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НАКАЗ 

22.05.2019          №105-о 

 

Про підсумки проведення  

державної підсумкової атестації 

в 4-х класах з української мови,  

математики в 2018-2019 н. р.  

 

Відповідно до Порядку проведення  державної підсумкової атестації , 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 

року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 

року за  № 8/32979 та наказів Міністерства освіти і науки України: № 59 від 

25.01. 2019 р. «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної 

підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», № 116 від 

01.02. 2019 р. «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 

року № 59», Листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 року № 

1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної 

підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 

навчальному році», на підставі рішення педагогічної ради (протокол №5 від 

28.03.2019 р в 4-их класах проводилася державна підсумкова атестація. 

Державній підсумковій атестації підлягали результати навчальної 

діяльності учнів з української мови (мова і літературне читання)  та 

математики. 

Для проведення атестації була створена державна атестаційна комісія у 

складі: 

заступник директора школи з навчально-виховної роботи – Гоца О. В., 

 заступник директора школи з навчально-виховної роботи – Шевченко О. Ю.; 

заступник директора школи з виховної роботи – Штурмаревич О. В.; 

вчителі початкових класів:.Бобошко С. І., Новіцька Р. І., Мороз О. А., 

Ковальчук Т. П., Слободян С. І., Терлецька Л. С.. 

Тексти для проведення державної підсумкової атестації розроблялися 

методичним об’єднанням вчителів початкових класів і проводилися у тестовій 

формі. 
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Атестація проводилася з 14 по 16 травня 2019 р. згідно до затвердженого 

графіка. 

В атестації прийняли участь 102 учні 4-х класів.  З завданнями державної 

підсумкової атестації справилися всі. 

Метою підсумкових контрольних робіт з української мови (мова і 

літературне читання)  та математики є визначення відповідності освітнього 

рівня випускників початкової школи державним стандартам. 

Контрольна робота складається з тексту для самостійного читання, частини 

тексту для списування, трьох завдань з української мови, трьох завдань з 

літературного читання та одного творчого завдання. 

Комбіновані контрольні роботи з української мови передбачали перевірку 

мовленнєвих, мовних і правописних умінь учнів, їхньої здатності практично 

застосовувати здобуті мовні знання. Перевірка мовленнєвих умінь 

здійснювалася шляхом написання учнями зв’язного тексту на задану тему, 

мовних – засобом виконання завдань відкритого і закритого типів (тестів), 

правописних – засобом списування запропонованого тексту з пропущеними 

орфограмами. Атестаційні контрольні роботи з української мови складалися із 

семи різних за рівнем складності завдань, серед яких: тестові завдання 

закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді із трьох 

запропонованих варіантів; завдання на встановлення відповідності, в якому 

треба з’єднати стрілочками відповідні частини, тексти для списування і творче 

завдання – написання тексту на задану тему. (Результати державної підсумкової 

атестації в 4-х класах з української мови додаються. Додаток 1.) 

Контрольна робота з математики дала змогу визначити рівень навчальних 

досягнень учнів, засвоєння математичних знань, сформованості умінь та 

навичок, здатність застосовувати вивчений матеріал. Робота складалася із семи 

завдань: трьох тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної 

відповіді з трьох запропонованих варіантів, завдання на встановлення порядку 

дій, завдання на встановлення відповідності, дії з іменованими числами, 

складеної задачі. (Результати державної підсумкової атестації в 4-х класах з 

математики додаються. Додаток 1.) 

На підставі вищезазначеного, 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Роботу вчителів Бобошко С. І., Новіцької Р. І., Мороз О. А., Ковальчук Т. 

П. по питанню виконання вимог програмового матеріалу з української 

мови, математики вважати задовільною. 

2. Голові методичного об’єднання вчителів початкових класів Левченко А. 

П. підготувати глибокий аналіз результатів державної підсумкової 

атестації в 4-х класах та обговорити його на засіданні методичного 

об’єднання в серпні 2019 р. 

3. Вчителям початкових класів: 

3.1. Приділяти особливу увагу цілеспрямованому вивченню і повторенню 

ключових тем курсу, передбачених державною програмою початкової 

школи. 



3.2. Класифікувати помилки учнів при виконанні державної підсумкової 

атестації і проводити роботу з їх усунення. 

3.3. Вести індивідуальний контроль за рівнем знань учнів. 

4. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Гоці О. В. 

підготувати аналіз результатів державної підсумкової атестації і доповісти 

на нараді при директорові в червні 2019 р. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора  

школи з навчально-виховної роботи Гоцу О.В. 

 

Директор ЗЗСО                   М. Бігун 

 

 

З наказом ознайомлені: 

_________ О.В. Гоца 

_________ С. І. Бобошко 

_________ Р. І. Новіцька  

_________ О. А. Мороз 

_________ Т. П. Ковальчук 

_________А. П. Левченко 

 

 


