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Про рівень навчальних досягнень 

 учнів за  І семестр 2021/2022 н.р. 

Згідно з річним планом роботи школи по закінченні І семестру 

класоводами, класними керівниками та вчителями-предметниками були здані 

звіти про рівень навчальних досягнень учнів за І семестр, вирахувано показник 

якості навченості (ПЯН). 

На початок навчального року в школі нараховувалося 999 учнів, з них 382  

учні в початковій школі,  524 учні  в середній ланці, 93 учні у старшій ланці. 

Прибуло 6 учнів, вибуло 14 учнів. Тобто контингент дітей на сьогоднішній день  

991 учень, 35 класів, збережений. Затверджено п’ятиденний режим роботи 

школи. Навчання здійснюється згідно навчального плану школи – п’ятиденки в 

дві зміни, в другу зміну навчаються учні 5-х класів. Освітній процес відбувається 

очно і за дистанційними технологіями навчання для тих класів, серед яких 

виявлено хворих на COVID – 19. Працює 7 груп продовженого дня. В цьому 

навчальному році відкрито 4 профільних класи: 10-А,Б та 11-А,Б  (українська 

філологія). Повністю використано години інваріантної та варіативної складових. 

На індивідуальному навчанні знаходиться 7 учнів 1-9-х класів: 4-А –

Поліщук Владислав, 4-Б – Корчевський Ілля, 8-Б –Вознюк Злата, 1-Г–Горбатюк 

Аліса, Горбатюк Анна, Забродський Семен, 1-В –Огородніков Іван. 12  учнів на 

інклюзивному навчанні: Степанчук Артур, Косяк Нікіта, Перегудова Олександра 

(4-В) Гусаревич Олександр (4-Б), Мицик Антон (2-А), Басюк Катерина, Шнайдер 

Данило (5-Г), Богун Ілля, Кучинський Назар (3-А), Хорботович Вікторія, Стечак 

Олексій (1-Б), Горностай Артем (1-В). 

Всі учні засвоїли навчальний матеріал програми на середньому і 

достатньому  рівнях. 

Серед 518 учнів (минулий рік 505 учнів) 5-9-х класів 124/24% (минулий рік  

97/19%) учнів отримали 1-3 бали, на 4-6 балів – 244/47%(минулий рік 264/52%), 

на 7-9 балів –129/25% (минулий рік 125/25%), на 10-12 балів – 21/4% (у 

порівнянні з минулим роком 19/4%), тобто 150/29%(минулий рік 144/29%) 

школярів, які мають 7-12 балів,  що вказує на  значне погіршення рівня 

навчальних досягнень учнів основної школи та. ПЯН=37,59 (минулий рік 

ПЯН=41,49). 

Учні 10-11-х класів, всього 90, у 1 семестрі показали такий рівень 

навчальних досягнень. А саме: на 1-3 бали – 5/6% (минулий рік 6/8%), на 4-6 



балів 57/63% (минулий рік 50/67%), на 7-9 балів – 25/28% (минулий рік  15/20%), 

на 10-12 балів –3/3% (минулий рік 4/5%), т.ч. 28/31% (минулий рік 19/25%) учнів 

старшої школи мають достатній і високий рівень навчальних досягнень, що 

вказує на  значне підвищення рівня навчальних досягнень учнів старшої школи.  

ПЯН=44,8 (минулий рік ПЯН=43,41). 

Із  608 учнів 5-11 класів 67 (минулий рік 66) учнів мають з одного, двох  

предметів низький рівень знань, що свідчить про недостатню вимогливість з боку 

вчителів-предметників, класних керівників, батьків та безвідповідальне 

ставлення до навчання самих учнів. 

Аналізуючи рівень навчальних досягнень по кожному класу слід відмітити, 

що серед 22 класів лише  в 5-В,Г, 9-Б, 10-А,Б, 11-А,Б класах зріс показник 

досягнень в порівнянні з минулим роком. Відсоток  високого і достатнього рівнів 

по класах становить у порівнянні з І семестром минулого року: у 5-А–52%  (проти 

52%), класний керівник Міненко Л.В.; у 5-Б – 59% (проти  61%), класний 

керівник Красовська О.І.; у 5-В – 73% (проти  71%), класний керівник Шатило 

Н.В.;  у 5-Г – 46% (проти 45%), класний керівник Данко Н.Р.;  у 6-А–60%  (проти 

64%), класний керівник Селюченко Н.В.; у 6-Б – 20% (проти  41%), класний 

керівник Беккер О.П.; у 6-В – 48% (проти  50%), класний керівник Кулініч Г.І.;  

