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НАКАЗ 

01.11.2017                                                                                                                                          № 58 

 

Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів 

з трудового навчання 

На виконання перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів на 2016-2020 

роки, згідно з графіком контрольно-аналітичної діяльності на І півріччя 2017/2018 навчального року 

протягом жовтня адміністрацією школи було вивчено стан викладання предмета «Трудове навчання» в 

1-9-х класах. 

Освітня галузь «Технології» в початковій школі представлена предметами «Трудове навчання». 

Результати вивчення та проведення тематичних перевірок свідчать про те, що вчителі початкових 

класів Волошин Л.А. (спеціаліст), Хоменко І.М. (вчитель другої категорії) , Волинець О.В. (вчитель І 

категорії) мають належний рівень науково-теоретичної підготовки, володіють методикою викладання 

предмета, забезпечують засвоєння учнями знань про об’єкти праці, спосіб трудової діяльності, види 

професійної діяльності людини, вчать застосовувати отримані знання в проектно-технологічній та 

інших видах трудової діяльності, розвивають в учнів самостійність під час виконання завдань. На 

уроках використовуються сучасні форми та методи навчання, що активізують розумову діяльність 

учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення цього предмета. 

Календарні плани вчителів складені з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани 

відображають роботу вчителя з виконанням державних програм. Кабінети початкових класів 

забезпечені навчальними посібниками, дидактичними матеріалами. 

Метою уроків є завжди с приймання та формування творчого задуму, його посильна творча 

реалізація. На уроках учителі практикують як індивідуальні, так і групові форми робіт. Роботи, виконані 

школярами, постійно демонструються на шкілиному та районному рівні, що відзначено відповідними 

грамотами та дипломами. 

Трудове навчання в 5-9х класах викладає учитель Кравець С.М., кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст вищої категорії». 



Робота проводиться згідно з календарними і поурочними планами вчителя. До уроків учитель 

готується ретельно. Використовує наочність, додатковий ілюстративний матеріал. Уроки проводить на 

високому методичному рівні. 

Вивчення стану викладання предмета «Трудове навчання» показало, що вчитель добре обізнаний із 

сучасними вимогами щодо проведення уроків і позакласної роботи з предмета, знає програму , 

пояснювальні записки до неї, ознайомлений з методичними посібниками й позитивним досвідом роботи 

колег. 

Основною метою уроків трудового навчання є: 

- формування в учнів практичних навичок творчої діяльності; 

- виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти; 

- формування в учнів технічного світогляду. 

На своїх уроках учитель використовує міжпредметні зв'язки з такими предметами як: історія, 

образотворче мистецтво, біологія і художня культура. 

Викладання пов’язує з історичним минулим, видатними художниками, епохи тощо. 

На уроках учитель практикує як індивідуальні, так і групові форми робіт. 

Багато учнів додатково займаються технікою «вітражу», яким керує Кравець С.М., де є можливість 

більше розвивати творчі здібності учнів. Роботи, виконані учнями, демонструються на обласному рівні. 

Учні, яких навчає Кравець С.М., мають високий та достатній рівні навчальних досягнень. 

Результати навчальних тестів досягнень за І семестр з трудового навчання такі: 

Клас 

 

 

Учнів по 

списку 

 

 

Рівень навчальних досягнень учнів 

Вчитель Високий Достатній Середній 
Поча-

тковий 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

5 3       - - Кравець С.М. 

6 2       - - Кравець С.М. 

7 4       - - Кравець С.М. 

8 5       - - Кравець С.М. 

9 3       - - Кравець С.М. 

Високий рівень досягнень учнів у цьому році зріс на __% у порівнянні з минулим навчальним роком. 

З метою поліпшення стану викладання  предмета, підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, 

підвищення ефективності уроків, розкриття творчого потенціалу учнів та вчителів 

Н А К А З У Ю: 

1. Визнати стан викладання предметів трудове навчання (1-2 класи); трудове навчання: технічна і 

художня праця (3-4 класи); трудове навчання (5-9 класи), на достатньому рівні. 

2. Вчителям Волошин Л.А., Хоменко І.М., Волинець О.В, Кравець С.М.: 



2.1. Удосконалювати методику проведення уроків трудового навчання. Практикувати проведення 

нестандартних уроків, використання активних та інтерактивних, нестандартних форм і методів роботи 

на уроці. Забезпечувати оптимальне поєднання індивідуальних, групових, колективних форм роботи, 

урізноманітнювати домашні завдання, практикувати різнорівневі класні та домашні завдання, 

раціонально використовувати час на уроці. 

Постійно 

2.2. Продовжити роботу щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей, залучати їх до участі у 

виставках-конкурсах виробів декоративно-ужиткового мистецтва та інших. 

Постійно 

2.3. Робити записи інструктажів з безпеки життєдіяльності в класних журналах на предметній 

сторінці в графі «Зміст уроку» поряд з темою практичної роботи під час проведення практичних робіт з 

трудового навчання. 

Постійно 

2.4. Брати участь у конкурсах та виставках презентаціях педагогічних ідей. 

Щорічно 

3. Вчителю трудового навчання Кравець С.М. широко залучати учнів до участі у тижні 

професійної орієнтації та трудового навчання, в олімпіадах, дослідницьких роботах, турнірах, 

конкурсах, з метою виявлення талановитих школярів, розвитку їх творчого потенціалу.  

Протягом року 

                                                               Директор школи                            Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Волошин Л.А. – ____________ 

Хоменко І.М. - _____________ 

Волинець О.В. - ____________ 

Кравець С.М. - _____________ 


