
Як працювати з історичною картою 

На уроках історії Ви найчастіше працюватимете саме з історичною 

картою, на якій, окрім кордонів держав та населених пунктів, позначено 

найважливіші події (війни, революції, територіальні зміни), що відбувалися 

на різних етапах історичного розвитку. На заняттях Ви будете звертатися до 

кількох різновидів історичних карт. Робота з кожним з них має свою 

специфіку. 

1. Настінна карта зазвичай відображає великі території, містить 

відомості щодо тривалих історичних періодів й різних аспектів історичного 

процесу. Пам’ятайте, що при роботі з настінною картою слід стояти ліворуч 

від неї, у правій руці тримаючи указку. У противному разі Ви будете 

закривати собою карту від однокласників, а у вчителя може скластися 

враження, що Ви не орієнтуєтеся й не можете одразу відшукати необхідний 

об’єкт. Недостатньо просто показувати кордони держав, населені пункти, їх 

слід описувати.  

2. Карта в історичному атласі має стати Вашим постійним помічником 

при самостійній роботі. Така карта зазвичай присвячена конкретній темі, 

містить масив текстової та хронологічної інформації і може прислужитися як 

довідникове видання. 

3. Карта у підручнику має на меті ілюструвати текст, тому її 

інформаційні можливості обмежені. До неї варто звертатися безпосередньо 

при читанні підручника. 

4. Певною мірою долучитися до процесу створення історичних карт Вам 

допоможе робота з контурною картою, яку Ви заповнюєте самостійно.  

 

Для отримання кращого результату варто дотримуватися кількох 

нескладних правил: 

1. Заповнюйте контурну карту після вивчення конспекту та відповідного 

параграфу підручника. 

2. Читайте підручник вдумливо, намагайтеся запам’ятати назви 

історичних областей, місця битв тощо. 

3. Виконуйте завдання до контурної карти послідовно.  

4. Не заповнюйте контурну карту механічно, при нанесенні відповідних 

позначок намагайтеся пригадати суть подій та їхні наслідки.  

При роботі з картою ви повинні вміти 

1. локалізувати історичну подію  

2. супроводжувати показ словесним описом  

3. аналізувати її зміст  

Для більш ефективної роботи з картою слід дотримуватися певної 

послідовності. 

Пам’ятка Як працювати з історичною картою 

1. Прочитайте назву карти. 



2. Ознайомтесь з легендою – табличкою в нижній частині карти, що 

містить розшифровку умовних позначок. 

3. Знайдіть на карті саме ті умовні позначки, які необхідні при розгляді 

конкретного питання. 

4. Порівняйте отриману інформацію з матеріалами підручника. 

  



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 

позначками. 

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. 

 
Робота з текстом підручника та історичними документами 

1.· Приступаючи до роботи з текстом підручника та історичного документу, 

визнач, яке завдання ви повинні виконувати. 

2.· Уважно прочитай текст підручника, документа. Визначи про яку подію, 

факт іде мова. 

3.· Встанови зв'язок між тестом підручника і документа: 

  чи документ доповнює текст підручника; 

  чи один з них поглиблює інформацію, що міститься в другому; 

  чи один з них дає оцінку матеріалу, що викладає другий. 

4.· З'ясуй значення всіх понять, що містяться в текстах. 

5.· Склади план відповіді на те запитання, отримав перед початком роботи, 

об'єднавши інформацію тексту підручника і документа. 

6.· Свою відповідь умовно поділи на частини, дай назву кожній і запиши. 

 

 

  Види роботи з текстом підручника як джерелом інформації 

 читання мовчки або вголос; 

 виписування дат; 

 складання хронологічних таблиць; 

 робота з термінами, географічними назвами, висновками; 

 виписування імен історичних персоналій; 

 відбір історичних фактів для доведення окремих суджень; 

 формулювання  висновків  на основі прочитаних фрагментів тексту; 

конспектування; 

 складання плану чи тез. 

 

Схема аналізу історичного документу  

Документ первинний (запис очевидця або учасника події) чи вторинний 

(коментар чи переказ про подію з уст дослідника). 

Відділіть у документі факти від коментарів та аналізуйте їх окремо. 

 Хто автор цього документу? Чиї інтереси він захищає? 

 Про що розповідається в документі? Яка сторона події чи явища 

замовчується? 



 Коли написаний цей документ? Як могли вплинути на нього автори, 

історичні події чи загальна ситуація в цей період? 

 Де відбувалася подія, про яку йдеться в документі? 

 Якими мотивами керувався автор документу? 

 Як цей документ кореспондується з іншими свідченнями про ці факти, 

подію, явище чи процес? 

  



 

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. 

  



Як скласти історичний портрет 

· Познайомитись із історичним часом (епохою) в якому проходило життя та 

діяльність (творчість) діяча. 

· Визначити походження (стан) цієї людини. 

· Як відбувалось становлення особистості історичного діяча (родовід, 

дитинство, освіта, особисті якості й риси характеру). 

· Прослідкувати та проаналізувати періоди його становлення як діяча або 

митця. 

· Які завдання визначала головними у своїй діяльності ця особистість. 

· Визначити методи (шляхи реалізації) його діяльності. 

· Назвати найбільш видатні його справи, яким цілям вони служили. 

· Як ви оцінюєте його діяльність?  

· Зроби висновок (чи прогресивна роль цього діяча в історії).   

   Схема характеристики історичної особи 

 Історичні умови,  виклики та вплив оточуючого суспільного 

середовища на формування особистості історичної постаті. Особистісні 

якості історичного діяча та умови їх становлення та формування. 

 Цілі діяльності та можливості їх досягнення. 

