
БЕРЕЗНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ І-ІІІ СТУПЕНІВ ШКОЛИ №2

05.06.2018 м.Березне №81

Про підсумки державної підсумкової 
атестації в 4-х класах школи

Згідно Інструкції державна підсумкова атестація для учнів 4 класів 
проводилася 15, 17 травня у вигляді підсумкових контрольних робіт з мови, 
математики у письмовій формі.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:
1. Взяти до уваги довідку «Про підсумки державної підсумкової атестації в 4-х 
класах школи», що додається.

2. Відмітити роботу вчителів 4-А,Б класів Іванової H.A., Цильке Л.О. з 
підготовки учнів до державної підсумкової атестації.
3. Заступнику директора Булавіній С.К.:

3.1. обговорити результати державної підсумкової атестації на нараді при 
заступнику. Залучити до підсумків вчителів, які працюватимуть в 4-х класах 
у 2018-2019 навчальному році: Карпінську В.В., Євтушок Л.В., Дежнюк Л.В., 
Лашту М.І.

серпень, 2018 р.
3.2. провести інструктивну нараду з вчителями 4-х класів з питання 

проведення державної підсумкової атестації
січень, 2019 р.

4. Вчителям початкових класів:
4.1. більше уваги приділяти вивченню математичної термінології, 

використанню завдань творчого характеру
постійно

4.2. на додаткових заняттях, для самостійної роботи використовувати 
матеріали, рекомендовані МОН України

протягом року
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора



Додаток 
до наказу
Березнівської загальноосвітньої
І-ІІІ ступенів школи №2 
від 05.06.2018 р. №81

Довідка
« Про підсумки державної підсумкової атестації в 4-х класах школи»

В загальному результати роботи четвертокласників добрі.
Роботу з мови виконували 85 учнів. 73 учні (92%) виконали роботу на 

високому і достатньому рівні, 12 учнів -  на середньому рівні.
Найкращі результати мають учні 4-А,Б класів (вч.Іванова Н.А, Цильке 

Л.О.) -  успішність: 96%-4-Б кл., 89%- 4-А кл.) високого і достатнього рівня, 
дещо нижчі -  в учнів 4-В класу (вч. Стародрев І.В.) -  71% високого і 
достатнього рівня.

Не справилась значна частина (17 учнів) з шостим завданням, 19 учнів з 
визначенням роду, числа, відмінка прикметників, 18 з творчим завданням, що 
свідчить про недостатню роботу вчителів з розвитку мовлення.

З математики результати такі:
Високий рівень мають 39 учнів : 4-А кл.-ІЗ

4-Б кл. -  18 
4-В кл. -  8

достатній рівень -  33 учні (4-А кл.-ІЗ, 4-Б кл. -  9, 4-В кл. -  11)
середній рівень -  13 учнів (4-А кл.-З, 4-Б кл. -  2, 4-В кл. -  8)
початковий рівень -  1 учень 4-В класу Мисько Микола.

В загальному результати високого і достатнього рівня становлять 83%. 
Найнижчі результати мають учні 4-В класу (вч. Стародрев І.В.).

Найскладнішими для учнів були завдання 2,7 (розв’язування та 
обчислення значень виразу з багатоцифровими числами, творче завдання).

Найбільше типових помилок в учнів 4-В класу.
Оцінки за державну підсумкову атестацію виставлено в графу 

(підсумкова контрольна робота, державна підсумкова атестація) класних 
журналів з мови, математики, враховано при виставленні тематичного балу.

Аналіз учнівських робіт засвідчив, що вчителі в загальному дотримуються 
вказівок щодо оцінювання робіт.

