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НАКАЗ 
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Про результати діагностичних робіт з перевірки ефективності 

 навчання з використанням дистанційних технологій 

 

         Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020 № 1/9-406 

«Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в 

умовах адаптивного карантину», від 05.08.2020 № 1/9 – 420 «Щодо організації роботи 

закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році», Інструктивно-

методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2020/2021 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і 

науки України від 11.08.2020 № 1/9-430)  на початку 2020-2021 навчального року, задля 

забезпечення якісного виконання освітніх програм вчителями школи  більше уваги 

приділялося традиційному повторенню вивченого матеріалу за минулий рік. 

          Було проведено діагностичні роботи/опитування в 2-11-х класах з основних 

навчальних предметів з метою визначення рівня засвоєння матеріалу учнями за період 

карантину. Відповідно до результатів, вчителі спланували роботу (колективну або 

індивідуальну) щодо актуалізації окремих тем, систематизації знань та умінь, практичного 

їх закріплення, внесли певні корективи до планів. На засіданнях предметних методичних 

об’єднань були підведені підсумки «корекційного повторення», розроблені шляхи 

покращення якості освіти в умовах змішаної та дистанційної форм навчання. 

         Результати аналітичного моніторингу з базових предметів  в середній та старшій 

школі виявилися нерівномірними, самостійна робота вдома все ще не стала системою для 

більшості учнів. 

        Діагностичні тестові роботи з української мови містили завдання  за темами ІІ 

семестру 2019 – 2020 навчального року. Учні 5-11 класів показали переважно достатній та 

середній результати, загальний якісний показник успішності становить 59%, з них 22% 

(практично п’ята частина показала високий рівень). Найгірші показники виявилися в групах 

вчителя Козел Т.Ю. в класах 7-Б, 8-В, 9-А, де показники якості вполовину менші від 

загальношкільних (27 – 29%), а середній бал на рівні 5,5 проти 7,3 в середньому по класах. 

Також низькі показники в групах вчителя Дідко І.С. в 8-Б класі ( ЯПУ – 46%, середній бал 

– 5,9) та в 11-Б класі (ЯПУ – 33%, середній бал – 6,3). Якісний показник в 11-А класі (вчителі 

Пустохіна Є.Ф., Максимець Н.Ф.) більш ніж  вдвічі більший (74%). Краще ситуація в 10-х 

класах, де ЯПУ дорівнює 78%, а середній бал – 8,3, що на цілий бал вище 

загальношкільного значення. 

      Типові помилки свідчать про недостатню практику використання правил правопису, 

синтаксису та орфографії: 

- правопис займенників, прислівників та службових частин мови; 

- правопис Е-И в коренях слів при чергуванні; 

- визначення та розрізнення частин мови; 

- розрізнення другорядних членів речення, зв’язків між частинами у складному 

реченні; 

- розділові знаки в реченнях з дієприслівниковим зворотом, зі вставними 

конструкціями, у складнопідрядних та безсполучникових реченнях. 

         З  англійської мови учні 5-11 класів виконували діагностичні контрольні роботи за 

навчальним матеріалом ІІ семестру 2019 – 2020 навчального року. Учні виявили в 

основному достатній та середній рівні. Загальношкільні якісні показники: ЯПУ -  58%, 

середній бал – 7,1. П’ята частина учнів (22%) отримали результати високого рівня, а 7% - 

початкового. Найгірші показники виявилися в групах вчителя Гребенюк І.Д. в класах 7-А, 



9-А, 10-А, 11-А,Б (ЯПУ від 36% до 41%, середній бал в межах 5,5 – 5,8) та в класах 7-Б, 10-

Б (ЯПУ близько 44%, середній бал в межах від 6,1 до 6,4).  Найбільші показники в 5-Б,В 

класах (вчителі Кузнецова О.В., Ковальчук А.Г., Белько В.О.): якість від 78% до 85%, 

середній бал близько 8,4.  

     Типові помилки також лежать в практичній площині: - вживання дієслів різного часу, 

герундія, інфінітива; - вживання займенників, артиклів . 

     Аналіз результатів діагностичних зрізів знань учнів виявив необхідність включити під 

час вивчення нового матеріалу повторення тем: 

7 клас – London,  Kyiv; 

8клас - Great Britain (London), Ukraine (Kyiv); 

9 клас – Mass Media, Great Britain; 

10 клас – Youth Lifestyle,  Аrt and Media; 

11 клас –Education and job,  Science. 

    Діагностичну контрольну роботу з німецької мови  було проведено у формі тестування. 

