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НАКАЗ  
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Про класно узагальнюючий контроль 

учнів 2-Б класу 

 
Згідно плану внутрішньошкільного контролю, з метою перевірки забезпечення вчителем 

Сомською В. В. основних принципів навчання та виховання учнів 2-Б класу, протягом жовтня – 

грудня, заст. директора з навчально-виховної роботи А. А. Вознюк був проведений 

класноузагальнюючий контроль, у ході якого була проведена наступна робота: 

1. Відвідано та проаналізовано уроки української мови, математики, літературного читання. 

2. Проаналізовано результати контрольних робіт. 

3. Перевірено зошити з української мови, математики. 

4. Перевірено класний журнал з метою контролю його оформлення, ведення, дозування 

домашнього завдання та здійснення поточного тематичного контролю. 

 5. Проведено співбесіду з учителем. 

У результаті контролю було встановлено наступне: Сомська В. В. має належні теоретичні 

знання до викладання в початкових класах, дещо слабша методична підготовка до організації 

навчального процесу. Дотримується нормативно-правових документів освітнього процесу. У 

минулому навчальному році у педагога були проблеми в питанні забезпечення навчальної свідомої 

дисципліни учнів класу, організації колективних форм роботи та здійснення особистісних підходів 

у навчанні. Сомська В. В. усвідомила потребу у саморозвитку. З метою набуття професійних 

компетентностей обрала проблемне питання "Складові ефективного управління класом". Багато 

працює над собою: відвідує уроки в колег, консультується із заст. директора з НВР Вознюк А.А., 

співпрацює із психологом та соціальним педагогом закладу. До уроків готується старанно. У 

результаті помітні якісні зміни у стосунках з дітьми, в організації навчальної діяльності на уроках.  

Відвідані уроки показали, що її учні стали більш активні. Для підвищення активізації 

школярів педагог використовує ігрові і частково комп'ютерні технології. Пов’язує теоретичний 

матеріал і практичні завдання. Відчутні позитивні зміни в методиці організації уроків математики, 

української мови. Навчальний матеріал педагог намагається викладати, використовуючи, по 

можливості, сучасні методи навчання. Висловлюється чітко, грамотно. Активізує і збагачує 

словниковий запас учнів. Виготовила змінні стенди з культури усного мовлення учнів. Намагається 

урізноманітнити навчальний процес, добирає доцільні методи, засоби і форми навчання. Проводить 

з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їх індивідуальних особливостей, однак 

ще немає системи. Свою роботу спрямовує на підвищення якості навчання, формування свідомої 

дисципліни. В учнів 2-Б класу порівняно з попереднім навчальним роком набагато краще 

сформовані загальнонавчальні вміння й навички. Відчутні позитивні зміни у ставленні її учнів до 

вивчення математики, української мови, покращились читацькі вміння. Проводить моніторинг 

розвитку учнів, їх навчальних досягнень. Вчиться планувати навчальну роботу з урахуванням 

результатів аналізу діагностичних даних. До 40% її учнів засвоюють навчальний матеріал на 

достатньому рівні, однак є 3 учні, які мають сформовані навички з математики, української мови на 

початковому рівні. Переважно це учні з дезорганізованою поведінкою, які не завжди підкоряються 

вимогам колективу, неврівноважені, пасивні, вдома недостатньо працюють над навчальними 

предметами. Особливої уваги вони потребують і з боку психолога. Кількість годин, пройдених з 

навчальних дисциплін, відповідає програмним вимогам. Домашні завдання відповідають нормі, 

однак учням не задаються диференційовані домашні завдання, також завдання творчого, 

розвивального характеру.  

Аналіз відвіданих уроків показав, що вчитель вибудовує свою систему навчання, 

намагається використовувати різні форми і методи роботи, щоб залучати всіх учнів у навчальний 
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процес. Особові справи учнів знаходяться в належному стані. Перевірка класного журналу показала, 

що Сомська В. В. своєчасно записує зміст проведених уроків, пропуски уроків фіксуються, 

підтверджуються медичними довідками або записками від батьків. Більш ефективно здійснюється 

контроль за веденням учнівських зошитів. Систематично перевіряє їх, в тому числі і з друкованою 

основою. Заслуговують на увагу записи заохочувального і стимулюючого характеру. Разом з тим, 

педагог не подає зразки написання цифр, букв, буквених сполук, не здійснює диференційованого 

підходу в даному питанні. Позитивним моментом є створення в класі морально-психологічного 

клімату. Учителька доброзичлива в стосунках з усіма учнями.  

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів. Виховує повагу до культурно-

національних цінностей, бережливе ставлення до навколишнього середовища. Стежить за 

забезпеченням здорових, безпечних умов навчання, праці, відпочинку. Проводить музичні 

фізкультхвилинки. Багато уваги приділяє культурі харчування дітей. Докладає зусилля для 

підтримання доброзичливого і конструктивного спілкування з батьками. Вчасно інформує їх про 

стан успішності дітей та поведінку в школі. Разом з тим учительці потрібно більше уваги приділяти 

позакласній роботі з учнями, організації їх дозвілля і відпочинку, розвитку ініціативи та творчості 

учнів. Враховуючи вище зазначене, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Вознюк А.А.: 

1) тримати на контролі ефективність роботи вчителя початкових класів, Сомської 

В.В. з питання формування свідомої дисципліни учнів 2-Б класу та з питання самоосвіти в 

плані методики викладання навчальних предметів. 

Постійно. 

2) Продовжити методичний супровід вчителя початкових класів, Сомської В.В. 

2. Вчителю початкових класів, Сомській В.В.: 

1) ознайомитись з результатами класно-узагальнюючого контролю. 

грудень 2018р. – постійно. 

2) продовжити роботу з формування класного колективу. 

грудень 2018р. – постійно. 

3) впроваджувати більш ефективно особистісно-орієнтовані технології навчання та 

інтерактивні форми і методи роботи. 

грудень 2018р. – постійно. 

4) приділити особливу увагу учням, які можуть мати високий рівень навчальних 

досягнень та учням, які мають низький рівень навчальних досягнень, здійснювати 

диференційоване навчання. 

Постійно 

3. Результати класно-узагальнюючого контролю врахувати при атестації вчителя Сомської 

В.В у 2019 році. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор  НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                               Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлені: 

____________      _____________________                                                              А.А.Вознюк 

____________      _____________________                                                              В.В.Сомська 
 (дата ознайомлення)                                (підпис) 

 


