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Про стан навчання та рівень навчальних 
досягнень учнів з біології

Згідно з річним планом роботи школи в лютому - березні 2018 року 
проводилося вивчення та рівень навчальних досягнень учнів з біології. Вивчення 
даного питання мало на меті: вивчення рівня сформованості в учнів основних груп 
компетентностей з біології, передбачених державними стандартами загальної освіти, 
виконання навчальних програм,виявлення рівня знань, умінь, навичок учнів з 
біології,ознайомлення з системою роботи вчителів, науково-теоретичним рівнем

Узагальнення матеріалів здійснено на підставі відвіданих уроків у 6-9-х класах, 
проведених контрольних зрізів, аналізу поточних планів і календарно-тематичного 
планування, перевірки зошитів, зошитів із лабораторних і контрольних робіт і 
класних журналів. Зверталась увага на участь учителів у методичній роботі.

У школі біологію викладає Нежид Олена Павлівна.Закінчила Харківський 
національний університет ім. В.Н. Каразіна та отримала спеціальність викладача 
біології та хімії, має кваліфікаційну категорію « спеціаліст першої категорії».

Олена Павлівна досконало володіє сучасними ефективними формами і методами 
компетентно зорієнтованого підходу до організації освітнього процесу, 
технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей 
навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджує ефективний педагогічний 
досвід; формує навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на 
практиці. Вільно орієнтується у всіх аспектах методики викладання біології та хімії 
відповідно до навчальних програм та з дотриманням вимог Державного стандарту і 
загальної середньої освіти.

Нежид Олена Павлівна спонукає учнів самостійно орієнтуватися в 
інформаційному просторі, грамотно планувати свою діяльність, розвиває вміння 
користуватися різними видами літератури, відчути себе дослідником, особистістю, 
яка здатна досягти успіху. Навчальний процес учителька будує на принципах 
гуманізації, диференціації, постійної активної взаємодії вчителя та учнів. Працюючи 
над проблемою “ Ррзвиток пізнавального інтересу на уроках біології шляхом 
впровадження інтерактивних технологій” , вдало поєднує репродуктивні й 
проблемно-пошукові ^методи навчання, привчає учнів самостійно здобувати знання 
сприяє становленню, їх як особистостей. Для активізації пізнавального інтересу в 
учнів використовує ряд засобів: нетрадиційні уроки, коригувально -  розвивальні

навчання предмету.
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завдання, дидактичні ігри, круглі столи, конкурси, вікторини, під впливом яких 
пізнавальні інтереси учнів стають стійкими і дієвими. Уроки вчителька робить 
захоплюючими, пробуджує в учнів інтерес та мотивацію, навчає самостійно 
мислити. Вдало реалізовує навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні 
цілі.

Вчителька проводить змістовну позакласну роботу з предмета: в школі цікаво 
проходять декади біології та хімії, під час яких проводяться вікторини, конкурси, 
круглі столи, брейн -  ринги тощо.

Виходячи із вищевикладеного :

НАКАЗУЮ:
1 .Систематично проводити на уроках групові та індивідуальні консультації для 

повторення навчального матеріалу з метою підвищення навчальних досягнень учнів 
з предмету, підготовки учнів до ДПА.

Постійно
2. Посилити роботу з обдарованими дітьми: активізувати участь учнів у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах та написанні робіт МАН, сприяти участі 
школярів в біологічних турнірах та різноманітних конкурсах.

Постійно
3. Продовжувати працювати у напрямку використання особистісно орієнтованих 

технологій навчання.
Постійно

4. Систематично вживати заходи щодо розвитку пізнавальних здібностей, 
логічного мислення учнів, посилити увагу до інтелектуально-обдарованих учнів.

Постійно
5. Налагодити диференційовану роботу з різними за підготовкою категоріями 

учнів, продовжувати практикувати елементи інтерактивних технологій, враховуючи 
особливості класних колективів.
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Постійно
б.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

школи з навчально-виховної роботи.

:
Директор Забродівської ЗОШ І-И ступенів О.І.Ярошенко
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