
Заступник директора 

Мартинюк О.М. 

2014-2015 н.р. 



Кількість учнів 
 5-А  29 учнів 

 5-Б   29 учнів 

 5-В   27 учнів 

 

Діти з зони АТО: 

5-А: Дементьєв Костя 

        Кіянова Катя 

5-Б: Листопад Влад 

        Піскора Ася 
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Відмінники 
За 4-й клас 

 

За 1-й семестр 2014/15 н.р. 

5-Б : Білий Олександр 

        Кракович Борислав  

 

0

2

4

6

8

10

12

5-а 5-б 5-в 

інші 

172



Рівень навчальних досягнень учнів 5 
класів за результатами 1-го семестру 
   Українська мова           Математика           Англійська мова 
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Виховна робота 

Гуртки: 
математичний «Мудра сова»; 

англійської мови «Smile» та «English World»; 

української мови «Юні філологи» та «Юні 
мовознавці»; 

образотворчого мистецтва «Палітра»; 

спортивні «Волейбол» і «Шкіряний м’яч»; 

«Мій Київ»; 

хореографічний. 





Психолого-педагогічна 
діагностика 
Анкета «Вивчення соціально-психологічної 

адаптації дитини до навчання в середній школі» 
 Учитель уміло створює умови для адаптації учнів 
 Учитель викладає матеріал зрозуміло для моєї дитини 
 Учитель уміє зацікавити дитину на уроці  
 Учитель доброзичливо ставиться до моєї дитини  
 Моя дитина повністю довіряє вчителю  
 Учитель уважно вислуховує думку моєї дитини  
 Учитель підвищує голос на уроках  
 Учитель задає великий обсяг домашнього завдання  
 Варіанти відповідей: 

5 - завжди; 4 - часто; 3 - іноді; 2 - рідко; 1- ніколи. 



Психолого-педагогічна 
діагностика 
Анкета «Вивчення соціально-психологічної 

адаптації дитини до навчання в середній школі» 

 Учитель уміло створює умови для адаптації учнів 

 Учитель викладає матеріал зрозуміло для моєї дитини 

 Учитель уміє зацікавити дитину на уроці  

 Учитель доброзичливо ставиться до моєї дитини  

 Моя дитина повністю довіряє вчителю  

 Учитель уважно вислуховує думку моєї дитини  

 Учитель підвищує голос на уроках  

 Учитель задає великий обсяг домашнього завдання  

 Низькі показники у всіх трьох класах за 
предметом “російська мова” (Сисак Є.М.) 



Психолого-педагогічна 
діагностика 
Анкета «Вивчення соціально-психологічної адаптації 

дитини до навчання в середній школі» 
 Учитель уміло створює умови для адаптації учнів 
 Учитель викладає матеріал зрозуміло для моєї дитини 
 Учитель уміє зацікавити дитину на уроці  
 Учитель доброзичливо ставиться до моєї дитини  
 Моя дитина повністю довіряє вчителю  
 Учитель уважно вислуховує думку моєї дитини  
 Учитель підвищує голос на уроках  
 Учитель задає великий обсяг домашнього завдання  

 Вважають батьки 5 Б класу на уроках 
математики (Гордєєва І.М.) та англійської мови 
(Горова Л.І., Стародуб Н.В., Кранкус О.В) 

 



Психолого-педагогічна 
діагностика 
Анкета «Вивчення соціально-психологічної адаптації 

дитини до навчання в середній школі» 

 Учитель уміло створює умови для адаптації учнів 

 Учитель викладає матеріал зрозуміло для моєї дитини 

 Учитель уміє зацікавити дитину на уроці  

 Учитель доброзичливо ставиться до моєї дитини  

 Моя дитина повністю довіряє вчителю  

 Учитель уважно вислуховує думку моєї дитини  

 Учитель підвищує голос на уроках  

 Учитель задає великий обсяг домашнього завдання  

5-А  математика (Гордєєва І.М.) 



4 - Встигаю виконати 
5 - Працюю самостійно 

1- Люблю займатися 
цим предметом 
2 -  Із задоволенням 
іду на урок 
3 - Вчу, бо так треба 



Діагностика міжособистісної сфери дитини за 
методикою «Соціометрія» (виявлення 
емоційних зв’язків між членами групи) 
 Лідери Підвищеної уваги 

потребують 
(можуть створювати конфліктні 

ситуації) 

5-А 
Грабко Д., Шуклін О., Суховер, 
Барановська М., Карпишин К. 

 
Тріщук В., ЛитовченкоД., 
МорокаО., Івашина Є., Власенко Д. 

5-Б 
Алексеюк З., Гуменна В., 
Клименко М., Тиніна А. 

 
Шемет А., Кракович Б., Жигайло 
Д. 

5-В 
Аксаковська В., Барановська В., 
Охрименко К., Пальчековськй 
О.,  Стасько Д. 

 
Далекий М., Одинець Д., 
Чайникова К., Якименко В. 



«Методика шифрування цифрових символів», 
мета якої: визначення продуктивності і стійкості 
уваги 
Мають високий рівень продуктивності та стійкості 

уваги: 

5-А   39% 

5-Б   48% 

5-В   32% 



Методика «Конструювання по початковим буквам» 
(виявляє рівень мовленнєвого розвитку учня, 
багатство його словникового запасу) 

 Найгірші показники у 5-В: 2 речення і менше 
склали 52% учнів (норма - 4 і більше) 

 Особливої уваги потребують 

5А: Амарян Альберт, Власенко Данило, Качура 
Євгенія, Тріщук Владислав, Кириченко Кристина, 
Кириченко Кристина, Павловська Олександра, 
Полоса Руслан 

5Б: Алексеюк Захар, Лук'яненко Дар'я, Пальченко 
Анна 

5В: Аксаковська Валерія, Буртик Всеволод, Мамука 
Тетяна, Мельниченко  Андрій, Новохацька 
Катерина, Пальчековський О, Талько Тарас, 
Хоменко Георгій, Чайникова Катерина  



 Спрямованість на здобуття знань та оцінки 
(спрямованість на знання перевищує у переважної 
більшості учнів – вперше за 5 років спостережень) 

 Моніторинг психічної адаптації учнів 5 класів до 
навчальної діяльності (всі учні мають високий та 
достатній рівень) 

 Творчі схильності (психологічний клімат у родині 
мало сприяє розвитку творчих схильностей 
більшості наших учнів – порівняно с попередніми 
роками найнижчі показники) 

Психолого-педагогічна 
діагностика 


