
Підсумки проведення 
моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 9-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів з історії України

Сучасна шкільна історія є однією зі стратегічних ланок національної освітньої галузі: 
саме  вона  створює  підґрунтя  для  свідомого  сприйняття  світу  в  цілому,  народів  і  держав 
сучасної  цивілізації,  кожної  особистості.  Знання  історії,  як  свідчить  досвід  демократично 
розвинених країн, стає могутнім чинником стабілізації суспільства, консолідації нації; знання 
історичного  контексту  основою  навчання  всіх  базових  дисциплін.  Цим  пояснюється 
значущість шкільних історичних предметів, їх місце в системі освітньої сфери.

На  підставі  наказу  Управління  освіти  і  науки  Луганської  обласної  державної 
адміністрації  від 04.10.2010 р. № 1216 « Про проведення регіональних моніторингових 
досліджень» 13 грудня 2011 р.  Центром моніторингу якості  освіти і оцінки превентивної 
освіти дітей та молоді ЛОІППО було проведено моніторингове дослідження рівня навчальних 
досягнень учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з історії України.

Мета дослідження: 
- вивчити рівень навчальних досягнень учнів 9-х класів з історії;
- зіставити  рівень  підготовки  учнів  9-х  класів  з  історії  України  з  вимогами 
Державного стандарту;
- отримати об’єктивну інформацію щодо стану викладання історії України в ЗНЗ 
Луганської області.

Дослідження проводиться відповідно до вибірки.

Вибірка моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів з історії України (13 грудня 2011р.)

Місцева вибірка

№ Місто/ район Назва ЗНЗ Класи

1. м.Луганськ Комунальний  заклад  "Луганська  середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18"

9-А,9-Б,9-В,9-Г

2. м.Брянка Брянківський навчально-виховний комплекс №5(школа-
садок)

9-А

3. м.Лисичанськ Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 9-А
4. м.Рубіжне Рубіжанська спеціалізована школа     І - ІІІ ст. № 10 9-А,9-Б,9-В,9-Г,9-Д
5. м.Свердловськ Свердловська загальноосвітня школа I-III ступенів № 9 9-А,9-Б
6. м.Сєвєродонецьк Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 9-А, 9-Б
7. Антрацитівський 

район
Фащівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 9-А

8. Кремінський район Новомикільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 9-А
9. Новоайдарський р-н Штормівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 9-А
10. Перевальський р-н Чорнухинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 9-А

Репрезентативна вибірка

№ Місто/ район Назва ЗНЗ Класи

1. м.Луганськ Комунальний заклад "Луганська школа І-ІІІ ступенів № 
11"

9-А,9-Б,9-В

2. м.Брянка Брянківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 9-А,9-Б
3. м.Лисичанськ Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 9-А,9-Б
4. м.Рубіжне Рубіжанська загальноосвітня школа І - ІІ ст. № 1 9-А
5. м.Свердловськ Свердловський ліцей № 1 9-А,9-Б,9-В
6. м.Сєвєродонецьк Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 9-А
7. Антрацитівський Червонополянський  навчально-виховний 9-А



район комплекс(загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ 
ступенів  - дошкільний заклад) 

8. Кремінський район Кремінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 9-А,9-Б
9. Новоайдарський р-н навчально-виховний  комплекс  Олексіївська  школа-

гімназія 
9-А

10. Перевальський р-н Бугаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 9

Масова  вибірка -  всі  учні  9-х  класів  загальноосвітніх  навчальних  закладів 
Луганської області.

Загальна  кількість  респондентів  моніторингового  дослідження  рівня 
навчальних  досягнень  учнів  9-х  класів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з 
історії України склала 15301, а саме:

Кількість учнів
9 класів

Кількість учителів 
історії, які 

викладають у 9 кл.

Кількість 
респондентів

Масова вибірка 14001 651 14652
Місцева вибірка 339 11 350
Репрезентативна 

вибірка
310 14 324

Всього 14650 676 15326

Аналізуючи якісний склад учителів історії,  можна зазначити на те,  що це 
досвідчені фахівці: 

- 76% педагогів мають стаж роботи більш 10 років (діаграми 1,2);

- 68,1% учителів мають І та вищу кваліфікаційну категорії (діаграма 
3);



- 16% учителів історії мають педагогічні звання «старший учитель», 
«учитель-методист» (діаграма 4);

У  м.Стаханов,  Сєвєродонецьк,  Рубіжне,  Кіровськ,  Алчевськ 
Лутугинському та Антрацитівському районах 100% учителів історії працюють 
за  фахом. На діаграмі  5  представлено відсоток учителів,  які  працюють не за 
фахом  у  містах  і  районах  Луганської  області.  Найбільший  відсоток  таких 
учителів у Новопсковському (40,9%) та Міловському (55,6%) районах.



