
 

ЗВІТ  

про результати проведення обласної перевірної роботи 

з ___________________фізики_____________________________ 

учнів І курсу ДЗО Центру професійно-технічної освіти №2 міста Харкова 

у 2016 році 

 

Кількість учнів ІІ (ІІІ) курсу за списком _____73____________ 

Фактично виконували роботу ____53_____ учнів __73____% 

 

    Середній умовно розрахунковий бал (УРБ) балів % 

за завдання І рівня 1,5 50 

за завдання ІІ рівня 0,36 11 

за завдання ІІІ рівня 0 0 

за завдання IV рівня 0 0 

 

Примітка:  
1) % визначається шляхом ділення середнього балу на максимально можливий,  

    потім результат потрібно помножити на 100%; 

2) середній УРБ за кожний з чотирьох рівнів не повинен перевищувати 3 бали. 

 

З перевірною роботою справились повністю: 

на І рівні    ___6___ учнів __8__ % 

на І+ІІ рівнях  _______ учнів ____ % 

на І +ІІ+ІІІ рівнях  _________ учнів ______ % 

на І+ІІ+ІІІ+IV рівнях _________ учнів ______ % 

 

Оцінки, які одержали учні за виконання завдань усіх рівнів (підсумкові оцінки 

визначаються як сума балів з усіх рівнів): 

 

 

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

учнів 25 12 12 3 1        53 

% 47,2 22,6 22,6 5,7 1,9        100 

 

 

 
Успішність  (кількість учнів, які одержали від 4 до 12 балів) ___4_ учнів _7,5___ % 

Успішність  (кількість учнів, які одержали від 7 до 12 балів) __0__ учнів __0__ % 

 

Директор ___________________Г.Д.Амірбеков 



 

ЗВІТ  

про результати проведення обласної перевірної роботи 

з ___________________алгебри_____________________________ 

учнів І курсу ДЗО Центру професійно-технічної освіти №2 міста Харкова 

у 2016 році 

 

Кількість учнів ІІ (ІІІ) курсу за списком _____73____________ 

Фактично виконували роботу ____50_____ учнів __68____% 

 

    Середній умовно розрахунковий бал (УРБ) балів % 

за завдання І рівня 0,94 31 

за завдання ІІ рівня 0,23 8 

за завдання ІІІ рівня 0,09 3 

за завдання IV рівня 0,06 2 

 

Примітка:  
1) % визначається шляхом ділення середнього балу на максимально можливий,  

    потім результат потрібно помножити на 100%; 

2) середній УРБ за кожний з чотирьох рівнів не повинен перевищувати 3 бали. 

 

З перевірною роботою справились повністю: 

на І рівні    ___1___ учнів __2__ % 

на І+ІІ рівнях  ___1___ учнів _2__ % 

на І +ІІ+ІІІ рівнях  _________ учнів ______ % 

на І+ІІ+ІІІ+IV рівнях _________ учнів ______ % 

 

Оцінки, які одержали учні за виконання завдань усіх рівнів (підсумкові оцінки 

визначаються як сума балів з усіх рівнів): 

 

 

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

учнів 37 10 1    2      50 

% 74 20 2    4      100 

 

 

 
Успішність  (кількість учнів, які одержали від 4 до 12 балів) ___2_ учнів _4___ % 

Успішність  (кількість учнів, які одержали від 7 до 12 балів) __2__ учнів __4__ % 

 

Директор ___________________Г.Д.Амірбеков 



ЗВІТ  

про результати проведення обласної перевірної роботи 

з ___________________геометрії_____________________________ 

учнів І курсу ДЗО Центру професійно-технічної освіти №2 міста Харкова 

у 2016 році 

 

Кількість учнів ІІ (ІІІ) курсу за списком _____73____________ 

Фактично виконували роботу ____50_____ учнів __68____% 

 

    Середній умовно розрахунковий бал (УРБ) балів % 

за завдання І рівня 0,9 30 

за завдання ІІ рівня 0,44 15 

за завдання ІІІ рівня 0,12 4 

за завдання IV рівня   

 

Примітка:  

1) % визначається шляхом ділення середнього балу на максимально можливий,  

    потім результат потрібно помножити на 100%; 

2) середній УРБ за кожний з чотирьох рівнів не повинен перевищувати 3 бали. 

