
 

Хмельницька область 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т   

С Т А Р О К О С Т Я Н Т И Н І В С Ь К О Ї  М І С Ь К О Ї  Р А Д И  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

16.01.2017 Старокостянтинів    № 09 

 

    Про проведення  моніторингу якості 

знань  учнів 11 класів з історії України 

 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року,  Проекту Концепції «Національної системи моніторингу 

якості освіти»,  річного плану роботи міського методичного кабінету 

управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

на 2017 рік, з метою перевірки стану системи освіти та отримання 

об’єктивної інформації про якість знань учнів 11 класів з історії України, 

    

  НАКАЗУЮ: 

1. Провести моніторинг якості навчальних досягнень учнів з історії 

України в 11 класах    протягом однієї академічної години на другому  уроці 

25 січня 2017 року. 

2. Затвердити склад учасників репрезентативної вибірки (додаток 1). 

3. Затвердити склад робочої групи з проведення моніторингового 

дослідження в складі: 

   Горбач О.В., головний спеціаліст управління освіти; 

   Свердлюк Н.Ф., головний спеціаліст управління освіти; 

включити в склад робочої групи : 

Антонюк М.О., методиста міського методичного кабінету; 

Перову В.М., методиста міського методичного кабінету; 

Печеркіну Т.А., методиста міського методичного кабінету; 

Прадуна В.М., методиста міського методичного кабінету; 

Каменюк С.М., методиста міського методичного кабінету; 

Шнейдерову Л.О.,методиста міського методичного кабінету, 

делегувавши їм при цьому контролюючі функції. 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fiitzo.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2F130320-ENQAS_Ukraine_%25D0%25B7%25D0%25B0_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258E_%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597_%25D0%259A%25D0%259C%25D0%25A34-1.doc&ei=QUQgUvG-Ga3a4QSjm4HgBQ&usg=AFQjCNFoL30bD8bTGZDmFB9XushysiIRGw&bvm=bv.51495398,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fiitzo.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2F130320-ENQAS_Ukraine_%25D0%25B7%25D0%25B0_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%258E_%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2597_%25D0%259A%25D0%259C%25D0%25A34-1.doc&ei=QUQgUvG-Ga3a4QSjm4HgBQ&usg=AFQjCNFoL30bD8bTGZDmFB9XushysiIRGw&bvm=bv.51495398,d.bGE&cad=rjt


4. Затвердити  комісію для перевірки контрольних зрізів з історії 

України у складі (додаток 2). 

5. Міському методичному кабінету управління освіти виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради (Драчук А.В.)  

  5.1. Забезпечити організаційний та науково-методичний супровід 

моніторингу; 

5.2. Забезпечити перевірку матеріалів моніторингу в день його 

проведення о 14.30 в приміщенні управління освіти. 

5.3. Проаналізувати, узагальнити, надати рекомендації за наслідками 

моніторингу якості знань  учнів 11 класів з історії України  та підготувати 

проект наказу за результатами  моніторингу  до 31 січня  2017 року. 

6. Директорам навчальних закладів: 

6.1. Забезпечити проведення  моніторингу якості знань з історії 

України  учнів 11 класів відповідно до репрезентативної вибірки (Додаток 1). 

6.2. Внести зміни до розкладу уроків в 11-х класах в день проведення 

моніторингу. 

6.3.  Організувати технічне забезпечення моніторингу. 

6.4. Призначити відповідальних за організаційно-методичний супровід 

проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів. 

6.5. Проаналізувати та довести до відома  результати моніторингу 

якості знань  учнів 11 класів з історії України вчителям, учням та їх батьків.   

6.6. Забезпечити участь вчителів у роботі  комісії  по перевірці 

моніторингу  якості знань  учнів 11 класів з історії України 25 січня о 14.30 в 

приміщенні управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради. 

7. Директорам НВК «Спеціалізована школа І ступеня,  гімназія»                 

ім. Героя України  С.М. Бондарчука, загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 

(Боднар Л.М., Н.В. Ґудзь Н.В.): 

  7.1. Провести моніторинг якості знань учнів з історії України у 

навчальних класах які не увійшли до загальноміської вибірки за текстами 

управління освіти в день проведення основного моніторингу на третьому  

уроці. 

7.2. Здійснити оцінювання робіт відповідно до «Критеріїв оцінювання  

рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти» (наказ  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

13.04.2011р. № 329, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 

2011р. за   № 566/19304).  

7.3. Проаналізувати та довести до відома  результати моніторингу 

якості знань  учнів 11класів з історії України вчителям, учням та їх батьків.   



  7.4. Узагальнену інформацію (кількісний звіт та по елементний аналіз 

(Додаток 3-5) про проведення моніторингу надати у міський методичний 

кабінет до 26 січня 2017 року на  паперових носіях та електронних носіях.     

7.5. Забезпечити збереження учнівських контрольних робіт у 

навчальному закладі відповідно до інструкції з ведення ділової документації. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  заступника 

начальника управління освіти Лавренюк О.М.  

 

 

Начальник управління освіти                                        А. П. Пасічник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток1 

до наказу управління  освіти  

від 16.01.2017 р. № 09 

 

Репрезентативна вибірка  

 моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 

з історії України 

 

№ 

з/п 

Навчальний заклад Клас 

1 Загальноосвітня школа І-Ш ступенів №1 11-б 

2 Старокостянтинівський ліцей ім. М.С. Рудяка 21 гр. 

