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НАКАЗ  

 

25.02.2020                             м. Ковель                                                             № 21 

 

Про вивчення стану  

викладання зарубіжної  

літератури у 5-11-их класах 

 

Відповідно до річного плану роботи ліцею №11 м. Ковеля на 2019/2020 навчальний рік 

та з метою вивчення якості викладання зарубіжної літератури упродовж жовтня – лютого в 

школі вивчався стан викладання зарубіжної літератури у 5-11-их класах, дотримання державних 

вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів. 

У ході вивчення були відвідані уроки зарубіжної літератури в 5-11-их класах, перевірено 

документацію: навчальний план, календарні та поурочні плани вчителів, стан ведення класних 

журналів з предмета, проведене вивчення вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та 

рівня навчальних досягнень учнів. 

Аналіз кадрового складу свідчить про достатній рівень забезпечення викладання 

зарубіжної літератури в 5-11-их класах ліцею: 

ПІБ вчителя Педагогічний 

стаж, років 

Кваліфікаційна 

категорія,  

пед. звання 

Тижневе 

навантаження, 

год 

Класи, у яких 

викладає 

Дудчик Н.М. 42 вища, учитель-

методист 

16 5-Б, В, 7-Б, 8-А, 

Б, 10, 11-А, Б 

Мокійчук В.В. 38 вища 13 6-Г, 9-Б, В 

Бєлах А.О. 33 І категорія 14 5-А, 5-Г, 7-А, В, 

8-В, Г, 9-А 

Джигун М.П. 41 І категорія 7,5 7-Г, 9-Г, 

індивідуальне 

навчання 

Перевірка показала, що викладання зарубіжної літератури проводиться за державними 

програмами для 5-9-их класів  (затверджені наказом МОН від 07.06.2017 р. №804); для 10-11-

их класів (програма із зарубіжної літератури. Рівень стандарту, 2017 р.). 

Аналіз відвіданих уроків, наслідки перевірки рівня навчальних досягнень учнів, 

співбесіди з учителями, узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість 

констатувати, що вчителі постійно працюють над підвищенням свого методичного і фахового 

рівня, цікавляться новинками психолого-педагогічної літератури і використовують їх в своїй 

практичній діяльності. Структура відвіданих уроків переважно відповідала їх типу, 

характеризувалася їх чіткістю та завершеністю. Відповідно до вимог навчальних програм 

складено календарне планування. Записи в класних журналах ведуться відповідно до науково-

методичних рекомендацій, зошити перевіряються систематично, оцінки за ведення зошитів в 

журнали виставляються вчасно.  

Вчитель Дудчик Н.М. має високий рівень науково-теоретичної підготовки. Забезпечує 

високий рівень викладання зарубіжної літератури та російської мови відповідно до навчальних 

програм з дотриманням вимог Державного стандарту. Досконало володіє інноваційними 

освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному 

середовищі. 

На уроках забезпечує співтворчість учня і вчителя, збуджує інтелектуальну активність 

школярів. Застосовує такі методичні прийоми, які дозволяють «включати» школярів в активну 

навчальну діяльність. На уроках учні дискутують, вступають в діалог з учителем, між собою, з 

автором, літературними героями. 
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Кожен урок – це пошук істини, відкриття нового. Ефективно застосовує інформаційно-

комунікаційні технології, інтерактивні форми роботи (роботу в групах, парах, інсценізації, ігри, 

перевтілення, пантоміми). На її уроках учні складають сюжетні ланцюжки, схеми, діаграми, , 

кросворди, «дерево рішень», пишуть листи до героїв творів, асоціативні диктанти, здійснюють 

віртуальні подорожі, екскурсії. 

Головне завдання вчитель вбачає в тому, щоб на уроці підтримувати, стимулювати, 

допомагати заохочувати до навчальної діяльності кожного учня. Це сприяє підвищенню знань 

учнів з предмета, розвитку їх комунікативних здібностей та креативного мислення. 

Мокійчук В.В. комплексно плануючи урок, чітко уявляє, який матеріал має бути 

засвоєний на уроці, які уміння в учнів мають бути сформовані. 

При цьому вона досить добре знає навчальні можливості класу і намагається, щоб кожен 

учень досяг максимально можливих для нього результатів, а навчання б відкривало простір всім 

учням для росту їх навчальних можливостей. 

Важливим фактором піднесення ефективності уроку є правильне співвідношення 

діяльності учителя і учнів у здобутті нових знань. 

 Поліпшенню освітнього процесу сприяє урізноманітнення форм і методів перевірки 

домашніх завдань. На уроках вчителька намагається не повторювати однієї і тієї ж форми 

перевірки. При цьому уміло поєднує групову та індивідуальну роботу учнів з елементами 

інтерактивного навчання. 

