ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей з
хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання»
Харківської обласної ради

НАКАЗ
№ 231

19.12.2011
Про наслідки перевірки навичок
читання в учнів 2 - 4 кл. на кінець І семестру
2011/2012 навчального року

Згідно з річним планом роботи школи на 2011/2012 навчальний рік
заступником директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В. з 12 по 14
грудня 2011 року перевірявся рівень сформованості навичок читання в учнів
2- 4 класів.
Відповідно до вимог навчальної програми з української мови ( читання)
нормативні показники темпу читання на кінець І семестру становлять: 2
кл.-35-45 слів;

3 кл. -65-75 слів; 4 кл. - 80-85 слів.

Крім темпу,

враховувалися такі складові навичок читання: спосіб читання, правильність,
розуміння прочитаного, виразність читання (уміння правильно інтонувати
текст, робити паузи та логічні наголоси).
Перевірка виявила наступне.
2 клас (вчитель Соколова Н.І.). В класі 18 учнів. Перевірено 17.
Четверо другокласників (23,5%)

читає

цілими словами, п’ятеро (29,5%)

цілими словами + складами , четверо (23,5%) - складовим способом з
переходом до цілих слів,

решта (23,5%) має складовий спосіб читання.

Темп читання шістьох учнів (35%) відповідає нормі, чотирьох (23,5%) –
більше за норму, читання одного другокласника(Бойка Г.,6%) перевищує
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нормативні показники вдвічі. Шестеро учнів (35%) не вклалися в норму.
Читання дванадцятьох учнів (70,5%) було свідомим. Вони повністю
зрозуміли текст, гарно переказували, давали відповіді на всі поставлені
питання. Чотири учні (23,5%) частково зрозуміли прочитане, відтворили
зміст тільки за допомогою

додаткових питань. Одна учениця ( 6%) не

зрозуміла смислу оповідання. Більшість учнів припустилася при читанні від
однієї до трьох помилок. Четверо потребує логопедичної допомоги. Крім
п’яти учнів( 29%), які мали проблеми при читанні з виразністю, правильним
інтонуванням тексту, логічними наголосами, решта другокласників читала
виразно.
3 клас (вчитель Друзенко О.В.). В класі 10 учнів. Перевірено 10.
Дев’ять учнів (90%) читають цілими словами, читання одного ( Рибалки
В.,10%) залишається складовим з переходом до цілих слів. Показники темпу
такі: 1 учень (10%) не вкладається в норму, один (10%) вкладається, читання
вісьмох

(80%)

значно

третьокласників (80%)

перевищує

нормативні

показники.

Вісім

показали достатній і високий рівень розуміння

прочитаного, двоє (20%) основний зміст тексту

зрозуміли, але мали

труднощі з переказуванням. Читання дев’яти учнів (90%) було виразним.
Сім третьокласників (70%) припустилися від однієї до чотирьох помилок,
решта (30%) прочитала безпомилково.
4 клас (вчитель Бабута Т.І.). В класі 11 учнів. Перевірено 11.
У всіх четверокласників (100%) сформований спосіб читання цілими
словами. Прочитали текст у відповідному темпі п’ять учнів (45,5%), у темпі,
який перевищує норму - чотири учні (36%) , нижче за нормативні показники
- два учні (18%). Десятеро четверокласників (90%) показали достатній і
високий рівень розуміння прочитаного, змогли переказати та відповісти на
питання. Одна учениця (10%) змогла відтворити зміст оповідання тільки
частково. Переважна більшість учнів читала виразно -73%. Шестеро (54,5%)
припустилося при читанні від однієї
читала без помилок.

до чотирьох помилок, решта (45,5%)
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Виходячи з вищезазначеного,
НАКАЗУЮ:
1.Учителям початкових класів Соколовій Н.І., Друзенко О.В., Бабуті Т.І.:
1.1. Працювати над формуванням в учнів способу і темпу

читання

відповідно до програмових вимог.
Постійно
1.2. Продовжити практику п’ятихвилинного читання на початку кожного
уроку.
Постійно
1.3. Здійснювати заміри показників сформованості навичок читання
щомісяця.
1.4. Довести до відома батьків результати перевірки техніки читання.
До 23.12.2011
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора по
навчальній роботі Чоломбитько О.В.
Директор школи

Н.І. Пенкіна
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З наказом від 19.12.2011 №
Чоломбитько О.В.

_________

Друзенко О.В.

_________

Бабута Т.І.

_________

Соколова Н.І.

_________

Чоломбитько, 05746-2-62-17

ознайомлені:

