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НАКАЗ 
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Про стан виконання навчального плану 

і програм за І семестр 2018/2019 н.р. 

 

Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей» міста Ковеля» у грудні 2018 року було 

проаналізовано стан виконання навчального плану і програм за І семестр 2018/2019 

навчального року шляхом співбесіди з вчителями, перевірки навчальної документації, 

класних журналів, календарних та поурочних планів, зошитів для контрольних, практичних 

та лабораторних робіт. Питаннями виконання навчальних програм адміністрація школи 

цікавиться також під час відвідування уроків, визначаючи в процесі аналізу уроків 

послідовність і якість виконання програм. 

Викладання навчальних предметів здійснювалося за робочим навчальним планом на 

2018/2019 навчальний рік, розробленим на підставі наказів Міністерства освіти і науки 

України, що затверджують типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти 

І, І, ІІІ. 

Робочі навчальні плани для учнів початкової школи були складені за Типовими 

освітніми та навчальними програмами для 1-2-х класів ЗЗСО, затвердженими наказом МОН 

України від 21.03.2018 № 268 та Типовою освітньою програмою ЗЗСО для 2-4-х класів, 

затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 407.   

Навчальні плани для учнів основної школи складені за Типовою освітньою програмою 

ЗЗСО II ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405.  

Навчальні плани для старшої школи складені за Типовою освітньою програмою ЗССО 

ІІІ ступеня для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року, затвердженою наказом МОН 

України від 20.04.2018 № 408, та Типовою освітньою програмою ЗЗСО ІІІ ступеня для 11 

класів, Державний стандарт 2004 року, затвердженою наказом МОН України від 

20.04.2018 № 406. 

Під час перевірки зверталась увага на якість і своєчасність виконання  навчальних 

програм відповідності календарних планів та предметних сторінок класних журналів 

(кількість запланованих та проведених за семестр уроків, поурочне, тематичне оцінювання, 

ведення зошитів, різні види контролю, практичні та лабораторні роботи тощо), охайність, 

правильність та вчасність заповнення розділу «Зміст уроку». 

Вивчення стану інформаційного забезпечення управлінської діяльності адміністрації 

навчального закладу щодо виконання навчального плану і програм показало, що: 

- розклад уроків відповідає робочому навчальному плану закладу на 2018/2019 

навчальний рік; 

- навчальні програми з усіх навчальних предметів, що затверджені та рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України у наявності; 

- календарні плани роботи вчителів-предметників, погоджені адміністрацією 

навчального  закладу;  

- проведення контрольних робіт, тематичного оцінювання, практичних, лабораторних  

робіт  відповідають їх календарному плануванню;  

- при заповненні сторінок класних журналів вчителі виконують Інструкції з ведення 

класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, 
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затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 № 496, інструкційно-

методичного листа «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 11.09.2007 за № 1/9-532) та орієнтовані вимоги до оцінювання навчальних 

досягнень учнів з базових дисциплін, затверджені наказом МОН України від  

21.08.2013 № 1222. 

За загальним правилом, враховуючи положення статті 73 Кодексу законів про працю 

України стосовно вихідних днів з нагоди державних і релігійних свят у 2018 році  та на 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 1-р «Про 

перенесення робочих днів у 2018 році» уроки за 15.10.2018  року (понеділок) та 25.12.2018 

року (вівторок) було відпрацьовано шляхом ущільнення навчального матеріалу; уроки за 

24.12.2018 року (понеділок) відпрацьовано 22.12.2018 року.  

У ході перевірки якості виконання   навчальних  програм педагогами встановлено, що 

на кінець І семестру 2018/2019 навчального року вчителі  виконали навчальні програми, 

календарно-тематичні плани з усіх предметів, графік тематичного оцінювання, практичних, 

лабораторних, контрольних робіт. Кількість уроків за навчальним планом і фактично 

проведених на кінець І семестру  співпадає з усіх предметів навчального циклу.  Практична 

частина всіх навчальних програм виконана повністю.  

