
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

 з основ правознавства 

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  у  системі 

загальної  середньої  освіти,  затвердженим  наказам  МОН  України  від 13.04.2011 

року та наказу МОН України від 21.08.2013 року №1222.  

Основним  документом  та  орієнтиром  для  добору  методичних  прийомів  

навчання, шаблоном критеріїв оцінювання результатів пізнавальних зусиль 

школярів слугує освітня програма закладу освіти, складовою якої є навчальна 

програма. 

Навчальні  досягнення  учнів  оцінюються  у  процесі  навчання  (поточне 

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

річне). 

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, виконання практичних  робіт:  результати  опрацювання  

джерел (текстових,  візуальних, схемами), 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. 

Згідно  з  навчальною  програмою,  під  час  визначення  рівня  навчальних 

досягнень з історії в ході поточного оцінювання оцінюється: 

• 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. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за усну 

відповідь 

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 
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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 

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 
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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 

 

Результати  такого  оцінювання  у  класному  журналі  фіксуються  у  балах  за  

12-бальною шкалою. 

Програмою  з основ правознавства в межах кожної теми передбачено  проведення  

практичних  занять.  Виконання  практичних  робіт на таких уроках сприяє 

глибшому  засвоєнню  нового  матеріалу  учнями  та  формуванню  й  розвитку  у  

них загальнонавчальних і спеціальних предметних умінь. Практичне заняття  –  

це, переважно, самостійна  робота  учнів  над  окремими  питаннями  теми,  мета  

якої  –  опрацювати різноманітні  джерела  знань:  підручник,  текстові нормативно-

правові та візуальні  джерела,  інтернет-ресурси, тощо.  Така  робота  може 

виконуватися  як  у  класі,  так  і  вдома,  але  з  обов’язковою  презентацією  її  

результатів  на уроці. 

Практичні заняття  можуть бути реалізовані в двох варіантах за вибором 

учителя чи учнів. Перший варіант – як метод під час опрацювання нового 

матеріалу, узагальнення (в класі чи вдома) з презентацією результатів роботи в 

класі, перевірки домашнього завдання, або  другий  варіант  –  як  окремий  вид  

уроку.  Оцінювання  результатів  пізнавальної діяльності учнів на такому уроці 

відбувається на розсуд учителя. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень з правознавства 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. 

  

Середній 

4 Учень  (учениця)  з  допомогою  вчителя  репродуктивно  

відтворює  частину навчального матеріалу за темою 

дискусії одним-двома простими реченнями. 

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. 

9 Учень  (учениця)  добре  володіє  вивченим  матеріалом,  

застосовує  знання  у  ході дискусії,  уміє  аналізувати  й  

систематизувати  інформацію,  використовує  
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загальновідомі докази із самостійною і правильною 

аргументацією. Думки його (її) логічні, хоч і мають 

неточності. 

  

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.  

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень з правознавства за розв’язання 

юридичних задач 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

  

Початковий 

1-3 Розвʼязування 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  
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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. 

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  

Рів
не
нс
ьки
й а
ка
де
міч
ни
й л
іце
й П
ре
сти
ж



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. 

 

Також поточне оцінювання можна здійснювати в онлайн режимі. Бали за 

виконання різнотипних завдань фіксуються наступним чином: 

«Одна правильна відповідь» - 0,5 б. 

«Кілька правильних відповідей» - 0,5 б. за кожну правильну відповідь. 

«Правда або неправда» - 0,5 б. 
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«Текст» - 1 б. 

«Встановити порядок» - 0,5 б. за кожну правильно встановлену послідовність 

«Встановити відповідність» 0,5 б. за кожну правильно встановлену відповідність 

«Вибірка тексту» - 0,5 б. за кожну правильно вибрану частину тексту 

Однією із форм оцінювання на уроці узагальнення сьогодні найчастіше  

використовується  онлайн-тест (орієнтовна структура подана вище), або офлайн-

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,  перелічили  дотичні  до  теми  цього  

завдання факти. Це дозволить  їм претендувати на бал від одного до шести або до  

дев’яти.  Учень, що претендує на бал високого рівня, він має виконати завдання 

творчого характеру (есе, тези відповіді на проблемне запитання, твір-мініатюра чи 

вирішити юридичну ситуацію). 

Орієнтовна структура комплексного тесту:  

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

Початковий 1-3 Тестові завдання з однією відповіддю (0.5 бала) 

Середній 4-6 Тести  на  встановлення  відповідності,  послідовності 

юридичних подій, або тести  з множинним вибором відповіді 

(по 1, якщо три завдання чи по 1.5 бали, якщо два завдання). 

Достатній 7-9 Визначення термінів та понять, заповнення таблиці чи схеми, 

тощо (на вибір вчителя) (3 бали). Кількість балів визначається 

від змісту відповіді – часткова, неповна, повна. 

Високий 10-12 Завдання  творчого  чи  аналітичного  характеру (есе,  

вирішення юридичної ситуації) (3бали). Кількість балів 

визначається від змісту відповіді – часткова, неповна, повна. 
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З основ правознавства не передбачено обов’язкових  письмових 

узагальнювальних робіт.  Формати  (усні,  письмові,  електронні, комбіновані)  

завдань  для  уроків  узагальнення учитель обирає на власний розсуд.  На уроці 

узагальнення оцінюються результати виконання  завдань  усіх  присутніх  учнів.  

Виставлені  бали  за  такі  уроки  допомагають визначити  перебіг  динаміки  

пізнавальної  діяльності  учнів  та  об ’єктивно  здійснювати тематичні,  а  згодом  і  

семестрові  оцінювання.  При  виставленні  тематичної  оцінки враховуються  всі  

види  навчальної  діяльності,  що  підлягали  оцінюванню  протягом вивчення теми. 

Для  тематичного  оцінювання  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 

поняття, терміни та їх значення. Це дозволить  їм претендувати на бал від одного до 

шести або до  дев’яти.  Учень, що претендує на бал високого рівня, він має виконати 

завдання творчого характеру (есе, тези відповіді на проблемне запитання, розв’язати 

юридичну ситуацію). 

Тематична оцінка – це середній бал всіх поточних оцінок виставлених за 

виконання різних завдань. 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 

виставленні  впродовж  семестру.  При  цьому  враховуються  динаміка особистих  

навчальних  досягнень  учня  (учениці)  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) учнів 

(вихованців), які виявили бажання підвищити результати  семестрового  оцінювання  

або  з  певних  не  були  атестовані, звертаються  до  директора  закладу  із  заявою  

про  проведення  відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та 

необхідність його проведення.  
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 Річне  оцінювання  здійснюється  наприкінці  навчального  року  за 

результатами річного оцінювання. У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр,  

річна  оцінка  виставляється  їм  не  пізніше  10  червня  поточного року.  Річна  

оцінка  з  основ правознавства,  як  правило,  є  середнім  арифметичним 

семестрових  або  скоригованих  семестрових  оцінок.  Річне  оцінювання 

коригуванню не підлягає. 

 

 

Укладач: вчитель історії та правознавства РАЛ «Престиж» Т.К. Пилипчук 
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