
 
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 ІІ 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 

ІІ семестру 2018-2019 навчального року було проведено зрізи знань учнів по 

предметах: математика – 5, 6, алгебра – 7, геометрія – 9, фізика – 

8,9,10,11,українська мова – 5,6,7,10, англійська мова – 9,10,11,математика, 

українська мова -3, 4 класи, російська мова -7,8,9,біологія – 6,7 класи, історія 

України – 8,9 класи, інформатика – 5,9,10 класи. 

Аналіз зрізів знань такий: 

Предмет:     математика ,клас 3 

Вчитель : Золот Л.П. 

Тема: Ділення з остачею 

Форма узагальнення: самостійне розв’язування прикладів  

Писало 7 

1-3 -2 

4-6 -2 

7-9 – 2 

10-12  -1 

Типові помилки: невміння знаходити остачу, незнання таблиці множення та 

ділення. 

Предмет:     українська мова       ,клас 3 

Вчитель : Золот Л.П. 

Тема: Написання частки не з дієсловами  

Форма узагальнення: списати текст, розкриваючи дужки 

Писало 7 

1-3 -1 

4-6 -2 

7-9 – 3 

10-12  -2 

Типові помилки: помилка в слові «проїжджу» ( пропуск букв). 

Перенос слів з рядка в рядок. Культура оформлення письмових робіт. 

Предмет: російська мова. Клас – 8 

Вчитель: Писаренко А.В. 

Тема: Однорідні члени речення  

Форма узагальнення: тестування. 

Писало- 14 учнів 

1-3 – 1-7% 

4-6 – 6-43%, 
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7-9- 5-36%, 

10-12 – 2 -14%. 

Типові помилки: перенос слів, постановка розділових знаків, робота над 

схемами речень з однорідними членами. 

Предмет: російська мова  

Клас 7 

Вчитель : Писаренко А.В. 

Тема: Вигук. 

Форма узагальнення: самостійна робота  

Писало: 15 

1-3-1-6%, 

4-6-7 -47%, 

7-9- 5-33%, 

10-12 2-14%. 

Типові помилки: перенос слів,буква Е в словах. 

Предмет: російська мова  

Клас 9 

Вчитель : Писаренко А.В. 

Писало : 8 

1-3 -1-12%, 

4-6-1-12%, 

7-9 – 5-63%, 

10-12 – 1-13%. 

Типові помилки: розділові знаки у складних реченнях зі зворотами, написання 

власних іменників, поділ тексту на абзаци. 

Українська мова  

Клас – 5  

Предмет : українська мова  

Вчитель : Плосконос В.О. 

Писало 11 учнів  

1-3-  

4-6 – 4-36%, 

7-9 – 7-64%. 

Типові помилки: невірно виконаний фонетичний розбір слів , дієслова написані 

без м'якого знака, неправильно позначено наголос у словах. 

Предмет: іноземна мова  

Клас -9  

Вчитель : Кривобок С.А. 

Писало: 8 

1-3- 

4-6-5 

7-9 -3 

Типові помилки: слабий словниковий запас, порушення правопису, нема 

зв’язку з попередніми темами. 

Предмет: іноземна мова  

Клас 10 

Вчитель : Кривобок С.А. 



Писало : 10 

1-3- 

4-6-4 

7-9- 4 

10-12-2 

Типові помилки: відсутність всіх завдань по деяких питаннях, правопис речень 

умовних типів, незнання правопису закінчень множини. 

Предмет : іноземна мова  

Клас 11 

Вчитель : Кривобок С.А. 

Писало : 7 учнів  

Тема: Молодь та суспільство 

Форма узагальнення: самостійна робота  

1-3- 

4-6-3 

7-9- 4 

Типові помилки: неповне знання лексики по темі,помилки при утворенні 

ступенів порівняння прикметників . помилки при зміні голосових форм. 

Предмет: біологія  

Клас – 6 

Вчитель  

Кривобок С.А. 

Писало : 12 учнів 

1-3- 

4-6-7 

7-9-5 

1012- 

Типові помилки: тема повністю не засвоєна, незнання термінів з біології, не 

використовуються додаткові джерела. 

Предмет: біологія 

Клас – 7 

Вчитель : Кривобок С.А. 

Писало 14 учнів 

1-3 – 

4-6- 6 

7-9-8 

10-12 –  

Типові помилки: незнання фактів з життя тварин, не вміють визначати види 

тварин, не вміють порівнювати, аналізувати. 

Предмет: фізика  

Клас – 8 

Вчитель : Овсянікова В.Г. 

Писало 15 

Тема: Зміна агрегатного стану речовини . Теплові двигуни.  

Форма узагальнення: самостійна робота  

1-3- 

4-6-5-33%, 



7-9-5-33%, 

10-12-5-34%. 

Типові помилки: застосувати формули для розрахунку кількості теплити, 

За табличним значенням вірно робити висновки, 

Допускають помилки при математичних обчисленнях. 