Заступник директора С.Булавіна



БЕРЕЗНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ І-ІІІ СТУПЕНІВ ШКОЛА №2

НАКАЗ
19.06.2018 м. Березне № 91

Про результати державної підсумкової
атестації учнів 9-х класів

Згідно листа МОН № 1/9-66 від 31.01.18 року «Про організоване 
завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної 

середньої освіти» у закладі проведено державну підсумкову атестацію у 9-их 
класах з навчальних дисциплін інваріантної складової : укр. мови (диктант) -  
01.06.2018року ,математики (письмово)- 07.06.2018 року , та третій екзамен на 
вибір: 9-А клас -  зарубіжна література (письмово)- 04.06.2018 року, 9-Б клас -  
англійська мова (письмово)- 04.06.2018 року, 9-В клас -  хімія (письмово)-
04.06.2018 року.

Державну підсумкову атестацію складало 65 учнів(64+1 екстернат). Серед 
важливих чинників підготовки до ДПА -  ознайомлення випускників із тестовими 
методиками,широке їх використання на всіх етапах навчання. Важливим і 
невід’ємним аспектом була глибока інформаційно - роз’яснювальна робота серед 
учнів,їх батьків та педагогів,проведена адміністрацією школи та класними 
керівниками Ковальчук М.С, Мотруніч Л.С. та Подтергер О.О.

Під час складання ДПА учні 9 класу в цілому виявили непогані знання з 
більшості предметів. Відповідність результатів ДПА річному оцінюванню є 
предметом глибокого аналізу на нарадах при директорі, при заступнику 
директора.

Відповідність результатів ДПА і річного оцінювання показали учні з хімії 
9-В клас(якісний показник становить 89 %, вчитель Подтергер О.О.) та 
англійської мови 9-Б клас (якісний показник становить 96 %, вчитель Мотруніч 
Л.С.)

З математики (вчитель Поліщук B.C. та Якимець Н.Д.) в учнів 9-А класу 
якісний показник річного оцінювання 10%, ДПА-5%, в учнів 9-Б класу якісний 
показник річного оцінювання 71%, ДПА-67%, в учнів 9-В класу якісний показник 
річного оцінювання 69%, ДПА-68%, Найкращі результати показали Люшин 
Катерина, Мелянчук Марина, Клепчар Діана, Осійчук Дмитро, Мельничук 
Максим.

Розбіжність між результатами ДПА та річним оцінюванням знань з 
української мови 5% у всіх 9 класах.

Аналіз результатів річних досягнень та результатів державної підсумкової 
атестації зображено в таблиці:

9-А клас
К-сть учні 

показники
Українська мова Математика Зарубіжна літератур;

Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА



За мережею 21 21 21 21 21 21

Проходили
ДПА

20 20 20 20 20 20

Високий- осіб 0 0 0 0 0 0
% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Достатній- осіб 4 5 2 1 5 9
% 20% 25% 10% 5% 24% 45%
Середній- осіб 11 7 14 15 16 11

% 55% 35% 68% 75% 76% 55%
Початковий- осіб 6 8 5 4 0 0
% 25% 40% 22% 20% 0% 0%
Якість% 20% 25% 10% 5% 24% 45%

9-Б клас
К-сть учні 
показники

Українська мов Математика Англійська мов

Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
За мережею 24 24 24 24 24 24

Проходили
ДПА

24 24 24 24 24 24

Високий- осіб 7 8 7 7 7 7
% 29% 33% 29% 29% 29% 29%
Достатній- осіб 7 5 10 9 15 16
% 29% 21% 42% 38% 63% 67%
Середній- осіб 10 10 7 8 2 1

% 42% 42% 29% 33% 8% 4%
Початковий- осіб 0 1 0 0 0 0
% 0% 4% 0% 0% 0% 0%
Якість% 58% 54% 71% 67% 92% 96%

9 - В клас
К-сть учні 
показники

Українська мова Математика Хімія

Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
За мережею 19 19 19 19 19 19

Проходили
ДПА

19 19 19 19 19 19

Високий- осіб 3 3 3 5 4 4
% 16% 16% 16% 26% 21% 21%
Достатній- осіб 11 9 10 8 13 13



% 58% 47% 53% 42% 67% 67%
Середній- осіб 4 5 5 6 2 2

% 21% 26% 26% 32% 11% 11%
Початковий- осіб 1 2 1 0 0 0

% 5% 11% 5% 0% 0% 0%
Якість% 72% 63% 69% 68% 89% 89%

Учень -  екстерн складав ДПА 9-Б класу і отримав бали:
Українська мова (диктант) -  6 (шість).
Математика (письмово) - 6 (шість).

