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23.01.2017  № 01-20/85/2017         

Керівникам навчальних закладів 

 
 

Інструктивно-методичні матеріали  

щодо проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів 

 

Моніторингова контрольна робота проводиться з метою вивчення рівня 

предметної компетентності учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів з історії України, отримання інформації щодо об’єктивності 

оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи, підготовки до 

державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання учнів 

з предмету історія України, оперативного надання методичної допомоги 

педагогам.  

Запланована моніторингова контрольна робота є другою частиною 

системи дослідження динаміки навчальних досягнень учнів з історії України 11 

класів.  

Моніторингова контрольна робота містить завдання для визначення рівня 

засвоєння учнями навчального матеріалу з історії України за результатами їх 

навчання в 11 класі старшої школи та підготовки до ДПА з історії України . 

Складені тести відповідають навчальній програмі для загальноосвітніх 

навчальних закладів, що є чинною у 2016-2017 н.р. що розміщена на 

офіційному web-cайті Міністерства освіти і науки України за посиланням 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html   

(для 11 класу – рівень стандарту). 

Для складання завдань були використані навчальні посібники: 

- Збірники тестів для зовнішнього незалежного оцінювання з історії 

України. (2013-2016 роки); 

- Ю.Г. Лебедєва. Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з 

історії України 11 клас. Для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ 

«ГЕНЕЗА» 2015; 

- Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. Всесвітня історія. 10 

клас. Тестовий контроль знань. Відповідно до програми для 11-річної школи, 
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затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1021 від  

28.10.2010 р.); 

До роботи вміщено тестові завдання наступних типів: 

Завдання 1-12  . Вибір однієї правильної відповіді. За кожну правельну 

відповідь 0,5 б.. Максимальна кількість балів 6. 

Завдання 13-15. Встановлення відповідності за допомогою утворення 

«логічної пари». 

Завдання складності складається зі вступного запитання, чотирьох 

завдань, позначених літерами, та п’яти варіантів відповідей, позначених 

цифрами. Учень має встановити відповідність між завданням, позначеним 

літерою, та відповіддю, позначеною цифрою. Такі завдання спрямовані на 

перевірку розуміння історичної доби, вміння співвіднести її з певними 

історичними подіями, особистостями. 

Одна правильно дібрана логічна пара – 1 бал. Отже, за одне завдання 

учень може отримати максимальну кількість балів - 4. 

Завдання 16-18  на  встановлення хронологічної послідовності. 

Завдання складається з  чотирьох цитованих подій подій, позначених  

літерами та розташованих у довільній формі. Учень має встановити правильну 

хронологічну послідовність подій. 

Як і під час зовнішнього незалежного оцінювання, учень отримує 

максимальну кількість балів (4 бали), якщо правильно зазначає послідовність 

усіх подій; 2 бали - якщо вказано першу та останню події; 1 бал - якщо вказано 

першу, або останню подію; 0 балів - якщо вказано неправильну відповідь або 

відповіді на завдання не надано. 

          Завдання 19-21. мають сім варіантів відповідей, серед них лише три 

правильні 

За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал. Отже, за одне 

завдання учень може отримати максимальну кількість балів – 3. 

           Завдання 22.  Складаються із питань відкритої форми. 

За кожну правильну відповідь учень отримує 2 бал. Отже, за одне 

завдання учень може отримати максимальну кількість балів – 4. 

На виконання роботи  відводиться 60 хв.  

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши 

всі завдання діагностичної контрольної роботи з історії України – 43. 

Бали, отримані за контрольну роботу, переводяться у 12-бальну оцінку за 

наступною шкалою: 

Бал контрольної 

роботи 

Оцінка учня 

40-43 12 

36-39 11 

31-35 10 



27-30 9 

23-26 8 

19-22 7 

15-18 6 

11-14 5 

7-10 4 

5-6 3 

3-4 2 

1-2 1 

Оцінка, отримана за моніторингову контрольну роботу, за бажанням 

вчителів та учнів може виставляється у класний журнал на відповідну 

предметну сторінку як контрольна робота за текстом управління освіти та може 

бути врахована як оцінка за тематичну контрольну роботу. 

 

Організація моніторингу у навчальному закладі 

Термін проведення моніторингу 25 січня 2017 року  на другому-третьому  

уроці. 

Заархівовані варіанти завдань та бланки відповідей  будуть надісланні на 

електронні скриньки закладів освіти 25 січня о 09 годині. 

Адміністрація навчального закладу організовує друк завдань та бланків 

відповідей (бланки відповідей можна роздрукувати завчасно) . 

Підпис до моніторингової контрольної роботи необхідно роздрукувати 

завчасно на окремих аркушах (зразок подано нижче), який прикріплюється до 

бланку відповідей. 

Вчитель  знайомить учнів із типами та кількістю завдань, пояснює їх 

виконання. 

  Використання коректора для виправлення помилок у бланку 

відповідей забороняється. При потребі виправлення помилок необхідно 

зробити у бланку відповідей  де виділено відповідне місце.  

Відлік часу проводиться після пояснення технології виконання 

моніторингової контрольної роботи.( На виконання роботи  відводиться 60 

хв.) 
З метою організованого проведення моніторингових досліджень 

адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів перебудовують навчально-

виховний процес на цей день таким чином, щоб провести моніторингу якості 

знань  учнів 11 класів з історії України. 

У начальных закладах під час проведення мониторингу будить присутні 

представники управління освіти та міського методичного кабінету . 

По завершені часу, який відводиться на виконання роботи  вчитель  

повідомляє про завершення моніторингу.  

Матеріали моніторингового дослідження (бланки відповідей,  додатки  № 

1,2) необхідно передати представнику управління освіти.  

 
Начальник управління                                       А.П. Пасічник 

 

Прадун В.М., 3-40-00



Додаток 1 

до листа управління  освіти  

від 23.01.2017 р. №01-20/85/2017 

 

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 2  

до листа управління  освіти  

від 23.01.2017 р. №01-20/85/2017 

 

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 

 



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) 

 

 
 

 

 

 

 

 


