
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА 

У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

 

НАКАЗ 

 

07.06.2016    м. Дніпропетровськ    № 129 

 

 

Про підсумки навчально - виховної роботи  

та проведення державної 

підсумкової атестації в загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 30.11.2014 № 

1547 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 14.02.2015 за № 157/26602, від 16.09.2015 № 

940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у 

системі  загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» (зі змінами), 

від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення у 2016 році зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти ( зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 20.10.2015 за № 1270/27715, від 08.02.2016 № 94 «Про 

затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової 

атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 

навчальному році», від 16.03.2015 № 300 «Про затвердження Порядку 

визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31.03.2015 за №359/26804, 

листами Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про 

структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів», від 16.02.2016 № 2/2-14-264-16 «Про проведення 

державної підсумкової атестації з української мови у 2015/2016 навчальному 

році для учнів 11-х класів, які прибули з-за кордону і почали вивчати 

українську мову в поточному навчальному році», розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 09.02.2016 № Р-43/0/3-16 «Про організаційні заходи 

щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, наказом 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 25.02.2016 № 135/0/212-

16 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх 

навчальних закладах Дніпропетровської області у 2015/2016 навчальному 

році», наказів департаменту освіти Дніпропетровської обласної державної 
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адміністрації від 25.02.2016 № 135/0/212-16 ( зі змінами від 22.03.2016 № 

187/0/212-16), наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської 

ради від 21.03.2016 № 91 «Про проведення державної підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпропетровська у 2015/2016 

навчальному році» в навчальних закладах району проведена державна 

підсумкова атестація у 4-х, 9-х та 11-х класах. 
За результатами контролю з питань підготовки до організації та 

проведення ДПА в школах встановлено, що керівниками загальноосвітніх 

закладів були видані накази по школі щодо порядку закінчення навчального 

року та проведення державної підсумкової атестації, про затвердження 

відповідальних за оформлення документів про освіту, про створення комісій з 

перевірки виставлення оцінок у додатки про освіту та інші. Наявні у закладах 

рішення педрад щодо визначення учнів-претендентів на нагородження 

медалями ( кінець 10 класу , за І семестр 11 класу) , в школах оформлені стенди 

«Державна підсумкова атестація». Відповідно до вимог оформлені матеріали 

для проведення атестації.  

За станом здоров’я (на підставі медичних довідок, заяв батьків ) звільнені 

від атестації 4 учня 9-х класів( СЗШ№№42, 57, 64, 116) та 1 учень 11 класів в 

СЗШ№26. Підставою для звільнення від атестації є рішення педагогічних рад 

закладів , на основі яких видані накази керівників загальноосвітніх закладів .  

Учні 9-х класів проходили атестацію з трьох предметів: українська мова , 

математика, предмет за вибором ( українська література, історія України, 

англійська мова, біологія, правознавство, зарубіжна література, географія, 

російська мова). 

618 учнів 11-х класів проходили атестацію з трьох предметів: українська 

мова (у формі ЗНО), математика або історія України ( у формі ЗНО), іноземна 

мова. 

Загальні показники якості знань учнів 11-х класів ЗНЗ району: 

 українська мова - 65% , відповідає високому рівню навчальних 

досягнень; 

 математика – 49%, відповідає достатньому рівню; 

 історія України – 40%, відповідає середньому рівню; 

 англійська мова – 74%, відповідає високому рівню (додаток). 

В 9 класах навчальних закладів району навчалося 1016 учнів . Звільнено 

від ДПА-4, 1 учениці НВК№57 були змінені терміни ДПА.  

Результати ДПА в 9 класах показали певний рівень навчальних досягнень 

учнів. Відмічається високий рівень якості знань учнів, що складали ДПА з 

української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, української 

мови , історії України, правознавства, російської мови, біології , достатній 

рівень навчальних досягнень з математики та середній рівень з географії 

(додаток). 

10 випускників ЗНЗ району №№ 55, 57, 64, 114, 131, 134 були нагороджені 

Золотими медалями та 11 учнів Срібними медалями в ЗНЗ№№ 8, 26, 55, 57, 114, 

131, 134, 142, ФЕЛ. 
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Відповідно до підсумкових наказів загальноосвітніх навчальних закладів 4 

учні пройшли ДПА екстерном, з них 3 випускників СЗШ№8, НВК№57, 

СЗШ№86 отримали атестати про повну загальну середню освіту та один учень 

СЗШ№133 отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту. 

За результатами 2015/2016 н.р. з 10733 учнів 2-11-х класів : 

 8% учнів засвоїли навчальні програми на високому рівні; 

 42% учнів засвоїли програми на достатньому рівні; 

 49% учнів на середньому рівні; 

 1% учнів на низькому рівні (ЗНЗ№№ 8, 18, 26, 42, 55, 57, 114, 133, 

134, 142). 

Середній показник кількості учнів (%), які мають результати навчальних 

досягнень лише на високому і достатньому рівнях за результатами навчального 

року в навчальних закладах району складає 50% та відповідає достатньому 

рівню (додаток). Показник нижчий від загального показника по району мають 

учнів ЗНЗ№№ 8, 26, 44, 56, 64, 68, 86, 115, 117, 133, 142. На підставі 

вищевказаного  

НАКАЗУЮ: 

1. Прийняти до уваги аналітичну довідку ( додається). 

2. Відзначити належний рівень організації та проведення державної 

підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах району . 

3. Керівникам загальноосвітніх закладів : 

3.1. На засіданні педагогічної ради закладу обговорити , проаналізувати 

підсумки державної підсумкової атестації 4-х, 9-х, 11-х класів у 2015-

2016н.р., спланувати заходи щодо покращення викладання навчальних 

предметів.  

3.2. Провести перевірку заповнення шкільної документації класними 

керівниками випускних класів.  

