основні місця подій  

6 Учень (учениця) самостійно відтворює фактичний матеріал теми, давати стислу 

характеристику історичній постаті, установлювати послідовність подій; 

користуватись за допомогою вчителя наочними та текстовими джерелами 

історичної інформації  

Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює навчальний матеріал теми, 

виявляє розуміння історичної термінології, характеризує події (причини, 

наслідки, значення), виокремлює деякі ознаки явищ і процесів; «читає» 

історичні карти з допомогою їх легенди; використовує історичні документи як 

джерело знань  

8 Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує знання за 

аналогією, дає правильне визначення історичних понять, аналізує описані 
історичні факти, порівнює однорідні історичні явища, визначає причинно-

наслідкові зв’язки між ними, встановлює синхронність подій у межах теми; дає 

словесний опис історичних об'єктів, використовуючи легенду карти  

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти та 

формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає 

порівняльну характеристику історичних явищ, самостійно встановлює 

причинно-наслідкові зв’язки; синхронізує події в межах курсу, аналізує зміст 

історичної карти  

Високий 10 Учень (учениця) використовує набуті знання для вирішення нової навчальної 

проблеми; виявляє розуміння історичних процесів; робить аргументовані 
висновки, спираючись на широку джерельну базу; рецензує відповіді учнів; 

співставляє й систематизує дані історичних карт; синхронізує події вітчизняної 

та всесвітньої історії  

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно та аргументовано 

висловлювати власні судження, співвідносити історичні процеси з періодом на 

основі наукової періодизації історії  

12 Учень (учениця) системно володіє навчальним матеріалом; самостійно 

характеризує історичні явища, виявляє особисту позицію щодо них; уміє 

виокремити проблему й визначити шляхи її розв’язання; користується 

джерелами інформації, аналізує та узагальнює її  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

 з інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

за виконання творчої роботи (Есе) 

 
Критерії навчальних досягнень учнів 

Рівні 
 навчальних 

досягнень 
 

 

 

 

 

 

 

Б
а

л
и

 

Творча робота. Есе 

(самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний 

характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, 

вільна композиція, невимушеність та емоційність викладу) 

Вільне 
невеликий обсяг (7-10 речень); 

вільна форма і стиль викладу; 

довільна структура; 
обов’язкова вимога: наявність 

позиції автора. 

Час (5 – 10 і 10 – 15 хв.). 

Формальне 
обсяг – 1-2 сторінки тексту 

(120-200 слів) дотримання структури 
тексту, наявність відповідних 
компонентів (тези, аргументи, 

приклади, оцінювальні судження, 
висновки); обґрунтування 
(аргументування) тези. 

Часу ( від 20 до 45 хвилин.) 

Високий 
(власне 

(суб’єктивно 

нове) бачення 

історичного 

процесу) 

 

12  повно, вичерпно висвітлює тему;  

 вправно формулює тезу;  
 аналізує різні погляди на той самий предмет, наводить два 

доречні аргументи, використовує набуту з різних джерел 

інформацію для розв’язання певних життєвих проблем;  
 приклади переконливі, конкретизовані;  

 цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки 

(логічність і послідовність викладу);        
 висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі 

сформульованої тези, аргументів і прикладів.  

11  будує послідовний, повний текст, чітко формулює тезу; 

 аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з 
думками інших; 

 наводить два доречні й переконливі аргументи для 

обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність 
розв’язувати певні життєві проблеми;  

 приклади конкретизовані;  

 висновок відповідає запропонованій темі й  випливає зі 

сформульованої тези, аргументів і прикладів. 

10  будує послідовний, повний текст, чітко формулює тезу; певним 

чином аргументує різні погляди на проблему, наводить два 

доречні й переконливі аргументи, приклади; висновок відповідає 
запропонованій темі й випливає зі сформульованої тези, 

аргументів і прикладів. 

Достатній 

(повноцінне 

перетворення, 

відбір, 

співставлення 

та поповнення 

осмисленої 

історичної 

інформації) 

 

9  самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений 

текст; формулює тезу, що відповідає запропонованій темі;  
 загалом розкриває тему, висловлює основну думку;  

 наводить один доречний аргумент;   

 наводить один доречний приклад; висновок відповідає 

запропонованій темі;  
 у роботі виявлені недоліки: тезу чітко не сформульовано, 

відсутність виразної особистісної позиції, належної її 

аргументації тощо. 

8  самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлення, 

загалом ґрунтовно висвітлює тему, формулює тезу, що 

відповідає запропонованій темі;  

 наводить один доречний аргумент; приклад не конкретизований;  
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 висновок відповідає запропонованій темі;  

 трапляються недоліки: невміння пов’язати предмет 

обговорення із сучасністю, тезу чітко не сформульовано, 
відсутність виразної особистісної позиції, не добирає 

переконливі докази для обґрунтування певного явища. 

7  самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами 

самостійних суджень текст, формулює тезу, яка відповідає 
запропонованій темі;  

 наводить   один доречний аргумент;   

 висновок відповідає запропонованій темі;  

 у роботі є недоліки: відхилення від теми, порушення 
послідовності її викладу; висловлювання не завжди конкретне, 

просторовий виклад міркувань, не підкріплених фактичним 

матеріалом,  нелогічне розташування абзаців, переходи між 
ними не є вмотивованими; основна думка не арґументується. 

Середній 

(повноцінне 

відтворення 

історичної 

інформації.) 

6  за обсягом висловлення сягає норми, його тема розкривається, 

виклад загалом зв’язний; наводить   один доречний аргумент;  

 наводить непереконливий приклад;  висновок лише частково 

відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами;  

 робота характеризується недоліками: відсутня самостійність 

суджень, їх аргументованість. 

5  за обсягом робота наближається до норми, загалом є завершеною, 

тему значною мірою розкрито; не сформульовано вправно тезу;  

 наведено один аргумент;  

 приклад непереконливий;   

 висновок лише частково відповідає тезі, не пов’язаний з аргументом 

та прикладом;  

 трапляються недоліки: роботі властива поверховість висвітлення 

теми, не простежується основна думка. 

4  за обсягом складає дещо більше половини від норми й 

характеризується певною завершеністю, зв’язністю;  

 чіткіше мають розрізнюватися основна та другорядна інформація;  

 висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з 

аргументами;   

 є недоліки: посереднє розуміння теми; порушення послідовності 

побудови твору; не сформульовано вправно тезу; наведено один 

аргумент. 

Початковий 

(фрагментарне 

відтворення 

історичної 

інформації) 

3  слід працювати над виробленням умінь послідовніше й чіткіше 

викладати власні думки, дотримуватися змістової єдності 

висловлення;  
 теза частково відповідає запропонованій темі;   

 наведений аргумент не випливає з тези;  приклад не є доречним; 

висновок сформульовано нечітко. 

 2  побудоване висловлення характеризується фрагментарністю, 

думки викладаються на елементарному рівні;  
 теза не відповідає запропонованій темі;  

 наведені аргументи не є доречними; прикладу немає або він  не є 

доречним. 