Під час відсутності вчителів у зв’язку з проходженням курсів підвищення кваліфікації 

при ВІППО (наказ директора №8-к/тр від 19.01.2018), хворобою працівника (за наявності 

медичної довідки),  різноманітними науково-методичними заходами (на підставі наказів 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради) здійснювалась заміна 

уроків відповідними фахівцями.   

Учителі початкових класів провели необхідну кількість письмових робіт, видів 

перевірки з української мови та математики відповідно до вимог навчальних програм. 

Згідно дотримання вимого єдиного мовного режиму систематично перевірялися зошити.  

Перевірка засвідчила встановлену програмою достатню кількість уроків розвитку 

мовлення, контрольних робіт з української мови та літератури,     зарубіжної літератури. 

Вчителі здійснюють індивідуальний підхід до оцінювання говоріння, читання мовчки, 

діалогу, усного переказу та усного твору. Поступове накопичення оцінок дає змогу 

кожному учню одержати об’єктивні тематичні та семестрові оцінки. 

Усі  навчальні програми з іноземних мов (англійської, польської, російської) не 

встановлюють чітку послідовність вивчення тематичного змісту та не визначають жорсткі 

часові рамки на вивчення лексико-граматичного матеріалу. Навчальні програми 

зорієнтовані на кінцеві мету та завдання щодо вивчення іноземних мов та відображають 

основні методичні прийоми, необхідні для їх реалізації. При складані календарно-

тематичних  планів з іноземних мов збережено змістову частину програми за рахунок 

раціонального використання годин на проведення форм контролю з чотирьох видів 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Програму з  англійської, 

польської, російської мов станом на 28.12.2018 року виконано. 

На кінець І семестру 2018/2019 навчального року дотримано кількості всіх видів 

контролю навчальної діяльності з математики, виконання лабораторних і практичних робіт 

з фізики, хімії, природознавства, географії, біології, інформатики, історії. 

З усіх предметів здійснюється тематичне оцінювання навчальних досягнень, умінь та 

навичок учнів. Кількість тематичних оцінок  відповідає вимогам навчальних програм.  

На підставі вище вказаного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Ознайомити педагогів закладу з даним наказом на нараді вчителів з виробничих питань 

у січні 2019 року. 

2. Адміністрації навчального закладу: 



1) провести консультаційні методичні наради з учителями щодо календарно-

тематичного планування на II семестр 2018/2019 навчального року; 

2) здійснювати систематичний контроль за станом виконання навчальних планів та 

програм із предметів інваріантної та варіативної складових; 

3) провести в останній третині травня 2019 року повторну перевірку виконання 

вчителями-предметниками навчальних програм. Її результати оформити наказом по 

закладу; 

4) своєчасно  організовувати  профільну   заміну   вчителів,   які   хворіють   або  

проходять   курси   підвищення   кваліфікації. 

3. Головам шкільних методичних комісій: 

1)  проаналізувати стан виконання навчальних планів та програм із відповідних 

навчальних дисциплін за І семестр 2018/2019 навчального року на засіданнях 

комісій; 

2) надати консультаційну допомогу малодосвідченим учителям з питань складання та 

поточного коригування календарно-тематичних планів; 

3) проаналізувати питання повноти та якості виконання навчальних планів і програм 

учителями-предметниками на засіданнях шкільних методичних комісій у березні-

квітні 2018 року, враховуючи специфіку предметів. 

4. Педагогічним працівникам школи: 

1) здійснити до 14.01.2019 року календарно-тематичне планування на ІІ семестр 

відповідно до структури поточного навчального року, дотримуючись вимог та 

змісту навчальних програм; 

2) здійснювати ущільнення навчального матеріалу згідно з рекомендаціями, 

розробленими міськими методичними об’єднаннями вчителів-предметників, 

шкільними методичними комісіями, з метою забезпечення повного виконання 

навчальних програм; 

3) при забезпеченні виконання навчальних планів та програм не допускати 

перевантаження учнів; 

4) чітко дотримуватись навчальних програм, постійно слідкувати за їх виконанням та 

засвоєнням учнями базових знань з усіх навчальних предметів, передбачених 

робочим навчальним планом закладу. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

 
 

Директор НВК "ЗОШ №11-ліцей" м.Ковеля         Г.О.Сидорук 

 

 


