
Підсумки  

моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень 

 учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

 з історії України (11 грудня 2012р.) 

На підставі наказу Управління освіти і науки Луганської обласної державної 

адміністрації від 17.02.2012 р. № 250 « Про проведення регіональних моніторингових 

досліджень» 11 грудня 2012р. Центром моніторингу якості освіти і оцінки превентивної 

освіти дітей та молоді ЛОІППО було проведено моніторингове дослідження рівня 

навчальних досягнень учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з історії 

України. 

Мета дослідження: 

 вивчити рівень навчальних досягнень учнів 10-х класів з історії; 

 зіставити рівень підготовки учнів 10-х класів з історії України з вимогами 

Державного стандарту; 

 відстежити динаміку якості навчальних досягнень учнів з історії України; 

 отримати об’єктивну інформацію щодо стану викладання історії України в 

ЗНЗ Луганської області. 

Вибірка учасників моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 

10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з історії України складено згідно з 

поданою інформацією методичних кабінетів Луганської області про кількість 10-х класів у 

ЗНЗ міста/району відповідно до профілю навчання. 

Загальна кількість респондентів моніторингового дослідження рівня навчальних 

досягнень учнів 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з історії України склала 

7985 осіб, а саме: 

Рівень стандарту 

 Кількість 

учнів10 класів 

 

Кількість 

учителів історії, 

які викладають у 

10 кл. 

Кількість 

респондентів 

Репрезентативна 

вибірка 

54 3 57 

Місцева вибірка 107 6 113 

Масова вибірка 4451 271 4722 

 4612 280 4892 

Академічний рівень 

 Кількість 

учнів 10 класів 

  

Кількість 

учителів історії, 

які викладають у 

10 кл. 

Кількість 

респондентів 

Репрезентативна 

вибірка 

33 3 36 

Місцева вибірка 72 5 77 

Масова вибірка 2131 163 2294 

 2236 171 2407 

Профільний рівень 

 Кількість 

учнів 10 класів 

 

Кількість 

учителів історії, 

які викладають у 

10 кл. 

Кількість 

респондентів 

Репрезентативна 

вибірка 

18 1 19 



Масова вибірка 627 40 667 

 645 41 686 

Всього 7493 492 7985 

 

Вибірка  

моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 10-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів з історії України (11 грудня 2012р.) 

Репрезентативна вибірка 

 

 

Місцева вибірка 

 

№ Місто/ 

район 

Назва ЗНЗ Класи 

1

1 

м. Луганськ Комунальний заклад «Луганська школа І-ІІІ 

ступенів № 11» 

10-А 

2

2 

м. Брянка Брянківська гімназія 10-А 

3

3 

м. Лисичанськ Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№2  

10-А 

5

4 

м. Сєвєродонецьк Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19  10-А 

6

5 

Антрацитівський 

район 

Червонополянський навчально-виховний 

комплекс(загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів  - дошкільний заклад)  

10-А 

7

6 

Кремінський район Кремінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1  

10-А 

8

7 

Новоайдарський 

район 

Навчально-виховний комплекс Олексіївська 

школа-гімназія  

10-А 

№ Місто/ район Назва ЗНЗ Класи 

1

1 

м. Луганськ Комунальний заклад «Луганська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18» 

10-А, 10-Б 

2

2 

м. Брянка Брянківський навчально-виховний комплекс 

№5(школа-садок) 

10-А 

3

3 

м. Лисичанськ Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№6  

10-А 

4

4 

м. Рубіжне Рубіжанська спеціалізована школа     І - ІІІ ст. № 

10 

10-А, 10-Б 

5

5 

м. Свердловськ Свердловська загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 9  

10-А 

6

6 

Антрацитівський 

район 

Фащівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.  10-А 

7

7 

Кремінський район Новомикільська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

10-А 

8

8 

Новоайдарський 

район 

Штормівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 10-А 

9

9 

Перевальський 

район 

Чорнухинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 22  

10-А 



 

Масова вибірка - усі учні 10 х класів навчальних закладів Луганської області. 

 

Аналізуючи педагогічний стаж роботи вчителів історії можна зазначити на те, що 

це досвідчені фахівці. 100 % педагогів, які викладають історію України в 10-х класах 

профільного та академічного рівнів мають стаж від 10 до 20 років та більше 20 років 

(репрезентативна та місцева вибірки) (діаграми 1-2). 

