
Рівень навчальних досягнень учасників, які проходили державну 

підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання 
Цьогоріч 62 випускники навчальних закладів Підволочиської селищної 

ради проходили державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови та літератури (62 учні), історії 

України (45 учнів), математики (27 учнів), фізики (2 учні), географії (20 

учнів), біології (13), хімії (2 учні), англійської мови (15 учнів). 

Під час оцінювання з української мови 4,8% випускників (3 учні) 

продемонстрували початковий рівень знань, що значно краще середньо 

обласного показника, який становить 9,2%. Що стосується достатнього та 

високого рівня, то таких учасників було 67,7 % (42 учні). У порівнянні з 

минулим роком це приблизно на 8% більше. Збільшився відсоток учасників з 

високим рівнем навчальних досягнень. Торік їх було 20%, у цьому – 24 % (15 

учнів). Окрім того, якість знань (сума достатнього та високого рівнів) з 

української мови і літератури більша ніж в області (67,7% проти 59%). 

Найкращий результат показали випускники НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-

ДНЗ», Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів. По одній дитині в  НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Кам’янківській та Оріховецькій ЗОШ І-ІІІ 

ступенів отримали результат початкового рівня. На жаль, 1 випускник НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» та 1 випускник Кам’янківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів не подолали поріг. 

Значна частина осіб обрали історію України. Це 73% від загальної 

кількості всіх випускників навчальних закладів громади (45 учнів). 2,2% 

учасників отримали початковий рівень знань, що значно краще середньо 

обласного показника, який становить 4,7%. Якість знань з історії України 

більша ніж в області (55,6% проти 45,9%) (25 учнів).  

Найкращий результат показали учні НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-

ДНЗ», Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 1 випускник Підволочиської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів отримав результат початкового рівня. 

ЗНО з історії України складали 49 учнів. Не подолали поріг 5 учнів (по 

одному випускники НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Підволочиської 

гімназії імені Івана Франка, Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 2 учні 

Оріховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Тестування з математики (ДПА) складали 27 випускників ЗНЗ громади. 

За результатами порівняльного аналізу встановлено, що учнів, які 

склали математику на початковому рівні, – 7% (2 учні), що краще середньо 

обласного показника, що становить 11,4%. Достатній та високий рівень з 

цього предмета підтвердили близько 70,4% учасників (19 учнів). Якість знань 

з математики  на 20,5% більша ніж в області (70,4% проти 49,9%).  

Найкращий результат показали випускники Підволочиської гімназії 

імені Івана Франка, Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 2 учні НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» склали іспит на початковий рівень знань. 

Всього ЗНО з математики складали 34 учні. Не подолали поріг по 

одному випускнику Кам’янківської, Качанівської та Оріховецької  ЗОШ І-ІІІ 

ступенів та 2 учні  НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ». 



ДПА з фізики складали 2 учні. Випускник Підволочиської гімназії імені 

Івана Франка склав тестування на початковий рівень, учень Підволочиської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів показав високий рівень знань з даного предмета. 

ЗНО з фізики складали 4 учні. Не подолав поріг випускник 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка. 

Під час оцінювання з географії жоден учень не показав результат 

початкового рівня. 33 % учнів (4 учні) Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

підтвердили високий рівень знань. Усі подолали поріг. 

13 учнів складали тестування з біології (ДПА). Ніхто з випускників не 

показав результат початкового рівня. Найкращий результат показали 

випускники НВК «Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. Усі подолали поріг. 

Тестування з хімії складали випускники Підволочиської гімназії імені 

Івана Франка (2 ДПА) та Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 ЗНО), які 

підтвердили достатній та високий рівень знань з даного предмету.  

ДПА з англійської мови обрали випускники Підволочиської гімназії 

імені Івана Франка та Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Хочеться з 

приємністю відмітити, що жоден учень не склав тестування на початковий 

рівень. 75 % учнів (6 з 8) Підволочиської гімназії імені Івана Франка 

показали результат достатнього та високого рівня. 

ЗНО з англійської мови складали 20 випускників. 1 випускник 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів не подолав поріг. 

На жаль, за результатами тестувань 2017 року ніхто з учнів навчальних 

закладів не набрав 200 балів з жодного предмету.  

Результати державної підсумкової атестації внесли корективи до 

кількості нагороджених золотою та срібною медалями: з 10 претендентів на 

нагородження золотими та 2 претендентів на нагородження срібними 

медалями 7 випускників підтвердили свої результати, із них 5 нагороджено 

золотими та 2 срібними медалями, що становить 58,3% від кількості 

претендентів. Зокрема, претендент на нагородження золотою медаллю 

Оріховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів не отримав медалі, із 4 випускників – 

претендентів на нагородження золотими медалями Підволочиської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 2 нагороджені золотими та 2 срібними медалями. 3 випускники 

Підволочиської гімназії імені Івана Франка претендували на нагородження 

золотими та 2 срібними медалями. Після атестації одна дитина була 

нагороджена золотою медаллю. Приємно відмітити, що 2 претенденти НВК 

«Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» підтвердили свої знання та були нагороджені 

золотими медалями.  
 


