
 

 

 
Україна  

НАКАЗ 

Линовицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 

26.12.2019 р.                                                                                            № 229 

 

Про виконання навчальних планів і  

програм  у І семестрі 2019-2020  н. р.  

Відповідно до річного плану роботи школи і графіка внутрішкільного 

контролю з метою виявлення стану виконання навчальних планів і програм 

проведена перевірка виконання навчальних програм шляхом співбесід з 

учителями, співставлення записів у класних журналах, календарних  планах, 

учнівських зошитах для контрольних, практичних, лабораторних робіт. 

Вчителями було подано інформацію про виконання навчальних програм. 

Проведена перевірка показала, що навчальні плани і програми за І семестр 

2019-2020 навчального року з усіх предметів інваріантної та варіативної 

частини навчального плану виконано. Вивчення навчального матеріалу було 

послідовним, з дотриманням кількості годин, визначених навчальними 

програмами на кожну тему. Записи у класних журналах відповідають 

навчальним програмам  і календарному плануванню. Встановлено, що 

кількість годин, передбачена навчальним планом (кількість тижневих годин 

× 16), співпадає з кількістю фактично проведених уроків. Уроки основних 

працівників, які хворіли, чи перебували на курсах підвищення кваліфікації, 

читалися іншими вчителями з оплатою по заміні, з поміткою «Заміна» у 

класних журналах.  

Навчальний план на 2019/2020  н.р.  складений відповідно: 

 для 1-2 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН від 21.03.2018 

№ 268 (Додаток 1); 

 для 3 - 4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 

№ 407 (Додаток 2); 

 для 5 - 9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затвердженою 

наказом МОН від 20.04.2018 № 405 (Додаток 3, 4); 

 для 10-11 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН від 

20.04.2018 року №408 (додаток 5). 

 Графік контрольних робіт, тематичного оцінювання за  рік виконано. 

Учителями здійснено всі види перевірки знань, умінь і навичок школярів. 

Відповідні бали виставлені у класні журнали. Проведено поточне, тематичне 



і семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів. За рішенням 

педагогічної ради №9 від 30.08.2019 року «Про  оцінювання   учнів 1, 2, 5 

класів» оцінювання навчальних досягнень учнів 1 та 2 класів відбувалося 

вербально протягом року, 5 класу - за 12-бальною шкалою, розпочинаючи з І  

семестру.  

         Зошити, в яких виконуються письмові роботи, ведуться та 

перевіряються відповідно до «Орієнтовних вимог до виконання письмових 

робіт і перевірки зошитів». Бал за ведення зошита з української, англійської 

мов, української та зарубіжної літератур, математики вчителі виставляють 

згідно вимог. Кількість тематичних перевірок залежить від кількості годин на 

тиждень, відповідає вимогам програм та методичним рекомендаціям МОН 

України.  

       Проведена необхідна кількість уроків позакласного читання, уроків 

літератури рідного краю. Уроки розвитку зв’язного мовлення з української 

мови у 1-11 класах, української й зарубіжної літератур у 5-11 класах 

прочитані  у  нормах програм.  

         Учителі фізики, біології, хімії, трудового навчання проводять і 

реєструють в класних журналах інструктажі з безпеки життєдіяльності.  

У 2019-2020 н.р. у школі поглиблено вивчається українська мова (8-Б – 

Волкова Н.І., 9-А класи - Підлісна Ю.С.),  здійснюється навчання учнів 10-11 

класів за технологічним профілем (Цурган В.В.).  

Для поглиблення знань учнів використовуються години варіативної 

складової. Читаються курси за вибором: «Каліграфія» (3-4 кл.), «Логіка» та 

факультативний курс з української мови (5 кл.), «Рівний-рівному» 8-А, 8-Б 

кл.), «Етика» (5-6 кл.), «Культура мовлення. Стилістичні особливості 

морфології» - факультативний курс з української мови, «У колі літературних 

героїв» -  факультативний курс із зарубіжної літератури (6-А, 6-Б кл.), 

«Зелений пакет» (8-А). 

 Додаткові години додані на вивчення української мови  у 8-Б, 9-А та 11 

класах. Проводяться індивідуальні заняття з математики у 3-4, 9-А класах,  

української мови у 1-4  класах, хімії у 8-А, 8-Б кл. 