 1  побудованому тексту бракує зв’язності й цілісності;  

 теза не відповідає запропонованій темі;  

 не наведено жодного аргументу.   
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Критерії навчальних досягнень здобувачів освіти з історії 

 за написання есе 
 

Рівні  

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Побудова есе не відповідає запропонованій темі; не наведено жодного 

історичного аргументу.  

2 Учень (учениця) в роботі називає історичні висловлення, які характеризуються 

фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні.   

3 Учень (учениця) виконує роботу частково, есе відповідає запропонованій темі, 

але наведені історичні аргументи не випливають з нього; приклади подій не є 

доречними, висновок сформульовано нечітко, або не вірно.  

Середній 4 Учень (учениця) порушує послідовності побудови твору, має обсяг роботи 

менше половини від норми, висновок лише частково відповідає темі або не 

пов’язаний з історичними аргументами.  

5 Учень (учениця) не повністю розкриває історичну тематику, наведено один 

історичний факт або подія, не чітко розрізняється основна та другорядна 

історична інформація, висновок лише частково відповідає темі есе, учень з 

допомогою вчителя відтворює основний зміст теми, або робота списана з 

інтернету і є плагіатом.  

6 Учень (учениця) самостійно розкриває фактичний матеріал теми, есе 

сприймається як цілісний твір, ідея зрозуміла, але нечітка, надає стислу 

характеристику історичній постаті, послідовність подій, висновок лише 

частково відповідає темі.  

Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворює матеріал теми зв’язний з 

елементами самостійних суджень в тексті, формулює чітко ідею, яка відповідає 

запропонованій темі, наводить   один-два доречні аргумент  (причини, наслідки, 

значення), використовує історичні документи як джерело знань висновок 

відповідає запропонованій темі характеризує події.  

8 Учень (учениця) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлення, 

загалом ґрунтовно висвітлює тему, формулює тезу, що відповідає 

запропонованій темі, наводить один доречний аргумент, приклад не 

конкретизований, висновок відповідає темі.  

9 Учень (учениця) будує послідовний, повний, логічно викладений текст, оперує 

навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти та формулює нескладні 

висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами, встановлює причинно-

наслідкові зв'язки, синхронізує історичні події в межах курсу.  

Високий 10 Учень (учениця) будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне 

завдання, аргументує різні погляди на проблему, використовує знання з історії 

для вирішення нової навчальної проблеми, наводить приклади, виявляє 

розуміння історичних процесів, робить аргументовані висновки, спираючись на 

джерельну базу.  

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, аргументовано, чітко висловлює 

власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати обговорюваний 

предмет із власним життєвим досвідом,  може співвідносити історичні процеси 

з періодом на основі наукової періодизації історії.  

 12 Учень (учениця) створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням 

висловлення відповідно до історичної тематики, повно висвітлює тему, вправно 

формулює ідею, аналізуючи різні погляди, самостійно характеризує історичні 

явища, виявляє особисту позицію, уміє виокремити проблему й визначити 

шляхи її розв’язання, користуючись історичними джерелами 
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Критерії оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти з основ правознавства 

за розв’язання юридичних задач 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії 

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Розв’язування юридичних задач учнями з початковим рівнем 

знань не передбачено. Учні виконують тестові завдання, які 

передбачають виявлення рівня предметних компетентностей.  

2 Розв’язування юридичних задач учнями з початковим рівнем 

знань не передбачено. Учні виконують тестові завдання, які 

передбачають виявлення рівня предметних компетентностей.  

3 Розв’язування юридичних задач учнями з початковим рівнем 

знань не передбачено. Учні виконують тестові завдання, які 

передбачають виявлення рівня предметних компетентностей.  

Середній 4 Учень (учениця) дає відповідь на окреме завдання юридичної 

задачі за допомогою вчителя, репродуктивно відтворює 

частину навчального матеріалу теми одним-двома простими 

реченнями, формулює визначення юридичного поняття. 

Учень (учениця) зовсім не розв’язує задачі або розв’язує її 

невірно; опис та розв’язок є повністю ідентичним опису і 

розв’язку задачі іншим (ою) учнем (ученицею).  

5 Учень (учениця) відтворює окрему частину основного змісту 

навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя, 

визначає одну-дві окремі ознаки правових понять. Учень 

(учениця) розв’язує її невірно, без розуміння необхідної 

нормативно-правової бази.  

6 Учень (учениця) у цілому відтворює частину навчального 

матеріалу теми, у цілому правильно використовує окремі 

юридичні терміни, аналізує прості юридичні ситуації, може 

користуватися за допомогою вчителя (зразок, пам’ятка) 

окремими положеннями нормативних актів. Учень (учениця) 

розв’язує завдання без належного теоретичного 

обґрунтування результатів, але хід розв’язання і результат 

вірний.  

Достатній 7 Учень (учениця) самостійно відтворює окрему частину теми, 

застосовуючи мінімальну юридичну термінологію, уміє дати 

визначення понять, аналізує зміст правових документів за 

простим планом, розв’язує елементарні юридичні задачі за 

допомогою вчителя, знаходить окремі правові норми в тексті 

нормативних актів.  

8 Учень (учениця) в основному володіє навчальним матеріалом 

і використовує знання за аналогією; може співставляти, 

узагальнювати інформацію за допомогою учителя; складати 

прості таблиці, схеми, аналізувати положення нормативно-

правового акту за допомогою вчителя.  
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9 Учень (учениця) оперує вивченим матеріалом на рівні теми, 

може самостійно його відтворювати, аналізувати положення 

нормативно-правових актів, підтверджувати одним двома 

аргументами висловлене ним судження про правове явище; 

самостійно розв’язувати юридичні задачі середнього рівня 

складності. Учень (учениця) дає неповну та необґрунтовану 

відповідь. Відповідь містить теоретичне обґрунтування 

отриманого результату, але не завжди посилається на 

відповідні законодавчі та нормативні акти.  

Високий 10 Учень (учениця) вільно викладає правові питання, 

застосовуючи необхідну юридичну термінологію; уміє 

вирішувати за допомогою вчителя тестові завдання вищого 

рівня; самостійно складати таблиці, структурно-логічні 

схеми з правових питань, аналізувати правові ситуації.  

11 Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальної 

програми та правил ведення дискусій, аргументовано 

використовує їх під час розв’язання юридичних завдань, уміє 

знаходити інформацію у джерелах права та аналізувати її, 

ставити і розв’язувати проблеми, доводити власну точку 

зору. Учень (учениця) дає повну та обґрунтовану відповідь. 

Вона складається з доцільного і логічного теоретичного 

обґрунтування отриманого результату, вірного посилання на 

відповідні законодавчі та нормативні акти, але має окремі 

неточності у формулюваннях.  

