


На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», наказу МОН

України від 21.08.2013р. № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання

навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої

освіти»¸ керуючись Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі

загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки

України від 13.04.2011 № 329, у 2022/2023 навчальному році у школі продовжено

роботу щодо упровадження компетентісного підходу до формування змісту та

організації освітнього процесу.

Використовуючи індивідуальні, групові та фронтальні форми опитування,

здійснено поточне оцінювання знань здобувачів освіти з предметів інваріантної та

варіативної складової робочого навчального плану. На підставі результатів

опанування здобувачів освіти матеріалу тем впродовж їх вивчення, а на їх основі

виставлено рівні за І семестр учням 3-4 класів.

Урахована динаміка особистих навчальних досягнень здобувачів освіти з

предметів упродовж семестру, важливість тем, тривалість їх вивчення, складність

змісту, тощо.

Згідно з річним планом роботи школи, з метою вивчення знань, умінь і навичок учнів

та стану викладання предметів, керівництвом закладу було проведено аналіз

навчальних досягнень здобувачів освіти 1-4-их класів



І семестр закінчили 326 учнів 1-4 класів.

Відповідно наказів МОН України використовувався інструментарій для

формувального оцінювання, велися індивідуальні картки навчального поступу

кожного учня.

Моніторинг результатів навчальних досягнень учнів 1-2 класів показав, що «Мають

значні успіхи» - (55%), «Демонструють помітний прогрес» - (28%), «Досягають

результату з допомогою вчителя»- (12%), «Ще потребують уваги і допомоги»- (5%).

Семестрове оцінювання учнів третіх класів здійснювалося за чотирирівневою

шкалою, характеристикою наскрізних умінь (їх 22), а його результати

позначалися у початковому, середньому, достатньому, високому рівнях.

Під час оцінювання визначався рівень сформованості кожного загального

навчального результату, визначеного Державним стандартом початкової освіти, у

відповідності до логіки та послідовності його формування згідно навчальною

програмою.



Аналіз успішності учнів 3-іх класів з 
математики

Високий рівень Достатній рівень

Середній рівень Початковий рівень

Аналіз успішності учнів 4-их класів з 
математики

Високий рівень Достатній рівень

Середній рівень Початковий рівень



Аналіз успішності учнів 3-іх класів з 
української мови

Високий р. Достатній р. Середній р. Початковий р.

Аналіз успішності учнів 4-их класів з 
української мови

Високий р. Достатній р. Середній р. Початковий р.



Звіт про підсумки навчальної
роботи за І семестр 2022-2023н.р.

• Аналізуючи результати навчальних досягнень з української мови та
математики, слід відмітити, що адміністрацією школи особлива увага
зверталася на об’єктивність оцінювання знань, умінь учнів, якісний показник
успішності учнів 3-4 класів.

• Результативність навчальних досягнень показала, що знання учнів
залишаються на належному рівні. Якісний показник знань:

• з математики у 3 –іх класах на кінець І семестру становить 73%, а у 4-их
класах- 70%.

• з української мови показник становить у 3-іх класах- 88 %, а у 4-их класах-
83%.

• Учні 1,2 класів оцінюються вербально. Початковий рівень в початкових
класах становить 0%.



Участь у конкурсах та олімпіадах

Класний 
керівник: 

Іздебська О.А.

Класний 
керівник: 

Садовнич О.М.



З метою покращання якості знань учнів всім вчителям та класним керівникам 1-4 класів постійно

проводити індивідуальну роботу з учнями, які показали середній та  початковий рівні знань.

Класним керівникам початкових класів проводити тренувальні вправи, різні види завдань на

уроках української мови, читання, математики з метою якісніснішого навчання учнів.

Досконаліше опрацювати Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з метою

об’єктивності рівнів досягнень.

Аналіз якості рівня навчальних досягнень учнів показує, що причинами виникнення проблем щодо

динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній моніторинговий супровід освітнього

процесу, відсутня система роботи зі слабовстигаючими здобувачами освіти й дітьми, які пропускають

заняття через хворобу, недостатній зв'язок учителів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків

про рівень успішності дітей через щоденники, платформу «НІТ». Фактором негативного впливу на

рівень навчальних досягнень здобувачів освіти залишається замінування шкіл, часті евакуації у зв’

язку з повітряними тривогами.