 Якими засобами та шляхами досягається поставлена мета. 

 Основні результати діяльності історичної особи для регіону, країни чи 

світу. 

 У чому значення діяльності цієї особистості. 

 Яке Ваше ставлення до цієї особи як людини та як історичного 

діяча?     

  



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. 

 

  



Схема аналізу історичних фактів, подій, явищ та процесів 

із перевірки знань за тему 

  

Історичний факт – першоцеглинка історичних знань. Він 

непотворний, як неповторні простір і час, де він протікає, оскільки вони 

перебувають у постійному русі. 

Історична подія – сукупність логічно завершених та обмежених у 

просторі й часі історичних фактів. 

Історичне явище – комплекс аналогічних історичних фактів або їх 

ознак, які зберігалися чи зберігаються протягом певного часу та в певному 

просторі (території). 

Історичний процес – ланцюг взаємопов'язаних у часі й просторі причинно-

наслідковими зв'язками історичних подій і явищ: 

 коли відбувалися чи проходили ці факти, події, явища чи процеси; 

 де вони проходили; 

 за яких історичних обставин вони проходили; які події пройшли 

напередодні; 

 який розвиток вони отримали надалі; 

 яка соціальна верства чи верстви були основними учасниками події; 

 яку роль відіграли тут історичні особи та чиї інтереси вони 

відображали; 

 який слід залишили ці факти, події чи процеси в історії регіону, країни 

чи світу; 

 випадковим чи закономірним був саме такий перебіг подій та які вони 

мали наслідки; 

 які альтернативи розвитку існували за тих історичних умов; а як би 

повелися Ви за таких умов? 

  

  Схема аналізу подій з хронологічної точки зору (локалізація подій 

у часі) 
 коли пройшли ці події, як довго вони тривали, в якій послідовності 

проходили; 

 на який період історії людства вони припадають; 

 як ця  подія співвідноситься з іншими подіями чи процесами; 

 як ця подія кореспондується з однотипними подіями чи процесами 

вітчизняної та регіональної історії; 

 складання хронологічних чи синхроністичних простих чи складних 

таблиць. 

  



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за роботу 

 із перевірки 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 

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. 

  



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 

безпосереднього відношення до теми. 

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

порушення логічного викладення. 

3 

Учень (учениця) використали ні 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. 

  



 
Вміння висловлювати власну думку при обговоренні історичних питань, 

усне рецензування відповідей інших учнів 

1.· Уважно слухай відповідь товариша. 

2.· Бери участь в обговоренні, доповнюй, виправляй помилки, неточності. 

3.· Дай оцінку, наскільки повною була відповідь; чи вірно викладено факти, 

чи була відповідь послідовною. 

  Вимоги до плану 

· Планом повинен бути охоплений весь зміст тексту. Нічого суттєвого не 

повинно бути пропущено. 

· У заголовках не повинні повторюватись одні й ті ж думки. 

  Складання плану 
 Уважно   прочитайте  назву теми плану, текст параграфу. 

 Спробуйте засвоїти зміст матеріалу в цілому. 

 Відберіть тільки той текст, який висвітлює тему, за якою потрібно 

скласти план. 

 Запишіть головні,  на Ваш погляд, думки тексту – це і будуть 

орієнтовні пункти Вашого плану. 

 Добре продумайте, сформулюйте й запишіть ці головні думки. Це буде 

простий план теми. 

 Якщо план складний, виділіть провідні (дві-три) ідеї та спробуйте 

перегрупувати матеріал таким чином, щоб він відповідав цим ідеям. 

 3найдіть дані, які розкривають кожну з виділених вами головних ідей, і 

запишіть їх у вигляді підпунктів плану. 

 Перевірте, чи розкриває план тему, чи є у ньому своя логіка й 

завершеність, яка дозволить Вам краще засвоїти матеріал. 

Пам'ятайте! Структурно план поділяється на вступ, основну частину 

та висновки. 

Конспектування  
Конспектування – це стислий виклад основного змісту прочитаного 

(почутого). 

  Кілька разів прочитайте текст, постарайтеся засвоїти його зміст в 

цілому. 

 Розділіть текст на окремі блоки (відносно самостійні частини). 

 Зробіть аналіз кожної із частин, виділивши в ній головне. 

 Сформулюйте тези і випишіть вислови, які їх аргументують. 

 Запишіть основні положення та ідеї тексту або почутої інформації. 

 

  



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 

 

 

Узагальнення  

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). 

 Виділіть головне поняття в отриманому завданні. 

 Перевірте, як Ви зрозуміли його зміст. 

 Відберіть основні, типові факти з опрацьованого матеріалу. 

 Проаналізувавши їх,  виділіть спільні риси. 

 Сформулюйте провідну ідею, вектор розвитку явища чи процесу. 

 

Порівняння 
Порівняння – це розумова операція, спрямована на встановлення рис 

схожості та відмінності між певними історичними подіями, явищами чи 

процесами. Етапами порівняння можуть бути: 

  засвоєння об'єктів порівняння та їх запис; 

  виділення критеріїв – споріднених суттєвих ознак об'єктів, які 

порівнюються; це – найскладніша частина порівняння. Критерії 

порівняння – це своєрідний план спільних ознак тих чи інших подій, 

явищ чи процесів. 

 чітке формулювання й короткий запис змісту порівняння; 

 порівняння об'єктів за кожним з критеріїв;стисле узагальнення та його 

запис. 

 

  



Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за роботу 

за виконання повідомлення або доповіді (узагальнення або порівняння) 

 

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 висловлення, 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 допускає не грубі мовленнєві 

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 

 


