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Про результати вивчення системи роботи
вчителя образотворчого мистецтва
Ганзюк Лесі Іванівни
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,
плану роботи шкільної атестаційної комісії з часу попередньої атестації вивчалася робота
вчителя образотворчого мистецтва Ганзюк Лесі Іванівни.
Згідно наказу школи від 14.10.2015р. «Про вивчення системи роботи вчителів, які
атестуються», впродовж листопада – грудня (З 06.11.2015 р.- по 10.12.2015р.) 2015-го року
було відвідано систему уроків з образотворчого мистецтва з теми «Жанри мистецтва.
Портрет» - 6-А клас. Впродовж січня - лютого ( З 23.01.2016р. – по 20.02.2016р.) 2016-го року
- систему уроків з теми« Побутовий жанр. Натюрморт» - 6-А клас.
Було вивчено ділову документацію, а саме класні журнали, робочі зошити та альбоми учнів
з метою перевірки виконання вчителем навчальних програм, вимог до ведення і перевірки
робочих зошитів, проведення тематичних робіт, проведено бесіди з учителями, учнями,
батьками щодо якості роботи вчителя. Вчитель має добру науково – теоретичну підготовку,
володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу,
забезпечує належну результативність своєї праці. Володіючи педагогічною багатогранністю,
майстерністю та природнім талантом, педагог перетворює спілкування з дітьми у справжнє
свято, творчо здійснюючи підхід до традиційної урочної системи, оздоблюючи навчальновиховний процес різноманітними формами та методами інноваційної навчально-мистецької
освіти. Леся Іванівна працює над методичною проблемою «Розвиток творчої особистості
засобами образотворчого мистецтва». На кожному уроці вчитель відкриває своїм вихованцям
образне, кольорове сприйняття світу, змушує розвивати фантазію дітей, уяву про просторове
мислення, розумові та пізнавальні здібності.
На своїх уроках Ганзюк Леся Іванівна звертається до народної творчості, вчить цінувати
народні
традиції
в
мистецтві
та
побуті.
Вчитель розвиває творчі здібності учнів, використовує в роботі різні техніки. Леся Іванівна
творчо застосовує різні форми, методи та методичні прийоми в навчальному процесі. Зокрема
практикує нестандартні заняття, при узагальненні вивчення матеріалу, дидактичні ігри,
використання інтерактивних технологій. Створює умови для формування творчих здібностей,
інтелектуального розвитку особистості. Використовує різні форми роботи по активізації
пізнавальної діяльності учнів, розвитку унікальності та індивідуальності школярів. В процесі
виконання робіт учні отримують емоційне задоволення, радість. Вчитель враховує вікові
особливості дітей. Тому на уроках застосовує ігрові моменти, нестандартні ситуації. Ганзюк
Леся Іванівна засобами образотворчого мистецтва розвиває у своїх вихованців зорову пам'ять
, спостережливість, просторову уяву, окомір, почуття ритму і гармонії.
Ганзюк Л.І. - учасник районної творчої групи з образотворчого мистецтва, яка працює над
розробкою тематичних робіт для учнів 5,6,7 класів.
Результатами навчально-мистецької діяльності є здобутки учнів у різноманітних
мистецьких акціях, фестивалях, конкурсах, виставках. Багато років поспіль вихованці Лесі
Іванівни є учасниками Міжнародного фестивалю дитячого малюнка «Юні таланти під
покровом Короля Данила». Учениця Луньо Марта (7-а клас) стала переможцем обласного
етапу конкурсу «Мій батько захищає Батьківщину». Учениця Ванько Софія – учасник

обласного етапу конкурсу малюнка з «Охорони праці», учні були учасниками пересувної
Міжнародної виставки, присвяченої пам’яті М.Гоголя. Діти брали участь у конкурсах
малюнку «Дзвони Чорнобиля», «Малюнок для мами», «Мій найкращий день з родиною».
Ганзюк Л.І. нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки. Дипломами й грамотами
обласного управління освіти та районного відділу освіти .Нагороджена Сертифікатом
Центру безперервної художньої освіти( м.Москва).
Під час перевірки стану викладання образотворчого мистецтва було проведено в 6-А класі
(03.12.2015 року) тематичну роботу з теми «Портрет». Результати тематичної роботи такі:
І - рівень - %;
ІІ- рівень – 1 учень- 4%;
ІІІ – рівень – 5 учнів – 20%;
ІV – рівень - 21 учень- 75%.
Середній бал результатів тематичної роботи: 8,9%
За результатами проведення тематичної роботи з теми «Побутовий жанр» (19.02.2016
року)-6-А клас, такі :
І - рівень - 0 %;
ІІ- рівень – 3 учні - 12%;
ІІІ– рівень – 4 учні – 16%;
ІV – рівень - 20 учнів - 70%.
Середній бал тематичної роботи : - 8,4%.
Аналізуючи тематичну роботу слід зазначити, що учні добре засвоїли теми.
На належному рівні Ганзюк Л.І.. веде шкільну документацію - календарно - тематичне
планування, поурочні плани, класні журнали; систематично перевіряє робочі учнівські
зошити, альбоми, домагаючись їх якісного оформлення учнями та дотримуючись критеріїв
оцінювання учнівських зошитів. Перевіркою поурочних планів встановлено, що вчитель
правильно визначає обсяг навчального матеріалу, доцільно підбирає методи і прийоми роботи
на уроці образотворчого мистецтва на різних його етапах. Відводиться місце самостійній та
практичній роботі учнів, враховується диференційований підхід. Обсяг та зміст домашнього
завдання відповідає нормам
Проаналізувавши основні аспекти роботи вчителя, зроблено висновки про те, що система
роботи вчителя забезпечує позитивний результат для учнів завдяки раціональному
застосуванню інтерактивних методів роботи, поєднання інноваційних та традиційних форм і
методів навчання, дидактичного забезпечення процесу викладання образотворчого
мистецтва.
Виходячи з вищенаведеного,
НАКАЗУЮ:
1. Вчителю образотворчого мистецтва Ганзюк Л.І.:
1.1 На сучасному етапі реформування навчання виховувати потребу у вивченні
образотворчого мистецтва..
/Постійно/
1.2 Впроваджувати в навчально – виховний процес інтерактивні технології.
/Постійно/
1.3 Розробити заходи щодо підвищення результативності навчальних досягнень учнів та
покращити роботу з обдарованими дітьми.
/Постійно/
1.4 Узагальнити свій досвід роботи, оформити папку з матеріалами для методичного
кабінету школи
/ Квітень 2016р/.
1.5 Пропагувати досвід роботи серед педагогів школи шляхом показу відкритих уроків та
взаємовідвідування уроків, надання індивідуальних консультацій педагогам
/Постійно/
2.Контроль на виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчальновиховної роботи Шаблінського І.М.
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