
 

Підсумки  

регіонального моніторингового дослідження  

з вивчення рівня засвоєння навчального матеріалу з російської мови  

учнями 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

 із російською мовою навчання  

(18 грудня 2012 р.) 

 

Згідно з наказом Управління освіти і науки Луганської обласної державної 

адміністрації №250 від 17.02.2012р. «Про проведення регіональних моніторингових 

досліджень» 18 грудня 2012 р. проведено моніторингове дослідження з вивчення рівня 

засвоєння навчального матеріалу з російської мови учнями 4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів із російською мовою навчання. 

Мета дослідження:  

 аналіз інформації щодо викладання російської мови в 4-х класах 

загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області; 

 аналіз якісного складу вчителів, які викладають російську мову в 4-х класах 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

 вивчення рівня засвоєння навчального матеріалу з російської мови учнями 

4-х класів шкіл із російською мовою навчання; 

 надання методичних рекомендацій учителям щодо поліпшення грамотності 

учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання. 

За інформацією, наданою міськими та районними методичними 

кабінетами(центрами), у Луганській області 244 загальноосвітні навчальні заклади, де є 

класи з російською мовою навчання. Навчання проводиться відповідно до Типових 

навчальних планів початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 

29.11.2005 №682 та від 13.03.2006 №182 (5 годин на тиждень). Таких навчальних закладів 

222 на 26 територіальних одиницях, що складає 36% від загальної кількості ЗНЗ 

Луганської області. У Міловському, Білокуракинському, Кремінському, Марківському, 

Сватівському районах Луганської області немає шкіл, де є 4-і класи з російською мовою 

навчання. 

 

№ Територія Кількість шкіл,  

де є 4-і класи  

з російською мовою 

навчання 

1 Луганськ 54 

2 Ст.-Луганський р-н 15 

3 Лисичанськ 13 

4 Краснодон 14 

5 Ровеньки 12 

6 Антрацит 11 

7 Перевальський р-н 13 

8 Лутугинський р-н 13 

9 Стаханов 11 

10 Свердловськ 12 

11 Красний Луч 9 

12 Алчевськ 10 

13 Сєвєродонецьк 8 

14 Брянка 8 

15 Антрацитівський р-н 6 

16 Рубіжне 5 



 

17 Троїцький р-н 4 

18 Старобільський р-н 4 

19 Новоайдарський р-н 5 

20 Кіровськ 3 

21 Слов’яносербський р-н 3 

22 Попаснянський р-н 5 

23 Біловодський р-н 3 

24 Первомайськ 1 

25 Новопсковський 1 

26 Краснодонський р-н 1 

27 Міловський р-н 0 

28 Білокуракинський р-н 0 

29 Кремінський р-н 0 

30 Марківський р-н 0 

31 Сватівський р-н 0 

  

У моніторинговому дослідженні взяли участь 5540 учнів із 307 4-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів: 

162 учні (3%) із 5 ЗНЗ, 8 класів - м. Луганськ, м. Брянка, м. Краснодон, Станично-

Луганський р-н – репрезентативна вибірка;  

287 учнів (5%) із 10 ЗНЗ, 15 класів - м. Луганськ, м. Брянка, м. Краснодон, м. 

Лисичанськ, м. Сєвєродонецьк, Новоайдарського, Перевальського, Станично-Луганський 

райони – місцева вибірка; 

5091 учень (92%) із 21територіальної одиниці, 189 ЗНЗ, 284 класи – масова вибірка. 

Навчальний процес у 4-х класах, учасників моніторингового дослідження, 

забезпечують 307 учителів початкових класів, 95,4% яких працюють за фахом. Це 

досвідчені фахівці з достатнім стажем роботи: більшість (понад 64%), працює більше 20 

років. 

 

 
 

64% учителів мають І та вищу кваліфікаційну категорію, 22% – педагогічні звання. 
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Виконання учнями 4 – х класів завдань контрольної роботи дозволило вивчити 

рівень сформованості вмінь учнів з російської мови, передбачених навчальною 

програмою.  

Було запропоновано завдання: 

1. Робота з текстом: визначити початок і кінець речення; списати текст, 

розставивши розділові знаки.  

2. Робота з орфограмами : вставити пропущені букви у словах (19 орфограм). 

3. Визначити підмет та присудок у реченні. 

4. Визначити частини мови. 

5. Розбір слів за будовою. 

6. Визначити кількість букв та звуків у слові. 

Оцінювання завдань проводилось за схемою: 

1 завдання 

 правильно оформлений абзац тексту - 1 б.; 

 правильно визначені межі речень - 9 б.; 

 правильно розставлені розділові знаки в кінці речень - 9 б.; 

 правильно вставлені пропущені букви - 19 б.; 

 оцінювання списування тексту (відповідно до критеріїв оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів) – 12 б.: 

 

Рівень навчальних досягнень учнів  Бали Кількість помилок 

 

 

І низький 

1 9 і більше 

2 8 

3 7 

 

ІІ середній 
 

 

4 6 

5 5 

6 4 

 

ІІІ достатній 

7 3 

8 2 

9 1 

 

ІV високий 

10 1 негруба помилка чи 2-3 

виправлення 

11 1 виправлення 

12 ___ 
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За виконання першого завдання учень може отримати  максимум 50 балів. 