 

 
Діаграма 1 

 
Діаграма 2 



Переважна більшість учителів, які брали участь в дослідженні мають вищу та І 

кваліфікаційну категорію (діаграми 3-4) та педагогічне звання «старший учитель», 

«учитель-методист» (діаграми 5-6). 

 

 
Діаграма 3 

 
Діаграма 4 

 



 
Діаграма 5 

 

 
Діаграма 6 

Завдання контрольної роботи з історії України були складені на підставі чинних 

навчальних програм з історії України для учнів 10-х класів. 

Завдання не виходять за межі програмного матеріалу, вивченого на час проведення 

моніторингового дослідження з урахуванням рівня й профілю навчання та передбачають 

перевірку реального рівня розвиненості в учнів складових предметної компетентності: 

інформаційної, хронологічної, просторової, логічної, аксіологічної та мовленнєвої.  

Відповідно до листа МОНМСУ від 07.05.12 №1/9-341 «Про навчальні плани 

загальноосвітніх навальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» робочі навчальні 

плани для 10-11 класів складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими 

наказом МОН України від 27.08. 2010р. №834 

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню 

передбачено вивчення Історії України в 10 класі відповідно до профілів навчання: 

Профіль Рівень  

змісту освіти 

Кількість 

годин 

Фізико-математичний 

Математичний 

Фізичний 

Екологічний 

Біолого - хімічний 

Біолого - фізичний 

Біотехнологічний 

Хіміко-технологічний та 

агрохімічний 

Фізико-хімічний 

Правовий 

Філософський 

 

 

 

 

Рівень стандарту 

1 година 



Географічний 

Технологічний 

Інформаційно-

технологічний 

Економічний 

Українська філологія 

Іноземна філологія 

Універсальний 

Художньо-естетичний 

Спеціалізовані школи з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Академічний 

рівень 
1,5 години 

Історичний Профільний 

рівень 
4 години 

 

Контрольна робота була розрахована на 1 урок( 45 хвилин). 

Пропонувався такий варіант оцінювання робіт: 

 

Рівень стандарту 

Завдання перше перевіряє знання дат історичних подій та оцінюється 1 балом. 

Завдання друге виявляє реальне знання конкретних історичних фактів і вміння 

аргументувати на їх підставі власну точку зору. За повну й правильну відповідь ставиться 

оцінка 2 бали: правильно обране твердження та його підтвердження конкретними 

історичними фактами. 

Завдання третє перевіряє вміння складати політичний портрет: 

 опис політичної діяльності історичного діяча; 

 відповідність жанру політичного (а не історичного) портрету; 

 володіння вмінням грамотно, логічно викладати думки; 

 наявність власної точки зору, оцінки політичної діяльності особи. 

Повна й правильна відповідь оцінюється 4 балами. 

Завдання четверте виявляє вміння оперувати понятійним апаратом навчальної 

дисципліни: чітке формулювання поняття, використання його змісту для виконання 

навчального завдання. Оцінка – 5 балів. 

 

Академічний рівень 

Завдання перше перевіряє обізнаність із загальноприйнятою абревіатурою, 

усвідомлення історичної доцільності факту, що оцінюється 2 балами. 

Завдання друге виявляє фактологічне знання (1 бал) й уміння оперувати ним в 

історичному часі й просторі (2 бали). Кількість балів за повну й правильну відповідь – 3 

бали. 

Завдання третє виявляє знання діяльності конкретних історичних осіб і вміння 

давати їм свою оцінку; загальна кількість за повну й правильну відповідь – 4 бали. 

Завдання четверте оцінює володіння фактологічними знаннями, просторовими 

уявленнями та вміннями оперувати ними для складання текстових таблиць (3 бали). 

 

Історичний профіль  

Завдання перше перевіряє знання історичних фактів (1 бал) і вміння 

використовувати їх для обґрунтування власної точки зору (2 бали) — усього 3 бали за 

правильну й повну відповідь. 

Завдання друге виявляє вміння опрацьовувати джерело історичної інформації, 

використовувати фактологічне знання для встановлення історичних зв’язків і доведення 

власної думки, що оцінюється 4 балами. 

Завдання третє оцінює розуміння суті завдання (1 бал) та вміння виконувати його 

у заданій формі (розгорнутий план) - 2 бали. Усього – 3 бали. 