у 7-А класі 22% (проти 38%),  класний керівник Захарчук О.С.; у 7-Б класі – 19% 

(проти 28%), класний керівник Сич З.О.; у 7-В класі – 7% (проти 29%), класний 

керівник Гаркуша Н.М.; у 7-Г класі – 11  %(проти 20%, ), класний керівник 

Бобровницька О.Г.; у 8-А класі – 28% (проти 52%),  класний керівник Воробйова 

Ж.В.;  у 8-Б – 10% (проти 20%,), класний керівник Заник О.М.;  у 8-В – 10% 

(проти 20%) класний керівник Савченко М.М.; у 8-Г – 4% (проти 4%), класний 

керівник Нагіленко В.М.;  у 9-А –16 % (проти 21%),   класний керівник Ранець 

Л.П.; у 9-Б  18% (проти 17% ), класний керівник Сапанович Т.Г. ; у 9-В – 29% 

(проти 29%),  класний керівник Гулак І.Є.; у 10-А – 50% (проти 27% ), класний 

керівник Фарафонова  О.В.; у 10-Б – 19% (проти 10%), класний керівник Фещук 

Н.А.; у 11-А – 40% (проти 21%), класний керівник Горецька І.В.; у 11Б – 18% 

(проти 14%), класний керівник Олексійчук Л.В. 

Моніторинг успішності по предметах, що викладається в основній і 

старшій школі, дає можливість спостерігати рівень навченості учнів 5-11 класів. 

Так, ПЯН  з математики 55 (54%); 46 (49); 45 (49%) відповідно з алгебри і 

геометрії; 47% (49%) - з фізики; 49% (54%) - з хімії; 56% (53%) - з географії; 59% 

(59%) - з англійської мови; з німецької мови – 51% (54 )%; 55% (59%)  - з біології; 

78% (97%) - з ОЗ.; 53,5 (52%) - з історії України; 51,7% (51%)- з всесвітньої 

історії; 45,80% (45%) - з правознавства; 57% (57%) - з української мови; з 

української літератури – 53% (59%); 63% (63%) - з зарубіжної літератури; 60% 

(63%) - з російської мови; з польської мови –70% (77%); 78% (81%) - з 

природознавства; з інформатики – 72 (66%); 93,6% (88%) з фізкультури; 83% 

(94%) з музичного мистецтва; 82,4% (83%) з трудового навчання (хл.), 88% (88%) 



з трудового навчання (дівч.); 95% (94%) з образотворчого мистецтва; 80,8% 

(79%) з захисту України; 94% (93%) з МСП; 72% (85%) з мистецтва ; з 

громадянської освіти 69,6 (60%). 

Виходячи з вищезазначеного, 

Н А К А З У Ю : 

1.Заступникам директора з НВР Дзюмазі Н.З. і Степчиній Л.А.: 

1.1. У січні  на педагогічній раді проаналізувати  і порівняти стан успішності 

учнів за І семестр 2021/2021 н.р.  

1.2. Організувати контроль за використанням тестових технологій на уроках та 

різних етапах освітнього процесу. 

1.3. Посилити контроль за об’єктивністю семестрового та річного оцінювання 

учнів. 

2. Заступнику директора з ВР Герасимчук С.О., практичному психологу Манжулі 

О.С. активізувати, починаючи з основної школи, профорієнтаційну роботу з 

учнями та батьками щодо професійного визначення та обрання предметів ЗНО, 

враховуючи психофізичні особливості учнів, результати психологічного 

профорієнтаційного тестування. 

3. Заступнику директора з НВР Степчині Л.А. організувати в рамках освітнього 

простору закладу проведення майстер-класів, тренінгів для вчителів з питань 

ефективної підготовки учнів до складання ЗНО на базі МК, вчителі яких мають 

високі результати ЗНО. 

4. Учителям-предметникам разом з класними керівниками: 

4.1. Проводити консультації з питань раціоналізації навчальної праці; посилити 

контроль за щоденною працею учнів; своєчасно реагувати на окремі факти 

відставання, виявляти їх причини і вживати оперативних заходів щодо їх 

усунення; індивідуалізувати завдання з вивчення пропущеного матеріалу і 

контролювати виконання завдань. 

4.2.Учителям - предметникам, предмети яких виносяться на ЗНО, в старшій 

школі на кожному уроці використовувати тестові завдання з поточного матеріалу 

та з раніш пройдених курсів. 

 4.3.Спланувати у ІІ семестрі повторення навчального матеріалу, концентрувати 

увагу на найбільш істотних елементах програми, що викликають зазвичай 

найбільше труднощів з метою усунення прогалин в знаннях учнів. 

5. З метою розв'язання проблеми низької успішності учнів, класним 

керівникам: 

31. тримати на постійному контролі навчання кожного учня; 

3.2. підтримувати зв'язок з вчителями-предметниками; 

3.3. інформувати батьків про рівень успішності учнів. 

1 раз на тиждень.  



6. Заступнику директора з НВР даний наказ довести до відома 

педагогічного колективу на засіданні педагогічної ради у січні 

2022 року. 

7. Головам МК опрацювати наказ на засіданнях МК у січні 2022 

року та розробити план заходів по покращенню рівня навченості 

учнів у ІІ семестрі. 

8. На педагогічній раді у березні 2022 року заслухати звіти голів 

методичних комісій, класних керівників про виконану роботу. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 


