
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

28.12.2016 смт Нова Водолага           № 277 

 

Про  результати  контролю за станом 

навчання предмета ’’Основи здоров’я’’ 

у  2016/2017 навчальному  році 

 

 Відповідно  до плану роботи закладу та графіку внутрішкільного  контролю 

на 2016/2017 навчальний рік у період  з 01.12.2016 по 23.12.2016  адміністрацією 

закладу здійснювався контроль  за станом навчання предмета  ’’Основи  

здоров’я’’. 

  У 2016/2017 навчальному році навчання предмета ’’Основи здоров’я’’ 

зебезпечує Черниш Ірина Володимирівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії,”старший вчитель”. 

  За результатами аналізу рівня фахової і методичної  підготовки вчителя 

Черниш Ірини Володимирівни, її самоосвітньої роботи, обізнаності із сучасним  

станом педагогічної, психологічної наук та методики  викладання основ здоров’я, 

аналізу  якості та результативності 7 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  5-9-х класів. 

         Відповідно  до вимог  діючих програм та науково-методичних  рекомендацій 

щодо викладання предмета  ''Основи  здоров’я'' у 2016/2017 навчальному році 

вчителем складено календарно-тематичне планування: 

- для 5-8-х класів відповідно до програми, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012  № 654; 

- для 9-го класу відповідно до програми, рекомендованої листом Міністерства 

освіти  і науки України від 23.12.200  № 1-6611. 
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 Аналіз  поурочних  планів показав, що  Ірина Володимирівна якісно і 

своєчасно  готується до уроків, передбачаються різні їх типи, використовує різні 

форми, методи та прийоми навчання. Вчитель активно практикує застосування  

мультимедійного обладнання кабінету для  демонстрації відеоматеріалів до тем, 

що  вивчаються на уроці та власних презентаційних матеріалів. 

 Черниш І.В. вдало використовує інтерактивні методи навчання: тренінги та 

ігрові завдання. Їй вдається створити комфортні умови навчання, за яких кожен 

учень відчуває свою успішність, інтелектуальну  спроможність. 

 Уроки Ірини Володимирівни цікаві і змістовні у плані методичного 

забезпечення, активізації діяльності  учнів на уроці та підвищення її ефективності, 

що забезпечує високу результативність праці: якісний показник знань з предмета  

’’Основи  здоров’я’’ у 5-9-х класах становить 92 % , а відвідані уроки мають  

високий науково-методични рівень.  

 На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Учителю  предмета ’’Основи  здоров’я’’  Черниш І.В.: 

1.1. Продовжити  роботу щодо формування в учнів активної життєвої  позиції 

щодо здорового  способу життя’’ 

                                                                                              Упродовж  2016/2017 року 

1.2. Продовжити надавати  урокам практичного спрямування, активно 

впроваджувати сучасні інформаційні технології. 

                                                                                                Упродовж  2016/2017 року 

1.3. Урізноманітнити форми  і методи  позакласної роботи, використовуючи 

інтерактивні методи навчання. 

                                                                                               Упродовж  2016/2017 року 

2. Керівнику методичного об’єднання  вчителів природничо- математичного 

циклу Водолажченко Т.В.: 
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2.1. Проаналізувати результати  контролю за станом навчання предмета ’’Основи 

здоров’я’’ на засіданні методичного об’єднання вчителів природничо-

математичного  циклу. 

                                                                                                                         Січень 2017 

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

навчально-виховної роботи  Калашник Л.Б. 

 

 

Директор                                                                                                     С.Ю.Єрмаков 

Калашник 

 

 

 

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

З наказом   ознайомлені: 

 

Калашник Л.Б.________ 

 

Черниш І.В.__________ 

Водолажченко Т.В.____ 

 