Результати дозволяють зробити висновок , що дистанційна форма навчання має різну 

ефективність, що обумовлено різними здібностями окремих учня, здатністю 

сконцентрованого і уважного вивчення матеріалу в домашніх умовах та вмінням працювати 

з цифровими технологіями. Разом  з тим, загальний якісний показник успішності виявився 

вищим за результат з англійської мови – 63% проти 58%, переважають досягнення 

достатнього рівня, а початкового рівня взагалі немає.  Найкращий результат показали учні 

8-А класу (84%), а найгірший – учні 8-В класу (29%). Вчителями Ліпісівіцькою А.О. та 

Лавренчук Т.С. було організоване повторення тем «Сімя та суспільство», «Літні канікули», 

«Німеччина та Україна» та граматичного матеріалу відповідно до програми 7-9 класів. 

       Діагностування знань з  польської мови проводили в  6-х  класах з результатом: ЯПУ 

– 49% і середнім балом – 6,7. Це нижче показників з англійської та німецької мов, але, слід 

врахувати, що польську вивчають в цих класах лише другий рік та відбулася зміна вчителя. 

Тому і помилки виникли на рівні абетки, минулого та теперішнього часів.  

        З історії України біля половини (53%) учнів 6-11 класів показали достатній та високий 

рівні навчальних досягнень,  з яких майже 22% - високий. При цьому знання на середньому 

рівні показали 40% учнів. Найнижчі результати виявилися в учнів 7-Б, 8-Б та 10-А класів. 

Взагалі, 7% опитаних продемонстрували початковий рівень знань, слабко сформоване 

критичне мислення. Типовими помилками було:  

- плутанина хронологічної послідовності подій; 

- слабке розуміння причино-наслідкових зв’язків; 

- плутанина в завданнях  візуального характеру (пам’ятки культури та історичні діячі). 

Частина учнів старших класів, особливо 10-х, показала малий відсоток залишкових 

знань, слабкі знання форм і методів боротьби проти російського самодержавства, 

відсутність власної думки стосовно етапів національного відродження. В цілому, учні 

володіють історичною термінологією, аргументовано висловлюють оціночні судження.      

Більшість учнів 11-х класів підтвердили семестрові та річні оцінки за 10-й клас. 

         Формування математичної компетентності є одним з пріоритетних завдань 

освітнього процесу в школі. Моніторингові дослідження в школі на протязі трьох років 

доводять важливість вирішення цієї проблеми не тільки в предметному , а й в  

міжпредметному планах. Тому одним з важливих завдань «вхідного» моніторингу було 

саме дослідження ступеня сформованості знань, навичок, компетентностей з курсу 

математики в попередньому класі.  

     Діагностичну роботу з математики писали 5 – 9 класи (крім 5-Б,В у зв’язку з хворобою 

вчителя Невмержицької Н.Ф). половина учнів показали високий та достатній рівні, а п’ята 

частина – початковий. Показники з геометрії краще, ніж з алгебри/математики. Найнижча 

результативність з алгебри у 8-А, В класах (вчителі Глушкова Л.М., Ярмоліцька Н.Ю.), де 

показник неуспішності – 43%, а оцінку високого рівня отримала лише одна дитина. 

Найгірше виконали роботу учні 5-А (вчитель Кузьменко Н.В.), 6-А (вчитель Глушкова 

Л.М.), 7-А (вчитель Українець Л.О), де третина учнів показала початковий рівень, а 



показник якості близько 37%. Найкращі результати показали учні 6-В (вчитель Кузьменко 

Н.В.) та 8-Б (вчитель Колосовська Т.П.) класів, де ПЯУ дорівнює 74%. 

Учні допустили помилки в завданнях на: 

- з математики: ділення з нулем, розв’язування рівнянь, поняття площі, периметра (5 

кл);  дії з десятковими дробами, округлення чисел, визначення елементів та об’єму 

паралелепіпеда, означення ступеня числа, складання рівняння (6 кл); розв’язування 

задач, дії з числами з різними знаками, відсоткові розрахунки (7 кл) 

-   з алгебри: формули скороченого множення, властивості ступеня, розв’язування задач   

складанням рівнянь (8 кл); вирази з ірраціональністю, знаходження ОДЗ, 

перетворення раціональних виразів, виразів з коренями (9 кл); розв’язок 

квадратичної нерівності, властивості ступеня, задачі на дробово-раціональні 

рівняння (10 кл); тригонометричні рівняння (11 кл); 

- з геометрії: застосування ознак рівності трикутників, означення вертикальних кутів, 

означення  рівнобедрених трикутників (8 кл), визначення синуса та косинуса, 

властивості чотирикутників, вписані кути (9 кл); дії над векторами, застосування 

формул тригонометрії, властивість січних та дотичних до кола (10 кл). 

 

Діагностичні роботи з біології в усіх класах проводилися з тем, які учні вивчали 

протягом березня-травня 2020 року. Біля половини учнів 7-11 класів (52,5%) засвоїли 

навчальний матеріал на достатньому та високому рівнях. Найгірший результат виявився в 

7-А класі: 16% - достатній рівень, 53% - середній, 31% - початковий. Переважно середній 

рівень в 7-В, 8-В, 11-Б класах. В цілому, 11% учнів 7-11 класів показали початковий рівень 

навчальних досягнень. Частина учнів продемонструвала малий відсоток залишкових знань. 

