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Результативність освітнього процесу за якісним складом педагогічних
працівників
Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальну середню освіту»,
постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 № 1283 «Про затвердження
Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти», на виконання
наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 885 «Деякі питання
моніторингу якості загальної середньої освіти», на підставі річного плану роботи
школи на 2017/2018 навчальний рік, з метою визначення динаміки якісного рівня знань
учнів, з’ясування рейтингу вчителів, методичних об’єднань, було досліджено
результативність освітнього процесу за якісним складом педагогічних працівників.
З української мови достатня якість навчання у Рябенко І.В.(50,0%), Зорянська
І.О.(58,0%),Сухини
А.В.(75,8%),задовільна-у
Левченко
О.М.(48,1%),Стаченко
В.І.(31,6%).Початковий рівень навчання є у Ставченко В.І.(8,5%),Рябенко І.В.(5,6%).
З української літератури достатня якість навчання у Левченко О.М. (66,7%),
Зорянської І.О. (60,9%), задовільна – у Рябенко І.В. (44,0%), Ставченко В.І. (43,6%),
Сухини А.В. (44,4%). Досить високий відсоток учнів навчаються на початковому рівні
у Ставченко В.І. (8,5%), Рябенко І.В. (12,0%).
Із зарубіжної літератури достатн якість навчання у Вітік О.О. (56,4%), Рябенко
І.В. (54,5%), задовільна – у Зорянської І.О. (44,2%). Високий відсоток учнів
навчаються на початковому рівні у Рябенко І.В. (13,6%).
З російської мови достатній рівень якості навчання у Шевченко М.А. – 61,1%,
початковий рівень складає 1,3%.
З англійської мови достатня якість навчання у Шаменко Л.О. (63,1%), Чернової
Д.К. (60,6%), задовільна – у Веприцької С.С. (46,5%), Лобасової М.М. (41,1%).
Початковий рівень відсутній.

З історії України достатня якість навчання у Луговця В.К. (72,8%), задовільна –
у Олійник Н.В. (42,6%), Василенко В.П. (27,7%). Високий відсоток учнів навчаються
на початковому рівні у Олійник Н.В. (9,9%).
Із всесвітньої історії достатня якість навчання у Луговця В.К. (73,9%),
Василенко В.П. (76,6%), середня – у Олійник Н.В. (47,5%). Відносно високий відсоток
учнів навчаються на початковому рівні у Олійник Н.В. (8,0%).
Достатня якість навчання учнів з правознавства (вчитель Луговець В.К., 70,2%).
Достатня якість навчання з економіки – 62,1% (учитель Василенко В.П.(76,6%).
відсутній початковий рівень.
Висока якість навчання учнів з предмету «Захист Вітчизни»(вчитель Луговець
В.К.-83,0%).
З математики достатня якість навчання у Перевозник Ю.П. (70,1%), задовільна у Донник М.Г. (45,6%). Високий початковий рівень у Донник М.Г. (10,3%).
З алгебри достатня якість навчання у Перевозник Ю.П. (55,1%),задовільна у
Донник М.Г. (34,7%), Ткаченко О.В. (31,9%). Високий відсоток учнів навчаються на
початковому рівні у Донник М.Г. (14,3%),Ткаченко О.В.(9,6%).
З геометрії задовільна якість навчання у Ткаченко О.В. (33,0%), Перевозник
Ю.П. (51,7%), Донник М.Г. (34,7%). Високий відсоток учнів навчаються на
початковому рівні у Донник М.Г. (20,4%).
З інформатики у всіх учителів висока якість навчання: у Скобєлєвої М.А. –
89,9%, Черненко – 95,7%, Вермійчук М.М. – 85,1%. Початковий рівень відсутній.
З фізики середній рівень навчання у Черненка А.Ю. (33,6%), Оніщенко В.А.
(36,6%). Відсоток учнів, які навчаються на початковому рівні у Черненка А.Ю.
складає 4,6%, у Оніщенко В.А. – 5,9%.
Висока якість знань з астрономії (вчитель Черненко А.Ю., 93,6%).
З географії достатній рівень навчання у Василенко В.П. (68,0%), задовільний – у
Луговець О.О. (42,6%). Навчаються на початковому рівні у Луговець О.О – 3,4%.
Висока якість знань з природознавства (Луговець О.О., 97,0%).
З біології достатній рівень навчання у Бойко І.В. (54,8%).
Низький рівень якості навчання з хімії у Чернятіної Т.Г. (15,9%). Також дуже
велика кількість учнів навчаються на початковому рівні – 26,7%. Початковий рівень
перевищує якість знань на 10,8%.
Високий рівень якості навчання з екології – 93,6%.
Високий рівень якості з основ здоров’я у Василенко В.П. (94,7%).
Традиційно високі показники якості навчання мають учні з трудового навчання
(Конопля В.М. – 94,1%, Фурсал А.Ю. – 84,5%), технологій (Конопля В.М. – 95,5%),
музичного мистецтва (Кокарєва М.О. – 100,0%), образотворчого мистецтва (Фурсал
А.Ю. – 98,9%). Достатній рівень знань з мистецтва (Кокарєва М.О. – 95,7%, Фурсал
А.Ю. – 65,0%).