3 Загальноосвітня школа І-Ш ступенів №3 11 

4 Загальноосвітня школа І-Ш ступенів №4 11 

5 Загальноосвітня школа І-Ш ступенів №6 11 

6 Загальноосвітня школа І-Ш ступенів №7 11 

7 Загальноосвітня школа І-Ш ступенів №8 11 

8 Старокостянтинівський НВК, гімназія ім. Героя 

України Бондарчука С.М. 

71 

 

 

Додаток 2 

до наказу управління  освіти  

від 16.01.2017 р. № 09 

 

 

Склад комісії  

для перевірки  моніторингу якості знань   

учнів 11 класів з історії України 

 

Прадуна В.М..,  методист методичного кабінету, голова комісії; 

Члени комісії: 

Федулова Н.П., голова методичного об'єднання вчителів історії, вчитель 

історії Старокостянтинівського НВК, гімназія ім. Героя України С.М. 

Бондарчука; 

Богуславська О.В., вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. №1; 

Мудрик В.І., вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. №1; 

Кухарчук Н.Б, вчитель історії Старокостянтинівського ліцею ім. М.С. 

Рудяка; 

Первак О.В., вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. №3; 

Мусат Н.І., вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. №4; 

Слюсарчук А.О., вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. №7; 

Суслова Т.К., вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. №8 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу управління  освіти  

від 16.01.2017 р. № 09 

 

Звіт № 1 

Кількісний звіт щодо результатів проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів з історії України 
 

Навчальний заклад_________________________________________ 

 

Клас 

(група) 

Усього 

учнів 

Брали 

участь 

у 

монітор

ингу 

Результати рівня навчальних досягнень за І семестр Якісний 

показник 

(ІІІ + IV 

рівень) 

Результати рівня навчальних досягнень за контрольну 

роботу 

Якісний 

показник 

(ІІІ + IV 

рівень) 
І рівня ІІ рівня ІІІ рівня ІV рівня І рівня ІІ рівня ІІІ рівня ІV рівня 

кіль

к. 
% 

кіль

к. 
% 

кіль

к. 
% 

кіль

к. 
% 

 кіль

к. 
% 

кіль

к. 
% 

кіль

к. 
% 

кіль

к. 
% 

 

                     

                     

                     

                     

                     

 

 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу _____________________ 
              (підпис) 

/ Прізвище, ім'я, по батькові / 

Голова комісії 

Члени комісії: 

_____________________ 
              (підпис) 

_____________________ 
              (підпис) 

_____________________ 
              (підпис) 

 

_____________________________________ 

/ Прізвище, ім'я, по батькові / 

_____________________________________ 

/ Прізвище, ім'я, по батькові/ 

_____________________________________ 

/ Прізвище, ім'я, по батькові 

 



Додаток 4  

до наказу управління  освіти  

від 16.01.2017 р. № 09 

 

 

Результатів контрольної роботи  
з історії України в ______класі 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №____, 

(Старокостянтинівського НВК, гімназії, Старокостянтинівського ліцею) 

Вчитель____ ______________________________________________________________  
Прізвище, ім’я, по батькові, категорія, звання, пед. Стаж 

Кількість учнів за списком ______  

Кількість учнів, які виконали роботу ______ 

 

№ 

з/п  

Прізвище, ім’я учня  
 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

учнів з 

предмету за І 

семестр  
 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

учнів за 

контрольну 

роботу  
 

Розбіжність 

в навчальних 

досягненнях 

учнів з 

предмету  
 

1.     

2.     

3.     

 

М.П. 

 

 

 

 

Керівник навчального закладу _____________________ 
              (підпис) 

____________________________ 

/ Прізвище, ім'я, по батькові / 

Голова комісії 

Члени комісії: 

_____________________ 
              (підпис) 

_____________________ 
              (підпис) 

_____________________ 
              (підпис) 

 

_____________________________________ 

/ Прізвище, ім'я, по батькові / 

_____________________________________ 

/ Прізвище, ім'я, по батькові/ 

_____________________________________ 

/ Прізвище, ім'я, по батькові 

 



Додаток 5 

до наказу управління  освіти  

від 16.01.2017 р. № 09 

Аналіз 

результатів виконання завдань учнями контрольної роботи  з історії України 

_______ клас/група/ 

Старокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №____,  

(Старокостянтинівського НВК, гімназії, Старокостянтинівського ліцею) 

 

 

Завдання, з яким 

учні не впорались 

Кількість учнів, які 

не впорались із 

завданням 

% Можливі причини невиконання завдання Можливі шляхи усунення браку знань/умінь 

у даному аспекті 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Вчитель _____________________ 
              (підпис) 

/ Прізвище, ім'я, по батькові / 

Керівник навчального закладу _____________________ 
              (підпис) 

/ Прізвище, ім'я, по батькові / 



Підпис контрольної роботи 

Шифр ___________ 

 

Контрольна моніторингова  робота з історії України 

за завданнями управління освіти 

учня/учениці 11 класу/        групи 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(назва закладу освіти) 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я учня) 

 

 

 
Підпис контрольної роботи 

Шифр ___________ 

 

Контрольна моніторингова  робота з історії України 

за завданнями управління освіти 

учня/учениці 11 класу /         групи 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(назва закладу освіти) 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я учня) 

 

 

 

 

 

 

Підпис контрольної роботи 

Шифр ___________ 

 

Контрольна моніторингова  робота з історії України 

за завданнями управління освіти 

учня/учениці 11 класу/       групи 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(назва закладу освіти) 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я учня) 

 

 


