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НАКАЗ 

01.06.2021                                                                                              № 089 

 

Про навчальні досягнення  

учнів 5-11 класів за підсумками  

2020/2021 навчального року 

 

 Згідно з річним планом роботи на 2020/2021 навчальний рік 

адміністрацією гімназії було здійснено моніторинг навчальних досягнень учнів 

за підсумками поточного навчального року.   

 Основною метою було виявлення рівня якості знань, умінь учнів, 

кількості дітей, які мають початковий рівень навчальних досягнень для 

визначення завдань для подальшої роботи в цьому напрямку. 

 Під час моніторингу виявлено такі показники: у 2020/2021  навчальному 

році в гімназії укомплектовано 13 класів (базової школи – 10, старшої – 3). В 

них на початок навчального року навчалося 258 учнів, на кінець – 243 учні.   

 Загалом по класах за рівнями навчальних досягнень учні розподілилися 

наступним чином:  
 

№ 

з/п 

Клас Кількість 

учнів на 

кінець 

навчального 

року  

Кількісний показник рівня досягнень Класний керівник 

В Д С П 

1 5-А 22 1 9 12 0 Горпиненко О.А. 

2 5-Б 22 - 12 9 1 Богачук О.Б.  

3 6-А 20 - 8 12 0 Добровольська Т.В. 

4 6-Б 15 1 4 10 0 Булищенко І.І. 

5 7-А 21 2 8 11 0 Колосовська О.П. 

6 7-Б 18 1 8 9 0 Барбарицька Т.П. 

7 8-А 21 1 6 13 1 Марченко І.А.  

8 8-Б 18 1 6 11 0 Лукашенко І.О. 

9 9-А 20 1 6 13 0 Таранцова А.М. 

10 9-Б 18 - 3 12 3 Добріна Т.А. 

11 10-А 12 - 1 5 6 Бахірєва Л.А. 

12 10-Б 19 - 7 9 3 Марченко Л.М. 

13 11  17  1 11 5 0 Нетес О.С.  

 Всього  243  9  89 131  14  

 



 Кількісний показник рівня навчальних досягнень учнів гімназії є таким: 

- високий рівень – 9 учнів проти 7 учнів (2%) в І семестрі поточного 

навчального року. Покращили показники учні 6Б, і 9А класів;   

- достатній – 89 учнів проти 79 учнів в І семестрі. Покращили показники 

учні 5А, 9А, 10А, 10Б і 11 класів;  

- середній 131 учнів проти 144 учнів в І семестрі;  

- початковий 14 учнів проти 16 учнів в І семестрі.   

Порівняно з І семестром за підсумками поточного навчального року 

учнів, які виявляють високі навчальні досягнення стало більше на 2 (9 проти 7 у 

І семестрі); суттєво збільшилася кількість учнів з достатнім рівнем (89 проти 

79) і зменшилась кількість учнів з початковим рівнем навчальних досягнень (14 

проти 16 в І семестрі). Отже, незважаючи на те, що значну кількість 

навчального часу учні вчилися за дистанційними технологіями (48 навчальних 

днів протягом року), якісний показник збільшився. На кінець навчального року 

якісний показник навчальних досягнень учнів 5-11 класів в цілому по гімназії 

становить 40,3% (проти 35% на кінець І семестру).    

Аналіз стану успішності по класах показав наступні якісні показники 

навчальних досягнень у відсотках та середній бал:   
 

№ 

з/п 

Клас Якісний показник 

навчальних досягнень у 

% 

Середній бал Класний керівник 

  І семестр н.р. І 

семестр 

н.р. 

1 5-А 33 45 8,07 8,6 Горпиненко О.А. 

2 5-Б 54,5 55 8,7 8,7 Богачук О.Б.  

3 6-А 45 40 8,6 8,6 Добровольська Т.В. 

4 6-Б 19 33 7,9 7,9 Булищенко І.І. 

5 7-А 52 48 8,1 8,4 Колосовська О.П. 

6 7-Б 50 50 7,9 8,0 Барбарицька Т.П. 

7 8-А 33 33 7,9 8,2 Марченко І.А.  

8 8-Б 28 39 7,7 7,9 Лукашенко І.О. 

9 9-А 20 35 7,6 8,0 Таранцова А.М. 

10 9-Б 17 17 7,0 7,1 Добріна Т.А. 

11 10-А 0 8 7,3 7,08 Бахірєва Л.А. 

12 10-Б 26 36 8,0 8,3 Марченко Л.М. 

13 11  59 71 9,0 9,4 Нетес О.С.  

 

 Узагальнюючи вищезазначене варто відзначити високі навчальні 

показники 11, 5Б, 5А та 6А класів. Покращились показники 10-А класу: рівень 

якості навчальних досягнень учнів піднявся з 0 до 8%. Поряд з цим,  слід 

звернути увагу на успішність 9Б класу, де показник якості навчальних 

досягнень учнів протягом року не змінився. Навчання в дистанційному режимі 

сприяло як підвищенню рівня навчальних досягнень окремих учнів, так і 

зниженню у інших, бо вимагало більше самоорганізації, самодисципліни, до 

чого більшість дітей не готова (через вікові особливості, небажання вчитися 

тощо).  



Для покращення навчальних досягнень, переходу на достатній рівень 

деяким учням треба підвищити рівень навчальних досягнень всього з одного-

двох предметів: 5-А – 3 учні, 5-Б – 4 учні, 6-А – 3 учні, 7-А – 1 учень, 7-Б – 2 

учні, 8-А – 3 учні, 8-Б – 2 учні, 9-А – 3 учні, 9-Б – 1 учень, 10-Б – 4 учні.   

До причин низьких якісних показників навчальних досягнень учнів 

можна віднести такі: втрата інтересу і мотивації до навчання, нерозвиненість 

навичок самостійної навчальної праці, що особливо проявилося під час 

дистанційного опанування матеріалу, відсутність контролю з боку батьків.  

 Для попередження неуспішності учнів слід використовувати: 

- всебічне підвищення ефективності кожного уроку; 

- формування пізнавального інтересу й позитивних мотивів до навчання; 

- індивідуальний підхід до учня; 

- спеціальну систему домашніх завдань; 

- посилення роботи з батьками.  

На підставі аналізу результатів рівня навчальних досягнень учнів гімназії 

в 2020/2021 навчальному році  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати роботу педагогічного колективу гімназії щодо якісного 

навчання учнів задовільною.  

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Лисач В.О., 

Барташевій Т.О. спільно з класними керівниками спланувати заходи, 

спрямовані на виявлення та усунення можливих причин низького рівня 

навчальних досягнень учнів, підвищення якості навчання учнів та зменшення 

кількості учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень (до 

01.09.2021).  

3. Класним керівникам своєчасно доводити до відома батьків інформацію 

про стан навчальних досягнень дитини та можливі наслідки (протягом 

наступного навчального року).  

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор ЗЄГ «ОРТ-Алєф»                                              Д.М.Шальміна 
 