12 Учень (учениця) ґрунтовно викладає правові питання, 

висловлює власну позицію й переконливо її аргументує; 

самостійно знаходить, оцінює та використовує джерела 

юридичної інформації, зокрема наочні, уміє узагальнити 

вивчений матеріал, використовує набуті знання й уміння у 

ході самостійного вирішення юридичних задач. Учень 

(учениця) дає повну, вичерпну відповідь. Вона складається з 

правильного юридичного результату, доцільного і логічного 

теоретичного обґрунтування виконаних розмірковувань; 

вірного посилання (за необхідністю) на відповідні 

законодавчі та нормативні акти.  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  

з історії, основ правознавства та інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

за виконання презентації 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) використав матеріали, що не мають безпосереднього 

відношення до теми.  

2 Учнем (ученицею) тема не розкрита, відсутні аспекти теми, є порушення 

логічного викладення.  

3 Учень (учениця) використав як матеріали, що мають відношення до теми, 

так і ті, що не мають відношення до теми, тема не розкрита.  

Середній 4 Учень (учениця) відтворює невелику частину навчального матеріалу теми, 

пояснюючи історичні терміни, подані в тексті презентації, тема розкрита 

частково, є наявність орфографічних та технічних помилок.   

5 Учень (учениця) робота, не відрізняється авторською індивідуальністю, 

процес розв’язання історичної теми неповний і неточний, використані як 

матеріали, що мають відношення до теми, так і ті, що не мають відношення 

до теми, робота списана, або скопійована з інтернету.  

6 Учень (учениця) демонструє точне розуміння завдання, але викладені 

аспекти теми частково, установлювати послідовність подій, стилю в 

оформленні  не дотримано, не використані можливості комп’ютерної 

анімації, доповідачі допускають не грубі мовленеві помилки під час 

виступу, незначно порушують регламент, частково утримують увагу 

аудиторії.  

Достатній 7 Учень (учениця) повно, логічно розкриває тему і головні аспекти теми 

презентації, наявні не грубі помилки з точки зору орфографії та стилю, 

нераціонально використані можливості комп’ютерної анімації,  доповідачі 

грамотно викладають матеріал, проте не показують достатньо глибоких 

знань.  

8 Учень (учениця) демонструє точне розуміння завдання, грамотна робота з 

точки зору орфографії, але наявність невідповідності в кольоровій гамі, 

раціонально використані можливості комп’ютерної анімації, доповідачі 

допускають не грубі мовленеві помилки під час виступу, незначно 

порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії.   

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, самостійно встановлює 

причинно-наслідкові зв’язки, використані матеріали, що мають 

відношення до теми, грамотна робота має витриманий єдиний стиль, 

кольорова гама, раціонально використані можливості комп’ютерної 

анімації,  в роботі наявні авторські знахідки.  

Високий 10 Учень (учениця) раціонально використав можливості комп’ютерної 

анімації, витримав єдиний стиль. Прослідковується повна самостійність 

під час виконання роботи. Під час захисту  впевнено тримається перед 

аудиторією, володіє культурою мовлення, дотримується регламенту, 

утримує увагу аудиторії, рецензує відповіді учнів.  

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно та 

аргументовано висловлювати власні судження, доповідач демонструє 

ерудицію, відображає міжпредметні зв’язки, може співвідносити історичні 

процеси з періодом на основі наукової періодизації історії.  

12 Робота унікальна, містить велику кількість оригінальних, винахідницьких 

прийомів, доповідач прагне досягти високих результатів, готовий до 

дискусії.  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

з інтегрованого курсу «Громадянська освіта»  

за презентацію результатів групового дослідження (проекту)  

або індивідуального повідомлення (реферату) 

  
Рівень 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

п
о

ч
а

т
к

о
в

и
й

 

1 Презентація (повідомлення, реферат) наявні, але завантажені з 

Інтернету і не представлені.   

2 Ідеї у презентації (повідомленні, рефераті) виражені нечітко. Тема 

визначена нечітко і не розроблена. Презентація (повідомлення, 

реферат) не має структури. Порушуються більшість прийнятих норм 

культури проведення презентації (повідомлення, реферату).  

3 Більшість ідей у презентації (повідомлення, реферату) виражені 

нечітко. Тема визначена нечітко і розроблена з помилками. 

Презентація (повідомлення, реферат) має неясну структуру або взагалі 

її не має. Зустрічається багато порушень прийнятих норм культури 

проведення презентації (повідомлення, реферату).   

с
е
р

е
д
н

ій
 

4 Незначна частина ідей презентації (повідомлення, реферату) подані 

таким чином, що свідчать про глибокі знання учня про предмет. Тема 

презентації (повідомлення, реферату) визначена нечітко, і не 

розроблена достатнім чином. Презентація (повідомлення, реферат) 

має нечітку структуру (поділи) і організована у незначній мірі. 

Зустрічаються непоодинокі порушення прийнятих норм культури 

проведення презентації (повідомлення, реферату).  

5 Менше половини ідей презентації (повідомлення, реферату) подані 
таким чином, що свідчать про глибокі знання учня про предмет. Тема 

презентації (повідомлення, реферату) визначена нечітко, і погано 

добре розроблена. Презентація (повідомлення, реферат) має нечітку 

структуру (поділи) і недостатньо організована. Зустрічаються окремі 

порушення прийнятих норм культури проведення презентації 

(повідомлення, реферату).  

6 Біля половини ідей презентації (повідомлення, реферату) подані таким 

чином, що свідчать про глибокі знання учня про предмет. Тема 

презентації (повідомлення, реферату) визначена нечітко, і 
недостатньо добре розроблена. Презентація (повідомлення, реферат) 

має нечітку структуру (поділи) і недостатньо добре організована. Не 

приділяється достатньої уваги дотриманню прийнятих норм культури 

проведення презентації (повідомлення, реферату).   

д
о
с
т
а

т
н

ій
 

7 Більшість ідей презентації (повідомлення, реферату) подані таким 

чином, що свідчать про значні знання учня про предмет і вміння у 

більшості випадків мислити логічно. Тема презентації 

(повідомлення, реферату) доволі чітко визначена і гарно 

розроблена, але зустрічаються помітні порушення логіки в 

розповіді. Презентація має структуру (поділи), має ознаки 

організації. Дотримано біля половини прийнятих норм культури 

проведення презентації (повідомлення, реферату).  
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д
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а

т
н

ій
 

8 Більшість ідей презентації (повідомлення, реферату) подані таким 

чином, що свідчать про достатньо глибокі знання учня про предмет 

і здатність мислити логічно. Тема презентації (повідомлення, 

реферату) доволі чітко визначена і добре розроблена, але 

зустрічаються порушення логіки в розповіді. Презентація 

(повідомлення, реферат) має структуру (поділи), задовільно 

організована. Дотримана значна частина прийнятих норм культури 

проведення презентації (повідомлення, реферату).  