Вчителі Бєлах А.О., Джигун М.П. впроваджують активні форми та методи організації 

роботи учнів: роботу в групах, парах, діалоги, рольові ігри, випереджувальні завдання. Надають 

перевагу інтерактивним технологіям колективно-групового навчання. Практикують уроки-

подорожі, літературні вікторини, уроки-диспути, написання есе, листа до письменника. 

Ефективно використовують на уроках ілюстрований матеріал, роботу з підручниками, 

додатковою літературою. Навчають ефективним формам опрацювання тексту: план, конспект, 

тези, графічні записи, біографічний паспорт-характеристика письменника тощо. 

Велику увагу приділяють формуванню духовного світу учнів шляхом залучення через 

кращі твори зарубіжної літератури до культурних надбань людства. Вчать бути толерантними, 

поважати національні традиції, пізнавати світову культуру. 

Усе це допомагає вихованню читацького інтересу в учнів, активізує мислення, робить 

більш свідомим ставлення учнів до навчання. 

Належна увага приділяється також формуванню в учнів умінь і навичок зв’язного 

мовлення (написання творів, листів до героя, діалогів, есе), що сприяє розвитку творчих 

здібностей школярів, умінню обґрунтовано висловлювати власну душу. 

Вчителі Дудчик Н.М., Мокійчук В.В., Бєлах А.О., організовують цікаві позакласні 

заходи з предмета. Учні займають призові місця, беручи участь в ІІ турі Всеукраїнських 

олімпіад, але відсутні учасники ІІІ туру олімпіад. 

З метою визначення фактичного рівня навчальних досягнень учнів були проведені тести 

із зарубіжної літератури, якими було охоплено учнів із 5-11-их класів. Результати зведено у 

таблицю, що наведено нижче: 

ПІБ вчителя Клас К-сть 

учнів 

Писали 

роботу 

Рівень навчальних досягнень % 

успішності 

% 

якості В Д С П 

Дудчик М.П. 
5-Б 32 30 12 17 1 - 100 96,6 

7-Б 28 24 10 14 - - 100 100 

Мокійчук В.В. 

10 27 26 8 17 1 - 100 96,1 

11-Б 17 17 6 9 2 - 100 88,2 

6-Б 18 16 4 11 1 - 100 93,8 

9-Б 22 18 9 9 - - 100 100 

9-В 22 19 1 12 6 - 100 68,4 

Бєлах А.О. 

5-А 32 31 2 22 5 2 93,6 77,4 

7-А 29 26 10 12 4 - 100 84,6 

8-Г 25 19 1 11 6 1 94,7 63,1 

Джигун М.П. 
7-Г 25 23 2 10 10 1 93,7 52,1 

9-Г 21 17 2 10 6 - 100 70,5 



У цілому результати тестів свідчать про те, що програмовий матеріал більшістю учнів 

засвоюється на достатньому і високому рівнях. Найкращі результати показали учні Б класів 

(математичного профілю). 

Учні допускають помилки в тестових завданнях на встановлення відповідностей. В 

класах є частина учнів, які недостатньо знають сюжети творів, досить скупо дають 

характеристику персонажам творів, в завданнях творчого характеру не вміють висловити 

власну думку.  

Кабінет зарубіжної літератури обладнаний, естетично оформлений, наявні дидактичні 

матеріали, посібники, але потребує сучасного технічного оснащення, що допомогло б педагогам 

готувати та проводити уроки згідно сучасних умов. 

Враховуючи вищесказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати стан викладання зарубіжної літератури в ліцеї задовільним. 

2. Вчителям зарубіжної літератури: 

2.1. Опрацювати даний наказ і спланувати заходи для покращення роботи з 

викладання зарубіжної літератури в закладі. 

До 15.03.2020 р. 

2.2. Активно застосовувати тестову форму оцінювання навчальних досягнень 

учнів. 

Постійно 

2.3. Працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів, зацікавленням учнів 

до читання творів. 

Постійно 

2.4. Розробити комплекс заходів для учнів, які виявляють особливі успіхи у 

вивченні зарубіжної літератури, з метою залучення їх до участі в предметних олімпіадах, 

турнірах. 

До 01.04.2020 р. 

2.5.  Спланувати заходи щодо покращення та оновлення стану навчально-

матеріальної бази кабінету зарубіжної літератури. 

До 15.08.2020 р. 

3.  Вчителям Бєлах А.О., Джигун М.П. активізувати роботу щодо використання 

інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках зарубіжної літератури. 

Березень 2020 р. – постійно 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею №11 м.Ковеля                                Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлені: 

 

_____________   _____________________                                 А.О. Бєлах 

_____________   _____________________                                 М.П. Джигун 

_____________   _____________________                                 Н.М. Дудчик 

_____________   _____________________                                 В.В. Мокійчук 
(дата ознайомлення)                (підпис) 

 