3.3. Залучати учнів до активної діяльності під час формування нових 

знань, забезпечувати належний методичний рівень викладання, 

застосовувати ефективні форми та методи розвитку творчих 

здібностей, сприяти формуванню в учнів умінь аналізу, порівняння та 

узагальнення навчального матеріалу.(постійно) 

3.4. Застосовувати проектні технології, завдання на розвиток 

критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання та технології 

евристичного навчання, при викладанні матеріалу спиратися на 

життєвий досвід учнів, теоретичний матеріал пов’язувати з його 

практичним застосуванням. (постійно) 

3.5. Спрямувати навчально-виховний процес, повсякденну освітньо-

педагогічну діяльність на покращення рівня навчальних досягнень 

учнів школи.  
4. Відзначити управлінську діяльність директорів: 

4.1.  СЗШ№42 (Гожа Л.В.), СЗШ№43 (Каштанова О.В.), НВК№57 
(Кордіна Т.І.), НВК№131 (Кізіль О.М.), СШ№134 (Кульбач Л.М.), 
ССЗШ№142 (Хмеленко Л.В.), ФЕЛ (Новохатна Д.А.) щодо здійснення 
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дієвого контролю за виконанням навчальних планів і програм, рівнем 
навчальних досягнень учнів 2-11-х класів у 2015/2016 н.р. . 

4.2. Кордіної Т.І. (НВК№57), Новохатної Д.А. (ФЕЛ) щодо належного 
рівня підготовки вчителями випускників 11-х класів, які 
продемонстрували та підтвердили високий рівень якості знань за 
результатам ДПА (ЗНО) з української мови, математики та історії 
України разом. 

4.3. Щодо належного рівня підготовки вчителями випускників 11-х 
класів, які продемонстрували та підтвердили високий рівень якості 
знань за результатам ДПА (ЗНО) з двох предметів: 
4.3.1. Кульбач Л.М. (СШ№134), Хмеленко Л.В. ( ССЗШ№142) – 

українська мова та математика; 
4.3.2. Корж С.О. (СЗШ№26), Кізіль О.М. (НВК№131) – українська 

мова та історія України. 
4.4. НВК№57 (Кордіна Т.І.), СШ№134 (Кульбач Л.М.) щодо високого 

рівня об’єктивності оцінювання вчителями української мови та 
математики навчальних досягнень учнів. 

4.5. СЗШ№8 (Казимирова В.В.), СШ№55 (Калугіна Л.П.), НВК№57 
(Кордіна Т.І.), СЗШ№64 (Бичкова Т.І.), СШ№134 (Кульбач Л.М.), 
ССЗШ№142 (Хмеленко Л.В.), ФЕЛ (Новохатна Д.А.) щодо 
об’єктивності педагогічних колективів у визначенні претендентів на 
нагородження золотими та срібними медалями. 

5. Вказати на недостатній управлінський контроль з боку керівників, 

врахувати вищезазначені зауваження та вжити заходів щодо недопущення 

їх у подальшій роботі директорам шкіл: 
5.1.  СЗШ№116 (Яремко О.М.) щодо низького рівня підготовки 

вчителями випускників 11-х класів, які продемонстрували та 
підтвердили початковий рівень якості знань за результатам ДПА 
(ЗНО) з української мови, математики та історії України разом. 

5.2. Щодо неналежного рівня підготовки вчителями випускників 11-х 
класів, які продемонстрували початковий рівень якості знань за 
результатам ДПА (ЗНО) з двох предметів: 

5.2.1. СЗШ№64 (Бичкова Т.П.), СЗШ№117 (Герасименко В.І) - 

українська мова та історія України; 

5.2.2. СЗШ№114 (Рогожа І.В.), СШ№115 (Гребенюк В.О.), СЗШ№133 

(Огар О.І.) – історія України та математика. 
5.3. СШ№115 (Гребенюк В.О.), НВК№131 (Кізіль О.М.), ССЗШ№142 

(Хмеленко Л.В.) щодо необ’єктивності ( високий рівень розбіжності ) 
оцінювання вчителями української мови , математики та історії 
України навчальних досягнень учнів 11-х класів. 

5.4. Щодо необ’єктивності ( високий рівень розбіжності ) оцінювання 

вчителями навчальних досягнень учнів 11-х класів з двох предметів: 

5.4.1. СЗШ№8 (Казимирова В.В.)-українська мова та математика; 

5.4.2. СЗШ№ 43 (Каштанова О.В.), СШ№55 (Калугіна Л.П.), СЗШ№64 

(Бичкова Т.П.)-українська мова та історія України; 

5.4.3. СЗШ№18 (Джоболда Л.В.), СЗШ№42 (Гожа Л.В.), СЗШ№56 

(Рябошапка О.І.), СЗШ№114 (Рогожа І.В.), СЗШ№116 (Яремко 
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О.М.), СЗШ№117 (Герасименко В.І.) – математика та історія 

України. 
5.5. СЗШ№26 (Корж С.О.) - другий навчальний рік поспіль та СЗШ№43 

(Каштанова О.В.), СЗШ№114 (Рогожа І.В.), НВК№131 (Кізіль О.М.) 
щодо необ’єктивності педагогічних колективів у визначенні 
претендентів на нагородження золотими та срібними медалями. 

6. Заступникам директорів з НВР вжити заходів: 

6.1. Щодо здійснення тематичного контролю і контролю за станом 

викладання варіативної частини навчальних планів.  
6.2. Щодо недопущення вчителями суб'єктивізму і формалізму у 

перевірці та оцінюванні знань учнів, виставляючи оцінки лише за 

наявний рівень знань, умінь та навичок, а не за інерцією, зважаючи на 

попередні успіхи або невдачі. 

6.3. Щодо недопущення хаотичності у виставленні оцінок заради 

оцінок, не вмотивованості їх чи орієнтування на середній бал. 

6.4. Щодо дотримання єдності вимог до оцінювання знань учнів, єдиних 

розумних норм оцінок з кожного предмета, подолання крайнощів в 

оцінюванні — надмірної вимогливості або поблажливості. 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу освіти Полішко О.М. 

