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Про  стан навчання історії 

 

Відповідно до плану роботи закладу та графіку внутрішнього контролю 

на 2015/2016 навчальний рік у період з 01.02.2016 по 19.02.2016 

адміністрацією закладу здійснювався контроль за станом навчання історії, 

дотримання державних  вимог до змісту, обсягу навчальних програм і рівня 

навчальних досягнень учнів 5-11-х класів.  

У 2015/2016 навчальному році навчання історії здійснює у 7-11-х 

класах Романов Сергій Олександрович, спеціаліст І категорії, та Семенюра 

Людмила Петрівна, спеціаліст, - у  5-6-х класах. 

Вивчення роботи вчителів Романова С.О. та Семенюри Л.П. 

проводилося із таких питань: 

- урахування індивідуальних здібностей учнів; 

- методика викладання нового матеріалу; 

- самостійна робота учнів на уроці; 

- використання технічних засобів навчання; 

- відповідність змісту уроку навчальній програмі; 

- упровадження активних форм і методів навчання; 

- використання проблемного методу у викладанні історії. 

За результатами контролю стану навчання історії зроблено аналіз рівня 

фахової і методичної підготовки вчителів Романова С.О та Семенюри Л.П. їх  

самоосвітньої роботи, обізнаності із сучасним станом педагогічної, 

психологічної наук та методики навчання історії, аналізу якості та 
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результативності 14 відвіданих уроків, вивчення вчительської (класні 

журнали, матеріали календарних і поурочних планувань) і учнівської (робочі 

зошити) документації, аналізу рівня та об’єктивності оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5-11-х класів. 

Контролем стану навчання встановлено, що Романов С.О. та        

Семенюра Л.П. систематично та сумлінно готуються до уроків, ефективно 

використовують інформаційно-комунікаційні технології. Це дає можливість 

координувати навчальний процес у кожному класі, дозволяє гнучкіше 

розподіляти навчальний матеріал, обирати оптимальні форми та методи 

навчання. Визначальним аспектом   навчання історії у кожному класі є 

особистість учня з її проблемами та інтересами, індивідуальними 

здібностями, базовими знаннями та рівнем сформованості вмінь. Завдяки 

цьому на уроках історії відсутня стандартність у структурі та методиці, учні 

виявляють своє історичне мислення в процесі опитування під час вивчення 

нового матеріалу чи його закріплення. Учителі велику увагу приділяють не 

скільки оцінюванню обсягу матеріалу, що залишається у пам’яті, скільки 

вмінню його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати в 

нестандартній ситуації, умінню самостійно  добувати знання, вести 

пошукову-дослідницьку роботу.         Романов С.О. та Семенюра Л.П. 

розуміють, що сучасне навчання - це проблемно-філологічне навчання. Тому 

вони використовують логічно-структурні схеми роботи учнів при вивченні 

окремих тем, які поєднані з добре продуманим планом уроку, дидактичними 

матеріалами, що дає можливість учням опанувати навчальний матеріал, 

проникнутись ним, самому провести проблемно-пошукову роботу, 

сформувати знання, уміння та навички. 

Особливо це вдається Романову Сергію Олександровичу, який створює 

на уроках історії атмосферу зацікавленості, небайдужості до матеріалу, який 

вивчається на уроці та  на його аналізі. 
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Упровадження елементів випереджувального проблемно-пошукового 

навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дає 

вчителям можливість розв’язувати найскладніші завдання сучасної 

дидактики, що впливає на  результативність роботи. Так рівень навчальних 

досягнень учнів за І семестр 2015/2016 навчального року з історії України 

становить -  84,3%, а зі всесвітньої історії - 81,4%. 

На підставі вищезазначеного 

НАКАЗУЮ: 

1.  Визначити стан навчання історії учнів 5-11-х класах таким, що відповідає 

достатньому рівню. 

2.  Учителям історії Романову С.О. та Семенюрі Л.П.: 

2.1.Продовжити роботу щодо формування в учнів історичної свідомості, 

розуміння проблем, що стоять перед державою і світовою цивілізацією, 

критичного осмислення сучасного та прогнозування майбутнього. 

Постійно  

2.2. Продовжити роботу щодо упровадження вищезазначеного проблемно- 

пошукового навчання з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Постійно 

3. Керівнику методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу              

Скляр І.І. проаналізувати результати контролю за станом навчання історії на 

черговому засіданні методичного об’єднання. 

До 01.05.2016 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора        

з навчально- виховної роботи Калашник Л.Б. 

   

 

Директор                                                                       С.Ю.Єрмаков 

Калашник 
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З наказом від 25.02.2016 № 43 ознайомлені: 

Калашник Л.Б._________ 

Романов С.О.__________ 

Скляр І.І.______________ 

Семенюра Л.П._________ 

 

 

 