2 завдання  

 правильно визначені і підкреслені підмет (1 б.) і присудок (1 б.). Усього - 2 

бали. 

3 завдання  

 правильно визначені частини мови в реченні (5 б.). 

4 завдання  

 правильно визначені: (закінчення - 1 б, основа слова - 1 б., корінь слова - 1 

б., суфікс - 1б.). Усього - 4 бали. 

5 завдання 

 правильно вказано кількість букв (1 б.), кількість звуків (1 б.) у слові. Всього 

- 2 бали. 

Кількість максимально можливих балів за виконання контрольної роботи: 

1 завдання 2 завдання 3 завдання 4 завдання 5 завдання Усього 

50 балів 2 бали 5 балів 4 бали 2 бали 63 бали 

За наданою таблицею перерахунку балів, отриманих за виконання контрольної 

роботи з російської мови, учителі мали змогу оцінити роботу учнів за 12-бальною шкалою 

оцінювання: 

 

Высокий рівень Достатній рівень Средній рівень Низький рівень 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

63 62 61-60 59-57 56-54 53-50 49-47 46-43 42-

38 

37-

35 

34-30 29 и 

меньше 

 

Результати виконання роботи свідчать про достатній рівень сформованості вмінь 

учнів 4-х класів з російської мови, передбачених навчальною програмою. Успішність 

виконання роботи складає 95,5%, якість – 77% 
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61,50%

68,80%

68,80%

77,30%

86,20%

86,40%

86,40%

88,90%

КУ "Суходільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 17"

КЗ "ЛСЗОШ І-ІІІ ст. №3"

Брянківська сп. шк. І-ІІІ ст. №10

КЗ "ЛНВК сп.шк. Іст. - колегіум №36" …

КЗ "ЛНВК сп.шк. Іст. - колегіум №36" …

КЗ "ЛНВК сп.шк. Іст. - колегіум №36" …

КЗ "ЛНВК сп.шк. Іст. - колегіум №36" …

Нижньотеплівська ЗОШ І-ІІІ ст. Ст-…

Якість виконання роботи  у %

(репрезентативна вибірка)

38,50%

71,40%

72,20%

75,00%

76,90%

80,00%

81,50%

81,80%

84,60%

86,20%

89,70%

90,90%

94,70%

96,40%

100,00%

Брянківська сп. школа І-ІІІ ст.№1,   4-В

КЗ"Валуйська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст.,4-А

Краснодонська ЗОШ І - ІІІ ст. № 9

КЗ"Валуйська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст.,4-Б

Брянківська сп. школа І-ІІІ ст.№1,   4-Б

Городищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23

Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25

Сєвєродонецька ЗОШ № 14, 4-В

Володарська ЗОШ І-ІІІ ст.

КЗ "Луганська ЗОШ І-ІІІ ст. №45"

Сєвєродонецька ЗОШ № 14, 4-А

КЗ "Луганська ЗОШ І-ІІІ ст. №2",4-Б

КЗ "Луганська ЗОШ І-ІІІ ст. №2",4-А

Сєвєродонецька ЗОШ № 14, 4-Б

НВК Новоайдарська школа-гімназія

Якість виконання роботи % (місцева вибірка)



 

 

Одним із критеріїв моніторингового дослідження з вивчення рівня засвоєння 

навчального матеріалу з російської мови учнями 4-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів із російською мовою навчання є навченість школярів. Навченість розглядається 

як володіння учнем системою заданих навчальною програмою знань і умінь, набутих за 

певний період навчання.  

Для обчислення рівня засвоєння використовувався коефіцієнт засвоєння (Кз).  

За В. П. Беспалько, нижня межа навченості характеризується Кз = 0,7; якщо Кз 

<0,7, то подальший процес навчання не може бути успішним, так як учень не володіє 

необхідним обсягом знань і вмінь із предмета (розділу, теми).  

Коефіцієнт засвоєння розраховується за формулою: Kз=n/N, де n – кількість балів, 

отриманих учнем, N – максимально можлива кількість балів. Співвідношення між 

коефіцієнтом засвоєння і рівнем засвоєння розподіляється наступним чином: коефіцієнт 

засвоєння від 1 до 0,9 - високий рівень; від 0,9 до 0,8 - достатній рівень; від 0,8 до 0,7 - 

середній рівень; 0,7 і нижче - початковий рівень.  

За результатами дослідження коефіцієнт засвоєння складає 84%, що свідчить про 

достатній рівень засвоєння навчального матеріалу. 

Інформативність результатів моніторингової роботи підвищує показник якості 

навченості, за основу якого взято визначення академіка Б.П. Симонова, який визначається 

за формулою:  

ПЯН=n (в)*1+n (д)*0,64+n(с)*0,36+n(п)*0,16/N . 

