
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

27.05.2016 смт Нова Водолага        № 114 

 

Про  підсумки проведення контрольних 

робіт з української мови та математики 

для учнів 1-4-х класів на кінець  2015/2016 

навчального року 

 

 Відповідно до плану роботи закладу на 2015/2016 навчальний рік та 

календарно-тематичного планування вчителів школи І ступеня з  11.05.2016 

по  20.05.2016 було проведено адміністративні контрольні роботи  з 

української мови та математики, які включали всі види завдань на 

повторення матеріалу, вивченого  за 2015/2016 навчальний рік. Завдання для 

контрольних робіт були підготовлені керівником методичного об’єднання 

вчителів  школи І ступеня Лютко О.М.  та схвалені на засіданні методичного 

об’єднання 12.05.2016 року, протокол  № 4. 

 Перевіркою встановлено: 

1. Контрольна робота з української мови  проводилася у формі:  

- для учнів 1-2-х класів - у формі контрольного списування та диктанту; 

- для учнів 3-го класу - комбінована робота із 6-ти завдань; 

- для учнів 4-го  класів - у формі диктанту. 

2.Результати контрольної роботи з української мови: 

Клас Учитель 

Кількі

сть 

учнів у  

класі 

Кількість 

учнів, які 

виконують 

контрольні 

роботи 

Рівень навчальних досягнень % 

П С Д В  

1 Атанасова Т.Г. 23 20 - - - - - 

2 Орда І.Г 20 18 3 2 5 8 72,2 

3 Лютко О.М. 23 

 

21 - 6 13 2 71,4 
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4  Панченко Л.Є  18 17 - 4 9 4 76,5 

Разом 84 76 2 21 39 14 73,4 

3.Під час виконання контрольних робіт учні  припустились таких типових 

помилок: 

Клас Типові помилки 

1 1.Граматичні помилки (слова  вжиті не в тій формі). 

2.Заміна однієї букви іншою. 

3.Перенос слова. 

4.Неохайне виправлення. 

5.Орфографічні помилки ( не правильно написані слова). 

2 1. Граматичні помилки. 

2. Написання ненаголошених -е, -и. 

3. Написання слів з великої букви. 

3 1.Неправильно визначена граматична основа. 

2. Неправильно знайдені і підкреслені дієслова. 

3.Неправильно визначено або взагалі не визначено час дієслів. 

4.Неправильно підібрані слова-антоніми. 

5. головне виконання завдання відкритого типу. 

6.Граматичні помилки при списуванні слів. 

4 1.Написання власних іменників. 

2.Заміна однієї букви іншою. 

3.Правопис приголосних. 

4.Пунктуаційні знаки. 

5. Правопис ненаголошених голосних. 

 

4. Контрольні роботи з математики проводилися у формі: 

- для учнів 1-3-х класів — у вигляді комбінованої роботи  з 5-ти завдань; 

- для учнів 4-го класу - комбінована робота із 6-ти завдань. 

5. Результати контрольних робіт (з математики): 
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Клас Учитель 

Кількі

сть 

учнів у  

класі 

Кількість 

учнів, які 

виконують 

контрольні 

роботи 

Рівень навчальних 

досягнень 
% 

П С Д В  

1 Атанасова Т.Г. 23 19 - - - - - 

2 Орда І.Г 20 19 - 3 8 8 84,2 

3 Лютко О.М. 23 

 

22 2 7 7 6 59,1 

4  Панченко Л.Є  18 17 - 3 5 7 70,6 

Разом 84 70 2 13 20 21 71,3 

 

6. Під  час виконання  контрольних робіт з математики учні припустились 

таких типових помилок: 

Клас Типові помилки 

1 1.Обчислювальні помилки у виразах. 

2.Додавання і віднімання з переходом через десяток. 

3. Неправильне розв’язування задачі. 

2 1.Неправильне розв’язування задачі. 

2. Неправильно написаний знак, але розв’язання правильне. 

3.Неправильно накреслені відрізки. 

4.Обчислювальні помилки в завданнях. 

3 1.Неправильно накреслені відрізки. 

2.Неправильно написаний знак, але розв’язання правильне. 

3.Обчислювальні помилки в завданнях. 

4 1.Множення на двоцифрові числа. 

2. Неправильне обчислення рівнянь 

3.При кресленні прямокутника. 

4.При приведенні іменованих чисел. 

                                                                               

7. За результатами контрольних робіт встановлено відсоток учнів 1-4-х 

класів, що показали високий та достатній рівень знань: 
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- з математики- 71,3%, що на 5,4%  нижче за показник 2014/2015 навчального 

року . 

- з української мови — 73,4 %, що на 3,2 % вище за минулорічний показник. 

Виходячи з вищезазначеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівнику методичного об’єднання вчителів І ступеня Лютко О.М.: 

1.1. Обговорити результати адміністративних  контрольних робіт на 

черговому засіданні методичного об’єднання. 

                                                                                                             До 01.09.2016 

1.2. Розробити алгоритм індивідуальної роботи вчителів з учнями, які 

показали початковий рівень знань, з метою підвищення якісного показника 

знань. 

                                                                                                         До 01.09.2016 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б.: 

2.1.Висвітлити  результати адміністративних  контрольних робіт з  

української  мови  та математики на серпневій педагогічній  раді. 

                                                                                                        До 30.08.2016 

3. Контроль за виконанням  даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                              С.Ю.Єрмаков 

Калашник Л.Б.                                                                             

 

 

 

З наказом   ознайомлені: 

Калашник Л.Б.________ 

Лютко  О.М.____________ 

Атанасова Т.Г.__________ 

Орда І.Г._______________ 

Панченко Л.Є.___________ 

  