Завдання четверте передбачає виявлення знань історичних понять і вміння 

оперувати конкретними історичними фактами для розкриття змісту цих понять; усього - 2 

бали. 
Відповідно до умов проведення моніторингового дослідження проводилась 

повторна перевірка робіт учнів, яка здійснювалася: 

 репрезентативна вибірка – експертами (методистами) в ЛОІППО; 

 місцева вибірка – експертами (представниками управління/відділу освіти 

або методичного кабінету) в методичних кабінетах; 

 масова вибірка – експертами ( представниками адміністрації) в навчальному 

закладі. 

Діаграми 7- 9 ілюструють результати навчальних досягнень учнів 10 – х класів з 

історії України. Якість складає – 49% - рівень стандарту, 45% - академічний рівень, 56% - 

профільний рівень. Успішність виконання роботи (в середньому) – 91%. 

 

 
Діаграма 7 

 



Діаграма 8 

 

 

 
Діаграма 9 

Аналіз співвідношення результатів виконання роботи за показниками успішність 

та якість показує незначне відхилення від середнього. Це дає змогу зробити висновок 

щодо дотримання процедури проведення моніторингового дослідження. 

Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів з історії України носить пролонгований характер тим самим 

передбачає багаторазовий збір інформації протягом тривалого часу у певного контингенту 

учнів. 

У грудні 2011р. було проведено І етап вивчення рівня навчальних досягнень учнів 

9-х класів з історії України 

При зіставленні результатів відстежується зростання показника якість виконання 

роботи учнями 10 класів (2012-2013 н.р.) у порівнянні з результатами 9-го класу (2011-

2012 н.р.). 

 

 Результати (9клас, 2011-

2012н.р.) 

Результати (10 клас,2012-

2013н.р.) 

Якість виконання роботи 

 
38% 50% 

Успішність виконання роботи 

 
81% 91% 

 

Але при цьому відмічається значне зменшення респондентів. 

 

 

 

12% 

10% 

 



 Кількість 

учнів 

 

Кількість 

учителів історії. 

Кількість 

респондентів 

І етап  

(9кл. 2011-2012н.р.) 

14650 676 15326 

ІІ етап  

(10кл. 2012-2013н.р.) 

7493 492 7985 

 

За результатами ЗНО-2014р. буде проведено ІІІ етап відстеження динаміки якості 

навчальних досягнень учнів з історії України. 

Одним із показників моніторингового дослідження є показник якості навченості 

виконання контрольної роботи з історії України учнями 10-х класів.  

Дані, отримані за цим показником, свідчать про ступінь навченості певного рівня:  

 0-44 % - критичний рівень; 

 45-49 % - низький;  

 50-74 % - допустимий;  

 75% і більше – оптимальний.  

 

 ПЯН  

Рівень стандарту 45,5% Низький рівень навченості 

Академічний рівень 46,5% Низький рівень навченості 

Профільний рівень 53% Допустимий рівень 

навченості 

 

 
Діаграма 10 

Аналізуючи правильність виконання завдань з історії України учнями 10-класів, які 

навчаються за рівнем стандарту, можна відмітити, що найкраще десятикласники 

впорались з завданням №1 - знання дат історичних подій (74%). 

З завданням №2 (реальне знання конкретних історичних фактів і вміння 

аргументувати на їх підставі власну точку зору) найкраще впоралися учні місцевої 

вибірки - (63%). 

Тільки 16% учнів змогли правильно виконати завдання №3 (вміння складати 

політичний портрет).  

49

% 



Найскладнішим виявилося завдання №4 - вміння оперувати понятійним апаратом 

навчальної дисципліни: чітке формулювання поняття, використання його змісту для 

виконання навчального завдання (9%) (діаграма 11). 

 

 
Діаграма 11 

 

Діаграма 12 надає інформацію про виконання завдань контрольної роботи з історії 

України учнями 10-класів академічного рівня навчання. 

Можна відмітити, що найкраще діти впоралися з завданням №1 - обізнаність із 

загальноприйнятою абревіатурою, усвідомлення історичної доцільності факту (47%). З 

завданням №2 (фактологічне знання й уміння оперувати ним в історичному часі й 

просторі) впорались 28% учнів. Найскладнішим виявилося виконання завдання №3 - 

знання діяльності конкретних історичних осіб і вміння давати їм свою оцінку. 7% учнів 

правильно виконали це завдання. З завданням №4 (володіння фактологічними знаннями, 

просторовими уявленнями та вміннями оперувати ними для складання текстових таблиць) 

впорались тільки 18% учнів. 

 



 
Діаграма 12 

 

На діаграмі 13 представлено зрівняльні результати виконання завдань з історії 

України учнями 10 класів профільного рівня навчання репрезентативної та масової 

вибірок.  

