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НАКАЗ 

 

21.03.2018 смт Нова Водолага №54 
 

Про стан навчання біології   

учнів 6-10-х класів  

  

 Відповідно до плану роботи закладу  та графіку  внутрішнього  

контролю на 2017/2018 навчальний рік   у період  з 25.01.2018 по 21.03.2018  

адміністрацією закладу здійснювався контроль  за станом  навчання учнів 6-

10-х класів біології, дотримання державних  вимог  до змісту, обсягу 

навчальних програм рівня навчальних досягнень учнів відповідно  до нового 

Державного стандарту базової та повної загальної  середньої освіти.  

 Контроль здійснювався за  роботою вчителя біології Водолажченко 

Тетяни Володимирівни, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, старшого 

вчителя. 

   Контролем встановлено: 

- за час роботи у закладі вчитель Водолажченко Т.В. зарекомендувала себе 

висококваліфікованим фахівцем, досконало володіє учнівським колективом, 

має відповідну науково-технічну підготовку, на уроках використовує сучасні 

форми навчання предмета, працює над розвитком біологічного мислення 

учнів. Володіючи глибокими теоретичними знаннями і маючи досвід 

практичної роботи, формує в учнів міцні знання з біології, створює наукову 

систему уявлень про природу, знайомить учнів із класичними і сучасними 

досягненнями та проблемами біології. У своїй діяльності широко 

використовує додаткову науково-популярну, художню і методичну літературу 

та Інтернет-ресурс. 

 Уроки вчителя Тетяни Володимирівни відзначаються логічною 

послідовність, чіткістю, доказовістю. Велику увагу приділяє формуванню  
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експериментально-практичних умінь і навичок під час лабораторних, 

практичних та семінарських занять; максимально враховує індивідуальні 

інтереси і здібності учнів, різний ступінь готовності до вивчення курсу 

біології, формує в учнів розвинуту пізнавальну потребу, для  чого забезпечує 

емоційне забарвлення, інформаційну насиченість, ритмічність у здобутті 

знань. 

 Аналіз відвіданих уроків біології показав, що всі вони проведені на 

високому науково-методичному рівні, а більшість учнів успішно засвоюють 

програмовий матеріал, розуміють суть основних біологічних понять, законів і 

теорій, можуть свідомо застосовувати набуті знання та вміння під час 

контрольних замірів. Кількість учнів 6-10-х класів, які мають бали 

достатнього та високого рівня на кінець І семестру 2017/2018 навчального 

року становить - 61,1 %. 

 Спостереження за роботою учнів під час лабораторних дослідів, аналіз 

результатів проведення контрольних робіт (результати наведені в таблиці) 

показав, що зміст курсу навчання біології засвоюється учнями 6-10-х класів на 

достатньому рівні та високому рівнях  на - 73,1%. 

 Враховуючи результати  контролю, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати роботу вчителя біології Водолажченко  Тетяни Володимирівни 

щодо забезпечення Державного стандарту базової та повної  загальної 

середньої освіти такою, що відповідає достатньому рівню. 

2. Вчителю біології Водолажченко Т.В. продовжити роботу щодо 

забезпечення у закладі достатнього рівня викладацької діяльності, навчання 

учнів 6-10-х класів  біології. 

                                                                                                                  З 22.03.2018 

3. Керівнику методичного об’єднання вчителів природничо-математичного 

циклу  Водолажченко Т.В. результати  адміністративного контролю за станом 



 

навчання біології у 2017/2018 навчальному році обговорити на черговому 

засіданні. 

                                        Відповідно до графіку роботи методичного  об’єднання 

 

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.________ 

Водолажченко Т.В. _________ 


