
 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

28.12.2016 смт Нова Водолага № 276 

 

Про результати вивчення 

стану навчання хімії 

 

 Відповідно до плану роботи закладу та графіку внутрішнього шкільного 

контролю на 2016/2017 навчальний рік у період з 09.11.2016 по 20.12.2016 

адміністрацією закладу здійснювався контроль за станом навчання хімії, 

дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм і рівня 

навчальних досягнень учнів. 

 У 2016/2017 навчальному році вивчення хімії забезпечує Водолажченко 

Тетяна Володимирівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, за біолог, 

викладач біології та хімії. 

 За результатом контролю стану навчання хімії зроблено аналіз рівня 

фахової і методичної підготовки Водолажченко Т.В., її обізнаності із сучасним 

станом педагогічної, психологічної наук та методичним викладанням хімії, 

аналізу якості та результативності: 10 відвіданих уроків, вивчення вчительської 

(класні журнали, матеріали календарних і поурочних планувань) та учнівської 

(робочі зошити, зошити для лабораторних дослідів) документації, аналізу рівня 

та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів 7-9-х та 11-го класів. 

 Учитель хімії Водолажченко Т.В. добре ознайомлена з навчальними 

програмами, чинними нормативними документами з питань освіти, 

методичними рекомендаціями щодо викладання предмета у 2016/2017 

навчальному році. 

 Вивчення досвіду та системи роботи Водолажченко Т.В. як вчителя хімії 

проводилося з таких питань: 
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 - урахування індивідуальних здібностей учнів; 

 - методика викладання нового матеріалу; 

 - організація самостійної роботи учнів на уроці; 

 - використання технічних засобів навчання; 

 - відповідність змісту уроку навчальним програмам; 

 - упровадження активних форм і методів навчання; 

 - використання ефективного педагогічного досвіду у навчальній 

діяльності; 

 - використання проблемного методу навчання під час вивчення хімії. 

 Перевіркою встановлено, що за час роботи в закладі Водолажченко 

Тетяна Володимирівна зарекомендувала себе як високоосвічений фахівець, має 

високу науково-теоретичну підготовку, досконало володіє сучасними методами 

викладання хімії, творчо підходить до організації навчального процесу. Уроки у 

Водолажченко Т.В. мають високий науково-методичний рівень та підтвердили, 

що вчителем доцільно визначаються та на 100% оптимально реалізуються 

навчальні, виховні та розвивальні завдання. 

 Аналіз відвіданих уроків з хімії дозволяє стверджувати, що більшість 

учнів успішно застосовують програмовий матеріал, розуміють суть основних 

хімічних понять, законів і теорій, можуть свідомо застосовувати набуті знання і 

вміння у практичній діяльності та при проведенні лабораторних дослідів. 

Виходячи із вищезазначеного, 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити стан навчання хімії у 7-9-х та 11-ому класі таким, що відповідає 

достатньому рівню. 

2. Учителю хімії Водолажченко Т.В.: 



3 
 

 

 

2.1. Продовжити роботу з виконання чинного Державного стандарту загальної 

середньої освіти, навчальних програм та методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України щодо вивчення предмета. 

Постійно 

2.2. Провести індивідуальну корекційну роботу з учнями 7-9-х та 11-го класу з 

метою ліквідації початкового рівня навчальних досягнень з метою підвищення 

якісного показника знань з хімії. 

З 11.01.2017 

2.3. Продовжити роботу зі здібними та обдарованими учнями щодо належної 

підготовки їх до участі у відповідних етапах Всеукраїнської олімпіади, 

конкурсах, турнірах з хімії. 

Постійно 

3. Керівнику методичного об’єднання вчителів природничо-математичного 

циклу Водолажченко Т.В. проаналізувати результати контролю за станом 

навчання хімії на засіданні методичного об’єднання. 

Січень 2017 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. 

 

 

Директор         С.Ю.Єрмаков 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Калашник Л.Б. _________ 

Водолажченко Т.В._________ 

 


