
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів
освіти за роботу із 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 діяльносі 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.  

Як скласти історичний портрет?

1. Як відбувалося становлення особистості історичного 
діяча?

1.1. Де і коли він народився?
1.2. Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався?
1.3. Як формувалися його погляди?

2. Особисті якості й риси характеру.
2.1. Як особисті якості діяча впливали на його 

діяльність?
2.2. Які з його особистих якостей вам 

подобаються, а які ні?
3. Діяльність історичного діяча.

3.1. Схарактеризуйте основні справи його життя.
3.2. Які успіхи й невдачі були в його справах?
3.3. Які верстви населення підтримували його 

діяльність, а які ні, і чому?
3.4. Хто був його друзями, а хто ворогами, і чому?
3.5. Якими були наслідки його діяльності: а) для 

сучасників; б) для нащадків.
3.6. За що людство пам'ятає цю людину?

4. Яке ваше особисте ставлення до історичного діяча?
4.1. Які почуття викликає у вас його діяльність?
4.2. Як ви ставитеся до засобів і методів його 

діяльності? Обґрунтуйте свою позицію.



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів
освіти 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, 

зʼясовує 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. 

Пам'ятка до роботи з історичним джерелом

1.        Уважно прочитати зміст історичного джерела.

2.        Виділити в тексті головне і другорядне.

3.        Звернути увагу на час написання джерела.

4.        Порівняти свої знання про історичну подію з інформацією, яку 

містить джерело.

5.        Висловити власну думку щодо даного історичного джерела.

Під час аналізу джерела знайдіть відповідь на запитання:

1.    Хто? Хто зробив чи написав це? 

1.1. Яку посаду він/вона обіймає, яке займає становище?

1.2. Як могли вплинути на автора історичні події чи загальна ситуація в 

цей період?

1.3. За яких історичних обставин він з'явився?

1.4. Що являє собою документ за змістом і формою (опис історичної події 

сучасником, оцінка події істориком, законодавчий акт...)?

1.5. Про що розповідається в документі? Яка сторона подій чи явища 

замовчується?

1.6. Які почуття викликає документ у читачів?

1.7. Що вас здивувало в цьому документі, а що вразило?

2.    Що? Про що воно нам розповідає? Про що воно нам не розповідає?

2.1.Якщо документ має поглибити ваші знання про якесь історичне явище, 

подію чи особу, пригадайте, що вам уже відомо про це.

3.    Коли? Коли це було написано? Який історичний контекст? 

3.1. Які особливості того періоду або ідеї могли вплинути на автора?

4.    Де? Де ці події мали місце або чого вони стосуються?

5.    Чому? Чому це було зроблено чи написано? Чи існувала якась 

конкретна причина? Чи можна розкрити цю причину шляхом читання між 

рядків: 

5.1.  визначення, на яку аудиторію розрахована робота;

5.2.   аналізу мови та стилю, які були використані у роботі?

6.    Як? Яким чином воно було побудоване чи зведене разом? Як його 

можна порівняти з іншими доступними джерелами?



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів
освіти за роботу із виконання презентацій

Рівні

навчальних

досягнень

Бали Критерії навчальних досягнень учнів

Початковий 

1 Учень (учениця) використав матеріали, що не мають безпосередньго відношення до теми. 

2 Ученем (ученицею) тема не розкрита, відсутні аспекти теми, є порушення логічного викладення. 

3 Учень (учениця) використалині 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. 

Етапи створення презентації

1. Планування — визначення мети, сценарію та 
структури презентації.
2.Підготовка вмісту — пошук зображень, 
потрібних текстів та інших даних.
3. Створення — створення слайдів на комп'ютері.
4.Репетиція — перевірка та редагування готової 
презентації.

Основні вимоги, що до змісту презентації:

Кожен слайд має відображати одну думку.
Заголовки мають бути короткими, привертати 
увагу аудиторії та узагальнювати головну думку.
Усього на слайді мас бути не більш ніж 6-8 рядків 
тексту.
Кількість зображень на одному слайді — від 1 до 
4.



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
за усні відповіді

Рівні

навчальних

досягнень

Бали Критерії навчальних досягнень учнів

Початкови

й 

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

2 Учень (учениця) вибирає правильний варіант відповіді на рівні «такні»; 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

Як готуватися до усного виступу

1.Подумайте, з якою метою ви будете говорити. 
Визначте тему, основну думку, тон вашого
виступу
2.Підберіть потрібний матеріал.
3.Вирішіть, який тип мовлення переважатиме у 
вашому виступі (роздум, опис, розповідь…)
4.Визначте можливий стиль вашого виступу
(розмовний, публіцистичний, науковий)
5.Складіть план.



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
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, повязані 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 

поначками. 

8 Учень (учениця) налізує 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. 

Пам’ятка «Правила роботи з картою»

1. Прочитати назву карти;  звернути увагу,  чи
той це історичний період, що цікавить.
2. Знайти легенду карти, яка містить умовні
позначки, що використані для зображень на цій
карті; уважно ознайомитись із ними.
3. Відшукати на карті умовні позначки, зазначені
у легенді; детальніше зупиніться на тих, які
необхідні при відповіді на конкретне питання.
4. Показуючи кордони держави, їх необхідно
описувати : вказати держави –сусідки, а також 
назвати річки, моря, гори і т. ін..
5. Показуючи на карті місто чи село, обов’язково
звернути увагу на його місцезнаходження (місто
Київ лежить на берегах Дніпра).
6.Запам’ятати, що верхня частина карти – це
напрям на північ, нижня – на південь.
7. При роботі з настінною картою необхідно
стояти ліворуч від карти, у правій руці тримати
указку, щоб не закривати карту.



