
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 
з предмета Захист України 

1. Правила і процедури оцінювання з предмета Захист України.

 Відповідно до статті 9 Закону України «Про військовий обов’язок та 

військову службу» допризовна підготовка включається до Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, що реалізується у 

закладах середньої освіти III ступеня. Допризовна підготовка здобувачів 

зазначених вище закладів освіти реалізується через викладання навчального 

предмета «Захист України» та військово-патріотичне виховання впродовж 10 і 

11 класів та під час навчально-польових занять (зборів) і навчально-

тренувальних занять (дівчата).  

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною 

системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 

12   відповідно до  Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом  МОН 

України від 13.04.2011 року та наказу МОН України від 21.08.2013 року 

№1222 . 

Основними видами оцінювання є: поточне; тематичне; підсумкове за 

семестр, перший і другий рік навчання та навчально-польові заняття (збори) та 

навчально-тренувальні заняття (дівчата).  

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках «Захист України» 

може здійснюватися за такими видами діяльності: 

1. Засвоєння теоретико-методичних знань.

2. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

3. Засвоєння техніки виконання вправи (може здійснюватися окремо від

прийому навчального нормативу).

4. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки зростання

особистого результату).

Прийом нормативів здійснюється за наявності умов та матеріально-

технічного забезпечення предмета. При цьому оцінка за виконання нормативу 

не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного 

оцінювання. 

Поточне оцінювання здійснюється на всіх етапах навчальної діяльності у 

формах: опитування учнів на предмет засвоєння навчального матеріалу; 

тестового контролю; виконання учнями нормативних прийомів і вправ, 

письмових робіт; створення навчальних комп'ютерних (та іншого виду) 

моделей бойових дій і надзвичайних ситуацій, навчальних макетів (мішеней). 

Необхідність поточного оцінювання визначає викладач. 

Тематичне оцінювання є обов'язковим для кожного розділу, оскільки 

основною структурною одиницею предмета є тема. Оцінка за тему 

виставляється шляхом узагальнення поточних оцінок з урахуванням оцінок за 

виконання практичних завдань, нормативних прийомів і вправ, письмових 

тестів, за створені навчальні моделі (макети) та тематичні мультимедійні 

презентації тощо. Якщо вчителем передбачене виконання письмового 
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тестування наприкінці вивчення теми, його результат не є вирішальним при 

виставлені тематичної оцінки.  

  Відсутність учня на здачі нормативу академічною заборгованістю не 

вважається, але за бажанням, з метою покращення загальної оцінки, учень має 

право здати норматив у позаурочний час.  

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення 

теми, замість тематичної оцінки  виставляється помітка н/а (не атестований(а)).  

Тематична оцінка коригуванню не підлягає.   

Семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичних оцінок, що 

були виставлені впродовж семестру. При цьому враховуються динаміка 

особистих навчальних досягнень здобувачів освіти з предмета протягом 

семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту 

тощо. Семестрова оцінка виставляється не пізніше, ніж за п’ять календарних 

днів до закінчення семестру. Допускається коригування семестрової 

оцінки. Для цього у триденний термін після виставлення семестрової оцінки 

батьки (особи, які їх замінюють) здобувачів освіти, які виявили бажання 

підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були 

атестовані, звертаються до директора ліцею із заявою про проведення 

відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його 

проведення. 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. Завдання мають охоплювати 

зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у 

письмовій формі. Рішення комісії з повторного оцінювання знань 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 директора ліцею. Скоригована семестрова оцінка за І семестр 

виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 

червня поточного навчального року. 

Оцінювання за навчально-польові заняття (збори) для юнаків і 

навчально-тренувальні заняття для дівчат здійснюється окремо від 

семестрових та визначає підсумкову (річну) на рівні з семестровими. 

Оцінювання якості умінь і навичок учнів під час навчально-польових занять 

(зборів) і навчально-тренувальних занять здійснюється за критеріями 

оцінювання виконання практичних завдань. 

Річне оцінювання  здійснюється наприкінці навчального року за 

результатами семестрового оцінювання. У разі коригування учнями оцінки за ІІ 

семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного 

року. Річна оцінка з Захисту України, як правило, є середнім арифметичним 

семестрових  або скоригованих семестрових оцінок. Річне оцінювання 

коригуванню не підлягає.   