9 Більшість ідей презентації (повідомлення, реферату) подані таким 

чином, що свідчать про глибокі знання учня про предмет і здатність 

мислити логічно. Тема презентації (повідомлення, реферату) чітко 

визначена і добре розроблена, але зустрічаються порушення логіки 

в розповіді. Презентація (повідомлення, реферат) має структуру 

(поділи), гарно організована. Дотримані більшість прийнятих норм 

культури проведення презентації (повідомлення, реферату).  

в
и

с
о

к
и

й
 

10 Більша частина ідей подані таким чином, що демонструють значні 

знання учня про предмет і здатність мислити логічно. Тема 

презентації (повідомлення, реферату) доволі чітко визначена і 

задовільно розроблена. Презентація (повідомлення, реферат) має 

ясну і логічну структуру (поділи), у достатній мірі організована. 

Дотримані прийняті норми культури презентації (повідомлення, 

реферату).  

11 Ідеї подані таким чином, що демонструють значні знання учня про 

предмет і здатність мислити логічно. Тема презентації 

(повідомлення, реферату) доволі чітко визначена і гарно 

розроблена. Презентація (повідомлення, реферат) має ясну і 

логічну структуру (поділи), добре організована. Дотримані 

прийняті норми культури презентації (повідомлення, реферату).  

12 Усі ідеї подані таким чином, що демонструють глибокі знання учня 

про предмет і здатність мислити логічно. Тема презентації 

(повідомлення, реферату) чітко визначена і добре розроблена. 

Презентація (повідомлення, реферат) має ясну і логічну структуру 

(поділи), добре організована. Дотримані прийняті норми культури 

презентації, автори творчо підійшли до її оформлення 

(повідомлення, реферату).  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

 з історії, основ правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

за ведення дискусії 
 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії 

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) пасивно слухає дискусію і не розуміє її тему, не володіє 

знаннями з цієї теми.  

2 Учень (учениця) частково розуміє тему дискусії, але виявляє епізодичні 

знання з цієї теми в процесі висловлення  

3 Учень (учениця) розуміє тему дискусії, але володіє незначними знаннями 

з цієї теми, висловлює короткі речення «так-ні». 

Середній 4 Учень (учениця) за допомогою вчителя репродуктивно відтворює частину 

навчального матеріалу за темою дискусії одним-двома простими 

реченнями, намагається сформулювати власну думку. 

5 Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал за темою 

дискусії, здатний з помилками й неточностями формулювати власну точку 

зору.  

6 Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу за темою дискусії. Його (її) думки правильні, але 

недостатньо осмислені. Учень (учениця) у цілому правильно 

використовує окремі терміни, аналізує прості життєві ситуації.  

Достатній 7 Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал за темою 

дискусії, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок. Під час дискусії вміє 

застосовувати метод аналогії.  

8 Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між соціальними 

(політичними, економічними) явищами, фактами, робити висновки, 

загалом контролює власну діяльність. Думки його (її) логічні, хоча і мають 

певні неточності. 

9 Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у 

ході дискусії, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, 

використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною 

аргументацією. 

Високий 10 Учень (учениця) має повні, глибокі знання за темою дискусії, здатний(а) 

використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, 

узагальнення. Висновок лише частково відповідає тезі або лише частково 

пов’язаний з аргументами та прикладами.  

11 Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм та 

правил ведення дискусій, аргументовано використовує їх у різних 

ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і 

розв’язувати проблеми, доводити власну точку зору.  

12 Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм та правил ведення дискусій, усвідомлено 

використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє 

самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення. 

Ґрунтовно викладає питання, висловлює власну позицію й переконливо її 

аргументує; самостійно знаходить, оцінює та використовує джерела 

інформації, зокрема наочні, уміє узагальнити вивчений матеріал, 
використовує набуті знання й уміння у ході дискусій.  
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

з історії, основ правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

за роботу в групах (парах) 
  

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії  

навчальних досягнень учнів 

Початковий 1 Учень (учениця) використали матеріали, що не мають безпосереднього 

відношення до теми, робота групи несамостійна.   

2 Учень (учениця) використані матеріали, що не мають безпосереднього 

відношення до теми, зібрана інформація не аналізується.   

3 Учень (учениця) двома-трьома простими реченнями розповісти про історичну 

подію чи постать,  немає аргументів по головним позиціям, повне порушення 
логіки, не представлені результати дослідження.   

Середній 4 Учень (учениця) відтворюють невелику частину навчального матеріалу теми, 
пояснюючи історичні терміни, відсутність логіки та послідовності у виступі.  

5 Учень (учениця) використовують як матеріали, що мають відношення до теми, 
так і ті, що не мають відношення до теми,  можуть визначати окремі ознаки 

історичних понять, називати основні дати, робота групи несамостійна,  
списана, або скопійована з інтернету.   

6 Учень (учениця) відтворюють фактичний матеріал теми, дають стислу 
характеристику історичній постаті, установлювати послідовність подій, 

декілька членів групи відповідали за роботу всієї групи.  

Достатній 7 Учень (учениця) послідовно й логічно відтворюють навчальний матеріал теми, 

виявляє розуміння історичної термінології, характеризує події (причини, 
наслідки, значення), стандартна робота, не відрізняється авторською 

індивідуальністю, доповідачі допускають не грубі мовленеві помилки під час 
виступу, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії.  

8 Учень (учениця) володіють навчальним матеріалом і використовують знання 
за аналогією, дають правильне визначення історичних понять, аналізують 

описані історичні факти, встановлюють синхронність подій у межах теми, 
доповідачі грамотно викладають матеріал, проте не показують достатньо 

глибоких знань.  

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, робота демонструє точне 
розуміння завдання, обґрунтовуючи їх конкретними фактами, дають 

порівняльну характеристику історичних явищ, самостійно встановлюють 
причинно-наслідкові зв’язки, чітко спланована робота групи, в роботі наявні 

авторські знахідки, робота над матеріалом рівномірно розподілена між 
більшістю членів групи.  

Високий 10 Учень (учениця) використовують набуті знання для вирішення нової 
навчальної проблеми, чітко спланована робота групи виявляє розуміння 

історичних процесів,   повна самостійність під час виконання роботи, 
спираючись на широку джерельну базу, група рецензує відповіді інших учнів, 

аргументованість основних позицій, композиція доповіді логічна, повнота 
представлених в доповіді результатів роботи.  

11 Учень (учениця) володіє глибокими знаннями, може вільно та аргументовано 
висловлювати власні судження, доповідачі демонструють ерудицію, 

відображають міжпредметні зв’язки, можуть співвідносити історичні процеси 
з періодом на основі наукової періодизації історії, доповідачі переконливо і 

повно відповідають на питання, тримаються дружньо, намагаються 
використати відповіді для успішного розкриття теми.  