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
за роботу із 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

Як готувати домашні завдання?

1.Приступайте до роботи тільки після
відпочинку.
2.Готуйте уроки «сьогодні на сьогодні»: це
краща профілактика забування.
3.Починайте роботу з настановою
запам'ятати надовго.
4.Під час виконання домашнього завдання
чергуйте предмети різних циклів.
4. Постійно контролюйте якість виконаного
завдання.



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
за роботу над узагальненням

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 їх. 

Узагальнення – визначення загальних, 
суттєвих ознак історичного явища чи
процесу, формулювання провідних понять 
чи ідей того, що опрацьовано чи вивчено; 
узагальнення ґрунтується на аналізі та 
синтезі та йде від простого до складного 
(від конкретного до абстрактного).
1) Виділіть головне поняття в отриманому
завданні.
2) Перевірте, як Ви зрозуміли його зміст.
3) Відберіть основні, типові факти з 
опрацьованого матеріалу.
4) Проаналізувавши їх, виділіть спільні
риси.
5) Сформулюйте провідну ідею, вектор 
розвитку явища чи процесу.



Критерії навчальних досягнень здобувачів освіти за роботу з 
написання есе.

Рівні навчальних 

досягнень

Бали Критерії навчальних досягнень учнів

Початковий 

1 Побудува 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 рокриває 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 вичерпно висвітлює тему, вправно формулює ідею, аналізуючи різні 

погляди, самостійно характеризує історичні явища, виявляє позицію щодо розв’язання, уміє виокремити 

проблему й визначити шляхи її розв’язання, узагальнює, користуючись історичними джерелами, 

аналізує їх

Зразковий план есе
1. ВСТУП - один абзац
А. Використовуйте «пастки» для залучення уваги, такі
як: цитата, вірш, питання, роздуми, незвичайні факти, 
ідей або смішні історії.
В. Немає необхідності висловлювати в першій
пропозиції основну думку. Але воно повинне підводити
до неї або якось відноситися до головної ідеї або тези, а 
також містити основні положення есе.
С. Уникайте таких фраз, як «Це есе про ...» або «Я 
збираюся поговорити про...».
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА - 2-3 абзаци
А. Виражайте свої думки зрозуміло
В. Підкріплюйте основні ідеї фактами, роздумами, 
ідеями, яскравими описами, цитатами або іншою
інформацією або матеріалами, які інтригують і 
захоплюють увагу читача.
С. Використовуйте довідкові матеріали, щоб усунути
тавтологію.
3. ВИСНОВОК - один абзац.
А. Продемонстріруйте ваше зростання і потенціал в 
даній області. Покажіть ваші погляди на проблему.
В. Які дії ви плануєте у вашому майбутньому робити
відносно даного питання.
С. Ваша головна думка в модифікованому варіанті.



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
за роботу за виконання повідомлення або доповіді. 

Рівні 

навчальних 

досягнень

Бали Критерії навчальних досягнень учнів

Початковий 

1 Учень (учениця) підготували матеріали, що не мають безпосередньго відношення до теми роботи. 

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

3 Учень (учениця) в роботі називає історичні висловлюння, які характеризуються фрагментарністю, 

думки викладаються на елементарному рівні. 

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

допуска 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. 

Як підготуватися до виступу, доповіді
І етап – підготовка доповіді, виступу
1.Формулювання теми, визначення головної проблеми й цільової
установки з урахуванням інтересів і запитів слухачів.
2.Формулювання основних питань виступу, доповіді.
3.Укладання розгорнутого плану виступу.
4.Перегляд і вивчення спеціальної літератури.
- добір і систематизація наочності;
-добір педагогічних ситуацій з особистого досвіду та досвіду
колег;
- визначення порядку використання дібраних матеріалів у 
процесі викладання теми;
- розподіл матеріалів за питаннями;
- письмовий виклад повного тексту виступу.
ІІ етап – робота з підготовчим матеріалом
1.Виокремлення у тексті основних змістових частин, на яких під
час виступу треба наголосити.
2.Розподіл часу на виклад кожного питання й визначення темпу 
виступу. (пробне читання).
3.»Згортання» повного тексту доповіді, виступу у стислу форму 
(тези, план, цитати на картках).
ІІІ етап – підготовка до виступу
1.Налаштуйтеся на виступ: дайте собі установку на внутрішню
зібраність, зосередьтеся.
2.Перед викладом інформації дайте собі установку, що ваше 
оточення – це ваші потенційні однодумці.



Критерії навчальних досягнень здобувачів освіти 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. 

Схема аналізу подій з хронологічної точки зору
(локалізація подій у часі)

1) коли пройшли ці події, як довго вони тривали, 
в якій послідовності проходили;
2) на який період історії людства вони 
припадають;
3) як ця  подія співвідноситься з іншими подіями 
чи процесами;
4) як ця подія кореспондується з однотипними 
подіями чи процесами вітчизняної та 
регіональної історії;
5) складання хронологічних чи синхроністичних 
простих чи складних таблиць.