Типові помилки: 

- плутанина в термінології, в послідовності порядку циклів та назвах деяких 

представників; 

- будова і функції аналізаторів, окремих органів; 

- стадії ембріонального розвитку, способи народження організмів. 

Слід вказати, що вчитель біології Лиса Г.О. поводила тестування в Google Forms, що 

дозволяє задіяти одночасно всіх учнів, незалежно, в якій групі змішаного навчання вони 

зареєстровані, знизити рівень списування за рахунок перемішування запитань та одразу 

показати динаміку по кожному класу та учню окремо. 

Аналіз діагностичного моніторингу з хімії показав зниження якісних показників 

навчання у порівнянні з попереднім періодом. Учні 8-х класів з помилками пишуть 

формули оксидів, роблять розрахунки в задачах на розчини. Учні 9-х класів плутаються у 

визначенні атомної маси елементу, протонного та нуклонного числа, погано орієнтуються 

в основних класах неорганічних речовин. Аналіз моніторингу 10-11 класів показав, що учні 

орієнтуються в класифікації неорганічних та органічних речовин, можуть за формулами та 

номенклатурою розрізняти їх, але не орієнтуються в просторовій будові органічних 

речовин, не можуть визначити всі ізомери, знають лише деякі хімічні властивості, не бачать 

генетичного зв’язку між цими класами і не можуть знайти формулу речовини, знаючи 

масову частку елементів в ній, або кількість продуктів згорання, плутаються в типах 

хімічних реакцій тощо. В цілому, якісний показник  учнів 8-11 класів - 41%, з них 9% - 

високий. Половина 8-В класу виявили початковий рівень знань з минулорічних тем, а у 8-Б 

– майже третина. Переважно середній рівень мають учні 10-А,Б та 11-А класів. 

Діагностичний моніторинг з географії проводився в 7-9-х класах з доволі низьким 

результатом. Так, 23% учнів показали початковий рівень засвоєння навчального матеріалу, 

з них найбільше в 7-А та 9-А,Б класах.  Найкраще справилися з моніторинговим завданням 

учні 8-А,Б класів. В цілому якісний показник успішності – 42% 

Діагностичну роботу з фізики не писали у зв’язку з тим, що матеріал навчальних тем ІІ 

семестру минулого навчального року циклічно буде повторюватись в наступних класах. 

 



 
 

З діаграми видно, що навчання з використанням технологій дистанційного навчання у 

ІІ семестрі 2019-2020 навчального року виявились більш ефективним для гуманітарних 

предметів. Найгірший  результат за показником неуспішності виявився з географії та 

математики/алгебри.  Співвідношення між рівнями з української та англійської мовами, з 

хімії та біології подібні.  

Порівняння показника успішності дає більш точну картину: 

 
Таким чином, проведене корекційне повторення з базових предметів, діагностичний зріз 

знань показали, що практично половина учнів 5 – 11 класів мають сформовані навички 

самоконтролю, самоосвіти і здатні до ефективного навчання з використанням технологій 

дистанційного навчання. Разом з тим, оволодіння навчальним матеріалом з предметів 

математично-природничого циклу потребує більшого залучення вчителя, його пояснень, 

консультацій. Аналіз використовуваних вчителями платформ, програм підтверджує 

недостатню роботу педагогів з організації дистанційного навчання. Користуючись 

Вайбером або телефоном важко досягти гарного результату з вивчення математики, хімії, 

географії тощо.  
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Виходячи з вище вказаного, з метою покращення якості освіти в умовах змішаного та 

дистанційного навчання 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Головам предметних методичних об’єднань: 

1.1. Провести глибокий аналіз діагностичних робіт з метою  виявлення 

найскладніших для самостійного опанування навчальних тем. 

1.2. Розробити шляхи подолання відставання окремих учнів. 

1.3. На засіданні предметних МО обговорити результати зрізів знань, зробити 

висновки щодо впливу використовуваних технологій на якість навчання. 

                                                                                                              До 02.11.2020р 

2.  Заступникам директора з навчально-виховної та науково-методичної роботи Дудар 

ОВ., Проботюк О.Д.: 

2.1. Організувати для вчителів школи навчальні тренінги з оволодіння ефективними 

для дистанційного навчання інформаційно-комп’ютерними технологіями. 

2.2. Взяти під особистий контроль виконання навчальних програм в умовах змішаної 

та дистанційної форм навчання. 

2.3. Посилити внутрішньошкільний контроль за станом викладання базових 

предметів, особливо предметів математично-природничого циклу. 

2.4. Надати на засідання предметних методичних об’єднань аналітичну  інформацію 

про результати ЗНО-2020  випускників школи. 

                                                                                                               До 02.11.2020р  

3. Наказ довести до педагогічних працівників на засіданнях предметних методичних 

комісій, об’єднань.  

 

 

 

Директор школи                                                                   Н.В. Лавриненко 


