
         З метою виявлення рівня знань, умінь та навичок володіння англійською 

мовою набутих учнями протягом І семестру 2018-2019 н.р. у грудні місяці 

було проведено моніторинг з англійської мови у 3, 4-х класах. 

Результати та аналіз робіт показав, що більшість учнів успішно 

оволоділи уміннями та навичками, передбаченими навчальною програмою. 

         У 3-х класах була проведена письмова контрольна робота, що включало 

такі види мовленнєвої діяльності: читання, письмо. Аналіз виконаних робіт 

показує, що більшість учнів оволоділи граматичним матеріалом англійської 

мови; тобто, утворення теперішнього тривалого та постійного часів, та 

правилами пунктуації. 

Аналізуючи роботи, можна сказати, що в цілому учні 3-х класів на 

достатньому рівні володіють утворенням форм дієслів  в теперішніх часах. 

Однак є учні, які не в повному обсязі оволоділи правилами утворення дієслова 

«to be» в теперішньому часі. 

Під час виконання робіт учнями 3-х класів були допущені такі помилки: 

1) неправильне утворення часів  Present Simple, Present Continuous; 

2) написання слів згідно аудіювальних навичок; 

3) неправильний порядок слів в реченні. 

Результати контрольних робіт свідчать, що програмовий матеріал 

учнями засвоєно на високому, достатньому та середньому рівнях. Проте, 

допущені помилки свідчать про те, що вчителям 3-х класів необхідно 

приділяти більше уваги формуванню в учнів навичок розпізнавання часів 

англійської мови за словами-індикаторами (обставинами часу), 

орфографічним правилам англійського правопису та правилам порядку 

побудови речень, формуванню уважності, засередженості. 

 

Клас ПІБ вчителів 

К-

ть 

уч-

нів 

Пис. 

роб. 

Рівні 
% 

якості 

 

% 

успішності Вис. Дост. Сер. Поч. 

3-А 

Боярченкова В.М. 

Атаманенко М.В. 

Вінниченко Т.П. 

38 35 21 13 1  94% 100% 

3-Б 

Атаманенко М.В. 

Колос А.Ш. 

Назаренко Т.В. 

33 31 7 19 5  83% 100% 

3-В 

Назаренко Т.В. 

Боярченкова В.М. 

Дьоміна О.М. 

32 25 16 8 1  96% 100% 



          У 4-х класах було проведено контроль письма. Аналіз виконаних робіт 

показує, що більшість учнів оволоділи лексичними та граматичними 

навичками. 

Аналізуючи роботи, можна сказати, що вцілому учні 4-х класів на 

достатньому рівні володіють утворенням теперішнього простого, тривалого та 

майбутнього часів, ступенів порівняння прикметників. Однак, є учні, які не в 

повному обсязі оволоділи правилами утворення часів і форм минулого часу 

Past Smple. 

Під час виконання робіт учнями 4-х класів були допущені такі помилки: 

1) утворення часів англійської мови; 

2) утворення ступенів порівняння прикметників; 

3) порядок слів у реченні.  

         Результати моніторингу свідчать, що програмовий матеріал учнями 

засвоєно на достатньому рівні. Проте, допущені помилки свідчать про те, що 

вчителям 4-х класів класів необхідно приділяти більше уваги формуванню в 

учнів сталих практичних навичок написання слів англійською мовою, 

засвоєнню правил, утворення часів, множини іменників, написанню 

повідомлення на запропоновану тему правильно використовуючи вивчені 

граматичні структури у відповідності до комунікативного завдання а також 

формуванню уважності і зосередженості. 

Виходячи з вищесказаного та з метою усунення недоліків і підвищення 

рівня знань, умінь та навичок учнів,  

 

 

Клас ПІБ вчителів 
К-ть 

учнів 

Пис. 

роб. 

Рівні % 

якості 

 

% 

успішності Вис. Дост. Сер. Поч. 

4-А 

Василик Т.В. 

Цимбалюк О.А. 

Атаманенко М.В. 

32 13 5 6 2  84% 100% 

4-Б 

Цимбалюк О.А. 

Штанько Т.В. 

Василик Т.В. 

31 21 10 9 1  90% 100% 

4-В 

Колос А.Ш. 

Цимбалюк О.А. 

Штанько Т.В. 

30 28 6 22   100% 100% 