Англійська мова ( письмово) -  10 (десять).
Проте під здачі іспитів з предметів ДПА виявлено низку помилок :

•з української мови: на розділові знаки, правопис прислівників, дієслів;
•з математики: у тестових завданнях відкритої форми із записом правильної 

відповіді,при розв’язуванні текстових задач з алгебри ;
•з зарубіжної літератури більшість учнів не починали робити завдання 24 

(творча робота). Помилки допущені в завданнях на відповідність.
•з англійської мови учні не висвітлювали змісту теми, писали короткі тексти 

(менше 50 слів).
•з хімії допущені помилки у написанні молекулярних, повних та скорочених 

йонних рівнянь; піл час написання окисно-відновних рівнянь та зрівнювання їх 
методом електронного балансу.

З метою підвищення результативності навчання,забезпечення об’єктивності 
оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі річної та державної 
підсумкової атестації та недопущення розбіжностей між річним оцінюванням та 
ДПА

НАКАЗУЮ :

1 .Вчителям -  предметникам :
1.1. Широко впроваджувати тестові методики у навчально -  виховний 

процес.
Застосовувати тестові завдання як при тематичному оцінюванні знань,так 

і при перевірці домашнього завдання;
1.2. Забезпечувати системне повторення навчального матеріалу на протязі 

навчального року;
1.1 . Використовувати завдання,що передбачають практичне застосування 

знань у нестандартних ситуаціях;
1.2 . 3  метою підвищення рівня навчальних досягнень та пізнавальної 

активності учнів ефективно використовувати можливості комп’ютерного 
класу,впроваджувати інформаційно-комп’ютерні технології;

2.Заступнику директора Разкевич І. А.:
2.1. До 31.08.2018 р. на нараді при директорі обговорити та проаналізувати



результати ДПА у 9 класах;
2.2. У 2018/2019 н.р. провести моніторинг системи оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів 9 класів з математики, української мови та історії;
2.3. Опрацювати з вчителями-предметниками Критерії оцінювання 

навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти та Державні стандарти 
загальної середньої освіти (основна школа).

3.Вчителям Ковальчук М.С., Поліщук B.C.. дотримуватись об’єктивності у 
оцінюванні навчальних досягнень, більше уваги приділяти роботі з обдарованими 
дітьми.

4.Вчителю української мови та літератури Чмут О.О.:
4.1. Звернути увагу на правопис та каліграфію;
4.2. Під час занять практикувати завдання по обговоренню ситуацій, на 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
5.Дирекції школи у січні-лютому 2019 року провести класно-узагальнюючий 

контроль за рівнем підготовки учнів 9 класу до занять.
6.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

Разкевич I.A.



БЕРЕЗНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ І-ІІІ СТУПЕНІВ ШКОЛА №2

НАКАЗ

12.10.2018 м.Березне №157

Про підсумки роботи закладу щодо 
організації і проведення ЗНО, результати 
навчання, здобутих на основі на основі повної 
загальної середньої освіти у 2018 році

Відповідно матеріалів завантажених на офіційному веб - сайті УЦОЯО з 
сервісу «Заклади освіти», вкладки «Відомість результатів ДПА», з метою 
забезпечення контролю за об’єктивністю оцінювання знань учнів та якісної 
підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році

НАКАЗУЮ:
1.Взяти до уваги інформацію про результати участі випускників школи у 

зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року, що додаються.
2. Адміністрації школи:

2.1.Проаналізувати наслідки проведеного у 2018 році зовнішнього 
незалежного оцінювання на нараді при директорові та розробити заходи щодо 
покращення результатів незалежного тестування у 2019 році.

