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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від  20 липня 2018 року                                                                          № 54 

 

Про підсумки 2017-2018 навчального року,  

результати зовнішнього незалежного  

оцінювання учнівських досягнень з  

базових дисциплін та план заходів щодо  

підготовки закладів загальної середньої  

освіти до нового 2018-2019 навчального року 

 

Порядок організованого закінчення 2017/2018 навчального року у всіх  

закладах загальної середньої освіти Брошнів-Осадської ОТГ в цілому відповідав 

чинним вимогам. Закладами освіти видано накази з питань організованого 

закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації, 

створено куточки ДПА та ЗНО. 

З метою внутрішнього моніторингу якості освіти, в 4 класі здійснюється 

державна підсумкова атестація (ДПА) у формі підсумкових контрольних робіт з 

двох предметів: української мови і математики.  

Для проведення ДПА в закладах освіти використовувалися  єдині завдання, 

розроблені вчителями та затверджені керівниками закладів освіти, відповідно до 

затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. 

 ДПА в закладах освіти відбулася вчасно, згідно з графіками проведення, 

порушень вимог щодо її проведення не виявлено. 

  Порядок атестації учнів відповідав методичним рекомендаціям 

Міністерства освіти і науки України щодо проведення державної підсумкової 

атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році та 

методичним рекомендаціям щодо контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової школи. 

Державною підсумковою атестацією з української мови і математики було 

охоплено 101 учень, 1 учень Креховицької гімназії був звільнений від 

проходження ДПА наказом по гімназії від 27.04.2018 року. 

Результати ДПА показали, що випускники 4 класів оволоділи програмовим 

матеріалом: 



-  з української мови:  на високому рівні   –   40,6%,  (41  учень), на 

достатньому – 40,6% (41 учень), на середньому – 17,8%   (18 учнів), на 

початковому – 1% (1 учень);  

- з математики: на високому рівні  –   46,5% (47  учнів), на достатньому –   

32,7% (33 учні), на середньому –  19,8% (20 учнів), на початковому –  1% (1 

учень). 

   У цілому, учні 4 класу засвоїли програмовий матеріал у достатньому обсязі, 

володіють необхідними практичними навичками і вміннями, умінням логічно 

мислити, знаходити головне, робити самостійні висновки.                                                                                           

 

Складали державну підсумкову атестацію і учні 9 класів -74 учні. Як свідчать 

протоколи державних підсумкових атестацій, звіти комісій – всі атестації 

розпочалися вчасно, проходили організовано, без порушень, згідно  Положення 

про державну атестацію учнів в системі загальної середньої освіти. 

Результати ДПА показали, що випускники 9 класів оволоділи програмовим 

матеріалом: 

- з математики:   на високому рівні – 31,1% (23 учні), на достатньому – 39,2% (29 

учнів), на середньому – 27% (20 учнів), на початковому – 2,7% (2 учні); 

- з української мови: на високому рівні   –  41,9% (31 учень),  на достатньому –  

36,5% (27 учнів), на середньому –  20,3% (15 учнів),   на початковому –  1,3% (1 

учень). 

- з географії: на високому рівні –38,7%  (10 учнів), на достатньому –  46,2%  12 

учнів),  на середньому –  11,5%  (3 учнів),   на початковому –     3,6% (1 учень); 

- з біології: на високому рівні   –   47%  (8 учнів), на достатньому –  53% (9 учнів); 

- з англійської мови: на високому рівні   –   40%  (8 учнів),  на достатньому –  40% 

( 8 учнів), на середньому –  20% (4 учні); 

- з історії: на високому рівні   –  30% (3 учні), на достатньому –  60% (6 учнів), на 

середньому –   10% (1 учень). 

  У цілому випускники засвоїли програмовий матеріал у достатньому обсязі, 

володіють необхідними практичними навичками і вміннями, уміють у логічній 

послідовності викласти теоретичний матеріал, вміють знаходити головне, 

робити самостійні висновки, грамотно будувати власні судження і 

висловлювання. 

На ЗНО-2018 зареєструвалося 46 випускників, що становить 100% загальної 

кількості випускників 11-х класів. Явка випускників на ЗНО  – 100%. Серед 

випускників не зафіксовано запізнень, відсутності відповідних документів, 

порушень процедури тестування. 

