
 

 

 

УКРАЇНА  
МОКВИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ГІМНАЗІЯ – 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ» 

 

     Н А К А З             

                                                                                                            

29.05.2018                                            с. Моквин                                              №112 

 

Про результати державної 

підсумкової атестації учнів 

4-х класів 

 

 Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки  України від 30.12.2014 року №1547, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року за №157/26602, 

листа Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 № 1/9-66                       

«Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА 

у закладах загальної середньої освіти»,  від 27.03.2018 № 1/9-185 «Щодо 

проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої 

освіти в 2017/2018 навчальному році» з 15 травня по 22 травня  2018 року в 4-х 

класах було проведено державну підсумкову атестацію з української мови та 

математики. 

 На підставі довідки про результати державної підсумкової атестації учнів 

4-х класів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Взяти до уваги довідку про результати державної підсумкової атестації учнів 

4-х класів, що додається. 

 

2. Відзначити результативну роботу вчителів початкових класів               

Гребенець О.О. та Кравчук Т.М. з формування знань та практичних навичок 

учнів. 

 

3. Керівнику методичного об’єднання учителів початкових класів               

Ярмольчук О.Ф. на засіданні методичного об’єднання проаналізувати 

результати проведення державної підсумкової атестації в 4-х класах із метою 

вироблення конкретних шляхів уникнення розбіжностей у річному оцінюванні 

навчальних досягнень учнів. 

                                                                                                                 До 01.07.2018  



4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Бецько Р.І. 

 

 

 

 

Директор НВК                                       Ю.Гуменюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виконавець: заступник директора з 

навчально-виховної роботи      Р.Бецько 

 

З наказом ознайомлені:       О.Ярмольчук 

 

          О.Гребенець 

 

          Т.Кравчук 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Додаток    

                                                                           до наказу Моквинського навчально- 

                                                                     виховного комплексу «Гімназія -  

                                                                      загальноосвітня школа І ступеня» 

                                                                           29.05.2018 №112        

                                             

                                                                                

Довідка  

про результати проведення державної підсумкової атестації в 4-х класах 

 

Відповідно до Орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань для 

проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) 

у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році згідно листа 

Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2018 року № 1/9-185 із                

15 травня по 22 травня  2018 року в 4-х класах було проведено державну 

підсумкову атестацію з української мови та математики. 

Порядок проведення державної підсумкової атестації та добір матеріалів 

для її проведення чітко відповідав рекомендаціям Міністерства освіти і науки  

України. 

Вчасно був затверджений розклад проведення державної атестації учнів 

4-х класів та склад атестаційних комісій. 

 Завдання для підсумкових контрольних робіт укладено учителями 4-х 

класів та схвалені методичним об’єднанням учителів  початкових класів 

закладу освіти. Зміст завдань укладено  відповідно до державних вимог щодо 

рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними 

програмами для 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти.  

Державною підсумковою атестацією було охоплено 24 учні 4-А класу та 

23 учні 4-Б класу. Звільнених за станом здоров’я учнів немає. 

Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти підсумкова 

контрольна робота з української мови була інтегрованою та спрямованою  на 

перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. 

Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, 

уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою 

літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, 

навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову 

зв’язного висловлювання формулювалися на основі єдиного художнього або 

науково-художнього тексту. 

Державна підсумкова атестація з математики проводилась у вигляді 

контрольної роботи, сформованої з тестових завдань (відкритого і закритого 

типу), серед яких - одна задача на три дії та одне завдання з геометричним 

матеріалом. 

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до 

«Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за                        

№ 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/


досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 21.08.2013 № 1222»). 

 За результатами державної підсумкової атестації з української мови: 

-  у 4-А  класі (вчитель Кравчук Т.М.): 4 (16,7%) учнів мають високий 

рівень навчальних досягнень, 14 (58,5%) учнів – достатній рівень, 6 (25%)  

учнів – середній рівень навчальних досягнень. 

- у 4-Б класі (вчитель Гребенець О.О.): 8 (35%) учнів мають високий рівень 

навчальних досягнень, 8 (35%) учнів – достатній рівень, 7 (30%) учнів – 

середній рівень навчальних досягнень. 

За результатами державної підсумкової атестації з математики: 

- у 4-А класі (вчитель Кравчук Т.М.): 10 (42%) учнів мають високий рівень 

навчальних досягнень; по 7 (29%) учнів – достатній та середній рівень 

навчальних досягнень; 

- у 4-Б класі (вчитель Гребенець О.О.): 4 (17%) учнів мають високий рівень 

навчальних досягнень, 13 (57%) – достатній рівень та 6 (26%) – середній рівень 

навчальних досягнень. 

Проаналізувавши результати державної підсумкової атестації та 

результати річного оцінювання з української мови у 4-А класі, слід зазначити  

4% невідповідність якісного показника між результатами державної 

підсумкової атестації  та річним оцінюванням знань. Простежується зменшення  

високого   рівня у порівнянні з річними оцінками (на 1 учня), збільшення 

достатнього рівня (на 2 учні) та зменшення середнього рівня навчальних 

досягнень (на 1 учня). У 4-Б класі також спостерігається 14% невідповідність 

якісного показника між результатами державної підсумкової атестації  та 

річним оцінюванням знань. Зменшився високий рівень навчальних досягнень 

(на 1 учня), збільшився достатній рівень (на 4 учні) та зменшився середній 

рівень навчальних досягнень (на 3 учні). 

Якісний  показник результатів навчальних досягнень за державну 

підсумкову атестацію з математики у 4-А класі становить 71%  проти 58% за 

річне оцінювання, розбіжність становить 13%.  Збільшився високий та знизився 

середній рівень (по 3 учні), достатній рівень навчальних досягнень залишився 

без змін. У 4-Б класі якісний показник має розбіжність між результатами 

державної підсумкової атестації та річним оцінюванням на 18%. Високий 

рівень навчальних досягнень зменшився (на 5 учнів) у порівнянні із річним 

оцінюванням, достатній - збільшився (на 9 учнів) середній – зменшився (на 4 

учні). 

При виконанні завдань державної підсумкової атестації учні допустили 

помилки: з української мови – при самостійному складанні зв’язного 

висловлювання, перебудові розповідного речення на питальне, граматичні 

помилки при списуванні тексту, при визначенні головної думки твору; з 

математики – при розв’язуванні задач геометричного змісту, перетворенні 

іменованих чисел, встановленні порядку арифметичних дій. 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи                                           Р.Бецько 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/52077/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/

