
                 

 

 

 

 

 

 

Капустинська загальноосвітня  школа I-IIIступенів 

Липоводолинської районної ради 

Сумської області  

 

 

Н А К А З 

 

Від 12.06.2019 року                с. Капустинці                                № 77 -ОД 

 

Про результати державної підсумкової 

атестації за освітній рівень базової  

загальної середньої освіти 

  

          Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», 

статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання 
наказів  Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2018 року № 931 
«Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного 
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 
вересня 2018 року за                       № 1030/32482, від 07 грудня 2018 року № 
1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової 
атестації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. 
за № 8/32979, від 25 січня 2019 року № 59 «Про проведення в 2018/2019 
навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають 
загальну середню освіту», від 01 лютого 2019 року № 116 «Про внесення 
змін до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59», листа 

Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2019 року № 1/11-833 
«Про проведення урочистостей з нагоди вручення документів про загальну 
середню освіту», наказу відділу освіти, молоді та спорту «Про організоване  
завершення 2018/2019 навчального року та проведення державної 
підсумкової атестації у закладах загальної середньої  освіти» від 21.03.2019 
№57-ОД, з метою належної організації завершення 2018/2019 навчального 
року та проведення державної підсумкової атестації в школі були видані 
накази «Про організоване  завершення 2018/2019 навчального року та 
проведення державної підсумкової атестації у Капустинській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» №37 від 28.03.2019, «Про визначення термінів для проходження 
ДПА в 9 класі на 2018-20919 н.р.» №52 від 02.05.2019, «Про склад шкільної 
атестаційної комісії на 2018-2019 н. р.» №53 від 02.05.2019. 



        Державна підсумкова атестація проходила відповідно встановленого 

графіка з урахуванням  Порядку проведення ДПА у системі загальної 
середньої освіти. Оцінювалися здійснювалося  відповідно до критеріїв. 
         Державній підсумковій атестації за курс базової загальної середньої 

освіти у 9 класі підлягали результати навчальної діяльності учнів з двох 

обов’язкових предметів (українська мова, математика) та одного предмету за 

рішенням педагогічної ради з урахуванням інтересів учнів (історія України ).  

       Узагальнені результати державної підсумкової атестації подано в 

таблиці: 

 

Навчальний 

предмет 

ПІП  

вчителя 

Рівень  навчальних  досягнень  

учнів 

Сере

дній 

бал 

за 

рік 

Сере

дній 

бал 

за 

ДПА 

високий достатній серед

ній 

початко

вий 

Українська 

мова 

Артюх С.А. 2 3 - - 8,2 9,2 

Математика Валюх Т.А. 1 1 3 - 7,2 7 

Історія 

України  

Сірик О.І. 2 2 1 - 8,2 8 

 

        Результати підсумкової державної атестації з української мови свідчать, 

що учні правильно розставляють розділові знаки у простих реченнях, при 

відокремлених обставинах. В свою чергу допускали  помилки при написанні 

подвоєних літер у власних іншомовних назвах,  у правописі ненаголошених 

голосних, при переносі слів та при написанні розділових знаків у складному 

безсполучниковому реченні. 

       Аналіз атестаційної роботи з математики свідчить, що учні 9 класу в І 

частині (тестові завдання) невірно вказані лише окремі завдання, один учень 

виконав ці завдання повністю. В ІІ частині з короткою відповіддю всі учні 

приступили до розв’язання. 2 учні виконали не вірно, 2 учні – вірно по 

одному завданню та 1 учень виконав усі 3 вірно. В ІІІ частині 2 учні – не 

повністю виконали, 2 учні – не вірно, 1 учень розпочав розв’язування.  

     Аналіз письмововї роботи з історії України засвідчив, що завдання були 

розроблені і відповідали методичним рекомендаціям:  тестові завдання з 

вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, 

послідовності, з вибором трьох з семи відповідей. Завдання містили 

репродукції пам’яток культури, карту, портрети історичних діячів.  Найважче 

учням давалися завдання зі встановлення послідовності. Учні допускали 

помилки в питаннях, що стосувалися періоду Київської Русі, періоду 18-19 

століть, допускали помилки при встановленні особистостей.  

 

 

 

 



НАКАЗУЮ: 

 

1. Відзначити належний рівень організації та проведення державної 

підсумкової атестації за освітній рівень базової загальної середньої освіти у 

2018-2019 навчальному році. 

2. Проаналізувати всі  помилки та недоліки  при підготовці учнів до ДПА, 

більше уваги приділяти повторенню вивченого матеріалу. 

Протягом року 

3. Здійснювати постійний моніторинг знань з предметів, що підлягають 

державній атестації. 

Протягом року 

4. Використовувати під час тематичного оцінювання аналогічні за типом 

завдання. 

Протягом року 

5. Результати ДПА розглянути на засіданнях шкільних МО. 

Вересень 2019 року 

6. Слідкувати за правильність оформлення робіт,  протоколів, записів у 

класних журналах. 

7.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

В. о. директора                                                                   О. Сірик 

  

 

З наказом ознайомлені:                                                       

                                                                                      

Л. Степаненко                                                                                    

В. Пустовіт 

                                                                                       С. Артюх 

Н.Сипко 

В.Валюх 

Т.Валюх 

Л. Тарасенко 

О. Пустовіт 

Л. Хілько 

 
 


