
 

РІШЕННЯ  

колегії відділу освіти 

Чудейської сільської ради 

 

01.04.2021 року                                                                                       1/4 

 

«Про моніторинг рівня навчальних досягнень  учнів з: 

- фізичної культури (5-10 кл.) 

-  хімії та  основи здоров’я (7-10 кл.)» 

 

      Заслухавши  та обговоривши довідку  «Про моніторинг рівня навчальних 

досягнень  учнів з фізичної культура (5-10 кл.) хімії та основи здоров’я (7-10 

кл.)» колегія відділу освіти Чудейської сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Довідку «Про моніторинг рівня навчальних досягнень  учнів з фізичної 

культура (5-10 кл.)» взяти до уваги.  

 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Чудейської ТГ 

2.1.Здійснювати  системний контроль за якістю  виконання навчальної    

програми  з предмета «Фізична культура» за показниками фізичного розвитку 

учнів; 

(Постійно)                                                                                                                        

2.2.Включати у план методичних об’єднань вчителів фізичної культури  та 

нарад при директорові питання  про стан викладання предмета «Фізична 

культура»; 

(Постійно) 

 2.3.Посприяти  в вирішенні  проблеми ,щодо відкриття спортивних гуртків з 

Футболу ,волейболу та настільного тенісу по навчальним закладам Чудейської 

ТГ. 

   

 3.Учителям  фізичної культури: 

3.1.Упроваджувати сучасні методики визначення ефективності викладання   

предмета «Фізична культура», контролю за станом  фізичного виховання     

учнів різних вікових категорій; 

( Постійно) 

3.2.Щорічно тримати під контролем та вивчати актуальні питання щодо   

фізичного виховання школярів, формування в учнів здорового способу життя,   

здійснення рухового режиму ; 

( Постійно) 

3.3.Забезпечувати високий навчально-практичний рівень проведення кожного 

заняття, що дасть змогу підвищити зацікавленість та бажання учнів  брати 

участь у цих заняттях;  

( Постійно) 



                                       

3.4.Здійснювати індивідуальну роботу на уроках з учнями, особливу увагу 

звертати на слабких дітей, постійно контролювати стан їхнього здоров’я; 

( Постійно) 

3.5 Проводити роботу з талановитими учнями шляхом залучення їх до збірних 

команд школи, для участі у спортивних змаганнях.  

( Постійно) 

4.Довідку «Про моніторинг рівня навчальних досягнень  учнів з хімії (7-10 кл.)» 

взяти до уваги. 

  

4.1. Вчителям хімії: 

4.2.На засіданні ШМО вчителів хімії проаналізувати матеріали перевірки стану 

викладання хімії та рівня навчальних досягнень учнів з предмету,  визначити 

шляхи удосконалення викладання хімії; 

( до 01.06.2021) 

4.3.Вчителям хімії активізувати роботу з обдарованими дітьми шляхом 

залучення учнів до проектної діяльності, роботи в МАН, різноманітних 

конкурсів та турнірів; 

(Постійно). 

4.4.Використовувати особистісно орієнтованих технології навчання; 

впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні 

технології,   використовувати комп’ютерні технології навчання;  

(Постійно) 

 

5. Адміністрації  шкіл: 

5.1.Взяти до відома матеріали перевірки стану викладання та рівня навчальних 

досягнень учнів з хімії; 

5.2.Визначити шляхи удосконалення викладання предмету. 

(До 01.06.2021) 

5.3.Сприяти покращенню навчально-матеріальної бази з хімії; 

(На протязі навчального року) 

6.Відділу освіти: 

6.1.Спрямувати роботу ТММО вчителів хімії на попередження вищезазначених  

помилок при виконанні учнями завдань; 

6.2.Надавати методичну допомогу вчителям в організації навчально-виховного 

процесу з хімії. 

6.3.Сприяти оснащенню кабінетів хімії проточною  водою та витяжною 

вентиляцією. 

                               

7.Довідку «Про моніторинг рівня навчальних досягнень  учнів з основ здоров’я 

(7-10 кл.) взяти до відома»  

 

7.1.Вчителям з основ здоров’я: 

7.2. Продовжити систематичне та цілеспрямоване здійснення превентивної 

освіти учасників навчально-виховного процесу. 

(Постійно) 



7.3.Активізувати застосування ефективних форм та методів роботи з учнями , 

впровадження сучасних інформаційних технологій та передового педагогічного 

досвіду у навчально-виховний процес. 

(Постійно) 
7.4.Вжити дієвих заходів щодо поповнення навчально-матеріальної бази з 

предмета необхідною наочністю, відеопосібниками. Широко використовувати 

на уроках відеосюжети з телепрограм, інші переконливі відеоматеріали при 

вивченні окремих тем чи аналізі конкретних ситуацій.  

(Постійно) 

7.5.Оформити куточки з основ здоров’я в кабінеті, в якому викладається 

предмет  або кабінети з основ здоров’я  

(До 01.09.2021) 

8. Керівникам закладів освіти. 
8.1.Сприяти зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази з основ здоров’я 

відповідно до чинних вимог. 

(Постійно) 

8.2. Вимагати від учителів дотримання вимог щодо перевірки й оцінювання 

навчальних досягнень дітей: індивідуальний характер перевірки, 

систематичність перевірки успішності, диференційований контроль, 

вмотивованість оцінок.    

(Постійно) 

8.3. Систематично здійснювати контроль за станом викладання предмету та 

заслуховувати дане питання на педагогічних радах та нарадах при директору. 

 

9.Відділу освіти. 
9.1.Здійснювати методичний супровід діяльності вчителів, ураховуючи 

проблеми, виявлені під час вивчення стану викладання предмета.  

(Постійно) 

9.2.Надавати методичну допомогу вчителям в організації навчально-виховного 

процесу з основ здоров’я.  

(Постійно) 

10. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на керівників ТММО 

Микайло О.В. та Фрунза Г.В. 

 

Голова колегії                                                                                  А.Д.Піцул  

 

Секретар колегії                                                                          Л.М.Микайло 

 

http://shag.com.ua/vihovna-problema-nad-yakoyu-pracyuye-shkola-vprovadjennya-elem.html

