
 

 

1. Види оцінювання 
Основними видами оцінювання є: поточне; 

тематичне; підсумкове за семестр, перший і другий 

рік навчання та навчально-польові заняття (збори). 

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 вчитель. 

Тематичне оцінювання є обов'язковим для кожного 

розділу, оскільки основною структурною одиницею 

предмета є тема. Оцінка за тему виставляється шляхом 

узагальнення поточних оцінок за тему з урахуванням 

оцінок за виконання нормативних прийомів і вправ, 

письмових робіт, за створені навчальні моделі (макети). 

2. Індивідуальна оцінка 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання:  
«Захист України», 

«Основи медичних знань» 
 

Початковий рівень 
«1» Можу розрізняти об'єкт вивчення і відтворити 
деякі його елементи. Володію навчальним 
матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і 
відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів, що 
відтворюю окремими словами чи реченнями з 
постійною допомогою вчителя, виконую лише 
фрагменти практичних завдань. 

«2»  Фрагментарно відтворюю незначну частину 

навчального матеріалу, маю поверхові уявлення 

про об'єкт вивчення, виявляю здатність викласти 

думку на елементарному рівні, маю елементарні 

навички, практичні завдання виконую лише з 

допомогою вчителя. 

«3» Відтворюю менше половини навчального 

матеріалу, за допомогою вчителя виконую 

елементарні завдання, розрізняю елементи 

техніки виконання нормативних вимог і здатний 

виконати незначну їх частину. 

Середній  рівень 
«4» Знаю близько половини навчального 

матеріалу, здатний відтворювати його не в 

повному обсязі відповідно до тексту підручника 

або пояснення вчителя. 

«5» Розумію основний навчальний матеріал, 

здатний дати визначення понять, але допускаю 

помилки. За допомогою вчителя можу логічно 

відтворювати значну його частину. 

«6» Виявляю знання і розуміння основних 

положень навчального матеріалу, відповідаю  

правильно, можу відтворити значну частину 

теоретичного матеріалу, за допомогою вчителя 

можу його аналізувати, порівнювати та робити 

висновки. 

Достатній  рівень 
«7» Виявляю знання і розуміння переважної 

більшості навчального матеріалу, здатний 

застосовувати його на рівні стандартних вимог, 

частково контролювати власні навчальні дії 

«8»  Знання мої достатньо повні, вільно 

застосовую вивчений матеріал у стандартних 

ситуаціях, вмію аналізувати, робити висновки. 

Самостійно застосовую теоретичні знання для 

виконання практичних завдань. 

«9» Вільно володію вивченим матеріалом, вмію 

узагальнювати інформацію, застосовувати її на 

практиці. 

Високий рівень 
«10» Володію узагальненими знаннями, здатний 

використовувати їх у нестандартних ситуаціях. 

Виявляю творчі здібності, самостійно визначаю 

окремі цілі власної пізнавальної діяльності, 

знаходжу джерела інформації та самостійно 

використовую їх при вирішенні поставлених 

завдань. 

«11» Володію глибокими, міцними знаннями з 

предмета, вільно висловлює власні думки, 

визначає програму особистої пізнавальної 

діяльності без допомоги вчителя знаходжу 

джерела інформації і використовую їх відповідно 

до мети та завдань власної пізнавальної 

діяльності. 

«12» Маю системні знання, виявляю здатність 

приймати творчі рішення, самостійно розвиваю 

власні обдарування і нахили, вмію самостійно 

здобувати знання, рівень умінь і навичок дає 

змогу виконувати нормативи на бездоганному 

                                     рівні. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа 1. Стрільба з малокаліберної 

(пневматичної) гвинтівки. 

Умови виконання:  

- ціль - (мішень № 4) грудна фігура з колами, 

зменшена в 4 рази, нерухома; 

- відстань до цілі - 25 м; 

- кількість патронів - 3 шт.; 

- час на стрільбу - не обмежений; 

- положення для стрільби - лежачи з упору. 

12 балів – вибити 25 очок;    5 балів – вибити 17 очок;  

11 балів – вибити 24 очки;    4 бали – вибити 15 очок; 

10 балів вибити 23 очки;       3 бали – вибити 12 очок;  

  9 балів – вибити 22 очки;    2 бали – вибити 10 очок; 

  8 балів – вибити 21 очко;    1 бал –  менше 10 очок. 

  7 балів – вибити 20 очок;  

  6 балів – вибити 19 очок;  

   

    

 

Вправа № 2. Стрільба з малокаліберної 

(пневматичної) гвинтівки. 

Умови виконання: 

Ціль - мішень № 8 (ростова фігура, що 

біжить), зменшена у 8 разів, нерухома. Відстань до 

цілі — 25 м. Кількість патронів - 3 шт. Час на 

стрільбу — не обмежений. Положення для стрільби 

— лежачи з упору. 

Оцінка: 

Мішень поділити на три рівні частини. 

12 балів - уразити мішень трьома пострілами, з яких 

три у верхню частину мішені;  

11 балів — уразити мішень трьома пострілами, з 

яких два у верхню частину мішені;  

10 балів - уразити мішень трьома пострілами, з яких 

один у верхню частину мішені;  

9 балів — уразити мішень трьома пострілами, з яких 

три у середню частину мішені;  

8 балів - уразити мішень трьома пострілами, з яких 

два у середню частину мішені;  

7 балів - уразити мішень трьома пострілами, з яких 

один у середню і два у нижню частину мішені;  

6 балів - уразити мішень двома пострілами, з яких 

один у верхню частину мішені;  

5 балів — уразити мішень двома пострілами, з яких 

один у середню частину мішені;  

4 бали - уразити мішень двома пострілами, з яких два 

у нижню частину мішені;  

3 бали — уразити мішень одним пострілом у верхню 

частину мішені;  

2 бали — уразити мішень одним пострілом у 

середню частину мішені;  

1 бал — уразити мішень одним пострілом у нижню 

частину мішені. 

 

Вправа № 3. Стрільба з малокаліберної 

(пневматичної)  гвинтівки по двом цілям. 

Умови виконання: 

Цілі - мішень № 8 (ростова фігура, що 

біжить), зменшена у 8 разів, нерухома та мішень № 4 

(грудна фігура з колами), зменшена в 4 рази, 

нерухома. Відстань до цілі - 25 м. Кількість патронів - 

6 шт. Час на стрільбу - не обмежений. Положення для 

стрільби - лежачи з упору. 

Оцінка: 

Пробні постріли виконуються по мішені № 8. 

12 балів - уразити обидві мішені і вибити 28 очок;  

11 балів - уразити обидві мішені і вибити 26 очок;  

10 балів - уразити обидві мішені і вибити 24 очок;  

9 балів - уразити обидві мішені і вибити 23 очок;  

8 балів - уразити обидві мішені і вибити 21 очок;  

7 балів - уразити обидві мішені і вибити 19 очок;  

6 балів - уразити обидві мішені і вибити 18 очок;  

5 балів - уразити обидві мішені і вибити 16 очок;  

4 бали - уразити обидві мішені і вибити 14 очок;  

3 бали - уразити обидві мішені і вибити 13 очок; 

2бали- уразити обидві мішені і вибити 10 очок;  

1 бал - уразити одну мішень № 8. 

 

Початкова вправа стрільби  

з автомата 

Стрільба з місця по нерухомим цілям і 

цілям, що з'являються. Цілі:  

- грудна фігура з колами (мішень №4) на 

щиті 0,75x0,75 м, нерухома; щит 

установлюється на рівні ґрунту (без просвіту); 

атакуючий (контратакуючий) стрілець - 

ростова фігура (мішень №8), яка з'являється на 

необмежений час. 

Відстань до цілей: - до грудної фігури -100 м; 

-до атакуючого (контратакуючого) стрільця  

200 м. 

Положення для стрільби - лежачи з упору. 

Кількість патронів - 9 (3+6). 

Оцінка:  

(12-11-10 балів) - уразити обидві цілі і 

вибити (27-26-25 очок);  

(9-8-7 балів) - уразити обидві цілі і вибити 

(22-21-20 очок); ( 

6-5-4 бали) - уразити обидві цілі і вибити 

(17-16-15 очок);  

(3-2-1 бали) - уразити одну ціль або обидві 

цілі і вибити (12-11-10 очок). 

 

Критерії оцінювання:  
«Захист України», 

виконання окремих вправ 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

Вправа 1. Метання ручної осколкової гранати під час 

руху. 

 Умови виконання: 

Цілі — стрільці в окопі: три грудні фігури (мішень 

№ 4), встановлені у визначеному габариті по фронту 10 м 

і в глибину 5 м на відкритій місцевості. Габарит 

розбивається у глибину на три частини: центральну — 

глибиною 1 м, ближню і дальню — глибиною по 2 м 

кожна. 

Мішені встановлюються в центральній частині. 

Відстань до цілі — 25 м. Кількість гранат — 1 болванка 

масою 310 г. Положення для метання — під час руху з 

відстані 40 — 25 м. 

Рівень компетентності:  

«високий» — влучити в центральну частину 

габариту;  

«достатній» — влучити в дальню частину 

габариту;  

«середній» - влучити в ближню частину габариту. 

 

Вправа 3. Метання гранати з розбігу на дальність 

(вага гранати 600 г). 

Умови виконання: 

Форма одягу — військова, польова. 

Кількість гранат — 3 шт. Вправа виконується з 

макетом автомату, який тримається в правій (лівій) 

руці. Зараховується краща з трьох спроб. 

Оцінка: 12 балів - 42 м;      

            11 балів - 40 м;  

            10 балів -38 м;  

9 балів - 36 м;  

8 балів - 34 м;  

7 балів - 32 м;  

             6 балів - 30 м;  

             5 балів - 28 м;  

             4 бали - 26 м;  

3 балів - 24 м;  

2 бали - 22 м;   

1 бал - 20 м. 

 

 
Вправа 2. Метання ручних протитанкових гранат. 

Умови виконання: 
Ціль — танк (мішень № 12), встановлюється в 

габариті по фронту 3,5 м і в глибину 7 м. Габарит 

розбивається в глибину на три частини: центральну — 

глибиною 2,5 м, ближню і дальню - глибиною по 2,25 м 

кожна. Відстань до цілі — 20-15 м. Кількість гранат — 

1 болванка масою 1070 г. Положення для метання — з 

окопу. 

Рівень компетентності:  

«високий» - влучити в центральну частину 

габариту,  

«достатній» — влучити в дальню частину 

габариту;  

«середній» — влучити в ближню частину 

габариту. 

 

Примітка: 1. Відстань до цілі вимірюється від 

передньої стінки окопу до середини центральної 

частини габариту. 

2. Під час розподілу по балам ураховується 

якість виконання тактичних прийомів. 

 

Критерії 
оцінювання:  

«Захист 
України», 

виконання 
окремих 

вправ 
 