Начальник відділу освіти  

районної у місті ради      Л.О.Темченко 
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Довідка 

до наказу відділу освіти 

районної у місті ради 

від 07.06.2016 №129 

Про результати навчально- виховної роботи в навчальних закладах району 

та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх 

навчальних закладах району у 2015/2016 н.р. 

На виконання плану роботи відділу освіти на 2016 рік щодо дотримання в 

навчальних закладах району законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», з метою здійснення контролю за станом виконання 

навчальних планів та програм в загальноосвітніх навчальних закладах району, 

відділом освіти проведений аналіз: 

 навчальних досягнень учнів за підсумками  2015/2016 н.р. ; 

 навчальних досягнень учнів за підсумками проведення ДПА. 

Результати навчальних досягнень учнів за результатами річного 

оцінювання 

На кінець ІІ семестру 2015/2016 н.р. у загальноосвітніх навчальних 

підлягали оцінюванню навчальних досягнень 10733 учнів 2-11-х класів 

(додаток).  

Аналіз результатів навчальних досягнень засвідчив, що кількість учнів, які 

засвоїли навчальні програми на високому рівні складає 904 (8%) учнів , на 

достатньому рівні – 4462 (42%) учнів, на середньому рівні – 5215 (49%) учнів та 

на низькому рівні – 148 (1%) учнів. Також треба зазначити , що за підсумками 

річного оцінювання 4 учня шкіл району не атестовані з об’єктивних причин 

(ЗНЗ№№ 55, 56, 64, 142). 

Загальний показник відсотку учнів 2-11 класів ЗНЗ району, які за 

результатами навчальних досягнень мають лише високий та достатній рівні 

знань становить 50 % (якість знань).  

Вищий за показник якості знань району мають учні СЗШ№ 42 (60%), 

СЗШ№43 (53%), НВК№57 (62%), СЗШ№116 (52%), НВК№131 (62%) , 

СШ№134 (52%), ФЕЛ (59%). Увагу навчальних закладів звернено на те, що 

найнижчі показники успішності в СЗШ№56 (38%), СЗШ№64 (40%). 

Високий рівень навчальних досягнень мають 8% учнів від загальної к-ті 

учнів 2-11-х класів в ЗНЗ району. Вищий за середній показник по району мають 

учні НВК№57 (13% учнів), СЗШ№42 та СШ№55 (12%), СЗШ№68 (11%), 

СЗШ№№ 114, 134 та НВК№131 (10%), СШ№44 (9%), СЗШ№116 (9%). Заклади 

в яких к-ть учнів, які показали високий рівень навчальних досягнень, менше 

ніж середній показник по району- СЗШ№18 (2%), ФЕЛ (2%), СЗШ№133 (5%). 

Достатній рівень навчальних досягнень мають 42% учнів від загальної 

кількості учнів 2-11-х класів в ЗНЗ району. Вищий за середній показник по 

району мають учні ФЕЛ (57%), НВК№131 (52%), НВК№57 (49%), СЗШ№42 

(48%),СЗШ№18 (47%), СЗШ№43 (46%). Серед учнів, які показали достатній 
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рівень навчальних досягнень, менше ніж середній показник по району, учні 

СЗШ№68 (31%), СЗШ№56 (32%), СЗШ№86 (33%), СШ№115 (33%). 

Середній показник відсотку учнів 2-11 класів, які за результатами 

навчальних досягнень мають середній рівень знань, становить 49 % . Найкращі 

показники в НВК№57 (34%) , НВК№131 (38%) та СЗШ№42 (38%). Вищий за 

середній показник мають учні шкіл № 56 (61%) та №№64, 86, 115 (по 59% від 

загальної кількості учнів).  

Середній показник відсотку учнів, які мають низький рівень знань, 

становить 1%. Нажаль, вищий за середній показник мають ЗНЗ№№8, 18, 26, 42, 

55, 57, 114, 133, 142. 

Але разом з тим, відповідно до статистичних даних, наданих закладами 

освіти району, треба зазначити, що учні 2-4 класів району показують високий 

рівень навчальних досягнень (69,5%), 5-9-х та 10-11-х класів – середній рівень 

(38,5% та 38,4% відповідно). 

У 2015/2016 н.р. маємо такі результати:  

 найкращі показники успішності учнів у 2-4 – х класах , що засвоїли 

навчальні програми на високому та достатньому рівнях в НВК№57 

(89,8%), НВК№131 (80,7%), СШ№55 (77,3%). Найменший показник 

в СЗШ№56 (52,9%); 

 найкращі показники успішності учнів у 5-9 – х класах , що засвоїли 

навчальні програми на високому та достатньому рівнях в НВК№131 

(54% - високий рівень), ФЕЛ (53,6%- високий рівень). Найгірший 

показник, що знаходиться в межах початкового рівня засвоєння 

навчальних досягнень в СШ№115 (22,9%), СЗШ№68 (23,4%), 

СЗШ№86 (29,2%), СЗШ№8 (29,8%), СЗШ№117 (29,9%). 

 найкращі показники успішності учнів у 10-11 – х класах (високий 

рівень результатів навчальних досягнень лише на достатньому та 

високому рівні) мають учні ФЕЛ (65%) та СЗШ№42 (52,6%). 

Найменший показник , що знаходиться в межах початкового рівня 

засвоєння навчальних досягнень в СЗШ№86 (11,1%), СЗШ№117 

(16%), СЗШ№133 (20,4%), СЗШ№56 (25,6%), СШ№55 (25,9%). 

Таким чином найвищий відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на 

високому та достатньому рівнях 2015/2016 н.р. мають такі заклади:  

 серед гімназій - НВК№57 та НВК№131 (62%, високий рівень); 

 серед спеціалізованих шкіл - СШ№134 (52%, високий рівень); 

 серед загальноосвітніх шкіл – СЗШ№42 (60%, високий рівень), 

СЗШ№43 та СЗШ№116 (52%, високий рівень). 