При оцінюванні навчальних досягнень учнів з предмета Захист України 

вчитель оцінює теоретичні знання, уміння їх застосовувати на практиці; за 

нормативними показниками – контрольні вправи, що їх мають виконувати учні 

(вправи та нормативні показники подано у навчальній програмі).  
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2. Критерії оцінювання з предмета Захист України. 

 

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності 

виокремлюються чотири рівня навчальних досягнень учнів: початковий, 

середній, достатній, високий. Критерії оцінювання якості теоретичних знань та 

виконання практичних завдань однакові для груп юнаків та дівчат. 

  

2.1. Критерії оцінювання усної відповіді. 

  
Рівень 

компетент

ності 

Бали Критерії оцінювання якості теоретичних знань учнів 

I. 

Початковий 

рівень 

1 Учень (учениця)  може лише розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі 

його елементи. Володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що 

відтворюються учнем окремими словами чи реченнями з постійною 

допомогою вчителя.  

2 Учень (учениця) лише фрагментарно відтворює незначну його частину, 

має поверхові уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність викласти 

думку на елементарному рівні. 

3 Учень (учениця) відтворює менше половини навчального матеріалу. 

 

II.  

Середній 

рівень 

4 Учень (учениця)  знає близько половини навчального матеріалу, здатний 

відтворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника 

або пояснення вчителя. 

5 Учень (учениця) розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати 

визначення понять, але допускає помилки. За допомогою вчителя може 

логічно відтворювати значну його частину. 

6 Учень (учениця) виявляє знання і розуміння основних положень 

навчального матеріалу, відповіді його правильні, він може відтворити 

значну частину теоретичного матеріалу, за допомогою вчителя може його 

аналізувати, порівнювати та робити висновки. 

III. 

Достатній 

рівень 

7 Учень (учениця) виявляє знання і розуміння переважної більшості 

навчального матеріалу. 

8 Знання учня (учениці) достатньо повні, він вільно застосовує вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки.  

9 Учень (учениця) вільно володіє вивченим матеріалом, вміє узагальнювати 

інформацію, застосовує її на практиці. 

IV.  

Високий 

рівень 

10 Учень (учениця) володіє глибокими, міцними знаннями, здатний 

використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Виявляє творчі здібності, 

самостійно визначає окремі цілі власної пізнавальної діяльності, знаходить 

джерела інформації та самостійно використовує їх при вирішенні 

поставлених завдань.  

11 Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з предмета, вільно 

висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної 

діяльності без допомоги вчителя знаходить джерела інформації і 

використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної 

пізнавальної діяльності.  

12 Учень (учениця) має системні знання, виявляє здатність приймати творчі 

рішення, самостійно знаходить джерела інформації та самостійно 

використовує їх, вміє самостійно здобувати знання.  
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2.2. Критерії оцінювання виконання практичних завдань. 
 

 

Рівень 

компетент

ності 

Бали Критерії оцінювання якості умінь і навичок учнів 

I. 

Початковий 

рівень 

1 Учень (учениця) за відсутності теоретичних знань виконує лише 

фрагменти практичних завдань, не здатний (здатна) виконати норматив. 

2 Учень (учениця) через поверхові уявлення про об'єкт вивчення має 

елементарні уміння та навички, практичні завдання виконує лише з 

допомогою вчителя. 

3 Учень (учениця) за допомогою вчителя виконує елементарні завдання, 

розрізняє елементи техніки виконання нормативних вимог і здатний 

(здатна) виконати незначну їх частину. 

II. Середній 

рівень 

4 Учень (учениця) володіє близько половиною практичного матеріалу, 

здатний (здатна) виконувати його не в повному обсязі відповідно до 

демонстрації вчителем або вимог виконання нормативу.  

5 Учень (учениця) в основному володіє практичними уміннями та 

навичками, за допомогою вчителя здатний (здатна) їх виконати, але 

допускає помилки.  

6 Учень (учениця) демонструє володіння практичними уміннями, його (її) дії 

правильні, може самостійно виконати значну частину практичних завдань, 

за допомогою вчителя може аналізувати свої дії, порівнювати з вимогами 

чи діями інших та робити висновки. 

III. 

Достатній 

рівень 

7 Учень (учениця) виявляє володіння і розуміння виконання переважної 

більшості практичного матеріалу, здатний (здатна) виконувати його на 

рівні стандартних вимог, частково контролювати власні навчальні дії. 

8 Уміння та навички учня (учениці) достатньо міцні, він (вона) вільно 

застосовує їх у стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки. 

Самостійно застосовує набуті теоретичні знання для успішного виконання 

практичних завдань.  

