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Протягом вересня – жовтня 2017 р., відповідно до плану роботи училища та плану 

училищного контролю на 2017 – 2018 н. рік проведено класно – урочний контроль в групах І курсу 

(139-ТМ-17, 15-КК-17, 9-РФГ-17, 5-СК-17, 17-ТМ-17) з метою вивчення контингенту нових 

навчальних груп та накреслення педагогічної стратегії навчання і виховання.   

 Під час контролю керівництвом відвідано 14 уроків теоретичного та виробничого 

навчання, більшість з яких заслуговують на позитивну оцінку. Уроки викладачів Ваврика С. В., 

Миронця О.М..,Шевченко Н.Р., Бараннік О.В., Сухолуцького Р.М., Жулай Н.В. структурно 

витримані, відповідають чинним вимогам до організації проведення сучасного уроку. Всі 

викладачі планують та організовують навальний процес у відповідності з діючими навчальними 

планами і програмами, додержуються під час уроку принципів науковості, послідовності та 

систематичності. Основним недоліком в роботі є недостатня активізація учнів під час уроків та 

перенесення провідного навантаження на викладача.  

   Перевірка наявності учнів на уроках засвідчила про недостатню роботу педагогічного 

колективу з питань навчальної дисципліни. Так, відвідування уроків учнями під час контролю 

складає близько 87% в групах 139-ТМ-17, 15-КК-17, менш як 75% складав відсоток відвідування 

учнів у групах 5-СК-17, 17-ТМ-17. 

  Навчальне приладдя учнів, кількість зошитів та їх призначення не завжди відповідають 

чинним інструктивним вимогам. Санітарно-гігієнічні умови проведення уроків задовільні. 

Більшість викладачів створили в навчальних кабінетах відповідний мікроклімат та 

використовують можливості навчальних кабінетів максимально. Потребують методичної 

допомоги, педагогічного керівництва на корегування уроки викладачів Козак І.В., Титаренко Р.О., 

Жук М.В., Нещеретова Р.М., Пономаренко А.О., майстрів Діденка М.О., Саєнка О.О. 

Протягом вересня  2017 р. в 2-х групах І курсу з метою виявлення рівня навчальних 

досягнень учнів за базову школу були проведені контрольні роботи з предметів: українська мова, 

хімія, математика, фізика. Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість учнів 

має недостатню підготовку з базових предметів. 

З предмета «Математика»  якісний показник становить 32 %. Переважна більшість учнів 

має середній рівень знань. Більша частина учнів помиляються при виконанні елементарних дій з 

числами, при розв’язуванні рівнянь, при виконанні обчислень з дробами. Високий рівень виявили 

6 учнів. Учні, які виявили низький рівень, навіть не знають таблиці множення та найпростіших 

формул. Краще учні справлялися з завданнями на обчислення або скорочення виразів зі 

степенями. 

З предмета «Українська мова» середній бал складає 4,86. Учні виявили середній і низький 

рівень знань. Якісний показник складає 18.5 %. Високого рівня не виявив жоден з учнів. Під час 

виконання робіт учнями була допущена велика кількість орфографічних та пунктуаційних 

помилок. Учні виявили низький рівень знань з лексики та морфології. У багатьох учнів відсутня 

охайність в оформленні робіт.  

Перевірочна робота з хімії показала слабкі знання учнів за базову школу з даного предмета. 

Відсоток якості складає  15,8 %. Найбільше помилок допущено при написанні хімічних рівнянь і 
при характеристиці основних класів неорганічних сполук. Учні  дали визначення періодичного 

закону і періодичній системі хімічних елементів Д.І.Мендєлєєва. 

      З предмета «Фізика» учні виявили достатній 31%, середній 47%, низький 16%, високий 5% 

рівні навчальних досягнень.  

В середньому учні 1-го курсу мають переважно достатній та середній рівні навчальних 

досягнень, проте великий відсоток учнів мають прогалин в знаннях за курс базової середньої 

школи та потребують відведення часу на уроках загальноосвітньої підготовки для її ліквідації. 

Соціальний склад новоприйнятого контингенту: сиріт-7, напівсиріт-4, з вадами фізичного 

розвитку - 1, з багатодітних сімей - 5 учнів 

 