Аналіз результатів державної підсумкової атестації в школах району 

У всіх перевірених навчальних закладах (СЗШ№18, 56, 68, 115, 116, 133, 

НВК№57) порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року в 

цілому відповідає чинним вимогам. Закладами освіти видано накази з питань 

організованого закінчення навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації, створено куточки ДПА та ЗНО. На стендах розміщено 

нормативно-правову базу, графіки проведення ДПА, консультацій. 
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Згідно з річним планом роботи проводилися педагогічні ради в усіх 

школах. Їх тематика охоплювала основні питання навчально-виховного 

процесу, значна їх частина стосується процедури закінчення навчального року. 

Під час відвідування зазначених закладів встановлено, що в усіх навчальних 

закладах державна підсумкова атестація пройшла з дотриманням нормативних 

вимог. У закладах наявні розклад проведення ДПА, затверджений директором 

школи та погоджений начальником відділу освіти; склад атестаційної комісії; 

заяви учнів щодо вибору предметів для ДПА з відповідною датою, особистим 

підписом учня та візою директора; списки учнів, які допущені до ДПА; бланки 

протоколів ДПА; матеріали для проведення ДПА; оформлені інформаційні 

стенди «Готуємося до державної підсумкової атестації».  

За станом здоров’я (на підставі медичних довідок, заяв батьків ) звільнені 

від атестації 4 учня 9-х класів ( СЗШ№№42, 57, 64, 116) та 1 учень 11 класів в 

СЗШ№26. Підставою для звільнення від атестації є рішення педагогічних рад 

закладів , на основі яких видані накази керівників загальноосвітніх закладів . 1 

учениці НВК№57 були змінені терміни ДПА з поважних причин. 

В навчальних закладах району навчалося 1016 учнів 9-х класів. Учні 9-х 

класів проходили атестацію з трьох предметів: українська мова (усі учні 9-х 

класів) , математика (усі учні 9-х класів), предмети за вибором: 

 українська література (3% від загальної кількості учнів 9-х класів);  

 історія України (19%);  

 англійська мова (35%);  

 біологія (17%);  

 правознавство (5%);  

 зарубіжна література (9%);  

 географія (5%);  

 російська мова (4%). 

Результати ДПА в 9 класах показали певний рівень навчальних досягнень 

учнів (додаток).  

Відмічається високий рівень якості знань учнів, що складали ДПА з 

української літератури (94%), зарубіжної літератури (76%), англійської мови 

(76%), української мови (68%), історії України (65%), правознавства (63%), 

російської мови (60%), біології (51%) , достатній рівень навчальних досягнень з 

математики (50%) та середній рівень з географії (40%). 

Разом з тим, треба звернути увагу керівників на об’єктивність оцінювання 

навчальних досягнень учнів. Маємо загальну розбіжність за результатами 

річного оцінювання навчальних досягнень учнів та результатами ДПА на 

початковому та середньому рівні з української літератури ( 16% в бік 

підвищення результатів), правознавства (10% в бік підвищення результатів), 

зарубіжної літератури (7% в бік підвищення результатів) та російської мови 

(7% в бік підвищення результатів). 

Проведемо аналіз результатів ДПА та річних оцінок учнів з української 

мови та математики. В загалі по району маємо : 

 з української мови - збільшення високого рівня навчальних досягнень 

учнів на 7% та зменшення достатнього рівня на 5%, що відповідає 
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достатньому рівню об’єктивності оцінювання навчальних досягнень 

учнів. Загальний показник розбіжності показника якості знань за 

результатами ДПА та річного оцінювання складає 1%, що свідчить про 

високий рівень об’єктивності оцінювання; 

 з математики – збільшення високого рівня на 4% та зменшення 

середнього рівня на 5%, що також відповідає достатньому рівню 

об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів. Загальний 

показник розбіжності показника якості знань за результатами ДПА та 

річного оцінювання з математики складає 5%, що свідчить про достатній 

рівень об’єктивності оцінювання. 

Загальний відсоток учнів, які мають результати навчальних досягнень по 

ДПА з української мови лише на достатньому та високому рівні складає 68%. 

Вищі за загальний показник по району продемонстрували учні ЗНЗ№№ 57, 115, 

ФЕЛ, 131, 44, 43, 42, 134, 142. Найменші показники якості знань по району 

мають учні СЗШ№64 (45%), СЗШ№117 (45%) та СЗШ№8 (44%), але 

знаходяться на достатньому рівні.  

Розбіжність оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами ДПА 

та річного оцінювання з української мови вказує на певну об’єктивність 

оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів. Таким чином, 

об’єктивність оцінювання: 

 на початковому рівні (бали по ДПА вищі за річні) в СЗШ№18 

(23%),СЗШ№56 (18%);  

 на початковому рівні (бали по ДПА нижчі за річні) в СШ№55 (22%); 

ССЗШ№142 (14%); 

 на середньому рівні (бали по ДПА вищі за річні) в СЗШ№ 42 (10%), 

СЗШ№43 (9%), СЗШ№64 (9%), СШ№44 (7%), СЗШ№133 (7%); 

 на середньому рівні (бали по ДПА нижчі за річні) в СЗШ№8 (9%), 

СЗШ№26 (10%). 

Треба відзначити високий рівень об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень учнів вчителями української мови в НВК№57, СЗШ№68, СЗШ№86, 

СШ№115, СЗШ№116, СЗШ№117, НВК№131, СШ№134. 

Загальний показник відсотку учнів, які мають результати навчальних 

досягнень по ДПА з математики лише на достатньому та високому рівні 

складає 50%. Вищі за загальний показник продемонстрували учні ЗНЗ№№ 131, 

134, 55, 115, 57, ФЕЛ, 42. Найменші показники якості знань по району мають 

учні СЗШ№43 (30%), СЗШ№114 (28%) , що відповідає початковому рівню.  

