
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

09.02.2017 смт Нова Водолага № 46 

 

Про   стан навчання 

іноземної мови (англійської) 

  

 Відповідно до плану роботи закладу  та графіку  внутрішнього  контролю   

у період з 20.01.2017 по 09.02.2017 адміністрацією закладу здійснювався 

контроль за станом навчання та рівнем навчальних досягнень учнів з іноземної 

мови (англійської) у 1-9-х та 11-ому класах.  

 Контроль здійснювався за  виконанням державних вимог  і рівня загально 

освітньої підготовки учнів 1-9-х та 11-го класів відповідно до нового 

Державного стандарту початкової освіти та нового Державного стандарту 

базової  та повної  загальної середньої освіти. 

 Висновки  за результатами контролю стану навчання іноземної мови 

(англійської) зроблені на основі  аналізу теоретичної, методичної та мовної 

підготовки вчителів,   відвіданих  уроків, перевіреної шкільної документації, 

учнівських  зошитів, словників, бесід з учнями та діагностичних контрольних 

зрізів з письма, усного мовлення та аудіювання, які показали  сформованість  

знань, умінь та навичок з іноземної мови (англійської). 

Перевіркою встановлено: 

- Скляр Інна Іванівна, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, як вчитель 

іноземної мови (англійської) 4-9-х та 11-го класів має високий рівень наукової, 

психолого-педагогічної та методичної підготовки. Досконало володіє 

ефективними  формами і методами організації науково-виховного процесу  на 

уроках іноземної мови (англійської). Працює над методичною темою 

«Формування навичок говоріння учнів за допомогою сучасних комп’ютерних 

технологій»; 
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 - учитель іноземної мови (англійської) Мітряшова Ірина Миколаївна      

має порівняно невеликий педагогічний досвід, але до уроків готується  

відповідально: використовує роздаткові та дидактичні матеріали, 

урізноманітнює початок уроку, проводячи фонетичну хвилину, достатньо уваги 

приділяє розвитку вмінь і навичок читання учнів 1-3-х класів. 

 Під час  уроків уміло створює рольові ситуації, які дозволяють розвивати 

навички спонтанного діалогічного та монологічного мовлення за темою уроку:  

індивідуальні та колективні творчі завдання, ситуаційні змагання, різноманітні 

тематичні  ігри, які вносять елемент нестандартності та підвищують 

зацікавленість учнів до вивчення предмета.  

 Уроки Мітряшової Ірини Миколаївни цікаві за змістом та формою, 

проходять на  достатньому та  високому науково-методичному рівні. 

 Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів  з іноземної 

мови (англійської) свідчать про те, що вчителі Скляр І.І. та Мітряшова І.М. 

постійно  працюють над підвищенням свого освітнього  та кваліфікаційних 

рівнів щодо забезпечення достатнього рівня навчальних досягнень учнів 

шляхом участі у вебінарах інтерактивної школи творчого вчителя «Ранок». 

Якісний показник знань  з іноземної мови (англійської) на кінець  І семестру  

2016/2017  навчального року становить  57,4%. 

 Моніторингом встановлено, що у порівнянні  з результатами на кінець 

2015/2016 навчального року  якісний показник знань з іноземної мови 

(англійської) знизився  на 7,8%. 

 На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити  стан викладання іноземної мови (англійської) у 1-9-х та 11-ому 

класах таким, що відповідає  достатньому рівню. 

2. Вчителям іноземної мови (англійської) Скляр І.І., Мітряшовій І.М.: 
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2.1. Визначити основні причини, які потягли за собою зниження якісного 

показника знань з  іноземної мови (англійської) на кінець І семестру 2016/2017 

навчального року. 

                                                                                                                До 01.03.2017 

2.2. Продовжити роботу щодо забезпечення належного науково-методичного 

рівня навчання іноземної мови (англійської) із застосуванням сучасних 

ефективних  форм і методів навчання для розвитку творчих здібностей учнів    

1-9-х та 11-го класів та  з метою  підвищення якісного показника знань 

результативності в олімпіадах, конкурсах та зовнішньому незалежному 

оцінюванні. 

                                                                                                                        Постійно 

3. Керівнику методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу 

Скляр І.І.: 

3.1. На черговому  засіданні методичного об’єднання обговорити  результати 

перевірки стану навчання іноземної мови (англійської). 

                                                                                                                До 01.04.2017 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                          С.Ю.Єрмаков 

Калашник 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Калашник Л.Б.____ 

Скляр І.І.________ 

Мітряшова І.М.____ 