За інформацією, наданою Українським центром оцінювання якості освіти 

інформацією про проведення державної підсумкової атестації, що відбулася у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання,  випускники ліцею мають 

здебільшого результати достатнього та високого рівнів навчальних досягнень.  

Зокрема, українську мову складало 46 учнів: на високому рівні склали  -  40% (17 

учнів), на достатньому – 41,3% (19 учнів), на середньому – 15,2%  (7 учнів), на 

початковому – 6,5% (3 учні); історію України  складали 29 учнів, з них склали: 

на високому рівні – 48,3% (14 учнів), на достатньому – 31% (9 учнів), на 

середньому – 20,7% (6 учнів). Жоден учень не має балів початкового рівня. 

Математику складало  22 учні: на високому рівні склали – 9,1% (2 учні), 



достатній – 36,4% (8 учнів), середній – 45,4 (10 учнів), початковий – 9,1% ( 2 

учні). Біологію здавало 12 учнів: високий рівень– 42% (5 учнів), достатній – 25% 

(3 учні), середній – 33% (4 учні). Географію здавало 20 учнів: високий – 35% (7 

учнів), достатній – 35% (7 учнів), середній – 30% (6 учнів). Фізику складало 4 

учнів: високий  рівень– 0%, достатній – 50% (2 учні), середній – 50%, (2 учні). 

Англійську мову складало 5 учнів: високий  рівень– 40% (2 учні), достатній – 

60% (3 учнів). 

Виходячи з того, що у 2018 році результати тестування зараховуються як 

результати державної підсумкової атестації, то їх можна розглядати як важливий 

показник для аналізу якості освітнього  процесу в старшій, зокрема, в профільній 

школі. 

Особливо потрібно відмітити вчителів української мови, історії, географії 

Брошнів – Осадського ліцею, учні яких продемонстрували вагомі результати. 

За підсумками навчання учнів в 10 класі було визначено претендентів на 

нагородження медалями: 11 – на золоту медаль; 4 – на срібну медаль. 

Враховуючи результати ЗНО, зберегли право на нагородження золотою 

медаллю лише 6 учнів. 

Усього нагороджено медалями 7 учнів: 6 - золотою медаллю, 1 – срібною. 

       Слід відмітити, що з метою підготовки закладів  освіти Брошнів – 

Осадської ОТГ до нового навчального року проводяться масштабні ремонтні 

роботи приміщень класних кімнат, коридорів, проводиться облаштування зон 

очікування для батьків. Закуплено необхідні будівельні матеріали, фарби та інші 

витратні матеріали.  Проводиться заміна частини водопроводу в Кадобнянській 

гімназії, заміна підлоги із бетонуванням стяжки в Креховицькій гімназії, ремонт 

і облаштування приміщення котельні в ліцеї. Крім цього, здійснюється закупівля 

необхідного обладнання, меблів та дидактичного матеріалу. 

Виходячи з наведеного, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради об’єднаної 

територіальної громади 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1.Керівникам  закладів освіти: 

 1.1. Усунути допущені недоліки у веденні ділової документації. 

 1.2.Зробити порівняльний аналіз за 2017/2018 роки з усіх предметів ЗНО в 

Брошнів – Осадському ліцеї, підсумки ДПА в усіх закладах загальної середньої 

освіти та розгянути питання підсумків ЗНО – ДПА на педраді.   

   1.3. Ужити заходів щодо використання та неухильного дотримання всієї 

інструктивно-методичної бази, яка регламентує закінчення навчального року та 

проведення ДПА. 

3. Посилити персональну відповідальність за якість та об'єктивність 

оцінювання навчальних досягнень учнів, за ведення класних журналів, книг 

видачі документів про освіту. 

4. Врахувати результати експертної перевірки під час здійснення аналізу 

роботи школи за минулий навчальний рік, у планах на наступний рік визначити 

конкретні й дієві шляхи покращення ситуації. 



5. Винести на розгляд сесії селищної ради  ОТГ питання виділення коштів 

для завершення підготовки закладів освіти до нового навчального року. 

 

 

 

Брошнів-Осадський селищний голова    Назарій Іванів 

 
 