У порівнянні з річними оцінками учнів виникла розбіжність оцінювання 

навчальних досягнень учнів за результатами ДПА та річного оцінювання з 

математики (загальний показник 5%) , що свідчить про об’єктивність 

оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів. Аналіз об’єктивності 

оцінювання вказує на: 

 початковий рівень (бали по ДПА вищі за річні) в СЗШ№42 

(35%),СШ№55 (25%), СЗШ№117 (18%),СЗШ№68 (13%), ФЕЛ (13%);  
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 на середній рівень (бали по ДПА вищі за річні) в СЗШ№ 64 (6%), 

СЗШ№114 (6%), СШ№134(6%), ССЗШ№142 (6%); 

 на середній рівень (бали по ДПА нижчі за річні) в СЗШ№116 (8%). 

Треба відзначити високий рівень об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень учнів 9-х класів вчителями математики в СЗШ№8, СЗШ№18, 

СЗШ№26, СЗШ№43, СЗШ№56, СШ№115, НВК№131, про що свідчать 

результати ДПА. 

 Велика розбіжність між якісним показником ДПА та річного оцінювання 

відзначається в : 

 СЗШ№8 (11% у бік заниження оцінок) з історії України; 

 СЗШ№64 (12% у бік завищення оцінок) з біології; 

 СЗШ№114 (11% у бік заниження оцінок) з біології; 

 СЗШ№43 ( 17% у бік завищення оцінок) з правознавства; 

 СШ№44 (18% у бік завищення оцінок) із зарубіжної літератури; 

 СЗШ№117 (14% у бік завищення оцінок) з географії; 

 ССЗШ№142 (21% у бік заниження оцінок) з географії; 

 СЗШ№18 ( 18% у бік завищення оцінок) з російської мови. 

618 учнів 11-х класів проходили атестацію з трьох предметів: українська 

мова , математика або історія України , іноземна мова. 

Особливістю проведення ДПА в поточному навчальному році було те, що 

ДПА з української мови , математики та історії України проводилось у формі 

ЗНО, тому оцінювання вирізнялося найбільшим ступенем об’єктивності. 

99% випускників 2015/2016 н.р. здавали ДПА з української мови, 52% з 

історії України, 47% з математики. За підсумками цього року маємо такі 

результати якості знань учнів 11-х класів по району: 

 українська мова - 65%, відповідає високому рівню навчальних 

досягнень; 

 математика – 49%, відповідає достатньому рівню; 

 історія України – 40%, відповідає середньому рівню; 

 англійська мова – 74%, відповідає високому рівню. 

Загальний середній бал випускників по району з української мови - 6,9, з 

математики-6, з історії України-6,2. 

На високому рівні склали ДПА з української мови 22% випускників, на 

достатньому – 43%, на середньому – 23%, на початковому – 11%. Треба 

відзначити, що відсутні оцінки початкового рівня у випускників СЗШ№43, 

НВК№57 та ФЕЛ.  

Найбільша кількість випускників, які склали ДПА на високому рівні, у 

НВК№57 (51 %) , ФЕЛ (48%), СЗШ№8 (29%). Немає таких випускників в 

СЗШ№116.  

Усього учнів з високим рівнем знань по району - 134, з них найвищий бал 

«12» отримали – 14 випускників : 

 СЗШ№26 (Шапка Павло, вчитель Білоус О.Б.); 

 СЗШ№43 (Фрейвальд Семен, вчитель Авдєєнко В.О.); 
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 НВК№57 (Багно Маргарита, Пугач Світлана-вчитель Желізняк С.А., 

Пономарьова Вікторія-вчитель Сідлецька В.А.); 

 СЗШ№64 (Черечеча Ірина, вчитель Веремієнко Н.Г.); 

 НВК№131 (Субботіна Ксенія, Субота Катерина-вчитель Карпенко 

Л.А.); 

 СШ№134 (Самодум Дар’я, вчитель Чернишова С.В.); 

 ССЗШ№142 (Кучер Дарина, вчитель Біліченко С.П.); 

 ФЕЛ (Кучинський Кирило-вчитель Хоменко О.М., Іванченко Яна, 

Міщенко Максим, Чернова Анастасія-вчитель Мар’їна О.В.). 

 Найбільший показник достатнього рівня в ССЗШ№142 (61%), НВК№131 

(60%), СШ№134 (54%), СЗШ№42 (53%), СЗШ№43 (50%), СШ№44 (50%), а 

найменше таких випускників в СЗШ№117 (24%), СЗШ№116 (20%), СЗШ№64 

(18%). 

Звертаємо увагу , що у СЗШ№116 - 40% учнів мають початковий рівень 

знань, у СЗШ№64 та СЗШ№117 по 32%, у СЗШ№114 - 29% таких учнів, у 

СЗШ№133 – 23%. А найгіршою є ситуація у СЗШ№56 , де 44 % випускників 

мають бали початкового рівня, причому 1 учень цього закладу та 1 учень 

СЗШ№116 отримали мінімальні бали з української мови (одиницю). 

Щодо середнього балу за результатами ДПА з української мови, то жоден 

заклад не має високого рівня в цьому показнику, усі школи мають достатній та 

середній рівень.  

Найвищий середній бал з української мови мають випускники ФЕЛ (9,4), 

НВК№57 (9,1), НВК№131 (8,3), СЗШ№43 (8,1), СЗШ№8 (7,7), СЗШ№26 (7,7), 

СШ№134 (7,6), ССЗШ№142 (7,5), СЗШ№42 (7,5). 

Відповідно найкращі показники якості знань продемонстрували 

випускники ФЕЛ (97%), НВК№131 (86%), НВК№57 (86%), СЗШ№43 (75%), 

ССЗШ№142 (75%), СШ№134 (73%), СЗШ№8 (71%). Також високий рівень 

якості знань у випускників СЗШ№26 (70%), СЗШ№42 (68%), СШ№44 (56%), 

СЗШ№114 (54%) та СШ№115 (51%). 

Найнижчий середній бал в учнів СЗШ№64 (5,4), СЗШ№117 (5,3), 

СЗШ№116 (4,4). Як результати маємо низький рівень навчальних досягнень 

учнів ( якість знань) за результатами ДПА (ЗНО) з української мови в 

СЗШ№117 (28%), СЗШ№64 (27%) та СЗШ№116 (20%). 