12 Учень (учениця) системно володіють навчальним матеріалом, унікальна 
робота, містить велику кількість оригінальних, винахідницьких прийомів, 

уміють виокремити проблему й визначити шляхи її розв’язання, 
аргументованість основних позицій, композиція доповіді логічна, повнота 

представлених в доповіді результатів роботи, доповідачі прагнуть досягти 
високих результатів, готові до дискусії, дружньо налаштовані, контактні. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

з історії, основ правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта» 

за творчу роботу (проекти) та портфоліо 

 
 

Критерії навчальних досягнень учнів 

Творча робота. Проекти 
Високий рівень  

навчальних досягнень 

(власне (суб’єктивно нове) 
бачення історичного процесу) 

 

12 

балів 

Критерії проектної діяльності:  

• значущість і актуальність обраної теми; 

• інформативність; 
• повнота розкриття теми; 

• доказовість; 

• естетичність; 
• колективність (при роботі у групах); 

• презентація та захист роботи; 

• власна оцінка досвіду. 
 

Що таке портфоліо? 
 

 

 

Портфоліо 

це систематичний збір робіт учня, що проводиться з певною метою 

може містити роботи, що відбираються вчителем, учнем та батьками 

має відображати щоденні види діяльності учня 

має бути постійним процесом – так воно зможе відобразити зусилля учня, його 

прогрес та навчальні досягнення за певний період часу 

За допомогою портфоліо можна зрозуміти процес мислення учня і спланувати 

відповідні стратегії та методи роботи з нею 

відображає сильні сторони дитини, а також її потреби 

  

ЦІЛІ використання портфоліо: 

 
1. Вивчення прогресу розвитку учня за певний період часу, у тому числі прогресу з розвитку 

відповідних навичок (наприклад, навичок з письма). 

2. Забезпечення можливості для самооцінювання. 
3. Допомога вчителеві у визначенні індивідуальних цілей для учня. 

4. Основа для оцінки та розроблення навчальної програми. 

  
У класі можуть використовуватися різні ВИДИ портфоліо: 

 

РОБОЧЕ ПОРТФОЛІО – вчитель спільно з учнем здійснює оцінку його робіт. Учень обирає 

зразки робіт, які демонструють її розвиток, рівень опанування відповідними навичками, батьки 
додають свої коментарі, вчитель додає власні зразки робіт учня. 

(+) такий вид портфоліо найбільш точно відображає прогрес розвитку учня, показуючи її 

щоденний прогрес. 
(-) містить дуже багато різних зразків робіт. Може створювати ситуацію, коли лише вчитель бере 

відповідальність за його наповнення – щоб уникнути цього, потрібно розмістити портфоліо в 

доступному для учня місці. 

 
ДЕМОНСТРАЦІЙНЕ ПОРТФОЛІО (портфоліо учня) – містить лише найкращі роботи учня і 

наповнюється самим учнем. 

(+) є мотивацією для учня виконувати роботи, що демонструють її найкращі досягнення. 
(-) у більшості випадків не відображає щоденну діяльність. Для учня з особливими потребами таке 

портфоліо не показує її слабкі місця та сфери, де потрібна додаткова допомога. 

 

ПОРТФОЛІО ВЧИТЕЛЯ – часто ведеться самим педагогом спільно з демонстраційним 
портфоліо. Цей вид портфоліо містить форми оцінювання розвитку учня, інформацію від інших 

фахівців, результати перевірочних завдань, які вибирає не учень, а сам педагог. 
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Про оцінювання навчальних досягнень учнів з історії,  

основ правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта»  

у системі загальної середньої освіти 
 
     Впровадження концепції Нової української школи, зорієнтованої на формування в учнів ключових 

життєвих компетентностей, та цьогорічне оновлення програм зумовлюють необхідність узагальнення 

положень чинних нормативних документів МОН України (список додається) щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів з історії. 

     Обов’язковою умовою для ефективного застосування цих нормативних вимог є розуміння учителем 

призначення оцінки та змісту понять «оцінювання » і «навчальні досягнення». Оцінка будь-чого завжди 

вказує на вартісність (цінність) оцінюваного. Під навчальними досягненнями, які учитель має 

оцінювати, розуміють продукт (результати) освітнього процесу, а саме: 

 знання (інформація, в яку учень/учениця вкладає смисл та використовує практично); 

 уміння (знання, як щось зробити (алгоритм дій), яке учень/учениця застосовує); 

 ставлення (визнання цінності якоїсь інформації або діяльності, яким учень/ учениця керується). 

     Отже, оцінювання навчальних досягнень учнів передбачає встановлення вартісності (цінності) 

набутків учіння. Від якості цих набутків, тобто наявних в учня/учениці знань, умінь, ставлень, залежить 

рівень його/її індивідуальної культури. Оцінці підлягають тільки позитивні результати учіння. 

Відсутність очікуваного результату визнається але у балах не оцінюється. Тому бажано, щоб учитель не 

тільки зауважував прогалини у знаннях учнів, а й нотував для себе, які з передбачених програмою 

очікуваних результатів кожний /кожна з них не досягли. Тільки так можна з користю для дітей планувати 

та корегувати процес навчання/учіння. 

     У системі загальної освіти України згідно із Законом України «Про освіту» кінцевим очікуваним 

досягненням учня/учениці є володіння життєвими (ключовими) компетентностями. Під 

компетентностями розуміють здатність людини до тієї чи  іншої діяльності, для якої потрібні відповідні 

знання, уміння, ставлення, а також досвід. Ключові компетентності формуються на матеріалі усіх 

шкільних предметів та у процесі позаурочного виховання. Перехід до компетентнісного 

навчання полягає в тому, щоб формувати і розвивати предметні уміння, а також навчати учнів 

застосовувати свої уміння і набуті завдяки їх застосуванню знання у конкретних навчальних та життєвих 

ситуаціях. 

     Компетентнісний потенціал історії розкрито у редакції Програми цього предмета від 2017 року. 

Учіння історії сприяє набуттю учнем/ученицею ключових компетентностей тою мірою, якою 

забезпечується його/її поступ у формуванні та розвитку передбачених чинною Програмою вмінь. 

Відповідно до цієї програми, уміння, яких має набути учень/учениця, такі: 

 уміння орієнтуватися в історичному часі, встановлювати близькі та далекі причино-наслідкові 

зв’язки, розглядати суспільні явища в конкретно-історичних умовах, виявляти зміни і тяглість життя 

суспільства (хронологічна компетентність); 

 уміння орієнтуватися в історичному просторі та знаходити взаємозалежності в розвитку суспільства, 

господарства, культури і природного довкілля (просторова компетентність); 

 уміння працювати з джерелами історичної інформації, інтерпретувати зміст джерел, визначати їх 

надійність, виявляти і критично аналізувати розбіжності в позиціях авторів джерел (інформаційна 
компетентність); 

 уміння визначати і застосовувати теоретичні поняття для аналізу й пояснення історичних подій та 

явищ, ставити запитання та шукати відповіді, розуміти множинність трактувань минулого та 

зіставляти різні його інтерпретації (логічна компетентність); 

 уміння формулювати оцінку історичних подій та історичних постатей, суголосну до цінностей та 

уявлень відповідного часу чи відповідної групи людей, осмислювати зв’язки між історією і сучасним 

життям (аксіологічна компетентність). 