До 30.10. 2018 року
2.2.Систематизувати нормативно-правові документи з питань 

зовнішнього незалежного оцінювання.
До 30.10.2018 року

2.3.Посилити внутрішньошкільний контроль за об’єктивністю 
оцінювання знань учнів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень із базових дисциплін.

Протягом 2018/2019 н.р.
2.4.Посилити контроль за організацією навчально-виховного процесу 

в старших класах на основі диференціації та врахування освітніх запитів і 
потреб учнів, рівнем підготовки їх до складання зовнішнього незалежного 
оцінювання 2019 року.

Протягом 2018/2019 н.р.
2.5.Забезпечити систематичну ефективну науково-методичну, 

інформаційно-консультативну роботу серед педагогів, учнів 11 -А, 11 -Б класів 
та їхніх батьків щодо правил реєстрації на тестування, особливостей 
зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації, умов 
вступу до вищих навчальних закладів України у 2019 році.

Протягом 2018/2019 н.р.



2.6.Контролювати ефективне використання годин варіативної 
складової робочого навчального плану, міжшкільних факультативів з 
української мови, математики, історії та географії з метою підготовки учнів до
зно.

Протягом 2018/2019 н.р.
2.7.Ознайомити учнів 11-А та 11-Б класів із змістом, структурою та 

психометричними характеристиками тестів зовнішнього незалежного 
оцінювання з усіх навчальних предметів.

До 01.12.2018 року
2.8.Забезпечити вільний доступ випускників-учасників тестування до 

шкільних комп’ютерів та глобальної мережі.
Постійно

2.9. Посилити профорієнтаційну та інформаційно-роз'яснювальну 
роботу з учнями-старшокласниками з метою надання допомоги у професійному 
самовизначенні та свідомому виборі предметів тестування.

Протягом 2018/2019 н.р.
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Разкевич I.A.:

3.1. Розробити та затвердити календарний план заходів з підготовки та 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

До 28.12.2018 року
3.2.Здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням 

основних етапів зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.
Постійно

3.4. Інформацію щодо проведення ЗНО у 2019 році розміщувати на 
змінному стенді закладу.

Постійно
4. Класним керівникам 11-А, 11-Б класів Карповець О.Ф., Козак JI.M. 

провести батьківські збори та години спілкування, на яких розглянути питання 
про особливості зовнішнього незалежного оцінювання, реєстрації на пробне та 
сертифікаційне тестування у 2019 році.

До 28.12.2018 року
5.Учителям-предметникам:

5.1. Систематизувати матеріали з предметів по підготовці до ЗНО.
До 30.10.2018 року

5.2. Посилити роботу щодо підготовки учнів до зовнішнього 
тестування, відвівши 15 хвилин щоуроку та використовуючи різноманітні 
завдання, наближені до ЗНО.

Постійно
6. Практичному психологу Карповець О.Ф.:

6.1. Забезпечувати соціально-психологічний супровід готовності учнів
11-их класів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Постійно
6.2.Розробити рекомендації щодо психологічного налаштування та 

якісної підготовки випускників до ЗНО й оформити їх у вигляді буклетів.
До 28.12.2018 року



Додаток 1
до наказу від 22.10.2018 

^М ^Ш ро підсумки роботи закладу щодо 
організації і проведення ЗНО, результати 
навчання, здобутих на основі на основі 
повної загальної середньої 
освіти у 2018 році»

Інформація 
про результати участі випускників школи 

у зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року 
Упровадження зовнішнього незалежного оцінювання в освітню систему 

дає змогу реалізувати принцип «рівного доступу до якісної освіти», можливість 
побачити якість знань випускників, результати навчальної діяльності педагогів, 
а отже, виконує функцію одного з інструментів моніторингу стану шкільної 
освіти взагалі та якості освіченості випускників з основних предметів.