Учасникам моніторингу було запропоновано чотири варіанти роботи.
Завдання складені  відповідно до програмного змісту вітчизняної  історії 

першої третини XІX століття , що має відповідати реально вивченому матеріалу 
на  час  проведення  контрольних  випробувань  (за  тематичним  плануванням 
навчання за рівнем стандарту).

За  результатами виконання роботи з  історії  України учнями 9-х  класів 
показники якості та  успішності складають:

Якість Успішність
Масова вибірка 45% 94%
Місцева вибірка 41% 88%

Репрезентативна вибірка 27% 61%
Середнє значення 38% 81%





Проаналізувати співвідношення результатів виконання роботи за рівнями 
навчання.(високий, достатній, середній, початковий) дає змогу графік1.

Дуже помітна розбіжність між відсотками початкового рівня:
39%  -  репрезентативна  вибірка  -  роботи  перевірялись  експертами  - 

методистами в ЛОІППО;
12% - місцева вибірка - роботи перевірялись експертами - представниками 

управління/відділу  освіти  або  методичного  кабінету(центру)  в  методичних 
кабінетах;

6% - масова вибірка – роботи перевірялись експертами - представниками 
адміністрації в навчальному закладі.

Характеристика завдань І варіанту:



Завдання №1 передбачає  співставлення хронології  (історичного часу)  із 
подією.

Завдання №2 перевіряє вміння виявляти суттєві риси історичної події.
Завдання  №3 перевіряє  вміння  визначати  історичні  зв’язки  й  тенденції 

історичного розвитку.
Характеристика завдань ІІ варіанту:

Завдання №1 передбачає розуміння суті історичного явища.
Завдання  №2 перевіряє  вміння  визначати  характерні  ознаки  історичної 

події.
Завдання №3 перевіряє вміння володіти понятійним апаратом навчальної 

дисципліни, встановлювати історичні зв’язки й визначати тенденції історичного 
розвитку, конкретизувати власне розуміння історії як процесу. 

Характеристика завдань ІІІ варіанту:
Завдання №1 передбачає знання конкретного історичного факту..
Завдання  №2  перевіряє  уміння  співставляти  події  з  історичним  часом 

(знання хронології).
Завдання №3 перевіряє вміння володіти понятійним апаратом навчальної 

дисципліни, встановлювати історичні зв’язки й визначати тенденції історичного 
розвитку, конкретизувати власне розуміння історії як процесу.

Характеристика завдань ІV варіанту:
Завдання №1 передбачає знання конкретного історичного факту..
Завдання  №2  перевіряє  вміння  співставляти  події  з  історичним  часом 

(знання хронології й картографії).
Завдання №3 перевіряє уміння володіти понятійним апаратом навчальної 

дисципліни, встановлювати історичні зв’язки й визначати тенденції історичного 
розвитку, конкретизувати власне розуміння історії як процесу. 

І  варіант роботи виконували учні 9-х кл ЗНЗ, які  розташовані у містах 
Луганської  області  (масова  вибірка),  ІІ  варіант -  учні  9-х  кл  ЗНЗ,  які 
розташовані  у  районах  Луганської  області  (масова  вибірка),  ІІІ  варіант  – 
місцева, ІV варіант – репрезентативна вибірки. Правильність виконання завдань 
надана на діаграмі.



Найкраще впорались дев’ятикласники із завданням №1 (тестова форма) – 
вибір однієї правильної відповіді.

Найскладнішим виявилося завдання №3 (відкрита форма), що передбачає 
розкриття  змісту  запропонованих  історичних  визначень,  історичних  зв’язків, 
конкретизації історичного процесу.

