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НАКАЗ

21.05.2018 Заброди

Про підсумки державної підсумкової 
атестації учнів 4 класу за курс 
початкової середньої освіти в 
2017/2018 навчальному році

Державна підсумкова атестація учнів 4 класу за курс початкової середньої 
освіти проводилася відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про 
освіту», статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення 
про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від ЗО грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, враховуючи листи Міністерства 
освіти і науки України від 07 червня 2017 року №1/9-315 «Про структуру 
2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних 
закладів», від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 
навчального року та особливості проведення ДПА у закладах загальної 
середньої освіти», наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації від 16 березня 2018 року №67 «Про організоване 
закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової 
атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти усіх 
типів і форм власності Харківської області, наказу Забродівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Богодухівської районної ради 
від 29.03.2018 №31 «Про порядок організованого закінчення 2017/2018 
навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9 
класівЗабродівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Богодухівської 
районної ради Харківської області», листа МОН України №1/9-185 від 27 
березня 2018 року «Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань для 
проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році».

Державна підсумкова атестація в 4 класі проводилася в письмовій формі.
Зміст завдань для підсумкової контрольної роботи було складено 

відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, 
визначених чинними навчальними програмами для 1 -4 класів закладів загальної 
середньої освіти.



Учні 4 класу показали такі результати:
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№
Н авчальний

предм ет
К ількість 

учнів 4 класів
С кладали

Д П А

Рівень навчальних досягнень учнів

початко
вий

1-3 бала

середній 
4-6 балів

доста
тній
7-9

балів

висок
ий

10-12
балів

1 У країнська м ова 10 10 і 3 3 3

3 М атем атика 10 10 2 3 1 4

Результати інтегрованої роботи з української мови показали, що більшість 
учнів добре читає, розуміє прочитане, визначає жанр твору, знає значення 
стійких виразів, визначає головні члени речення і частини мови. Сформована 
навичка списування ще недостатньо у певної частини учні.
Результати роботи з математики показали, що учні добре вміють знаходити 
дріб від числа, порівнювати величини, обчислюють значення виразів з 
багатоцифровими числами . Проте у роботах є21 виправлення. Учні відчувають 
труднощі при виконанні ділення багатоцифрових чисел.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:
1. Ратушній А.І.., вчителю 4 класу, оформити у вигляді методичних 
рекомендацій результати ДПА з української мови та математики учнів класу. 
Заслухати їх на методичному засіданні вчителів початкових класів в кінці 
травня 2018 року.
2. Заратуйко О.П.., керівникові НІМО вчителів початкових класів, забезпечити 
дієву алгоритмізацію освітньої діяльності учнів 4 класу, спрямовану на аналіз 
та усунення типових помилок протягом наступного навчального року.
3. Усім учителям початкових класів у 2018/2019 навчальному році активніше 
використовувати творчий потенціал учнів, підвищувати рівень пізнавальної 
активності, забезпечувати відповідний рівень концентрації уваги, вольової 
сфери, пам’яті, самоконтролю через вироблення насамперед 
загальноосвітніх компетентностей.
4. Учителям початкових класів протягом наступного навчального року:
1) Систематично й послідовно здійснювати формування мовленнєвої 
компетенції молодших школярів у процесі пізнання через спілкування та 
комунікативну взаємодію.
2) Формувати в учнів уміння використовувати раціональні способи і прийоми 
розв’язання математичних завдань; розвивати компетентність самостійно 
аналізувати вивчений матеріал; формувати вміння пропонувати нові шляхи 
розв’язання математичних задач.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 
навчально-виховної роботи Білаш Г.П.

Директор Забродівської ЗОШ І-ІІ ступенів О.І.Ярошенко