Відділом освіти проведений порівняльний аналіз результатів ДПА (ЗНО) 

випускників 11-х класів у 2015 та 2016 роках, здійснений на основі підсумків 

ДПА випускників 18 ЗНЗ ( окрім СЗШ№64, СЗШ№68, СЗШ№86). Взагалі по 

району відбулися позитивні зміни, що говорить про проведену певну роботу 

адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів. 

Маємо суттєве збільшення: 

 високого рівня навчальних досягнень з 12% (2015 р.) до 22% (2016 р.); 

 достатнього рівня навчальних досягнень з 33% (2015 р.) до 43% (2016 

р.).  

Разом з тим відбулось зниження: 

 середнього рівня з 39% (2015 р.) до 23% (2016 р.); 

 початкового рівня з 13% (2015 р.) до 11 % (2016 р.). 
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Відповідно відбулось покращення загального показника якості знань учнів 

з української мови з 45% (у 2015 р.) до 65% ( у 2016 р.), що відповідає високому 

рівню.   

Високий рівень якості знань з української мови у 2016 році підтвердили 

випускники в СЗШ№8 ( з 42% у 2015 році до 71% у 2016 році), СЗШ№26 (з 

39% до 70%), СЗШ№42 ( з 11% до 68%), СЗШ№43 (з 52% до 75%), СШ№44 (з 

41% до 56%), НВК№57 (з 67% до 86%), СШ№115 ( з 34% до 51%), НВК№131 (з 

56% до 86%), ССЗШ№142 ( з 34% до 75%).  

Разом з тим у СШ№55 цей показник знизився з 48% у 2015 році до 41% у 

2016 році, а в СЗШ№116 з 23% у 2015 році до 20% у 2016 році ( відповідає 

початковому рівню якості знань учнів). 

47% від загальної кількості випускників 2016 року здавали ДПА з 

математики у формі ЗНО. На високому рівні склали ДПА з математики лише 

12%  випускників, на достатньому – 37%, на середньому – 40%, на початковому 

– 11%.  Треба відзначити, що відсутні оцінки початкового рівня у випускників 

СЗШ№26, СЗШ№42, СЗШ№56, НВК№57, НВК№131, СШ№134, ССЗШ№142 

та ФЕЛ.  

Найбільша кількість випускників, які склали ДПА на високому рівні, у 

НВК№57 (36 %) , ФЕЛ (25%), СШ№134 (18%). Немає таких випускників в 

СЗШ№18, СЗШ№26, СШ№55, СЗШ№56, СЗШ№114, СШ№115, СЗШ№116, 

СЗШ№117, НВК№131, СЗШ№133, ССЗШ№142.  

Усього учнів з високим рівнем знань по району - 36, з них найвищий бал 

«12» отримали – 4 випускники : 

 НВК№57 (Болсунов Дмитро , Велієва Наіля - вчитель Паршина Т.В.); 

 СШ№134 (Золоторог Роман, вчитель Переверзєва О.В.); 

 ФЕЛ (Кучинський Кирило, вчитель Сапачова Т.Г.). 

 Найбільший показник достатнього рівня в ФЕЛі (70%), ССЗШ№142 

(63%), НВК№57 (52%), СЗШ№56 (50%), СЗШ№117 (50%), СШ№134 (50%), 

немає таких випускників в СЗШ№18 , СЗШ№64, СЗШ№116. 

Визиває занепокоєння , що у СЗШ№133 - 45% учнів мають початковий 

рівень знань, у СЗШ№64 - 43%, у СШ№55 - 31% таких учнів. Найгірший 

показники в СЗШ№116 , де більша частина випускників (57 %) мають бали 

початкового рівня. Також один учень СЗШ№64 отримав мінімальний бал з 

математики (одиницю). 

Щодо середнього балу за результатами ДПА з математики, то також жоден 

заклад не має високого рівня в цьому показнику з математики, усі школи мають 

достатній , середній та початковий рівні.  

Найвищий середній бал з математики мають випускники НВК№57 (8,7), 

ФЕЛ (8,5), СШ№134 (7,6), ССЗШ№142 (7,4), СЗШ№56 (7).  

Відповідно найкращі показники якості знань продемонстрували 

випускники ФЕЛ (95%), НВК№57 (88%), СШ№134 (68%), СЗШ№43 (63%), що 

відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів. На достатньому рівні 

підтвердили якість знань з математики випускники СЗШ№ 117 , СЗШ№56 та 

СЗШ№43 по 50% , СШ№44 (43%) та НВК№131 (33%). 
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Найнижчий середній бал в учнів СЗШ№18 (4,8), СЗШ№133 (4,4), СШ№55 

(4,4), СЗШ№64 (4,1) та СЗШ№116 (3,3). Як результат маємо низький рівень 

навчальних досягнень учнів ( якість знань) за результатами ДПА (ЗНО) з 

математики в СЗШ№42 (29%), СШ№115 (27%), СЗШ№26 (25%), СЗШ№8 

(21%), СЗШ№114 (17%), СШ№55 (15%), СШ№133 (9%), СЗШ№64 (7%). 

Найгірший показник якості знань ( 0%) показали учні 11-х класів СЗШ№18 та 

СЗШ№116. 

52% від загальної кількості випускників 2016 року здавали ДПА з історії 

України у формі ЗНО. На високому рівні склали ДПА з історії України лише 

11% випускників, на достатньому – 29%, на середньому – 57%, на початковому 

– 4%. Треба відзначити, що відсутні оцінки початкового рівня у випускників 

СЗШ№8, СЗШ№26, СЗШ№43, СШ№44, НВК№57, СЗШ№64, СЗШ№117, 

НВК№131, СЗШ№133, ССЗШ№142 та ФЕЛ.  

Найбільша кількість випускників, які склали ДПА на високому рівні, у 

НВК№57 (43%) , СЗШ№42 (25%), ССЗШ№142 (20%) та ФЕЛ (20%). Немає 

таких випускників в СЗШ№18, СЗШ№56, СЗШ№64, СШ№115, СЗШ№116, 

СЗШ№133.  