      У поточному навчальному році організоване індивідуальне навчання для 

трьох учнів:  Пазича Андрія (3-А клас) - сімейне навчання, Сокола Назара (8-

А клас) - педагогічний патронаж (по хворобі), Савченко Віри (5 клас) – 

навчання за екстернатною формою. Пазич А. та Сокол Н. виконали 

навчальну програму з й оцінені усіх предметів за І семестр. Савченко В. 

частково виконала навчальний план за І семестр й не оцінена з усіх 

предметів.   

На засіданнях педагогічної ради, крім традиційних питань, розглянуті 

такі: «Впровадження сучасних прийомів навчання в процесі викладання 

географії та природознавства», «Методика і техніка використання ІКТ під час 

освітнього процесу», «Стан індивідуального навчання та робота соціально-

психологічної служби».  



 На нарадах при директору розглядалося питання «Міжпредметні 

зв’язки на уроках української мови». 

Адміністрацією школи проведені контрольні зрізи знань за І семестр.  

Підсумки відображені у наказі №225 від 23.12.2019 р. «Про результати 

контрольних зрізів знань учнів  3-11 класів у І семестрі 2019-2020 н.р.  

       Шкільна документація знаходиться у задовільному стані. Для записів у 

журналах учителі початкових класів керуються рекомендаціями 

інструктивно-методичного листа „Інструкція щодо заповнення Класного 

журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів” від 08.04.15 р. 

за № 412 та роз’ясненнями щодо заповнення Класного журналу для 1-4 

класів у зв’язку зі змінами відповідно до наказів МОН від 05.08.2016 р. №948 

«Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» та від 19.08.2016 р. №1009 «Про 

внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222; учителі 

середньої і старшої ланки – „Інструкцією з ведення класного журналу учнів 

5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів ”, затвердженою 

наказом МОН України від 03.06.2008 р. № 496.  Заступником директора 

школи систематично перевірялися класні журнали, журнали ГПД, гурткової 

роботи, індивідуального навчання. Зауваження щодо їх ведення, відмітки про 

перевірки записані в кінці журналів. Видані накази по школі «Про наслідки 

перевірки класних журналів» (№177 від 30.10.2019, №2 від 15.01.20 р). Згідно 

графіка внутрішкільного контролю перевірявся стан ведення учнівських 

щоденників. Матеріали перевірки проаналізовані та узагальнені у наказах 

№152 від  29.09.2019 р., «Про результати перевірки учнівських  щоденників 

учнів 3-11 класів».   №205 від 05.12.2019 р «Про стан ведення щоденників».  

        Директором школи та його заступниками відвідувалися уроки, години 

спілкування, позакласні заходи. Видані узагальнюючі накази: № 169 від 

24.10.2019 р. «Про підсумки І етапу Х мовно-літературного конкурсу ім. 

Т.Шевченка, №184 від 08.11.2019 р. «Про підсумки проведення І туру 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін», №194  від 

19.11.2019 р. «Про підсумки проведення І етапу ХХ  Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика»,  №203 від 03.12.2019 р. «Про  

підсумки  проведення ІІ етапу  Х  мовно - літературного  конкурсу ім. Т. 

Шевченка», №204 від 04.12.2019 «Про підсумки проведення ІІ етапу ХХ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика»,  №226 від 24.12. 

2019 р. «Про підсумки методичної роботи у І семестрі 2019 – 2020 н.р.», 

№228 від 24.12.2019 р. «Про підсумки виховної роботи за І семестр 2019-

2020 н.р.», №224 від 23.12.2019 р.  «Про відвідування  учнями  навчальних  

занять  у школі  в І семестрі  2019 -2020 н.р.». 

В тематику нарад при директору включені питання:  про підсумки 

роботи за І семестр, аналіз роботи класних керівників, вихователів ГПД та 

учителів-предметників, гурткової роботи, шкільної бібліотеки, музею та 

їдальні. 

 

 



Виходячи з вищесказаного,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відзначити роботу вчителів школи по виконанню навчальних програм 

2019-2020 н.р. 

         2. Учителям  до 26 грудня 2019 року правильно оформити записи в 

журналах і здати на перевірку Ворожбит С.О. 

3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи 

систематично перевіряти виконання навчальних програм, повторити  з 

учителями питання про дотримання критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів та вимог Інструкції з ведення класного журналу.  

        4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.                                                                                 

             

   

              Директор школи                             В.І. Кобець 

 

 

З наказом ознайомлена: 

Ворожбит С.О. 

 