      Оцінюючи навчальні досягнення учнів за 12-бальною шкалою в умовах компетентнісного навчання, 

вчитель історії має врахувати, що диференціації (віднесенню до першого-четвертого рівня) підлягають 

насамперед розумові та практичні уміння учнів, які виявляються у різних видах діяльності. Знання 

доцільно розглядати як змістову складову цієї діяльності. Щодо ціннісних ставлень, то вони на уроках 

історії не оцінюються, тому що відображають суб’єктивні судження і почуття, викликані опрацьованою 

інформацією. Бали у межах рівня допомагають диференціювати досягнення учнів з урахуванням того, 

чи є у них базові знання, чи уміння переросли у навички та наскільки сформована воля дотримуватись 

вимог до оформлення і представлення результатів учіння. За наявності базових знань учень/учениця 

виконає отримане завдання достатньо повно, оволодіння відповідними навичками дозволить йому/їй 
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виконати це завдання швидко, а відповідальне ставлення до учіння допоможе оформити та представити 

результати роботи відповідно до визначених вимог. 

     З урахуванням сказаного, закладений у Загальних вимогах до оцінювання навчальних досягнень 

учнів зміст рівнів навчальних досягнень для курсів історії у 5-11 класах доцільно трактувати так: 

 на першому, початковому рівні, учень/учениця спроможні тільки на фрагментарне відтворення 

історичної інформації. Вони, зокрема, здатні пригадати окремі її одиниці: дати, імена, терміни, 

короткі вислови (одне-два речення) і не виявляють предметних умінь. Здатність пригадати те, що 

вивчалося, свідчить про намагання учня/учениці виконати завдання та потенційні можливості 

добитися кращого результату; 

 на другому, середньому рівні учень/учениця спроможні на повноцінне відтворення історичної 

інформації. Розуміючи поверхневі зв’язки між її одиницями, наприклад, між особою, діями, 

вчиненими за її участі, часом та місцем цієї діяльності, вони можуть не тільки передати почуте, 

побачене, прочитане, а й розкрити його зміст своїми словами, доречно вживаючи історичну 

термінологію. Здатність наповнити смислом джерельну інформацію свідчить про вдумливість та 

старанність учня/учениці, а також про наявність у нього/неї базових умінь: слухати, читати, писати, 

ставити та відповідати на запитання, розповідати, описувати тощо; 

 на третьому, достатньому рівні учень/учениця спроможні на перетворення, відбір, співставлення та 

поповнення осмисленої ними історичної інформації. Вони володіють уміннями встановлювати 

глибинні, наприклад, причинно-наслідкові, мотиваційні зв’язки, можуть згрупувати  однорідні та 

відібрати потрібні для повнішого розкриття теми події, виділити системотворні ознаки/риси 

історичного явища/процесу, встановити подібне і відмінне в однорідних фактах, підібрати аргументи 

та контраргументи до відомого судження, перевести сформатовану кимось інформацію в інший 

формат (наприклад, з вербальної у графічну і навпаки). Здатність учня/учениці оперувати 

джерельним матеріалом свідчить про систематичне цілеспрямоване учіння та про готовність до 

творчої діяльності; 

 на четвертому, високому рівні учень/учениця спроможні на власне (суб’єктивно нове) бачення 

історичного процесу. Аналізуючи та синтезуючи інформацію з різних джерел, як вторинних 

(підручник, науково-популярні та художні твори), так і первинних (речові пам’ятки, актові 

документи, спогади та ін.), вони розмірковують на задані теми, висловлюють та обстоюють власні 

судження щодо діяльності історичних осіб, значення історичних фактів, трактування подій їх 

дослідниками тощо. Здатність учня/учениці творити суб’єктивно нове пояснення історичних подій, 

вчинків історичних постатей, суголосне до цінностей та уявлень відповідного часу чи відповідної 

групи людей, свідчить про досягнення ними мети загальної історичної освіти. 

      Оцінювання традиційно поділяють на формувальне та сумативне. Формувальне оцінювання, 

яке розуміють як інтерактивне оцінювання учнівського прогресу, тільки входить у практику навчання 

історії і не відображене у чинних нормативних документах. Оцінювання навчальних досягнень – це 

сумативне (підсумкове) оцінювання. Сумативне оцінювання спрямоване на результат. Воно покликане 

встановити відповідність/невідповідність реальних результатів учіння запланованим (очікуваним 

результатам навчально-пізнавальної діяльності). Навчальні досягнення учнів оцінюються у процесі 

навчання (поточне оцінювання) та по завершенні якогось його етапу, періоду (тематичне, семестрове, 

річне). Результати такого оцінювання у класному журналі фіксуються у балах за 12-бальною 

шкалою. Бал у журналі має інформувати тільки про досягнення учнем конкретного результату, 

зазначеного у чинній Програмі, або його частки. Учитель самостійно деталізує заплановані у 

розділах/темах курсу очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності та фіксує виділені частки 

у своєму конспекті уроку або у робочій програмі курсу як окремі плановані навчальні 

досягнення. Учителі зобов’язані знати, за які саме навчальні досягнення виставлені ті чи ті бальні оцінки, 

яке/і навчальне досягнення учня/учениці оцінене/і кожним виставленим у журналі балом. Тому 

сумативне (бальне) оцінювання необхідно планувати заздалегідь, а, провівши його, робити відповідні 

записи у журналі. Оцінка в балах не може використовуватися як стимул (винагорода або покарання) Для 

учнів вона має обов’язково супроводжуватись оцінювальними судженнями. 

     Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми та часто використовується 

для коригування процесу викладання. Оцінюються відповіді на запитання, поставлені у ході 

індивідуального, групового та фронтального опитування, виконані  практичні роботи: результати 

опрацювання джерел (текстових, візуальних, робота з діаграмами, графіками, схемами), заповнення 

контурних карт, різні види письмових робіт, а також  продукти взаємоконтролю учнів у парах і 

групах. Учитель самостійно приймає рішення, чи фіксувати у балах усі встановлені ним  у процесі 

поточного оцінювання результати учіння. У випадку, коли учень/учениця спроможні та матимуть 

можливість підвищити результативність навчання, а також за відсутності позитивного результату, 

педагог може обмежитись оцінювальним судженням, дати пораду. 
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     Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що фіксує дату проведення 

заняття, коли здійснювалося оцінювання учня(учениці). На правій сторінці журналу поруч з темою 

уроку, на якому окремі учні/учениці отримали оцінні бали, доцільно зазначити вид або/і назву діяльності, 

яку вони виконували. Це дозволить учителеві орієнтуватись у тому, яких запланованих результатів 

вивчення теми учні уже досягли, та якою мірою ці їхні оцінки мають впливати на оцінку за тему. Останнє 

дуже важливо, бо окремі завдання або запитання, за які можна виставити оцінний бал, не можуть бути 

оцінені у масштабі усієї 12-бальної шкали. Наприклад, оцінка виконаного історичного диктанту або 

відповідей на усні запитання репродуктивного характеру – це, максимум, 6 балів, бо завдання поставлено 

так, що учень/учениця мали змогу тільки більш або менш повно відтворити вивчене (дати – події, особи, 

терміни). Оцінка заповненої хронологічної таблиці або контурної карти – це, максимум, 9 

балів.  Учень/учениця тільки проаналізували надану їм історичну інформацію, виділили головне та 

перетворили відоме їм в інший формат. Оцінювати у 12-балів можна тільки відповіді на проблемні 

запитання, виконання творчих завдань (наприклад, есе), проектів. Як правило, проблемні запитання 

розглядаються на передбачених програмою уроках узагальнення та систематизації знань. Тому оцінний 

бал, виставлений у журнал на такому уроці, має більшу вагу при виведенні оцінки за тему. Більш 

вагомою є також оцінка учня за роботи під час практичного заняття, звичайно, за умови, що вчитель 

виставляє цю оцінку як сумарну за виконання кількох різнорівневих завдань. 