 

Предмет: фізика  

Клас: 9 

Вчитель: Овсянікова В.Г. 

Писало: 6 

Тема: Сучасні проблеми екології та енергетики. 

Форма узагальнення: урок – семінар 

1-3 

4-6-3-50%, 

7-9-2-33%, 

10-12 – 1-17%. 

Типові помилки : не всі можуть охарактеризувати проблеми екології. 

Предмет: фізика  

Клас – 10 

Вчитель : Овсянікова В.Г. 

Писало -9 

Тема: видатні українські фізики 

Форма узагальнення: урок – конференція. 

1-3- 

4-6-2-22%, 

7-9-5-56%, 

10-12 -2-22%. 

Типові помилки: не вміють висловити власну думку. 

Предмет: фізика  

Клас – 11  

Вчитель : Овсянікова В.Г. 

Тема: Фізична картина світу. Роль науки в житті людини та суспільному 

розвитку. 

Форма узагальнення: бесіда за круглим столом. 

1-3- 

4-6-2-33%, 

7-9-3-50%, 

10-12-1-17%. 

Типові помилки : без записів важко висловити власну думку, використали 

матеріали підручника, не вміють працювати в команді, лише індивідуально. 

Предмет : українська мова  

Клас- 6 

Вчитель: Ярмолич С.М. 

Писало : 9 

Тема: Повторення і узагальнення вивченого матеріалу  

Форма узагальнення: індивідуальні завдання –словниковий диктант. 

 



1-3- 

4-6- 3-33%, 

7-9 – 5-56%, 

10-12-1-11%. 

Типові помилки:визначення способів словотворення , правопис і визначення 

роду у словах іншомовного походження, правопис числівників. 

Предмет: українська мова  

Клас – 7 

Вчитель : Ярмолич С.М. 

Писало – 15 

Тема: Службові частини мови . Вигук. 

Форма узагальнення: тестові завдання. 

 

1-3- 

4-6- 7-47%, 

7-9-6-40%, 

10-12- 13%. 

Типові помилки: визначення розрядів часток, правопис прийменників, розділові 

знаки перед сполучниками. 

Предмет: українська мова  

Клас – 10  

Вчитель : Ярмолич С.М. 

Писало : 8 учнів 

Тема: узагальнення вивченого матеріалу. 

Форма узагальнення: словниковий диктант, індивідуальні завдання, тести. 

1-3 

4-6-3-38%, 

7-9-4-50%, 

10-12-1-12%. 

Типові помилки: асиміляція і дисиміляція в групах приголосних , подовження і 

подвоєння приголосних , написання складних слів. 

Предмет: геометрія  

Клас : 9 

Вчитель : Кот О.М. 

Писало : 7 

Тема: Повторення. Декартові координати і вектори на площині.  

Форма узагальнення: тестові завдання. 

1-3 

4-6-3-43%, 

7-9-4-57%, 

10-12  

Типові помилки: неправильно виконують дії з раціональними числами під час 

визначення координат векторів , неправильно визначили кут між векторами за 

формулою, невірно записали властивість. 

Предмет: алгебра  

Клас- 7 

Вчитель : Кот О.М. 



Писало : 15 учнів  

Тема: Повторення навчального матеріалу  

Форма узагальнення: самостійна робота 

1-3 -1- 6%, 

4-6-7-47%, 

7-9-7-47%. 

Типові помилки: не визначили область функції, невірно розібрали деякі точки 

прямої, неправильно визначили координати точок перетину з віссю Оу. 

Предмет: математика 

Клас – 5 

Вчитель : Кот О.М. 

Писало: 12  

Тема: Повторення дії з дробами. 

Форма узагальнення: математичний диктант 

4-6-5-42%, 

7-9- 6-50%. 

10-12- 1-8%. 

Типові помилки : 

Порівнюючи десяткові дроби , учні невірно ставлять знак порівняння, при 

перетворенні в мішане число неправильного дробу не вміють правильно 

виділити цілу частину, допускають помилки при діленні десяткових дробів ( не 

вірно ставлять кому). 

 

Предмет : українська мова  

Клас -4  

Вчитель : Бай В.М. 

Писало : 16 учнів 

1-3-2 

4-6-2 

7-9-8 

10-12-4 

Типові помилки: визначення частини мови, визначення часу, роду, числа, 

відмінка , знаходження однорідних членів речення. 

 

Предмет: математика 

Клас 4 

Вчитель: Бай В.М. 

Писало – 15 учнів 

Тема: Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. 

Форма узагальнення: самостійна робота. 

1-3-3 

4-6-2 

7-9-4 

10-12-6 

Типові помилки: визначення неповного діленого, занесення нуля в частку, 

неправильний підпис. 

 



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; 

- всім вчителям  проаналізувати зрізи знань та підвищити рівень знань з 

предметів  – обов’язково. 

 

 

Заступник директора  

з навчально – виховної роботи                      О.А.Писаренко  
 

 

 


