
  
 У К Р А Ї Н А 

 ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
 

08 січня 2014 року                                                                                                 м. Здолбунів                                 № 01 

 
Про вивчення стану організації  
навчання біології, природознавства  
та екології в закладах освіти району 
 

Відповідно до Положення про відділ освіти Здолбунівської районної 
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 20 березня 2013 року № 122, плану роботи відділу освіти 
на 2014 рік, схваленого рішенням колегії від 24 грудня 2013 року, протокол № 4,  
затвердженого наказом відділу освіти райдержадміністрації від 26 грудня 2013 № 
319 та з метою покращення стану організації навчання біології, природознавства 
та екології в закладах освіти району, 
 
Н А К А З У Ю: 
 

1. Провести вивчення стану організації навчання біології, природознавства 
та екології в закладах освіти району протягом лютого-квітня 2014 року. 

 
2. Затвердити склад комісії з вивчення стану організації навчання біології, 

природознавства та екології в закладах освіти району, що додається. 
 

3. Затвердити графік вивчення стану організації навчання біології, 
природознавства та екології в закладах освіти району, що додається. 

 
  4. Затвердити план вивчення стану організації навчання біології, 
природознавства та екології в закладах освіти району, що додається.  

 
5. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району до 01 лютого 

2014 року надати у відділ освіти райдержадміністрації інформацію про стан 
організації навчання біології, природознавства та екології за встановленою 
формою згідно з додатком. 
 

6. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які включено до 
графіка, підготувати матеріали самоаналізу з зазначених питань до встановленого 
терміну. 
 

7. Методичному кабінету до 01 травня 2014 року проаналізувати 
результативність участі учнів та педагогічних працівників закладів освіти району 



в обласних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, інших заходах із зазначених 
напрямків. 
 

8. Членам комісії, затвердженим пунктом 2 цього наказу, до 10 травня 2014 
року подати матеріали вивчення стану організації навчання біології, 
природознавства та екології в закладах освіти району голові комісії Вітень З.В. 
для подальшого узагальнення та доведення їх до закладів освіти району. 
 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу       Бондарчук В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти  

Здолбунівської районної  

державної адміністрації   

08. 01. 2014 № 01 

 

 

Склад комісії 
з вивчення стану організації навчання біології, природознавства  

та екології в закладах освіти району 

 
Голова комісії: 

 
 Вітень Зоя Володимирівна, головний спеціаліст відділу освіти 
райдержадміністрації. 
  
Члени комісії: 
 
 Грицина Єва Борисівна, методист з природознавства районного методичного 
кабінету; 
 
 Степанюк Марія Олексіївна, керівник методичного об’єднання вчителів 
біології, вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти  

Здолбунівської районної  

державної адміністрації   

08.01. 2014 № 01 

 

    

План  
вивчення стану організації навчання біології, природознавства 

та екології в закладах освіти району 

 

Зміст Комісія 

Стан навчально-матеріальної бази з: 

- біології;  

- природознавства та екології  

Вітень З.В. 

Грицина Є.Б. 

 

Аналіз організаційної роботи  та системи контролю 

з боку адміністрацій закладів освіти 

Вітень З.В. 

 

Аналіз рівня методичної роботи у закладі освіти з 

учителями біології, природознавства та екології 

Грицина Є.Б. 

Степанюк М.О. 

Рівень науково-теоретичної та методичної 

підготовки вчителів 

Грицина Є.Б. 

Степанюк М.О. 

Ведення документації вчителями-предметниками Вітень З.В. 

Грицина Є.Б. 

Рівень навченості учнів з біології Грицина Є.Б. 

Степанюк М.О. 

Організація та результативність позакласної та 

гурткової роботи з еколого-натуралістичного 

напрямку 

 

Грицина Є.Б. 

Степанюк М.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти  

Здолбунівської районної  

державної адміністрації   

08. 01. 2014 № 01 
 

 

Графік  
вивчення стану організації навчання біології, природознавства 

та екології в  закладах освіти району 
№ 

з/п 

Заклад Термін 

вивчення 

Склад комісії 

1 Здолбунівська гімназія 27.02.2014 Грицина Є.Б. 

Вітень З.В. 
2 Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  № 3 

25.02.2014 Грицина Є.Б. 

Степанюк М.О. 
3 Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  № 6 

12.03.2014 Грицина Є.Б. 

Вітень З.В. 
4 Білашівський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад 

06.02.2014. Грицина Є.Б. 

Вітень З.В. 

5 Будеразька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів   

13.02.2014 Грицина Є.Б. 

Степанюк М.О. 
6 Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів   

20.02.2014 Грицина Є.Б. 

Вітень З.В. 
7 Мізоцький навчально-виховний комплекс  

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей» 

21.02.2014 Вітень З.В. 

Степанюк М.О. 
8 Дерманський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І 

ступеня-гімназія»  

21.03.2014 Вітень З.В. 

Грицина Є.Б. 

9 Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів   

03.04.2014 Грицина Є.Б. 

Степанюк М.О. 
10 Новомощаницька загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів   

13.03.2014 Вітень З.В. 

Грицина Є.Б. 
11 Івачківська  загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів   

20.03.2014 Грицина Є.Б. 

Степанюк М.О. 
12 Маломощаницька  загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів   

17.04.2014 Вітень З.В. 

Грицина Є.Б. 
13 Миротинська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів   

18.03.2014 Грицина Є.Б. 

Степанюк М.О. 
14 П’ятигірська  загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів   

10.04.2014. Вітень З.В. 

Грицина Є.Б. 
15 Новомильська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів   

15.04.2014 Вітень З.В. 

Грицина Є.Б. 
16 Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів   

04.02.2014. Вітень З.В. 

Грицина Є.Б. 
16 Суємська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів   

24.04.2014 Вітень З.В. 

Степанюк М.О. 

 



Додаток 

до наказу відділу освіти    

Здолбунівської районної  

державної адміністрації   

08. 01. 2013 № 01  

 

 

Інформація  
про стан організації навчання біології, природознавства 

та екології в закладах освіти району 
 

К-сть кабінетів, укомплектованих К-сть кабінетів, 

завідування якими 

оплачується 

на 100% більше 80% більше 50% більше 30% менше 30% 

      

 

Кількість учителів біології, природознавства та екології та їх кваліфікаційний 

рівень 
усього спеціаліст ІІ 

катег. 

І  

категор. 

вища 

категорія 

педагогічне 

звання 

мають фахову 

освіту 

       

 

Кількість навчально-

дослідних ділянок 

Їх використання 
на 100% більше 

80% 

більше 

50% 

більше 

30% 

менше 30% 

      

 

 

Рівень навчальних досягнень учнів з біології 9, 11 класів за результатами оцінювання за І 

семестр 2013-2014 навчального року  за схемою: 

 

предмет клас Середній бал Відсоток якісної 

успішності (достатній та 

високий рівні) 

Наприклад: 

біологія 9-а 7,6 76,5 % 

 

 