Отримані дані свідчать про ступінь навченості певного рівня:  

0-44 % - критичний рівень; 

45-49 % - низький;  

50-74 % - допустимий;  

75% і більше – оптимальний.  

Показник якості навченості свідчить про допустими рівень навченості – 65%. 
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Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є 

списування. 77,6% учнів 4-х класів на високому та достатньому рівні виконали 

списування запропонованого тексту. 

 

 
 

Результати репрезентативної, місцевої та масових вибірок мають незначне 

відхилення ( від 2 до 5%), що свідчить про дотримання критеріїв оцінювання та 

об’єктивність оцінювання учнівських робіт. 

За результатами виконання кожного завдання визначається рівень утруднень. Якщо 

відсоток правильно виконаних завдань – 100%, відмічається нульовий рівень утруднень; 

95% – 100% – низький рівень утруднень; до 80% – середній рівень утруднень; до 70% – 

високий рівень утруднень; менше 70% – найвищий рівень утруднень (3-й і 4-й рівні 

утруднень потребують корекції знань учнів з даного розділу, теми). 
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Правильно оформлено абзац тексту 71% 84% 71% 75% ІІІ рівень 

утруднень 
Правильно визначено межі речень 64% 57% 56% 59% ІV рівень 

утруднень 

Правильно розставлено розділові 

знаки  
60% 56% 53% 56% ІV рівень 

утруднень 
Правильно вставлено пропущені 

орфограми 
45% 69% 47% 54% ІV рівень 

утруднень 
Правильно визначено підмет та 

присудок 
81% 78% 81% 80% ІІ рівень 

утруднень 
Правильно визначено частини мови 62% 61% 57% 60% ІV рівень 

утруднень 
Правильно визначено частини при 

розборі слова за будовою 
78% 64% 70% 71% ІІІ рівень 

утруднень 
Правильно визначено кількість букв 

та звуків у слові 
81% 88% 82% 84% ІІ рівень 

утруднень 

12б.; 8,60%

11б.; 11%

10б.; 14%

9б.; 18%

8б.; 15%

7б.; 11%

6б.; 9%

5б.; 6%

4б.; 4%

3б.; 2%

2б.; 1%

1б.; 1%

Результати списування тексту



 

 

Проаналізувавши виконання завдань, дійшли висновку, що потребують корекції знання 

учнів з таких аспектів: 

1. Робота з деформованим текстом: визначення початку та і кінця речення (ІV рівень 

утруднень – 57% учнів виконали завдання правильно). 

2. Орфографічна підготовка (практична робота) (ІV рівень утруднень – 54% учнів виконали 

завдання правильно). 

3. Визначення частин мови(ІV рівень утруднень – 60% учнів виконали завдання правильно). 

 

Рекомендації щодо усунення недоліків за результатами моніторингового 

дослідження з російської мови 

Завідуючим методичними кабінетами(центрами): 

- проаналізувати стан філологічної освіти учнів початкових класів; 

- обговорити результати моніторингового дослідження рівня навчальних 

досягнень учнів з російської мови на засіданнях м/о вчителів початкових класів; 

- організувати для вчителів, що мають II кваліфікаційну категорію та 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст» роботу творчих майстерень з метою підвищення 

професійної майстерності. 

Керівникам шкіл: 

- перевіряти вміння вчителів орієнтуватися в програмових вимогах щодо 

різних розділів мовного курсу, та реальне уявлення щодо мовних рівнів у 5 класі; 

- контролювати якість перевірки виконання домашніх завдань, щоб не втрачалась 

їх ефективність; 

- обговорювати зміст методичних рекомендацій щодо усного та писемного 

мовлення та вимоги змістових ліній Програми з російської мови та Державного стандарту 

початкової освіти під час проведення нарад, методичних оперативок. 

Учителям початкових класів: 

- неухильно виконувати рекомендації «Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової школи»; 

- ознайомлюватись з новими тенденціями в змісті методології початкової освіти;  

- постійно працювати над удосконаленням методики проведення уроків 

російської мови;  

- упроваджувати в практику інноваційні технології навчання; 

- створювати на уроках позитивну мотивацію до засвоєння знань учнями 

початкової школи; 

- більше уваги приділяти ігровим вправам конструктивного рівня; 

- організовувати роботу учнів на уроках в руслі дидактично доцільного 

поєднання всіх чотирьох видів навчальної мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, 

читання, письма) та трьох змістовних ліній: мовленнєва, мовна, соціокультурна, 

визначених Державним стандартом початкової загальної освіти; 

- вести постійний облік сформованості знань, визначених програмою, 

відстежувати динаміку умінь і навичок учнів; 

- сприяти активному виробленню у дітей навичок самоконтролю, що є 

найефективнішою формою аналізу допущених власних помилок та їх подоланню 

(включати в урок самоперевірку, взаємоперевірку, що дає можливість розвивати увагу, 

орфографічну зіркість); 

- систематично практикувати на уроках колективні вправи, роботу в групах, у 

парах, здійснювати диференційований підхід щодо організації навчальної діяльності 

учнів. 