Усього учнів з високим рівнем знань по району - 35, з них найвищий бал 

«12» отримали – 9 випускників : 

 СЗШ№8 ( Пацера Юлія, вчитель Кравець О.Б.); 

 СЗШ№42 (Пруденко Кирило, вчитель Понурко С.О.); 

 СЗШ№43 (Михальов Павло, вчитель Заречна Г.В.); 

 СШ№55 (Силка Євгенія, вчитель Конько О.Є.); 

 НВК№57 (Багно Маргарита та Козак Дарина - вчитель Забірна Ж.Б.); 

 СЗШ№114 (Лиха Дар’я, вчитель Горяна В.М.); 

 НВК№131 ( Субота Катерина, вчитель Ярило А.М.); 

 ФЕЛ (Гончарко Максим, вчитель Шаріпова Т.В.). 

 Найбільший показник достатнього рівня в СЗШ№26 (53%), ФЕЛ (50%), 

НВК№131 (45%), СЗШ№18 (44%), СЗШ№8 (43%). Немає таких випускників в 

СЗШ№56 та в СЗШ№116. 

Найбільшу кількість результатів початкового рівня отримали 18% учнів 

СЗШ№116 та 13% учнів СЗШ№18. Також один учень СЗШ№116 отримав 

мінімальний бал з історії України (одиницю). 

Щодо середнього балу за результатами ДПА з історії України, то як і у 

попередніх випадках жоден заклад не має високого рівня в цьому показнику . 

Усі школи мають достатній та середній рівні.  

Найвищий середній бал з математики мають випускники НВК№57 (8,6), 

ФЕЛ (7,9), ССЗШ№142 (7,1), НВК№131 (7,0), СЗШ№42 (7,0) та СЗШ№26 (7,0).  

Відповідно найкращі показники якості знань продемонстрували 

випускники НВК№57 (76%), ФЕЛ (70%), СЗШ№26 (60%), НВК№131 (58%), що 

відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів. На достатньому рівні 

підтвердили якість знань  з історії України випускники СЗШ№ 8 та ССЗШ№142 

по 50% , СЗШ№43 (45%), СЗШ№18 (44%), СЗШ№42 (42%). 

Найнижчий середній бал в учнів СЗШ№56 (4,4), СЗШ№116 (4,1). 

Початковий рівень навчальних досягнень учнів ( якість знань) за результатами 
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ДПА (ЗНО) з історії України в СЗШ№114 (25%), СШ№115 (23%), СШ№44 

(20%), СЗШ№133 (18%), СЗШ№117 (11%). Найгірший показник якості знань ( 

0%) показали учні 11-х класів СЗШ№56 та СЗШ№116. 

Французьку мову складали лише 4 учні, з них 25% на достатньому рівні та 

75% на середньому . Якість знань 25%.  

Німецьку мову складало 14 учнів, з них на високому рівні – 1%; на 

достатньому – 4%;  на середньому  – 64%;  на початковому – 0%. Якість знань 

36%.  

Англійську мову по району складали 97% від загальної кількості учнів, з 

них: на високому рівні – 28%; на достатньому – 46%; на середньому – 26%. 

Жоден учень не має балів початкового рівня. Якісний показник 74%. 

Як бачимо, показники з цих предметів набагато кращі, але чи будуть вони 

такими за умови незалежної експертної оцінки. Матимемо нагоду зробити 

порівняльний аналіз у наступному навчальному році.  

Якість освіти пов’язана із результативністю навчально-виховного процесу, 

складовою якого є якість навчальних досягнень учнів та їх об’єктивне 

оцінювання. Проведений відділом освіти аналіз об’єктивності оцінювання 

навчальних досягнень учнів за підсумками ДПА з української мови, 

математики та історії України у порівнянні із річним оцінюванням виявив 

суттєві недоліки.  

Маємо по району фактичне завищення річних оцінок з математики на 14% 

та з історії України на 26%, що говорить про низький рівень об’єктивності 

оцінювання навчальних досягнень випускників вчителями шкіл. 

Порівнюючи показники розбіжності оцінювання навчальних досягнень 

учнів з української мови в минулому начальному році, треба відзначити що 

загальний показник об’єктивності оцінювання досить високий та складає -2% у 

бік зниження показника якості знань за результатами ДПА (65%), та річного 

оцінювання (68%). 

Високий рівень об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів за 

результатами ДПА-2016 в СЗШ№18 (розбіжність 0%), СШ№44 (-3%), 

СЗШ№56 (0%), НВК№57 (-3%), СЗШ№117 (0%), СШ№134 (0%), ФЕЛ (-3%). 

Про проведену роботу свідчать показники розбіжності у оцінюванні 

навчальних досягнень учнів, які покращились в порівнянні з ДПА-2015 в 

СЗШ№18 (-12% у минулому році до 0% у 2016 році), СЗШ№42 (з -47% до -

5%), СШ№44 (з -35% до -3%), НВК№57 (з -22% до -3%), СЗШ№117 (з -48% до 

0%), СЗШ№133 (з -19% до 9%). 

Але разом з тим на низькому рівні залишається об’єктивність оцінювання 

навчальних досягнень учнів у порівнянні результатів ДПА та річного 

оцінювання в  

 СЗШ№8  - розбіжність 11%, заниження річних оцінок; 

 СЗШ№43 - розбіжність -16%, завищення річних оцінок; 

 СШ№55 - розбіжність 11%, заниження річних оцінок; 

 СЗШ№64 - розбіжність -27%, завищення річних оцінок, дуже 

низький рівень об’єктивності оцінювання вчителями навчальних 

досягнень учнів; 
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 СШ№115 - розбіжність -23%, завищення річних оцінок, дуже 

низький рівень об’єктивності оцінювання вчителями навчальних 

досягнень учнів; 

 НВК№131 - розбіжність 14%, заниження річних оцінок; 

 ССЗШ№142 - розбіжність -21%, завищення річних оцінок, дуже 

низький рівень об’єктивності оцінювання вчителями навчальних 

досягнень учнів. 