9 Учень (учениця) вільно володіє набутими уміннями та навичками, 

впевнено застосовує їх на практиці, самостійно аналізує свої дії. 

IV. 

Високий 

рівень 

10 Учень (учениця) впевнено володіє набутими уміннями і навичками, 

здатний (здатна) виконувати їх у нестандартних ситуаціях. Виявляє творчі 

здібності, самостійно визначає окремі цілі власної практичної діяльності, 

знаходить засоби для напрацьовування і удосконалення набутих навичок 

та самостійно використовує їх при вирішенні поставлених завдань.  

11 Учень (учениця) володіє необхідними уміннями і навичками з предмета, 

правильно і чітко виконує свої дії, без допомоги вчителя знаходить 

джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети 

та завдань власної практичної діяльності.  

12 Учень (учениця) має системні практичні уміння і навички, виявляє 

здатність приймати чіткі рішення щодо їх застосування, самостійно 

розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно удосконалювати 

свої уміння. Рівень умінь і навичок дає змогу виконувати нормативи на 

бездоганному рівні.  

 

   

При оцінюванні рівня володіння учнями практичними вміннями та 

навичками  під час виконання практичних завдань та нормативів з Захисту 

України враховуються знання команд, частин та механізмів зброї, алгоритмів 
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(протоколів) дій, етапів проведення обстеження чи спостереження 

(застосування інструментарію, збирання автомата за схемою; оформлення 

результатів дослідження – складання таблиць, побудова графіків тощо; 

обчислювання похибок вимірювання (за потребою), обґрунтування висновків 

проведеного виміру чи спостереження. 

Рівні складності практичних завдань і вправ можуть задаватися:  

- через зміст та кількість додаткових завдань і запитань відповідно до теми 

роботи;   

- через різний рівень самостійності виконання завдань (при постійній 

допомозі вчителя, виконання за зразком, таблицею, докладною або 

скороченою інструкцією, без інструкції);  

- організацією нестандартних ситуацій (формулювання учнем мети завдання, 

складання ним особистого плану дій, обґрунтування його, визначення 

приладів та матеріалів, потрібних для їх виконання, самостійне виконання 

завдання та оцінка його результатів).  

Обов'язковим при оцінюванні практичних завдань є врахування 

дотримання учнями правил техніки безпеки.  

  

2.3. Критерії оцінювання учнівських мультимедійних  

проєктів-презентацій 

 

За основні критерії оцінювання презентаційних проєктів беруться 

наступні показники: 

 

1. Правильність оформлення презентації-проекту  (1-2 бали):  

- наявність на титульному слайді назви та номеру розділу і теми 

відповідно до навчальної програми, редакції підручника, за яким 

вивчається матеріал, прізвища та імені учня, класу, у якому 

навчається;  

- оригінальність підбору дизайну слайдів, наявність спеціальних знаків 

та символів тощо.  

 

2. Відповідність проекту-презентації матеріалу, що вивчається ( 1-3 бали). 

3. Інформаційна повнота розкриття теми, що розглядається ( 3-5 балів). 

4. Ілюстративне доповнення (використання застарілих чи сучасних та 

актуальних малюнків і світлин) ( 1-3 бали).  

 

За основні критерії оцінювання захисту проєктів-презентацій беруться 

наступні показники: 

 

1. Вільне володіння знаннями з теми проекту-презентації  ( 3-6 балів). 

2. Доповнення матеріалу власними доробками ( 1 бал). 

3. Володіння рідною мовою ( 2-3 бали).  

4. Чистота мовлення ( 2 бали). 
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Рівень 

компетент 

ності 

Бали Критерії оцінювання виконання мультимедійних  

проєктів-презентацій 

І.  

Початковий 

1 Презентація не має належного оформлення. Використаний у 

презентації матеріал не має безпосереднього відношення до теми, яка 

вивчається.  

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

значні порушення логічного викладення, допускаються грубі 

мовленнєві помилки під час виступу. 

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

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

Доповідач частково утримуює увагу аудиторії. 

ІІ. 

Середній 

4 Учень (учениця) відтворює невелику частину навчального матеріалу 

теми, пояснюючи наявні терміни, подані в тексті презентації, тема 

розкрита частково, є наявність орфографічних та технічних помилок. 

5 Робота, не відрізняється авторською індивідуальністю, викладення 

теми неповне і неточне, використані як матеріали, що мають 

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

скопійована з Інтернету. 