Програмою з історії (в усіх класах) в межах кожної теми передбачено проведення практичних робіт. 

Виконання практичних робіт сприяє глибшому засвоєнню нового матеріалу учнями та формуванню й 

розвитку у них загальнонавчальних і спеціальних предметних умінь. Практична робота – це, переважно, 

самостійна робота учнів над окремими питаннями теми, мета якої – опрацювати різноманітні джерела 

знань: підручник, текстові та візуальні джерела, інтернет-ресурси, музейні експозиції, відомості 

місцевих історичних пам’яток тощо. Така робота може виконуватися як у класі, так і вдома, але з 

обов’язковою презентацією її результатів на уроці. 

     Одним з видів практичних робіт є роботи з історичною картою. Карти – це доцільний і необхідний 

засіб навчання, що використовується на всіх його етапах: під час вивчення нової теми, у процесі 

закріплення та узагальнення вивченого, на етапі перевірки знань і вмінь школярів. Завдання до 

історичних карт учні можуть виконувати як на уроці, так і вдома, з наступною презентацією результатів 

своєї роботи. Специфіка завдань до контурних карт у тому, що вони виявляють розвиток уявлень учнів 

про історичний простір та здатність застосовувати здобуті знання. Багато хто з учителів пропонує учням 

виконувати завдання до контурної карти вдома, не враховуючи, що в домашніх умовах дитина лише 

перенесе на контурну карту позначене в атласі, на карті підручника. Це чисто репродуктивне учіння, 

наслідком якого є, у кращому разі, запам’ятовування того, як історичні об’єкти розміщені на карті.  Щоб 

забезпечувався відбір та перетворення важливих історичних відомостей у графічний формат, учні мають 

виконувати завдання до контурних карт лише у класі. Тільки за умови, що робота з контурною картою – 

це класна практична робота, результати її виконання можна оцінювати у масштабі 1- 9балів. 

Згідно з чинною Програмою порядок проведення практичних робіт та оцінювання їх результатів 

залишається в компетенції вчителя. Він може включити практичну роботу як окрему ланку уроку у 

процес вивчення нового матеріалу, узагальнення або закріплення. У цьому випадку на правій сторінці 

журналу поруч з назвою теми робиться відповідний запис. Наприклад: «Підрахунок історичного часу. 

Виконання вправ на співвіднесення року – століття – тисячоліття» або «Територіальне розташування та 

історичне походження рідного міста/села. Позначення на контурній карті місцезнаходження історико-

географічних об’єктів рідного краю»(Вступ до історії. 5 клас). 

     Якщо практична робота проводиться протягом усього уроку, на правій сторінці журналу робиться 

запис:  Практичне заняття на тему «______». Оцінювати у балах результати виконання кожним учнем 

кожної практичної роботи – не обов’язково. Важливо добитися виконання практичної роботи усіма 

присутніми у класі учнями. Щоб забезпечити оцінювання виконаних робіт, доцільно практикувати само- 

і взаємооцінювання. Оцінка за практичну роботу виставляється тим учням, роботи яких перевірив 

учитель. Відповідний оцінний бал учитель вписує на лівій сторінці журналу у  колонці під датою, коли 

ця робота виконувалась. 

     Відповідно до чинної навчальної програми учитель може обрати, обмежитись при вивченні 

теми  проведенням уроку узагальнення і систематизації, чи  завершити її вивчення уроком 

контролю навчальних досягнень учнів. На правій сторінці журналу робиться відповідний до типу уроку 

запис: «Урок узагальнення і систематизації результатів учіння теми «____________», або «Урок 

контролю результатів учіння теми «___________». На уроці узагальнення і систематизації пізнавальна 

діяльність учнів оцінюється на розсуд учителя – усіх або вибірково. На уроці контролю – оцінюються 

навчальні досягнення  усіх присутніх учнів. 

     Звертаємо увагу на бажаність тематичного контролю розвитку предметних компетенцій учнів з історії 

та неприпустимість перетворення тематичного оцінювання на формальне виставлення тематичного 
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оцінного балу. Виставлення тематичних оцінок лише за поточними ставить під сумнів логічне 

завершення процесу навчання теми/розділу, оскільки не дає змоги співвіднести отримані результати 

навчання кожного учня/учениці із запланованими, унеможливлює корекцію знань, умінь, навичок 

частини учнів. Часто трапляється, що оцінка за тему, якщо вчитель орієнтується тільки на результати 

поточного оцінювання, випадкова. 

     Натомість тематичний контроль у будь-якому його форматі дозволяє усунути елемент випадковості 

під час виставлення тематичного балу. Він також сприяє більшій об’єктивності оцінки; індивідуальному 

та диференційованому підходу до організації навчання, враховує різний темп засвоєння учнями 

програмового матеріалу; привертає їхню увагу до найістотнішого в темі, що вивчалася. 

     Комплексно оцінити передбачені для конкретної теми навчальні досягнення учнів на уроці контролю 

можна, використовуючи різні інструменти: тест, есе, тези відповіді на проблемне запитання, твір-

мініатюра чи малюнок на задану тему (про певну подію, особу, історичне джерело), поставлена учнями 

самостійно п’єска- інсценівка, проект тощо. 

     Для тематичного контролю сьогодні найчастіше використовується тест – комплекс різнорівневих 

завдань, які сумарно перевіряють досягнення учнями хоча б найбільш важливих із зазначених у Програмі 

очікуваних результатів учіння матеріалу теми. Тематичний тест може мати завдання усіх чотирьох, 

трьох, починаючи з другого, та двох, починаючи з третього, рівнів. У цьому тесті можна поєднати 

завдання із заданою відповіддю (закриті: на вибір одного, кількох варіантів, встановлення послідовності 

та відповідності) та завдання із планованою відповіддю (відкриті: на пропуски частин речення, короткий 

та розгорнутий вислів). Він також може складатись тільки із різнорідних відкритих завдань. Завдання, 

які перевіряють базові для даної теми знання, у тест можна не включати. Натомість можна вимагати, 

щоб учні, які не знають як виконати завдання високого рівня (так звані творчі), перелічили дотичні до 

теми цього завдання факти. Це дозволить їм претендувати на бал від одного до шести або до дев’яти. 

