
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Н А К А З 

 

10 жовтня    2012 року              м.Здолбунів        № 234 

 

Про вивчення стану навчання хімії  

у загальноосвітніх навчальних закладах району 

  

На виконання плану роботи відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації на 2012 рік, з метою вивчення стану навчання хімії, забезпечення умов 

для розвитку творчих здібностей дітей, стану ведення шкільної документації з даного 

предмету та системи підготовки учителів до уроків,  

наказую: 

 

1. Вивчити стан навчання з хімії у загальноосвітніх навчальних закладів  району 

протягом жовтня 2012 року – січня 2013 року. 

 

2. Затвердити комісію у складі: 

- Вітень З.В. – заступника начальника відділу освіти райдержадміністрації, голови 

комісії; 

-  Грициної Є.Б. – методиста райметодкабінету, члена комісії; 

- Прушківської Л.Г. – учителя хімії Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3, керівника районного методичного об’єднання учителів хімії, члена 

комісії. 

3. Затвердити план вивчення стану навчання хімії у загальноосвітніх навчальних 

закладах  району, що додається. 
4. Комісії: 

4.1. Здати матеріали по вивченню стану навчання хімії до 10 лютого 2013 року. 

 

5. Голові комісії Вітень З.В.: 

5.1. Узагальнити матеріали до 20 лютого 2013 року довідкою та  підсумковим 

наказом. 

 

6.  Завідувачу районного методичного кабінету Глущук Н.О. та директору 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Ковальчук Л.Є. 

забезпечити участь працівників у роботі комісії. 

 

7. Оплату відрядних провести за рахунок коштів  установ, що відряджають. 

 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти  

Вітень З.В. 

 

Начальник відділу                                                               В.Бондарчук 



Затверджено 

наказ відділу освіти  

Здолбунівської районної  

державної адміністрації  

_________2012  № ____ 

 

План 

вивчення стану навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах  району 

 

1. Кадрове забезпечення. 

Вітень З.В. 

2. Програмне забезпечення, планування роботи. 

Вітень З.В. 

3. Відвідування та аналіз уроків. 

Грицина Є.Б. 

Прушківська Л.Г. 

 

4. Проаналізувати методичну та матеріально-технічну базу кабінетів хімії, 

шкільну документацію. 

Грицина Є.Б. 

 

5. Здійснення контролю та керівництва за станом навчання хімії на основі 

шкільної документації. 

Вітень З.В. 

6. Порівняльний аналіз контрольних робіт. 

Вітень З.В. 

7. Система роботи з обдарованими дітьми. 

Вітень З.В. 

Грицина Є.Б. 

 

8. Проаналізувати позакласну роботу з  предмету. 

Прушківська Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект наказу підготував  

заступник начальника відділу                                           З.Вітень 

 

 

Погоджено: 

 

завідувач райметодкабінету          Н.Глущук 

 

юрисконсульт                                                                    І.Кухарчук 
 

 

 

 

 

 

 
 