Результати виконання завдання №1 (знання історичних фактів і вміння 

використовувати їх для обґрунтування власної точки зору) репрезентативної вибірки 

(67%) вищі за результати масової вибірки (40%). Виконуючи друге завдання (вміння 

опрацьовувати джерело історичної інформації, використовувати фактологічне знання для 

встановлення історичних зв’язків і доведення власної думки) тільки 14% учнів 10-х класів 

масової вибірки впорались з цим завданням. Аналізуючи результати виконання учнями 

завдання №3 (розуміння суті завдання та вміння виконувати його у заданій формі 

(розгорнутий план)), можна відмітити, що 25% учнів виконали це завдання правильно. 

Найкраще учні 10 –х класів впорались із завданням №4 - виявлення знань історичних 

понять і вміння оперувати конкретними історичними фактами для розкриття змісту цих 

понять (55%). 

 

 



 
Діаграма 13 

Виконання десятикласниками завдань запропонованих варіантів письмової роботи 

з історії України виявив типові недоліки в спільному опрацюванні вчителем і учнями 

шкільного курсу новітньої історії України (перше двадцятиліття ХХ століття). 

Найбільші труднощі визвали завдання, пов’язані з діяльністю конкретних 

історичних осіб – тільки 7 % учнів відповіли на запропоноване запитання й виконали 

завдання, пов’язане з власною оцінкою постаті, про яку йдеться (репрезентативна вибірка 

за академічним і профільним рівнями навчання виявила повне невиконання цього 

завдання!). 

Перевірка результатів четвертого завдання рівня стандарту показала невміння 

старшокласників оперувати понятійним апаратом навчальної дисципліни: відсутнє чітке 

формулювання поняття, його зміст не використовується для виконання навчального 

завдання. Тому середній відсоток його виконання – 9% (репрезентативна вибірка – 0%, 

місцева – 16%, масова – 11%). 

Вкрай незадовільним виявлений рівень уміння складати учнями політичний 

портрет визначеного в завданні історичного діяча (що є програмною вимогою): розкриття 

ролі й значення політичної діяльності історичної постаті, відповідність заданому жанру – 

політичному (а не історичному) портрету, володіння вміння логічно викладати власні 

думки, наявність власної точки зору, оцінки політичної діяльності особи. Тільки 16% 

учнів Х класу виконали це завдання (репрезентативна вибірка дала всього 5% 

виконання!). 



Старшокласники, які навчаються за академічним рівнем, у визначеному чинною 

програмою обсязі не володіють знанням історичних фактів, хронологічних і просторових 

зв’язків між ними, тому й відсоток виконання завдання склав тільки 28%. 

Учні профільних класів виявили невміння розуміти суть завдання і виконувати 

його у заданій формі (розгорнутий план), про що свідчить 25% виконання 

запропонованого запитання, пов’язаного зі знанням конкретних історичних фактів і 

вмінням давати їм оцінку. 

Вважаємо за доцільне привернути увагу вчителів історії до  

 досконального опрацювання змісту програми зі шкільного курсу історії України не 

тільки фактологічного наповнення, а й державних вимог до загальноосвітньої 

підготовки учнів із навчальної дисципліни; 

 опрацювання всіх заявлених чинною редакцією навчальної програми базової 

дисципліни форм і видів запису (фіксації) навчальної інформації: від планів (простих і 

розгорнутих/складних) до тез, таблиць (хронологічних, порівняльних, структурно-

логічних), технологічних карт, портретів постатей (історичних, політичних), есе, 

статей за заданою тематикою тощо; 

 досконалого володіння моделями і методами навчання шкільної історії (зокрема 

технологіями і методиками здійснення зворотного зв’язку в навчанні, перевірки і 

корекції набутого історичного знання, виявлення й оцінки його якостей – повноти, 

глибини, розгонутості, системності, гнучкості, оперативності, конкретності, 

узагальненості тощо). 

Керівникам навчальних закладів, методичних об’єднань учителів історії 

радимо створити умови для 

 оволодіння вчителями історії вимог чинної редакції начальної програми з історії 

України (5-11 класи), рекомендацій МОН України, сучасної історичної науки і 

методики щодо навчання шкільного курсу вітчизняної історії; 

 набуття й вдосконалення складових професійної компетентності вчителів історії – 

гуманітарної, предметної, комунікативної (складовою якої вважається й методична), 

крос-культурної. 
 

 

 

 