 

З перевірною роботою справились повністю: 

на І рівні    ___3___ учнів __6__ % 

на І+ІІ рівнях  _______ учнів ______ % 

на І +ІІ+ІІІ рівнях  _________ учнів ______ % 

на І+ІІ+ІІІ+IV рівнях _________ учнів ______ % 

 

Оцінки, які одержали учні за виконання завдань усіх рівнів (підсумкові оцінки 

визначаються як сума балів з усіх рівнів): 

 

 

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

учнів 31 10 7    3      51 

% 60 20 14    6      100 

 

 

 
Успішність  (кількість учнів, які одержали від 4 до 12 балів) ___3_ учнів _6___ % 

Успішність  (кількість учнів, які одержали від 7 до 12 балів) ____ учнів ____ % 

 

Директор ___________________Г.Д.Амірбеков 



 

ЗВІТ  

про результати проведення обласної перевірної роботи 

з ___________________хімії_____________________________ 

учнів І курсу ДЗО Центру професійно-технічної освіти №2 міста Харкова 

у 2016 році 

 

Кількість учнів ІІ (ІІІ) курсу за списком _____73____________ 

Фактично виконували роботу ____51_____ учнів __70____% 

 

    Середній умовно розрахунковий бал (УРБ) балів % 

за завдання І рівня 1,2 40 

за завдання ІІ рівня 0,4 13 

за завдання ІІІ рівня 0,09 3 

за завдання IV рівня 0,06 2 

 

Примітка:  
1) % визначається шляхом ділення середнього балу на максимально можливий,  

    потім результат потрібно помножити на 100%; 

2) середній УРБ за кожний з чотирьох рівнів не повинен перевищувати 3 бали. 

 

З перевірною роботою справились повністю: 

на І рівні    ___1___ учнів __2__ % 

на І+ІІ рівнях  ___1___ учнів _2__ % 

на І +ІІ+ІІІ рівнях  _________ учнів ______ % 

на І+ІІ+ІІІ+IV рівнях _________ учнів ______ % 

 

Оцінки, які одержали учні за виконання завдань усіх рівнів (підсумкові оцінки 

визначаються як сума балів з усіх рівнів): 

 

 

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

учнів 34 10 5    2      51 

% 66 20 10    4      100 

 

 

 
Успішність  (кількість учнів, які одержали від 4 до 12 балів) ___2_ учнів _4___ % 

Успішність  (кількість учнів, які одержали від 7 до 12 балів) __2__ учнів __4__ % 

 

Директор ___________________Г.Д.Амірбеков 



ЗВІТ  

про результати проведення обласної перевірної роботи 

з _______української мови та літератури_____________________________ 

учнів І курсу ДЗО Центру професійно-технічної освіти №2 міста Харкова 

у 2016 році 

 

Кількість учнів ІІ (ІІІ) курсу за списком _____73____________ 

Фактично виконували роботу ____60_____ учнів __83____% 

 

    Середній умовно розрахунковий бал (УРБ) балів % 

за завдання І рівня 1,34 45 

за завдання ІІ рівня 1 34 

за завдання ІІІ рівня 1,33 44 

за завдання IV рівня 0,72 24 

 

Примітка:  

1) % визначається шляхом ділення середнього балу на максимально можливий,  

    потім результат потрібно помножити на 100%; 

2) середній УРБ за кожний з чотирьох рівнів не повинен перевищувати 3 бали. 

 

З перевірною роботою справились повністю: 

на І рівні    ___2___ учнів __3,3__ % 

на І+ІІ рівнях  ___1___ учнів _1,7__ % 

на І +ІІ+ІІІ рівнях  ___1____ учнів _1,7__ % 

на І+ІІ+ІІІ+IV рівнях _________ учнів ______ % 

 

Оцінки, які одержали учні за виконання завдань усіх рівнів (підсумкові оцінки 

визначаються як сума балів з усіх рівнів): 

 

 

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

учнів 2 4 10 6 18 11 6 3     60 

% 3,3 6,7 16,7 10 30 18,3 10 5     100 

 

 

 
Успішність  (кількість учнів, які одержали від 4 до 12 балів) ___44_ учнів _73,3___ % 

Успішність  (кількість учнів, які одержали від 7 до 12 балів) __9__ учнів __15__ % 

 

Директор ___________________Г.Д.Амірбеков 
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