6 Не дотримано єдиного стилю в оформленні, не використані можливості 

комп’ютерної анімації. Учень (учениця) демонструє точне розуміння 

завдання, але аспекти теми викладені частково, послідовність дій 

відображена з порушеннями. 

ІІІ. 

Достатній 

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

презентації, наявні  іж пред помилки з точки зору орфографії та стилю, 

нераціонально використані можливості комп’ютерної анімації. 

Доповідач грамотно викладає матеріал, проте не показуює достатньо 

глибоких знань. 

8 Учень (учениця) демонструє необхідні знання, точне розуміння 

завдання щодо викладення матеріалу, наявна відповідність проекту-

презентації матеріалу, що вивчається. Доповідач володіє мовою, але 

допускає  іж пред мовленнєві помилки під час виступу, частково 

утримує увагу аудиторії. У презентації  раціонально використані 

можливості комп’ютерної анімації. 

9 Учень (учениця) оперує навчальним матеріалом, самостійно встановлює 

причинно-наслідкові зв’язки, використані матеріали мають 

безпосереднє відношення до теми. Презентація правильно оформлена, 

має витриманий єдиний стиль, раціонально використані можливості 

комп’ютерної анімації, в роботі наявні авторські знахідки. 

IV. 

Високий 

10 Прослідковується повна відповідність презентації матеріалу, що 

вивчається, самостійність під час виконання роботи. Доповідач володіє 

рідною мовою та культурою мовлення, під час захисту впевнено 

тримається перед аудиторією, дотримується регламенту, утримує увагу 

аудиторії, рецензує відповіді учнів. Раціонально використані 

можливості комп’ютерної анімації, витриманий єдиний стиль, присутня 

оригінальність оформлення. 

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

аргументовано висловлювати власні судження. Доповідач демонструє 

ерудицію, відображає  іж предметні зв’язки, може співвідносити 

теоретичний матеріал з практичними уміннями та навичками. Присутнє 

доповнення матеріалу власними доробками. 
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12 Учень (учениця) демонструє володіння глибокими знаннями матеріалу, 

що вивчається. Доповідач  показує високий рівень володіння рідною 

мовою та мовленнєвою культурою, впевнено тримається перед 

аудиторією, дотримується чіткого регламенту,  прагне досягти високих 

результатів, готовий до дискусії. Матеріал проекту-презентації 

доповнений власними доробками.  

 
 

2.4. Критерії оцінювання тестових робіт 

 

Однією із форм оцінювання на уроці узагальнення сьогодні найчастіше 

використовується онлайн-тест або офлайн-тест – комплекс різнорівневих 

завдань, які сумарно перевіряють досягнення учнями хоча б найбільш 

важливих із зазначених у навчальній 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. Учень (учениця), 

що претендує на бал високого рівня, має виконати завдання творчого 

характеру (підготувати памятку з відповідями на проблемне запитання, 

тематичну мультимедійну презентацію, створити власноруч малюнок, 

світлину чи відеоролик на задану тему тощо). 

 

Рівні 

компетент 

ностей 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

І. 

Початковий 

1-3 Тестові завдання з однією відповіддю (по 0,5 бала за кожну правильну 

відповідь). 

ІІ. 

Середній 

4-6 Тести на встановлення відповідності, порядкової послідовності, або тести 

з множинним вибором відповіді (по 1 балу за кожну правильну 

відповідь). 

ІІІ. 

Достатній 

7-9 Визначення термінів та понять, наведення характеристики, заповнення 

таблиці чи схеми тощо (на вибір вчителя) (по 1 балу за кожну правильну 

відповідь). 

IV. 

Високий  

10-12 Завдання аналітичного характеру (робота з джерелами, опис ситуації, 

визначення та характеристика етапів) (по 1,5 бали, якщо два питання) або 

3 бали за виконання творчого завдання (підготовка мультимедійної 

презентації, підбір відеоматеріалів тощо).  
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З предмета Захист України не передбачено обов’язкових письмових 

узагальнювальних чи контрольних робіт. Формати (усні, письмові, електронні, 

комбіновані) завдань для уроків узагальнення учитель обирає на власний 

розсуд. На уроці узагальнення  оцінюються усні відповіді чи результати 

виконаних завдань усіх присутніх учнів. 

 

 
Укладачі:  вчитель Захисту України РАЛ «Престиж» – А.Я.Єфімов  

  вчитель Основ медичних знань РАЛ «Престиж» – І.М.Власюк   
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