Аналіз  виконання учнями дев’ятих класів  завдань із  вітчизняної  історії  виявив такі 
результати:

- дев’ятикласники недостатньо оперують понятійними апаратом навчальної дисципліни: 
тільки 64% (менше, ніж дві третини учасників репрезентативної вибірки),75% (масова 
вибірка)  зуміли  співставити  запропоноване  у  завданні  поняття  з  конкретною 
історичною подією, явищем;

- учні слабо володіють знаннями програмного фактологічного матеріалу (тобто знання 
суттєвих рис конкретних історичних фактів, визначених чинною програмою з історії 
України, які мають бути вивченими на момент проведення моніторингової перевірки), 
тому 17% учнів  (репрезентативна вибірка)  виконали завдання,  пов’язані  зі  знанням 
конкретних історичних фактів;



- практично  не  були  виконані  комплексні  завдання  (тобто  всього  близько  6% 
дев’ятикласників),  спрямовані  на  володіння  історичним  понятійно-категоріальним 
апаратом, виявлення вміння встановлювати історичні зв’язки (зокрема хронологічні й 
просторові)  та  визначати  тенденції  історичного  розвитку,  ілюструючи  їх  прояв  у 
конкретних історичних подіях, явищах і процесах;

Аналіз  результатів  моніторингових  робіт  з  історії  України  стає  підставою  для 
рекомендацій.
Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

- розглянути й обговорити підсумки моніторингового дослідження якості знань з історії 
України учнів  9-х класів на засіданнях педагогічних рад шкіл,  шкільних і  міжшкільних 
методичних об’єднань учителів історії;

-  активізувати  діяльність  шкільних  методоб’єднань  учителів  суспільствознавчих 
дисциплін із забезпечення якості історичного знання;

- створити  умови  для  якісного  навчання  учнів  шкільного  курсу  історії  (наявність 
державних програм,  навчальних підручників  і  посібників,  які  мають гриф Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, додаткової, довідкової й словникової літератури, 
карт і атласів, необхідної наочності, відео- й аудіоджерел з історії, книг для читання тощо);

- забезпечити  системний  контроль  за  якістю  навчання  шкільного  курсу  вітчизняної 
історії  відповідно  до  вимог історичної  складової  суспільствознавчої  галузі  Державного 
стандарту й критеріїв оцінювання якості історичного знання учнів.

Керівникам методичних об’єднань учителів історії:
- ретельно проаналізувати результати моніторингових робіт дев’ятикласників з історії 
України, звернувши увагу на типові помилки учнів й недоліки оцінювання даних робіт 
учителями;

- скорегувати  зміст  і  форми  науково-методичної  роботи  у  міжкурсовий  період 
відповідно  до  виявлених  масових  недоліків  у  знаннях  учнів  із  вітчизняної  історії, 
звертаючи  увагу  на  програмні  вимоги  до  загальноосвітньої  підготовки  учнів  дев’ятого 
класу,  зокрема  достатньо  високий  рівень  складності  питань  формування  модерної 
української нації, «виключності» розвитку українського суспільства кінця ХVІІІ - початку 
ХІХ століть, «українського питання», різних історичних моделей його розв’язання;

- приділити  особливу  увагу  оволодінню  теоретичними  засадами  методикою 
забезпечення якості історичного знання, зокрема шкільного.

Учителям історії:

- чітко проструктурувати (можливе складання структурно-технологічних карт) державні 
вимоги до знаннєвого й операційного компонентів  загальноосвітньої підготовки учнів з 
історії по класах навчання та визначити їх доцільне змістовно-методичне забезпечення;

- самостійно  й  колективно  опрацювати  теоретичне  підґрунтя  елементів  історичного 
знання, поетапного його формування;

- звернути  увагу  на  методичне  забезпечення  (пам’ятки,  алгоритми)  поелементного 
формування  головних  історичних  фактів  (господарчих,  соціологічних,  політологічних, 



культурологічних),  основних  зв’язків  (хронологічних,  просторових,  причинно-
наслідкових), наскрізних термінів і понять, провідних тенденцій історичного розвитку;

- урізноманітнити  джерела  історичної  інформації,  які  використовуються  на  уроках: 
текстові,  статистичні,  аудіовізуальні,  електронні  тощо,  які  конкретизують  історію  як 
процес,  дозволяють  учителеві  й  учню  забезпечити  такі  якості  історичного  знання  як 
конкретність, розгорнутість, системність тощо.