     Натомість завдання, що виявляють володіння учнем визначеними Програмою уміннями, та творчі 

(проблемні) завдання для тематичного тестування – обов’язкові. Якість виконання учнем/ученицею цих 

завдань дозволяє об’єктивно судити про те, чи просувається дитина у набутті компетентностей, 

визначених Стандартом, предметною Програмою. 

     Інші названі вище інструменти тематичного контролю передбачають довільний формат оформлення 

результатів виконаної роботи. Завдання учителя сформулювати завдання для учнів так, щоб вони 

зрозуміли, яку ідею їм слід обдумати, оцінити, розгорнути, представити. Наприклад, тема есе має 

спонукати учня зайняти якусь позицію, висловити судження, обґрунтувати передбачення, особисте 

ставлення до історичної особи, явища, процесу; тема мініатюри або малюнку – образно передати 

особисті враження від здобутої у процесі навчання інформації про особу, подію, джерело; 

тема  інсценівки – втілити в персонажах індивідуальне бачення повсякдення та світосприймання людей 

відповідної епохи і т.д. 

     Нагадаємо також, що оцінний бал за проект має відображати результати оцінювання діяльності 

учня/учениці на усіх його (проекту) етапах: під час планування, збирання та впорядкування матеріалів, 

узагальнення і систематизації зібраних відомостей, презентації результатів та обмірковування 

результативності реалізації проекту. Рекомендуємо для забезпечення об’єктивності оцінювання 

проектної діяльності учнів формувати портфоліо виконаних ними у межах проекту завдань.  

     Оцінний бал за виконане комплексне завдання (тест, есе, проект і т.д.) виставляється у одну колонку 

під дату, коли проводився урок тематичного контролю. У правій колонці після запису «Урок контролю 

результатів учіння теми «___________» потрібно зазначити, у якому форматі проведено контроль. Для 

висловів на письмі (тесту, есе,  тез тощо) пропонуємо використовувати запис: «Тематична письмова 

робота», для інших форм проведення тематичного контролю (доповідь, інсценівка, «жива картинка») – 

«Учнівський проект». 

     Оцінний бал за тему виставляється у журналі у колонку без дати з написом «тематична».  Під час 

виставлення тематичного балу враховуємо й поточні оцінки, при цьому слід пам’ятати, що оцінка за 

тематичну письмову роботу або учнівський проект має пріоритетне значення. 

     Якщо вчитель не проводив тематичного контролю, оцінка за тему – це бал, що переважає серед 

поточних, виставлених за виконання різних завдань. Звісно, пріоритетними для виставлення тематичної 

є бали за завдання, що вимагали від учня/учениці продуктивної діяльності, наприклад, вирішення 

проблеми, створення суб’єктивно нових знань. Такі завдання учні найчастіше виконують на уроках 

узагальнення та систематизації результатів учіння теми.   

Оцінка за семестр виставляється учневі/учениці на основі отриманих ним/нею тематичних. Семестрова 

– це переважаючий  серед тематичних оцінний бал. Теми, з яких хтось із учнів з якихось причин був не 

атестований (у журналі це запис «н/а»), при виборі семестрового оцінного балу не враховуються. 

     Чинними програмами рекомендовано синхронне викладання історії України та всесвітньої 

історії. Наслідком є диспропорція у кількості навчальних годин на ці два предмети у межах семестрів. 
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Якщо у межах семестру виставлена тільки одна тематична, семестрова оцінка має їй відповідати. Коли з 

якихось причин в учня/учениці немає жодної тематичної оцінки, за семестр її/його не атестують( запис 

у журналі «н/а»). Оцінка за семестр виставляється у колонку без дати під записом «семестрова». 

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню (див. інструкцію). Скоригована семестрова оцінка 

виставляється без дати у колонку з надписом «скоригована» поруч із колонкою «І семестр» або «ІІ 

семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які 

виявили бажання їх коригувати. 

     У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів 

(вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин 

не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про 

проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. 

     Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови 

(керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об’єднання, 

вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. 

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п'яти днів після подання заяви. У разі 

хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін може бути подовжено. Члени комісії готують 

завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об'єднання і затверджуються 

керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом 

семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.  

     На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку 

його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї 

комісії є остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову. У 

разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться. За 

результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована 

семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не 

пізніше 10 червня поточного навчального року. Підвищення семестрової оцінки учнями: 9-х класів – не 

дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою; 10-11(12)-х класів – не дає їм права бути претендентами 

на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні" та срібною „За успіхи у навчанні" медалями. 

Оцінка за рік виставляється учневі/учениці на основі семестрових. Пріоритет має оцінка за той семестр, 

у якому було більше тематичних. Коли з якихось причин в учня/учениці немає жодної семестрової 

оцінки, за рік її/його не атестують ( запис у журналі «н/а»).Оцінка за рік виставляється у колонку без 

дати під записом «річна». Річна оцінка коригуванню не підлягає. 
 

Нормативні документи МОН України: 

1. Політична пропозиція до проекту Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року [Електронний ресурс] / Сайт МОН України. 

– Режим доступу : http://mon.gov.ua/about/kolegiya-ministerstva/rishennya-kolegiyi-ministerstva-osviti-i-nauki-

ukrayini-(2016-rik).html. 
 

2. Наказ МОН України № 371 від 05 травня 2008 року «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» [Електронний ресурс] / Сайт МОН України – Режим 

доступу:old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/.../normativno-pravova-baza/ 
 

3. Наказ МОН України № 496 від 03 червня 2008 року «Про затвердження Інструкції з ведення класного 

журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» [Електронний ресурс] / Сайт МОН 
України – Режим доступу:old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/.../normativno-pravova-baza/ 
 

4. Наказ  міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 329 від 13 квітня 2011 року «Про 

затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів(вихованців) у системі загальної середньої 

освіти» – [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon. rada. gov. ua/laws/show/z0566-1 
 

5. Наказ МОН України № 1222 від 21 серпня 2013 року « Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» [Електронний ресурс] 

/ Сайт МОН України – Режим доступу:old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/.../normativno-pravova-baza/ 
 

6. Наказ МОН України № 804 від 07 червня 2017 року «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи. 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://mon/gov/ua/aktivity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9rlas 
2017.html;http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnf-stertdnya/navchalni-programy.html 
 

7. Наказ МОН України № 826 від 14 липня 2016 року «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Історія Україна. Всесвітня історія. 10-11 класи. Рівень стандарту/ Академічний рівень» [Електронний 

ресурс] 
 

http://mon.gov.ua/about/kolegiya-ministerstva/rishennya-kolegiyi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-(2016-rik).html
http://mon.gov.ua/about/kolegiya-ministerstva/rishennya-kolegiyi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-(2016-rik).html
http://mon/gov/ua/aktivity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9rlas
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