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НАКАЗ 

 

від      січня     2019 року     №____ 

 

Про результати перевірки техніки читання  

2-4 класів  у грудні   2018 року  

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 

року №755 «Про об’єкти, функції й види контролю та оцінювання навчальних 

досягнень  учнів початкових класів», згідно графіка внутрішкільного контролю  

на початку грудня  місяця проводилася перевірка  техніки читання учнів 

початкової школи. Так у грудні 2018  року проведено дослідження рівня 

читацьких навичок та перевірено техніку читання учнів початкових класів 

школи. 

Метою контролю було: 

• виявити темп читання учнів; 

• встановити ступінь свідомого та несвідомого переказування. 

Під час перевірки зверталась увага на: 

• темп читання; 

• ступінь читання буквами, складами, словами; 

• мовленнєві навики та багатства словникового запасу. 

З 29 учнів серед 2-4 класів найкраще прочитали такі учні : Шляк Нікіта – 

131слово – 4 клас – вчитель Бай В.М., Плосконос Михайло – 114 слів – 3 клас – 

вчитель Золот Л.П., Булгакова Вікторія – 125 слів – 2 клас –вчитель  Хвостова 

Л.Г. 

Якісний показник : 4 клас – 12 учнів – 75; 

                                 3 клас – 5 учнів – 63%, 

                                 2 клас – 4 учнів -80% 

 

                                                Типові помилки: 

• відсутнє виразне читання; 

• не виділяються логічні паузи; 

• відсутній монолог по тексту прочитаного; 

• «ковтають» закінчення, недочитують слова. 

За результатом контролю написана детальна довідка.  Враховуючи 

вищезазначене і матеріали довідки, 

 

НАКАЗУЮ: 
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1. Результати перевірки техніки читання обговорити на засіданні 

методичного об’єднання вчителів початкових класів. 

2. Вчителям початкової школи: 

- проаналізувати темп читання кожного учня і довести результати 

аналізу до батьків; 

- планувати і проводити індивідуальні заняття з учнями з низьким 

темпом читання; 

- розробити пам’ятки для батьків щодо відпрацювання темпу 

читання учнів. 

3.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

школи з навчальної роботи Писаренко О.А. 

 

Директор школи Л.І.Карпець 

 


