
 

 

  

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

31.01.2018        смт Нова Водолага        № 36 

 

Про  результати оглядового контролю за 

станом навчання інформатики 

 

 Відповідно до  плану роботи закладу та графіку внутрішнього  контролю на 

2017/2018  навчальний рік у період  09.01.2018 по 31.01.2018 року адміністрацією 

закладу здійснювався оглядовий контроль за станом навчання інформатики. 

  У  2017/2018  навчальному році навчання предмета інформатики у закладі 

забезпечує Буклей Світлана Іванівна, спеціаліст І кваліфікаційної категорії. 

 Адміністрацією закладу здійснено контроль науково-методичної бази 

кабінету інформатики, рівня фахової і методичної підготовки вчителя           

Буклей Світлани Іванівни, її самоосвітньої роботи, обізнаності із сучасним станом 

методики навчання інформатики, вивчено вчительську (класні журнали, матеріали 

календарних і поурочних планувань, документацію кабінету  інформатики) і 

учнівську (робочі зошити, результатів тематичних замірів з інформатики) 

документації, проаналізовано рівень та об’єктивність оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5-10-х класів. 

 Наслідки вивчення, відвідування уроків ( 8 уроків проведено Буклей С.І. на 

високому науково-методичному рівні) та результати проведення контрольних 

замірів свідчать про те, що вчитель інформатики має достатню науково-

теоритичну підготовку, володіє методикою навчання предмета, забезпечує 

засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування 

практичних умінь та навичок, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов 

для навчання, виховання і творчого розвитку учнів, обов’язково враховуючи їхні 

індивідуальні нахили, здібності інтереси. 
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 Світлана Іванівна активно використовує різні форми і методи активізації 

пізнавальної діяльності учнів на уроці: робота з алгоритмічно-інструктивними 

картками, тестами, створення презентацій та комунікативних проектів. 

 Стан дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм з 

інформатики та рівня навчальних досягнень учнів перевірено під час проведення 

контрольних замірів: 

Дата Кла

с  

Учнів у 

класі за 

списком 

Писали 

роботу 

Вид роботи В Д С Б Якісний 

показник 

Кіл % Кіл % Кі

л 

% Кіл % 

24.01.2018 5 21 17 Практична 

робота 

7 41,1 8 47 2  - 11,

8 

88,2 % 

31.01.2018 5 21 19 Практична 

робота 

5 26,3 13 68,4 1 5,3 -  94,7 % 

31.01.2018 6 16 11 Тематичне 

оцінювання 

4 36,4 7 63,6 -  -  100% 

22.01.2018 9 20 15 Тематичне 

Оцінювання 

5 33,3 4 26,7 6 40 -  60% 

 

   Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів з інформатики 

свідчать про те, що на кінець І семестру 2017/2018 навчального року кількість учнів 

5-10-х класів,що навчаються на бали високого  та достатнього рівнів, становить 90,1 

% від загальної кількості. 

        На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Визначити стан навчання інформатики у 5-10-х класах таким, що відповідає 

достатньому рівню. 

2. Вчителю інформатики Буклей С.І.: 



2.1.Продовжити роботу з виконання чинних вимог Державних стандартів 

загальної середньої освіти, навчальних програм, інструктивно-методичних 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо навчання предмета. 
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Постійно 

 

2.2. Продовжити роботу щодо забезпечення належного науково-методичного 

рівня навчання інформатики, застосовувати сучасні ефективні методи та форми 

навчання для розвитку творчих здібностей учнів 5-10-х класів. 

Постійно  

3.Керівнику методичного об’єднання вчителів-предметників природничо-

математичного циклу Водолажченко Т.В.  проаналізувати результати оглядового 

контролю за станом навчання інформатики на черговому засіданні. 

 

До  02.04.2018 

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

навчально-виховної роботи  Калашник Л.Б. 

 

 Директор                                                                                                 С.Ю.Єрмаков 

 

 

З наказом  від 31.01.2018 № 36 ознайомлені 

 

Калашник Л.Б.________ 

Буклей С.І.____________ 

Водолажченко Т.В._________ 

                                

 

 

                              

 

 



 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                     

                                                             

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 


