
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

28.12.2016 смт Нова Водолага        № 278 

 

Про  результати перевірки 

техніки читання учнів 3-4-х класів 

на кінець І семестру 2016/2017 

навчального року 

 

 Відповідно до плану роботи Комунального закладу  «Нововодолазький 

санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради  20 та 22 

грудня 2016 року  адміністрацією закладу було  здійснено контроль за технікою 

читання учнів 3-4-х класів станом  на кінець І семестру 2016/2017 навчального 

року. До уваги бралися спосіб читання, темп читання, виразність, чіткість, 

емоційність, дотримання пауз та логічних наголосів, правильність  читання 

діалогів  та вміння відповідати  на  запитання, що  стосуються прочитаного  

тексту. 

 Відповідно до вимог  системи контролю та оцінювання  навчальних 

досягнень учнів початкової школи на кінець І семестру учні повинні прочитати 

таку кількість слів за хвилину: 

- 3 клас — 65-70; 

- 4 клас — 80-85 . 

         Для читання учням  пропонувалися незнайомі художні, науково-художні 

тексти, які у кожній віковій групі відрізнялися обсягом, складністю змісту, 

побудовою речень. 

 Перевіркою встановлено: 

1. Із 43 учнів 3-4-х класів високий рівень техніки читання мають 27 учнів, що 

становить 62,8 %; 

-  достатній рівень - 15 (34,9%); 
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-  середній рівень - 1 (2,3%); 

2. Відсоток учнів 3-4-х класів, що  мають  високий та достатній рівні техніки 

читання становить 97,7 %, що на 15,4 %  вище за показник   2015/2016 

навчального року. Учні читають свідомо, правильно, цілими словами, з 

дотриманням засобів виразності та  основних норм літературної  вимови. 

3.  1 учень 4-го Зеленецький Зорян ( 2,3 %) показав середній рівень сформованості 

навичок читання. Темп читання цього учня нижчий від нормативного: читає з 

тривалими паузами, монотонно, припускаючись  мовних помилок (перестановка, 

заміна складів, звуків, слів, неправильний  наголос) та орфоепічних. 

  На підставі вищезазначеного 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівнику методичного об’єднання вчителів школи І ступеня Лютко О.М. 

обговорити  на черговому  засіданні методичного об’єднання результати 

перевірки навичок техніки читання учнів 3-4-х класів на кінець І семестру 

2016/2017 навчального року та розробити методичні рекомендації щодо 

покращення техніки  швидкочитання за методикою  Федоренка І.Г. та           

Зайцева В.М. для учнів, що виявили середній  рівень техніки читання. 

                                                                                                                      До 20.01.2017 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. висвітлити 

результати  перевірки техніки читання 3-4-х класів на кінець І семестру 2016/2017 

навчального року у матеріалах  січневої педагогічної ради. 

                                                                                                                          10.01.2017 

3. Вчителям 3-4-х класів Орді І.Г.,  Лютко О.М.: 

3.1. Використовувати  методику швидкочитання, розроблену професорами 

Федоренко І.Г. та Зайцевим В.М., на уроках літературного  читання. 

                                                                          Упродовж 2016/2017 навчального року 
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3.2. Працювати  над  удосконаленням техніки читання, проводити  групові та 

індивідуальні заняття з учнями , які мають  початковий та середній рівень навичок 

читання. 

                                                                          Упродовж 2016/2017 навчального року 

4. 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.________ 

Лютко  О.М.____________ 

Орда І.Г.__________ 

 