Традиційно високі показники якості навчання мають учні з фізичної культури
(Пивовар О.М. – 100,0%, Крамаренко І.М. – 91,5%, Коловоротний Б.В. – 93,4%),
Захисту Вітчизни (Коловоротний Б.В. – 93,8%, Верещака Г.М. – 97,1%).
Згідно з вищезазначеним,
НАКАЗУЮ:
1.Заступнику директора з НВР Оніщенко В.А.:
1.1. Здійснювати моніторинг рівня навчальних досягнень результативності
навчального процесу за якісним складом педагогічних працівників за підсумками
семестрів та року.
Січень 2018 р.,
червень 2018 р.
1.2. Виносити дане питання на розгляд педагогічної ради школи. Проаналізувати
інформацію про результати навчальних досягнень учнів на засіданні педагогічної
ради.
Січень 2018 р.,
червень 2018 р.
1.3. Посилити контроль за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів з
хімії, математики, алгебри, геометрії.
І семестр 2018/2019 н. р.
1.4. У 2018/2019 н. р. провести контрольні зрізи знань учнів з хімії (9-11 кл.) – учитель
Чернятіна Т.Г.
Жовтень 2018 р.
1.5. У 2018/2019 н. р. провести контрольні зрізи знань з історії України (5-11 кл) учитель Олійник Н.В.
Грудень 2018 р.
1.6. У 2018/2019 н. р. провести контрольні зрізи знань учнів з алгебри у 9 класах–
учитель Донник М.Г.
Листопад 2018 р.
1.7. Вносити до річного плану роботи школи результати моніторингових досліджень
рівня навчальних досягнень учнів.
Постійно.
2. Керівникам ШМО:
2.1. Вносити до планів шкільних методичних об’єднань результати моніторингових
досліджень рівня навчальних досягнень учнів. . Проаналізувати інформацію про
результати навчальних досягнень учнів на засіданні ШМО.
Січень 2019 р.
Червень 2019 р.
2.2.Розглянути результативність навчально-виховного процесу за якісним складом
педагогічних працівників за 2017/2018 навчальний рік на засіданнях ШМО.
Червень 2018 р.
3. Розробити і надати плани індивідуальної роботи з невстигаючими учнями на І
семестр 2018/2019 н.р. наступним учителям:
- з історії України:
Олійник Н.В. (початковий рівень складає 9,9%);

- з алгебри :
Донник М.Г. (початковий рівень складає 14,3%);
- з геометрії :
Донник М.Г. (початковий рівень складає 20,4%);
- з математики :
Донник М.Г. (початковий рівень складає 10,3%);
- з хімії :
- Чернятіна Т.Г. (початковий рівень складає 26,7%).
Червень 2018 р.

Директор школи
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