У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання проходило відповідно до 
нормативно-правових документів щодо строків і порядку проведення 
зовнішнього тестування, умов вступу до вищих навчальних закладів у 2019 
році.

З метою організації та проведення основних етапів зовнішнього 
незалежного оцінювання адміністрацією школи було вжито ряд заходів. 
Забезпечено широке інформування педагогічних працівників, батьків, 
громадськості щодо порядку реєстрації учасників тестування, графіка, правил і 
умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 
випускників. У січні 2018 року у закладі було проведено загальношкільні 
батьківські збори, години спілкування, на яких розглянуто питання про 
особливості зовнішнього незалежного оцінювання, визначення порогового 
балу, врахування результату ЗНО з української мови, математики або історії 
України та третього предмета за вибором, як ДПА для випускників 2018 року, 
реєстрації на пробне та сертифікаційне тестування.

У закладі створено змінний інформаційний стенд, на якому міститься 
інформація щодо графіка проведення тестування, особливостей проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання, технічних характеристик тестів, графіка 
реєстрації. Ці ж дані розміщені і на веб-сайті закладу у рубриці « готуємось до 
ЗНО». Випускники мають можливість доступу до мережі Інтернет.

У березні 2018 року всім бажаючим буде надана можливість психологічно 
адаптуватися до проведення незалежного оцінювання через участь у пробному 
тестуванні. Такою можливістю скористалися 34 учні, що становить 89% від 
загальної кількості випускників закладу. Участь у пробному тестуванні 
допомогла майбутнім абітурієнтам оцінити свій рівень знань і своєчасно 
скоригувати підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання.



У вересні 2018 року наказом по школі було призначено відповідального 
за формування комплектів реєстраційних документів ЗН 02019 (Разкевич I.A. 
заступник директора з навчально-виховної роботи).

У навчальному закладі на тестування із 38 учнів з української мови 
зареєструвались 38 випускників, з математики - 11 учні, з історії України - 32 
учнів, з біології -  21 учень, з англійської мови -  3 учні і з фізики тільки -  2 учні. 
Усім 38 випускникам результати зовнішнього незалежного оцінювання були 
зараховані як результати державної підсумкової атестації з української мови, 
математики чи історії України за освітній рівень повної загальної середньої 
освіти.

За результатами державної підсумкової атестації (відомості результатів 
державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої 
освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання № 10346, завантаженої із 
вкладки «Відомість результатів ДПА» сервісу «Заклади освіти» на офіційному 
веб-сайті УЦОЯО) з української мови у формі ЗНО наявний початковий рівень 
знань у 8 учнів (21%). А високо-достатній показник рівня знань учнів з 
предметів, які складалися у формі ЗНО, такий: українська мова (45%), 
математика (36%), історія України (44 %).

Результати ЗНО 2018 року за шкалою 1-12 балів (результати ДПА)

Назва
предмета

Усього
взяли

участ ь початковий  
(1-3 бали)

середній 
(4-6 балів)

достатній  
(7-9 балів)

високий 
(10-12 балів)

Українська 
мова та 
література

38 8 13 12 5

Математика 11 1 6 4 0

Історія України 32 0 18 9 5

Біології 21 1 11 7 2

Георгафія 7 0 6 1 0

Фізики 2 0 2 0 0

Англійської
мови

3 0 1 1 1

Отже, результати ЗНО 2018 року підтвердили об’єктивність оцінювання 
знань учнів педагогами, що свідчить про те, що із 3 учнів, які були 
претендентами на нагородження золотими та срібними медалями, підтвердили 
свої знання Логащук Вікторія та Власюк Софія і отримав атестат із відзнакою і 
отримали золоту та срібну медалі.
Заступник директора з НВР І.Разкевич


