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НАКАЗ 

27.03.2017                                                                                   № 9 

 

Про стан викладання і рівень навчальних  

досягнень учнів з основ здоров’я у 1 – 9 класах 

 

Згідно з річним планом роботи школи в березні 2017р. адміністрацією школи було 

здійснено перевірку стану викладання основ здоров’я в 1-9. 

Основи здоров’я в школі викладають вчителі: 
№ 

З/П 

Прізвище, ім’я та по 

батькові вчителя 

Педагогічний 

стаж 

Предмет Кваліфікаційна 

категорія, звання 
Класи 

1. Бутрик Наталія 

Володимирівна 

24 роки Основи здоров’я Спеціаліст першої 

категорії 

1-4 

2. Кравець Світлана 

Миколаївна 

12 років Основи здоров’я Спеціаліст першої 

категорії 

5-9 

 

Календарне планування сплановано вчителями у початкової школи відповідно до 

програми «На допомогу вчителеві початкових класів» видавництва «Освіта», Київ, 2016 

року, а вчителем, який викладає основи здоров’я у 5-9 класах згідно «Навчальної 

програми для загальноосвітніх навчальних закладів» видавництва «Освіта» 2013. 

Кількість проведених уроків на момент перевірки відповідає календарному плануванню, 

кількість тематичних атестацій відповідає програмі.  

В 1 - 4 класах основи здоров’я викладає учитель першої категорії Бутрик Н.В., яка 

атестується у 2017 році, курси підвищення кваліфікації пройшла у 2016 р. в 
Черкаському обласному інституті післядипломної освіти. Педагогічний стаж - 24 

роки. 

Відвідування уроків основ здоров’я в 1-4 класах показало, що вчитель має належну 

підготовку, володіє методикою викладання, знає пояснювальну записку до програми, 

розуміє, що формування в учнів знань про здоров’я та здоровий спосіб життя є головним 

завданням сучасного уроку основи здоров’я. 

Своїми завданнями вважає формування у дітей дбайливого ставлення до власного 

здоров’я, удосконалення фізичних, соціальних, психічних і духовних чинників. Також 

вчителька акцентує свою увагу на вихованні в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою 

життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя. 

Учитель також розвиває навички взаємодії у сім’ї, школі, колективі, громадянському 

суспільстві. 

В 5 - 9 класах основи здоров’я викладає учитель першої категорії Кравець С.М., яка 

атестується у 2017 році, курси підвищення кваліфікації пройшла у 2016 р. в 
Черкаському обласному інституті післядипломної освіти. Педагогічний стаж - 12 

років. Увесь цей час працює в школі на посаді вчителя трудового навчання, 



інформатики, образотворчого мистецтва та основ здоров’я. Вищу освіту отримала у 

2005 році.  

   Під час роботи зарекомендувала себе кваліфікованим учителем, підготовленим 

спеціалістом. Роботу веде згідно з календарним та поурочним плануванням. До уроків 

ретельно готується. Використовує наочність, необхідні інструменти та прилади, 

додатковий ілюстративний матеріал. Уроки проводить на високому та достатньому 

методичному рівнях. 

   На своїх уроках учитель постійно мотивує учнів до здорового способу життя і 

безпечної життєдіяльності. Метою уроку завжди є забезпечення зв’язку між 

теоретичними відомостями й можливостями їх практичного застосування. 

На уроках вчителі підтримують належну трудову дисципліну, змушують кожного учня 

працювати з повною віддачею 

 Результати навчальних досягнень за І семестр з основ здоров’я: 

 
Класи 

 

Кількість 

учнів 

Мають рівень навчальних досягнень Середній 

бал 

  високий достатній середній початковий 

2 4      

3 4      

4 3      

5 2  2   7,5 

6 4 1 3   8,5 

7 5 5    10 

8 3 1 2   9,3 

9 7 1 6   8,7 

  

На підставі вищезазначеного, 

 

                                  Н А К А З У Ю : 

1. Роботу вчителів, які викладають основи здоров’я в 1-9 класах Бутрик Н.В. та Кравець 

С.М. вважати задовільною. 

2. Передбачити в річному плані роботи школи на 2016/2017 навчальний рік широке 

використання потенціалу вчителів, що викладають основи здоров’я, під час проведення 

загальношкільних заходів. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

                                                               Директор школи                            Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Бутрик Н.В. – ____________ 

Кравець С.М. - ___________ 


