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Про стан викладання та рівень
навчальних досягнень учнів
з образотворчого мистецтва

Згідно з річним планом роботи школи-інтернату в грудні-січні
адміністрацією

проведено

перевірку

стану

викладання

образотворчого

мистецтва.
Уроки образотворчого мистецтва в 1-7 класах веде вчитель Долженко
Інна Валентинівна, спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж 27 років. Має
великий досвід роботи. Інна Валентинівна - кваліфікований учитель, досконало
володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного
процесу, забезпечує високу результативність
образотворчого мистецтва

своєї

роботи.

Уроки

проводяться згідно з календарним і поурочним

плануванням.
Обсяг графічних і практичних робіт відповідає вимогам програми. До
уроків учитель готується творчо. Кожне її заняття цікаве, змістовне, з
використанням сучасних засобів навчання. На уроках завжди панує атмосфера
доброзичливості, учні працюють творчо,

захоплено. Учитель вважає

основними своїми завданнями:
- формування в учнів системи естетичних цінностей як основи світогляду;
- розвиток мистецьких умінь, навичок, здатності до художньої творчої
самореалізації;

2

- виховання потреби в духовному самовдосконаленні.
Уроки образотворчого мистецтва Долженко І.В. допомагають формувати
естетичні смаки. Учитель навчає учнів спостерігати, милуватися природою,
рослинами, тваринами, викладання пов’язує з історичним минулим, готує
цікаві інформації про видатних художників, епохи, в яких вони діяли. Заняття
супроводжуються музичними творами. Використовує різні засоби навчання:
інструменти та прилади, додатковий ілюстративний матеріал, комп’ютерні
презентації . Відвідано 10 уроків. Уроки проводить на високому теоретичному і
методичному рівні.

Учні школи захоплюються мистецтвом, активно

продовжують роботу

у позаурочний час.

Протягом 2012/2013 року було

проведено декілька учнівських виставок на теми: «Права дитини», «Охорона
праці очима дітей», «Безпека життєдіяльності», «Що ти знаєш про війну?»,
«Портрет мами», «Національний банк майбутнього», «Вода чиста, Земля
красива», «Євро -2012», «Мій найкращий тато», «Птах року».
Достатню увагу вчитель приділяє науково-методичній роботі,

бере

участь у науково-практичних семінарах школи-інтернату, постійно працює над
підвищенням професійного рівня й педагогічної майстерності. Готується до
участі у XХ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій, яка
відбудеться під час березневого педагогічного тижня за темою: «Формування
ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»,
з роботою (позакласний напрямок) «Предметний тиждень. Образотворче
мистецтво».
Майже всі учні, яких вона навчає, мають високий та достатній рівень
навчальних досягнень.
Результати навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва
за І семестр 2012/2013 навчального року.
Рівень навчальних досягнень учнів
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Учитель удосконалює оформлення кабінету образотворчого мистецтва,
організувала батьків на придбання меблів. Упорядкувала дидактичний і
роздатковий матеріал.
До календарно–тематичного планування у 1-7 класах, до ведення класних
журналів, до тематичного оцінювання досягнень учнів зауважень немає.
Виходячи з зазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Визнати високим рівень викладання образотворчого мистецтва вчителем
Долженко І.В., достатнім - рівень досягнень учнів з предмета.
2. Узагальнити педагогічний досвід учителя Долженко І.В. з теми:
“Розвиток особистості учня шляхом упровадження інтерактивних
технологій, форм і методів роботи на уроках образотворчого мистецтва” .
3. Мікос І.М., керівнику творчої групи вчителів, спланувати впровадження
в

практику

роботи

вчителів

школи-інтернату

досвіду

роботи

Долженко І.В .
Травень 2013.
4. Долженко І.В., вчителю, активізувати роботу виявлення обдарованих
учнів та їх участі в обласних і Всеукраїнських конкурсах.
Постійно.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
з навчально-виховної роботи Чепелюк Г.І.
Директор школи-інтернату

В.І. Куліш

