
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АНДРІЇВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА - 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ» 

 ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

вул.Державна, 26, с.Андріївка, Широківський район, Дніпропетровська обл., 53760 
тел (05657)2-75-95, е-mileandriivska_szh@ukr.net Код ЄДРПОУ 26239715 

 

Довідка 

про зрізи знань у кінці І семестру 2018-2019 н.р. 

Згідно річного плану роботи школи та з метою виявлення підготовки учнів до 

уроків, їхньої можливості запам’ятати вивчене на уроці у школі в кінці І 

семестру 2018-2019 навчального року було проведено зрізи знань учнів з 

предметів: українська мова 3, 4 класи, математика 3,4 класи, математика – 5 

клас, українська мова – 5 клас, 6 клас : математика, російська мова; 7 клас : 

алгебра, біологія; 8 клас : біологія, географія; 9 клас : фізика, зарубіжна 

література; 10 клас : географія, фізика; 11 клас : алгебра, геометрія. 

Результати зрізів такі :  

 5 клас  

Українська мова  

Вчитель : Плосконос В.О. 

Тема : фонетика, орфографія. 

Форма проведення : диктант із завданням ( фонетичний розбір слів) 

Писало 12 учнів. 

4-6-3-25%, 

7-9-7-59%, 

10-12-2-16%. 

Типові помилки: невірно виконано фонетичний розбір слів ( м'якість - твердість 

приголосних звуків)  

 Не виділено наголос у словах. Чергування голосних і-е. 

9 клас  

Зарубіжна література  

Вчитель : писаренко А.В. 

Тема : Печорін у системі інших образів. 

Форма узагальнення : заповнення таблиці про спільне і відмінне між Онегіним і 

Печоріним ( порівняння). 

4-6-1-20%. 

7-9-3-60%, 

10-12 -1-20%. 

Типові помилки: 

- невідповідність змісту та викладу подій; 

- образи розкрито скуто; 

- не повністю розкрито спільні риси герої Пушкіна і Лермонтова. 

6 клас  

Предмет: російська мова . 

Вчитель : Писаренко А.В. 

Тема : Іменник 
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Форма узагальнення: словниковий диктант. 

Результати: 

4-6-4-33%, 

7-9-6-50%, 

10-12-2-17%. 

Типові помилки: перенос слів; 

Відміна іменників, правопис ь, твердого знака. 

9 клас  

Фізика  

Вчитель Овсянікова В.Г. 

Тема : Віртуальна лабораторія Дослідження звукових коливань 

різноманітних джерел звуку за допомого сучасних цифрових засобів. 

Форма узагальнення: віртуальна лабораторія. 

Результати:  

4-6-1-20%. 

7-9-4-80%, 

Типові помилки: при написанні висновку не всі можуть з'ясувати зв'язок між 

характеристиками звукової хвилі ( амплітуда, частота)та гучністю й висотою 

тону звуку. 

10 клас  

Фізика  

Вчитель : Овсянікова В.Г. 

Тема : Динаміка. 

Форма узагальнення: тести 

Результати:  

4-6-5-63 %, 

7-9-2-25%, 

10-12-1-12%. 

Типові помилки:  

- з'ясувати від яких величин та як залежить прискорення вільного падіння; 

- не розуміють залежність тертя ковзання від площі стичних поверхонь, 

якості обробки поверхонь, кута похилої площини. 

6 клас 

Математика  

Вчитель : Овсянікова В.Г. 

Тема : Коло. Довжина кола. Число П. 

Форма узагальнення: математичний диктант. 

Результати:  

4-6 -5-55%, 

7-9-4-45%, 

Типові помилки : не всі вміють обчислювати довжину кола, застосовувати 

формулу для розв’язування задач, допускають помилки при обчисленнях. 

3 клас  

Українська мова  

Вчитель : Золот Л.П. 

Тема : Апостроф після префіксів. 

Форма узагальнення: вибіркове списування. 



4-6-2, 

7-9-5 

Типові помилки : 

Неправильний перенос слів, пропуск букв. 

3 клас  

Математика  

Вчитель : Золот Л.П. 

Тема : Додавання і віднімання круглих сотень та десятків. 

Форма узагальнення: самостійне розв’язування прикладів. 

Результати  

1-3-1-13 

7-9-2-25 

10-12-5-62 

Типові помилки: неправильне віднімання круглих десятків. 

Геометрія  

11 клас  

Вчитель : Кот О.М. 

Тема : Площі бічної і повної поверхонь призми і піраміди . 

Форма узагальнення : залік 

Результати : 

4-6-3-60%, 

7-9-2-40%. 

Типові помилки: не знають формули для визначення призми та піраміди; 

Допускають помилки під час розрахунку кінцевого результату задачі; 

Не правильно записують невидимі лінії. 

Алгебра 11 клас  

Вчитель Кот О.М. 

Тема : Обчислення інтегралів . 

Форма узагальнення : самостійна робота  

Результати: 4-6-3-60%, 

7-9-1-20%, 

10-12-1-20%. 

Типові помилки: 

не всі учні засвоїли таблицю первісних, 

не правильно обчислюють визначені інтеграли,  

помилки при розрахунках. 

Алгебра .7 клас  

Вчитель : Кот О.М. 

Тема : Формули скороченого множення  

Форма узагальнення : математичний диктант. 

Результати:  

1-3-1 9%, 

4-6-4-33%, 

7-9-6-50%, 

10-12 -1-9%. 

Типові помилки:  

Не всі учні вміють застосовувати формули скороченого множення, 



помилки при застосуванні формул різниці та суми кубів, 

неправильно розставляють знаки при записі формул. 

5 клас математика  

Вчитель : Кот О.М. 

Тема : Периметри прямокутника, трикутника, квадрата. 

Форма узагальнення: математичний диктант. 

Результати:  

1-3-1-8%, 

4-6-4-31 %  

7-9-7-54 %. 

10-12-1-8%. 

Типові помилки : 

обчислення периметра прямокутника, 

розв’язування задачі н знаходження кута, 

визначення видів трикутників. 

 

 

Виходячи з вищезазначеного рекомендую вчителям: 

- більш вимогливо ставитись до етапу перевірки домашнього завдання , бо 

це впливає на системність учнів; 

- проаналізувати помилки; 

- виставити оцінки за зрізи знань у щоденники учням; 

- Овсяніковій В.Г. проаналізувати контрольну роботу з фізики в 11 класі та 

більш чіткіше дотримуватися регламенту запису типових помилок. 

 

 

Заступник директора              О.А.Писаренко 

 


