
Моніторинг результатів ДПА учнів 9-х класів 

 у 2017/2018 навчальному році 

23 учні 9-х класів пройшли  державну підсумкову  атестацію й отримали 

свідоцтва   про базову загальну середню освіту, 2 учні 9-Б класу  отримали свідоцтва 

з відзнакою.  

Учні 9-х класів складали  два обов’язкових предмета з ДПА – українську мову і 

математику  та один предмет за вибором (9-А – географію, 9-Б – інформатику).  

Показники результатів ДПА 9-А класу, як видно з діаграми, значно гірші ніж 9-Б. 

Навчальні досягнення з української мови у 20 % учнів мають початковий рівень; з 

математики   40%  мають досягнення середнього рівня. 

     ДПА з української мови                                           ДПА з математики 

  

                    ДПА з географії  (9-А клас)                       ДПА з інформатики (9-Б клас) 

  

 

Моніторинг ДПА/ЗНО учнів 11 класу у 2017/2018 навчальному році 

7 учнів 11-го класу закінчили  навчання в школі ІІІ ступеня, пройшли державну 

підсумкову атестацію у формі ЗНО та отримали атестати про повну загальну середню 

освіту. На жаль, жоден учень не отримав медалі  за досягнення в навчанні.  



 

Кількість учнів, які складали ДПА/ЗНО – 7 

(у діаграмі вказана кількість учнів) 

 

 

Учні 11 класу складали ДПА/ЗНО з української мови – 7 учнів (100%), з історії 

України -7 учнів (100%), з математики – 3 учні (43%), з англійської мови 3 учні (43%), 

з біології – 1 учень (14%). Показники результатів ЗНО дуже низькі: 

З математики – 2 учня  мають результат початкового рівня  (3б.), 1 учень - 

середнього (5б.); з історії України 6 учнів – мають досягнення середнього рівня (4-6б.), 

1 учень достатнього (7 б.); з української мови 2 учня – на початковому рівні (3 б.), 5 

учнів – на середньому (4,5 б.); з англійської мови – 2 учня мають досягнення 

середнього рівня (5 б.), 1 учень – початкового (2 б.); з біології 1 учень – достатній 

рівень (7 б.).    

Виходячи з цього, у наступному навчальному році вчителям необхідно 

здійснювати ретельніше підготовку учнів до ЗНО  та ДПА і досягти значно кращих  

результатів, виконавши поставлені завдання: 

- скласти план роботи на 2018/2019 навчальний рік з підготовки учнів до ЗНО, ДПА; 

- розробити варіанти завдань з кожного предмета  аналогічні завданням ЗНО, ДПА; 

- проводити індивідуальні заняття та консультації з питань ЗНО, ДПА у 

позаурочний час; 

- під час вивчення теми у ході уроку  пропонувати учням виконання завдань  ЗНО, 

ДПА; 

- у домашні завдання  включити завдання ЗНО, ДПА та питання на повторення 

теоретичного матеріалу; 

- про хід підготовки учнів до ЗНО, ДПА звітувати на засіданнях ШМО та педраді. 


