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НАКАЗ

04.06. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 86

 Про державну підсумкову
 атестацію учнів 4 – их класів

                                                                                                                                                     
      Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 4 – их класів у системі
загальної освіти , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року
№1547, листа МОН №1/9 – 185 від 27 березня 2018 року  проведено ДПА в 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г
класах нашого навчального закладу.
      При підготовці до ДПА та її  проведенні дотримано вимог Положення та Рекомендацій
Міністерства освіти і науки України.
     Державна  підсумкова  атестація  проводилась  у  формі  підсумкових  контрольних  робіт  з
математики, української мови і літературного читання.
     Зміст  завдань  дібрано  педагогами   відповідно  до  державних  вимог  щодо   результатів
навчальних  досягнень,  визначених  Програмами  для  середньої  загальноосвітньої  школи.
Контрольні роботи  схвалені МК вчителів початкових класів, погоджені педагогічною радою і
затверджені директором закладу. Державна підсумкова атестація проводилась у письмовій формі
за традиційною методикою. Жодних зауважень до її  проведення не було.  116 учнів з’вилися
вчасно,забезпечено повну їх самостійність при написанні підсумкових контрольних робіт. 
     Атестація пройшла успішно, так як педагоги  Ковальчук Т.А., Горькава Г.Д, Камінська Н.О.,
Федорук Л.О.  на  належному рівні  сформували в  учнів  теоретичні  знання,  загальнонавчальні
уміння й навички, бажання  вчитися. 
     Контрольні роботи були перевірені вчасно. При оцінюванні педагоги керувались новими
нормативними документами  щодо  Критеріїв в оцінюванні знань, умінь і практичних навичок
учнів:  кожне  тестове  завдання  закритого  типу  оцінювалось  1  балом,  відкрите  завдання  і  на
встановлення послідовностей – по 2 бали, списаний текст і творче завдання – по 12 балів. 
    Четвертокласники в основному оволоділи алгоритмом письмового множення,  віднімання,
додавання  і  ділення  багатоцифрових  чисел  на  одноцифрове  число,  однак  припускаються
помилок  в обчисленнях виразів на множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове
число,  помиляються в розв’язуванні задач. Бездоганно володіють умінням обчислювати площу
квадрата,  прямокутника.  Понад  80%  учнів  уміють  порівнювати  іменовані  числа  з  різними
одиницями  вимірювання,  розуміють  зміст  дробу.  Найвищий  якісний  показник  навчальних
досягнень із математики в учнів 4-Б та 4-А класів ( вчителі Горькава Г.Д., Ковальчук Т. А.)
    Типові  помилки  із  математики:  виконання  дій  з  іменованими  числами,  неправильне
формулювання відповіді до задачі, заміна чисел через неуважність. Ділення круглих іменованих
чисел на кругле просте, одиниці вимірювання величин у задачах на рух і визначення порядку
виконання дій при обчисленні. 
     Дещо кращі в четвертокласників результати з української мови. Учні мають добре сформовані
практичні навички на вживання апострофа, написання не з дієсловами, м’якого знака, написання
префіксів роз-, без-, ненаголошених (е), (и). Понад 70% учнів 4-А кл., 4-Вкл. (вч. Ковальчук Т.
А., Камінська Н. О.) виконали контрольну роботу на достатньому і високому рівнях. Дещо нижчі
результати учнів 4-Гкл. (вч.Федорук Л. О.). Типові помилки з української мови:  перенос слів,
написання  прикметникових  закінчень  в  орудному  відмінку,  розділові  знаки  при  однорідних
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членах речення, не розкрита учнями тема твору – опису, виправлення буквених орфограм, заміна
слів  однорідними  членами  речення,  розкриття  теми  в  творчому  завданні.  Стосовно
літературного   читання.  Четвертокласники  оволоділи  на  належному  рівні  читацькими
навичками,  основами  аналізу  літературного  твору,  умінням  визначити  головну  думку
прочитаного. Дещо гірше справились із висловлюванням на письмі власної думки відповідно
змісту  прочитаного.  Типові  помилки  із  літературного  читання:  окремі  учні  не  змогли  дати
розгорнуту  обґрунтовану відповідь  на  запитання  до художнього тексту,  допустили  помилки
лексичного характеру, зокрема, повторення одних і тих же слів, вживання русизмів, уживання
слів у невластивому їм значенні, неправильне тлумачення фразеологізмів. Через неуважність і
повільний  темп  читання  мовчки  окремі  четвертокласники  неправильно  виконали  тестові
завдання.
    Результати проведення державної підсумкової атестації: 

Прізвище вчителя Клас К-
сть
учн.

Літературне
читання, укр.мова

Математика Якісн.
показн.

Висок Дост. Середн Висо
к

Дост. Середн %

1.  Ковальчук Т.А. 4-А 30 5 18 7 6 14 10 77%
67%

2.  Горькава Г. Д. 4-Б 28 7 15 6 7 13 8 78%
71%

3.  амінська Н.О. 4-В 29
6 12 10 8 11 9 62%

66%

4. Федорук Л. О. 4-Г 29
3 18 8 7 11 11 72%

66%
 
  Виходячи з вище зазначеного,

НАКАЗУЮ:

 1. Учителям четвертих  класів:
     1) проаналізувати результати ДПА на класних батьківських зборах  до 25 травня 2018р.; 
     2) посилити індивідуальну роботу з учнями, які мають середній рівень  знань  умінь і
практичних навичок; 
     3) рекомендувати батькам, чиї діти мають високі досягнення з математики, дати згоду на
переведення їх у математичний клас;
     4)  працювати  вчителям  української  мови  і  літератури,  математики   над  усуненням
прогалин  у  знаннях  учнів  через  чітку  організацію   індивідуальної  роботи   протягом
адаптаційного періоду в 5 класі; 
     5) практикувати використання сучасних методик навчання для подальшого поліпшення
інтересу учнів до вивчення української  мови, математики, літературного читання ( уроків-
проектів, уроків – екскурсій, уроків-практикумів, уроків- презентацій).

      2.   Заступнику директора з НВР А. А. Вознюк:
     1) обговорити рівень навчальних досягнень з ДПА в 4-их класах на  засіданні МК вчителів
початкових класів  та вчителів – предметників, які викладатимуть у  5-их класах; 
     2) продовжити роботу з надання практичної допомоги вчителям  з питання  впровадження
нового змісту навчання; 



    3)  узяти  під  особистий  контроль  дітей,  які  мають  суттєві  прогалини  в   знаннях  з
української мови, літературного читання та математики; 
    4) розглянути питання ДПА в початковій школі на нараді при директору;
    5) провести заміри навчальних досягнень учнів (  моніторингове дослідження) у вище
згаданих класах у наступному навчальному  році; 
    6) оформити і подати результати ДПА в четвертих класах у міське управління освіти.

        3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР А. А. Вознюк.

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук

З наказом ознайомлені:
_____________ _____________________                                                                                Р.А.Гусак
           (дата)                                              (підпис)

_____________  _____________________                                                                           Л.С.Дудчик
            (дата)                                              (підпис)

_____________ _____________________                                                                          А.М.Сметюх 
           (дата)                                              (підпис)

_____________  _____________________                                                                   А.П.Куліковська
            (дата)                                              (підпис)

_____________ _____________________                                                                       В.М.Шеремета
           (дата)                                              (підпис)
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