УКРАЇНА

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
від 01 квітня 2015 року

№ 75-од

Про вивчення стану викладання та
рівня навчальних досягнень учнів
з української мови у початкових
класах загальноосвітніх навчальних
закладах району
Відповідно до плану роботи відділу освіти райдержадміністрації на 2015
рік, плану роботи Лановецького районного методичного кабінету на 2014–
2015 навчальний рік, з метою здійснення контролю за діяльністю навчальних
закладів щодо виконання навчальної програми з української мови для
початкових класів, шляхів і методів здійснення забезпечення належної
результативності та якості навчання
НАКАЗУЮ:
1. Організувати з 15 по 24 квітня 2015 року в загальноосвітніх
навчальних закладах району експертне вивчення освітньо-кваліфікаційного
забезпечення навчально – виховного процесу педагогічними кадрами, якості
та результативності навчально - виховної роботи педагогічних працівників,
умов для здійснення освітньої діяльності при вивченні української мови у
початкових класах.
2. Затвердити:
1) склад експертної групи щодо вивчення стану викладання основ
здоров’я у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів району:
ЗУБРИЦЬКИЙ Р.Й – завідувач сектору з питань освіти відділу освіти, молоді
та спорту РДА;
БАСОК Т.Г. - методист Лановецького районного методичного кабінету;
БЕЗКОРОВАЙНА С.А. – заступник директора Лопушненської ЗОШ І-ІІ ст.;
РЕЙТОР І.П. – методист Лановецького районного методичного кабінету;
СЕМЕНЮК М.П. - методист Лановецького районного методичного кабінету;

СМОСЮК Р.М. - заступник директора НВК «Лановецька ЗОШ №1 І-ІІІ ст.ліцей»;
СТРОМЧИНСЬКА О.Б. – методист Лановецького районного методичного
кабінету.
2) графік роботи експертної групи щодо вивчення стану викладання
української мови у початкових класах загальноосвітніх закладів району
(додається).
3. Лановецькому районному методичному кабінету(ПАЛАМАРЧУК В.І.,
СТРОМЧИНСЬКА О.Б.) до 10 квітня 2015 року розробити пам’ятку щодо
вивчення й аналізу стану викладання української мови у початкових класах
загальноосвітніх закладів району; підготувати матеріали контрольних робіт.
4. Членам експертної групи:
1) до 28 квітня 2015 року узагальнити матеріали перевірки стану
викладання та рівня навчальних досягнень учнів з української мови у
початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів району;
2) до 30 квітня 2015 року підготувати проект наказу про результати
вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з
української мови в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів
району.
5. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів створити умови для
роботи членів експертної групи, вивчення ними стану викладання, виконання
нормативних документів з питань викладання даного предмета.
6. Контроль за виконанням даного наказу доручити завідувачу сектору з
питань освіти відділу освіти, молоді та спорту РДА ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту РДА
Р.Й.Зубрицький
В.І. Паламарчук
О.Б. Стромчинська
О.В. Дашковська

О.І. ХОДАНОВИЧ

Додаток
до наказу відділу освіти
райдержадміністрації
01.04.2015 року №75-од

ГРАФІК
роботи експертної групи щодо вивчення стану викладання
та рівня навчальних досягнень учнів з української мови в початкових
класах загальноосвітніх навчальних закладів району
у 2014/2015 н.р.
ДАТА

ШКОЛИ

КЛАСИ

ЕКСПЕРТИ

15.04 Іванковецька ЗОШ І-ІІ ст.

3, 4

Семенюк М.П.

15.04

3

Басок Т.Г.

16.04 НВК «Лановецька ЗОШ№1 І-ІІІ
ст. - ліцей»
17.04 Москалівська ЗОШ І-ІІ ст.

1-4

Стромчинська О.Б.

1- 4

Стромчинська О.Б.

17.04 Волицька ЗОШ І ст.

3,4

Смосюк Р.М.

20.04 Буглівська ЗОШ І-ІІІ ст.

1-4

Стромчинська О.Б.

21.04 Нападівська ЗОШ І-ІІ ст.

4

Стромчинська О.Б.

21.04 Пахинська ЗОШ І ст.

1- 4

Безкоровайна С.А.

22.04 Молотківська ЗОШ І-ІІ ст.

1-4

Стромчинська О.Б.

22.04 НВК «Краснолуцька ЗОШ І ст.д/с»
23.04 Ванжулівська ЗОШ І-ІІ ст.

1- 4

Рейтор І.П.

1- 4

Стромчинська О.Б.

24.04 Жуковецька ЗОШ І ст.

1- 4

Стромчинська О.Б.

24.04 Карначівська ЗОШ І-ІІ ст.

1- 3

Безкоровайна С.А.

Вишгородоцька ЗОШ І-ІІІ ст.

ПАМ'ЯТКА

вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів
початкових класів з української мови у школах району
1. Провести контрольний замір знань та умінь учнів у 3 та 4 класах (вивчити
рівень умінь та навичок учнів з предмету).
2.
Відвідати уроки в 1-4 класах, зробити аналіз відвіданих уроків.
Чи уроки узгоджені з програмою, календарними, поурочними планами.
Місце уроку в календарному плані.
Вміння вчителя поєднувати теоретичну та практичну частини уроку, місце
практичних занять на уроці.
Розподіл часу на уроці:
 на самостійну роботу учнів;
 роботу з підручником та роздатковим
матеріалом;
 відповіді учнів на запитання вчителя під час
його розповіді;
 опитування учнів
 закріплення вивченого матеріалу.
Оснащеність уроків наочністю, використання технічних засобів, ІКТ, дошки,
матеріалу підручника. Вміння вчителя використовувати наочність на уроці.
3.
Вивчити виконання вчителями вимог програми.
Кількість контрольних робіт, передбачених програмою, їх наявність в робочих
зошитах учнів.
4.
Вивчити ведення шкільної документації:
журнали —у змісті уроку вказуються тема; вид перевірної роботи; домашнє
завдання —конкретне;
календарні плани — узгоджені із програмою; погоджені із заступником директора;
поурочні плани.
5.
Вивчити стан навчально-матеріальної бази:
Наявність навчальних посібників, чи достатня їх кількість, наявність програми,
методичних посібників тощо.
Наявність ІКТ, їх стан, використання.
Наявність та оформлення кабінету , наявність в кабінеті науково-методичної
літератури (підручників, посібників, таблиць), навчально-наочного матеріалу
(таблиць, стендів), роздаткового матеріалу. Наочність з української мови
виготовлена власноруч, її роль у навчанні.
Робота бібліотеки, наявність літератури, періодичної преси з української мови.
6. Вивчити роботу адміністрації школи:
- проведення директорських контрольних робіт, форми узагальнення матеріалів
контролю, видання наказів, включення наслідків вивчення стану викладання
та рівня знань учнів у матеріали педрад тощо.
7.Вивчити стан методичної роботи:
Наявність у шкільному методичному кабінеті матеріалів з української мови.
Організація методичної роботи з вчителями.
Графік відкритих уроків, взаємовідвідування; наставництво; створення
портфоліо — інформаційної папки з досліджуваної теми; матеріали з досвіду
роботи (методичні рекомендації).
8.
Вивчити стан позакласної роботи:
Проведення загальношкільних заходів з української мови.

