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• 2019 року в тестуванні з історії України взяли участь 5384 
випускники закладів загальної середньої освіти (це на 313 осіб 
менше, ніж у 2018 році). 

• У 2018 році історію України обирало 67,2%  здобувачів 
загальної середньої освіти області, а у 2019 – 58,7% (це 
загальна тенденція по Україні (70,4% проти 62,4%).

• Обираючи предмети на вибір для складання ДПА у формі 
ЗНО, більшість надала перевагу історії України.



Випускники ЗЗСО Донецької області 2019 р. покращили показники за результатами ЗНО з
історії України у порівнянні з попереднім роком та середнім показником по Україні (за
регіональними даними щодо результатів ЗНО випускників ЗЗСО, табл. 2.3.2.3): зменшилася
питома вага випускників, які демонструють низький та середній рівні навчальних досягнень;
зростає відсоток учнів, що демонструють достатній та високий рівні.

% не склав 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200

середній 

по Україні

9,3 20,1 23,8 24,3 16,7 5,9

Донецька 

область, 

2019 рік

6,3 19,5 25,1 26,1 16,9 6,2

Донецька 

область, 

2018 рік

11,8 25,6 26,5 19,9 11,9 4,5

різниця -5,5 % -6% -1,4% +6,2 +5 +1,7



Декілька років поспіль погано складають ЗНО випускники 
закладів професійно-технічної освіти та інші категорії.

Загальний відсоток учасників ЗНО, 
що не подолали прохідний бар’єр, 
збільшився до 16,8% (динаміка 

+4,4% у порівнянні з 2018 р).
Відсоток випускників ЗЗСО 2019 
року, що не подолали прохідний

бар’єр, складає 6,3%
(знизився на 5,5% у порівнянні з 

2018р).



Відсоток учасників ЗНО, які набрали 160 балів і більше 

(середній показник по області 23%)
Освітньо-територіальні одиниці, 
відсоток випускників яких складає
більше середнього показника:

% 

1 ВО Миколаївської міської ради 36%

2 УО Бахмутської міської ради 34%

3 УО Краматорської міської ради 32%

4 ВО  Новогродівської міської ради 32%

5 ВО Слов’янської РДА 31%

6 ВО виконкому Сіверської міської ради 31%

7 УО Костянтинівської міської ради 30%

8 ВО Мар’їнської РДА 28%

9 ВО ВЦА міста Авдіївки 26%

10 ВО Селидівської міської ради 25%

Освітньо-територіальні одиниці, 
відсоток випускників яких є 
найнижчим:

1 Сектор освіти, молоді  і спорту Шахівської
селищної ради

0%

2 ВО Ясинуватської РДА 0%

3 ВО Добропільської РДА 2%

4 ВО Черкаської селищної ради 3%

5 ВО Покровської РДА 9%

6 ВО Нікольської РДА 12%

7 Обласна комунальна власність 12%

8 ВО Бахмутської районної ради 13%

9 ВО Соледарської міської ради 15%

10 ВО Костянтинівської РДА 15%



Випускники міст складають ЗНО краще, ніж випускники 
сільських ЗЗСО. 

Не завжди якість історичної освіти забезпечується профілем. 

Випускники профільних класів 
(історичного, філософського) 

здебільшого всі подолали прохідний 
бар’єр, але є винятки у Бахмутському, 
Волноваському, Костянтинівському, 

Лиманському, Мангушському, 
Нікольському районах (від 7 до 14,3% 

відсотки випускників). 