Аналіз об’єктивності оцінювання вчителями шкіл навчальних досягнень 

учнів з математики виявив, що у 90% шкіл зазначений показник знаходиться 

на початковому рівні крім НВК№57 (розбіжність між оцінками за ДПА та 

річними оцінками складає 2% у бік покращення балів за ДПА) та СШ№134 (4% 

у бік покращення балів за ДПА). У випускників ФЕЛ показники якості знань 

учнів за результатами ДПА вищі ніж річні оцінки, але маємо розбіжність 13% , 

що свідчить про необ’єктивність річного оцінювання. 

Всі інші навчальні заклади мають фактичне завищення річних оцінок з 

математики у випускників 2016 року, найгірший показник в СЗШ№26 (-63% 

розбіжність між оцінками за ДПА та річними оцінками, СЗШ№116 (-57%), 

СШ№115 (-50%), СЗШ№56 (-50%), НВК№131 (-42%) .  

Але й інші закладу продемонстрували низький рівень об’єктивності 

оцінювання навчальних досягнень : СЗШ№114 (-25%), СЗШ№8 (-21%), 

СЗШ№18 (-20%), СЗШ№117 (-17%), СЗШ№42 (-14%), СШ№44 (-14%), 

ССЗШ№142 (-13%), що свідчить про недостатній рівень обізнаності викладачів 

математики в критеріях оцінювання предмету, необ’єктивне оцінювання 

вчителями знань своїх учнів, можливо у відсутності педагогічної 

принциповості. 

Не найкращі справи, що стосується об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень, висвітлили результати ДПА (ЗНО) випускників, які складали іспит з 

історії України. 

Об’єктивність оцінювання своїх навчальних досягнень підтвердили тільки 

випускники СЗШ№26, де розбіжності в оцінюванні не існує зовсім (0%). 

Нажаль, 71% всіх шкіл району мають високі показники розбіжності між 

оцінками за ДПА та річними оцінками , що свідчить про необ’єктивність 

оцінювання навчальних досягнень учнів та мають фактичне завищення річних 

оцінок: СЗШ№64 (-50%), СЗШ№116 (-41%) СШ№115 (-38%), СЗШ№117 (-8%), 

СЗШ№133 (-36%), ССЗШ№142 (-35%), СЗШ№42 (-33%), СЗШ№56 (-33%), 

СЗШ№18 (-31%), ФЕЛ (-25%), НВК№57 (-24%), СШ№55 (-21%),          

НВК№131 (-1%), СЗШ№114 (-17%). 

Нагородження учнів району медалями  

У 2015/2016 н.р. навчальними закладами району №№8, 26, 43, 55, 57, 64, 

114, 131, 134, 142, ФЕЛ були визначені 27 претендентів на нагородження 

золотими та срібними медалями ( «Золота медаль»-17, «Срібна медаль»- 10).  

Але, після складання зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови, математики та історії України, відбулися зміни у чисельних та якісних 

показниках. А саме із 17 заявлених на отримання Золотої медалі випускників 
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залишилось 10. Чотири учні були переведені до списку срібних медалістів 

(СЗШ№26 – 2 учні, СЗШ№114 – 1 учень, НВК№131 – 1 учень).  

Не підтвердили право на нагородження Золотою медаллю ще 3 випускники 

( СЗШ№114 – 2 учні, НВК№131 – 1 учень). 

Із 10 заявлених випускників на отримання Срібних медалей три учні не 

підтвердили свої оцінки і не отримали медалі (СЗШ№26 – 1 учень, СЗШ№43 – 

2 учні). 

Враховуючи результати ЗНО, кількість випускників, що отримали Срібні 

медалі збільшилась з 10 до 11. 

 Усього нагороджено медалями 21 випускник 2016 року, з них:  

 Золотою медаллю - 10 (ЗНЗ№№ 55, 57-4 учня, 64, 114, 131-2 учні, 134,  

 Срібною медаллю – 7 (ЗНЗ№№8, 26-3 учні, 55, 57, 114, 131, 134, 142, 

ФЕЛ).  

 Як і в минулому навчальному році, ми знову маємо факти необ’єктивності 

у визначенні претендентів на нагородження, хоча на серпневій конференції 

2015 року зазначалося про необхідність посилення персональної 

відповідальність керівників шкіл та відповідальності вчителів-предметників за 

об’єктивність оцінювання навчальних досягнень цієї категорії учнів.  

Так, наприклад в СЗШ№26 другий рік поспіль претенденти на 

нагородження Золотою медаллю не підтверджують свої результати. 
На підставі вищевказаного відділ освіти рекомендує: 

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району: 

1.1. Ужити заходів щодо використання та неухильного дотримання всієї 

інструктивно-методичної бази, яка регламентує якісні показники освіти 

навчального закладу. 

1.2. Посилити персональну відповідальність за якість та об'єктивність 

оцінювання навчальних досягнень учнів, за ведення класних журналів, 

книг видачі документів про освіту. 

1.3. Врахувати результати експертної оцінки навчальних досягнень учнів під 

час здійснення аналізу роботи школи за минулий навчальний рік, у 

планах на наступний рік визначити конкретні й дієві шляхи покращення 

ситуації. 

1.4. Здійснювати тематичний контроль і контроль за станом викладання 

варіативної частини навчальних планів. 

2. Заступникам директора з НВР вживати заходів: 

2.1. Щодо недопущення вчителями суб'єктивізму і формалізму у перевірці та 

оцінюванні знань учнів, виставляючи оцінки лише за наявний рівень 

знань, умінь та навичок, а не за інерцією, зважаючи на попередні успіхи 

або невдачі;  

2.2. Щодо недопущення хаотичності у виставленні оцінок заради оцінок, не 

вмотивованості їх чи орієнтування на середній бал. 

2.3. Щодо дотримання єдності вимог до оцінювання знань учнів, єдиних 

розумних норм оцінок з кожного предмета, подолання крайнощів в 

оцінюванні — надмірної вимогливості або поблажливості. 

 

Начальник відділу освіти     Л.О.Темченко 