Заклади освіти, близько 60% випускників яких 

традиційно набирають 160 і більше балів:
• комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний комплекс «гімназія-школа» № 1 Маріупольської міської 

ради Донецької області»; комунальний заклад «Маріупольський міський навчально-виховний комплекс «Гімназія-
школа» №27 Маріупольської міської ради Донецької області»; комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №66 Маріупольської міської ради Донецької області»; комунальний заклад «Маріупольський 
технічний ліцей» Маріупольської міської ради Донецької області; комунальний заклад «Маріупольський навчально-
виховний комплекс «Ліцей-школа №14» Маріупольської міської ради Донецької області»; комунальний заклад 
«Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради Донецької області»;

• Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міської ради Донецької області; 

• Курахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Мар’їнської районної ради Донецької області; Курахівська
гімназія «Престиж» (школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та гімназія) Мар’їнської районної ради 
Донецької області;

• Краматорська українська гімназія Краматорської міської ради Донецької області; Краматорська школа І-ІІІ ступенів 
№25 з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області; Краматорський заклад загальної 
середньої освіти № 22 з профільним навчанням ім. Миколи Миколайовича Крупченка Краматорської міської ради 
Донецької області; 

• Бахмутський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 - багатопрофільний ліцей» 
Бахмутської міської ради Донецької області.

• Серед них лише один сільський ЗЗСО – Званівська загальноосвітня школа I-III ступенів Бахмутської районної 
ради Донецької області.



Аналізуючи результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії
України у 2018 р. та 2019 р., можна констатувати зростання динаміки
щодо рейтингової позиції Донецької області за середнім балом: зросла
на 5 позицій (з 18 до 13) у порівнянні з 2018 р., середній бал збільшився
до 135,5.

Рейтинг 

(середній 

бал)

2018 р. 2019 р. Динаміка

Історія 

України

18 13 +5



Висновки:

зменшення відсотка учнів, які обирають історію України
для ДПА та ЗНО, зумовлюється розумінням складності
підготовки (разом із текстовими завданнями
використовуються завдання, складниками яких є
візуальні елементи (картосхеми, зображення персоналій,
пам’яток архітектури та різних видів мистецтва, плакати,
листівки, карикатури тощо) з одного боку,

а з іншого – заміною історії України як предмета для
вступу деякими закладами вищої освіти.

На якість освіти впливає кваліфікація педагогів, наявність
у них фахової освіти (особливо гостро ця проблема є у
сільських ЗЗСО, де історію викладають нефахівці).

На якість підготовки учнів ЗЗСО впливає власна
умотивованість до навчання та підтримка батьків.



Пропозиції:
ОБЛІППО:
• створити програму факультативного курсу з підготовки до ЗНО

з історії України для закладів загальної середньої освіти;
• систематизувати матеріали для підготовки до ЗНО та корисні

посилання на сайті відділу суспільних дисциплін.
Управлінням освіти:
• визначити бази та організувати міжшкільні, шкільні

факультативи для учнів 10-11 класів з історії України для
підготовки до ДПА та ЗНО;

• продумати систему заохочень педагогів, які якісно готують
учнів до ЗНО;

• проаналізувати кадровий склад учителів історії, що працюють
у старших класах, з метою відповідності їх фахового та
кваліфікаційного рівня;

• посилити контроль за якістю викладання історії України в
основній та старшій школі;

• продумати перспективний план кадрового забезпечення
фахівцями закладів освіти, якщо такі відсутні.



Пропозиції:
Методичним службам:
• організувати психологічний супровід учнів 10-11 класів щодо їх

готовності до вибору предметів та організації індивідуального
освітнього маршруту;

• проаналізувати результати річного оцінювання, ДПА, ЗНО та
скласти програму роботи з педагогами з метою подолання
розбіжностей в оцінюванні та зменшення ризиків не подолання
порогу зарахування;

• виявити перспективний досвід підготовки учнів до ЗНО та
організувати його поширення серед педагогів.

Учителям історії:
• враховувати дані діагностики освітніх потреб, здібностей учнів, їх

рівня підготовки під час планування освітнього процесу;
• допомогти учням скласти індивідуальний освітній маршрут

підготовки до ДПА та ЗНО, починаючи з 10 класу;
• посилити увагу до роботи з учнями з низьким та середнім рівнем

навчальних досягнень для розуміння ними складнощів щодо
підготовки до ЗНО з історії України та необхідності організації
самостійного навчання.


