
 

 

 

УКРАЇНА  
МОКВИНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ГІМНАЗІЯ – 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ» 

 

     Н А К А З             

                                                                                                            

31.05.2018                                            с. Моквин                                            №114 

 

Про виконання навчальних  

планів і програм у 2017-2018  

навчальному році 

 

 Відповідно до річного плану закладу освіти упродовж травня 2018 року 

адміністрацією закладу  проаналізовано стан виконання робочого навчального 

плану і навчальних програм за 2017-2018 навчальний рік. 

 На підставі результатів перевірки виконання  навчальних планів і програм 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Взяти до уваги довідку про результати перевірки виконання навчальних 

планів і програм у  2017-2018 навчальному році, що додається. 

 

2. Вважати навчальні програми за 2017-2018 навчальний рік виконаними. 

 

3. Учителям 1-11 класів: 

    3.1. керуватися програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки 

України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2018-2019 навчальному році; 

                                                                                              упродовж 2018-2019 н.р. 

3.2. дотримуватися змісту навчальної програми та її вимог до виконання 

практичного мінімуму, не допускаючи перевантаження учнів. 

                                                                                              Упродовж 2018-2019 н.р. 

    

4. Керівникам методичних об’єднань Ярмольчук О.Ф., Люшин М.А.,           

Карпець Л.А., Мазепі В.М., Тарасюк О.М., Тарасюк Р.І., Омельчук О.П.: 

    4.1. розглянути на засіданні методичного об’єднання якість виконання 

навчальних програм у 2017-2018 навчальному році та результативність 

навчальних досягнень учнів із предметів; 

                                                                                                                 до 08.06.2018 

    4.2. опрацювати додатково нормативні документи щодо оформлення у 

класних журналах записів поточного, тематичного, семестрового та річного 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

                                                                                                                 До 01.09.2018 



5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бецько Р.І. здійснювати 

контроль за станом виконання навчальних програм, своєчасністю проведення 

контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання та 

об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів у всіх формах 

організації освітнього процесу. 

                                                                                           Упродовж 2018-2019 н.р. 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з 

навчально-виховної роботи Бецько Р.І., Челик Л.О. 

 

 

 

 

Директор НВК                                                 Ю.Гуменюк 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виконавець: заступник директора з 

навчально-виховної роботи       Р.Бецько 

 

З наказом ознайомлені:        Л.Челик 

 

О.Ярмольчук 

 

           М.Люшин 

 

           Л.Карпець 

 

           В.Мазепа 

 

           О.Тарасюк 

 

           Р.Тарасюк 

 

           О.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 



                                                                           Додаток  

           до наказу Моквинського навчально- 

                                                                     виховного комплексу «Гімназія -  

                                                                      загальноосвітня школа І ступеня» 

                                                                           31.05.2018 №114 

       

           

Довідка 

про результати перевірки виконання навчальних планів і програм 

 

 Відповідно до річного плану закладу освіти упродовж травня 2018 року 

адміністрацією закладу  проаналізовано стан виконання робочого навчального 

плану і навчальних програм за 2017-2018 навчальний рік. З цією метою було 

проаналізовано стан ведення класних журналів, відповідність записів  

календарно-тематичним планам, проведення поточного, тематичного, 

семестрового та річного оцінювання, оцінок за зошити, проаналізовано стан 

виконання графіків підсумкових контрольних робіт. 

 Встановлено, що  програми, за якими працюють учителі відповідають 

вимогам до навчальних програм і навчально-методичних посібників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Забезпечено виконання 

Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти.  

Кількість годин інваріантної та варіативної складових робочого 

навчального плану, відведених на вивчення базових навчальних дисциплін, 

курсів за вибором, проведення індивідуальних занять відповідає кількості 

нормативно встановлених годин у Типових навчальних планах на поточний 

навчальний рік. 

 Уроки проводилися відповідно до календарного планування, години 

відсутніх учителів заміщувалися згідно наказів про заміну. 

 Своєчасно у відповідній кількості проведені контрольні, лабораторні, 

практичні роботи, систематично здійснюється перевірка робочих зошитів, про 

що свідчать відповідні записи та оцінки у класних журналах. Тематичне 

оцінювання здійснене з усіх предметів згідно плану. 

  Стан дотримання державних вимог до змісту, виконання навчальних 

програм з предметів прикладного і природничого циклів (математики, фізики, 

хімії, географії, біології, інформатики, економіки) виконано. Всі практичні і 

лабораторні роботи виконані згідно  програм. 

 Програму з української мови, української літератури, зарубіжної 

літератури виконано, проведено необхідну кількість видів контролю 

(аудіювання, усний переказ, усний твір, діалог, читання мовчки, позакласне 

читання, розвиток мовлення). 

Під час перевірки стану виконання навчальних програм із, правознавства, 

предметів «Захист Вітчизни», «Людина і світ» встановлено відповідність змісту 

та кількості проведених годин за навчальними програмами. Виконано навчальні 



плани і програми з історії України, всесвітньої історії. Проведено необхідну 

кількість контрольних робіт. 

Усі  навчальні програми з іноземних мов 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. Учителі 

іноземних мов (німецької, французької, англійської) виконали необхідну 

кількість годин практичного спрямування (контроль говоріння, письма, 

аудіювання, читання), наявні відповідні оцінки навчальних досягнень учнів. 

Програму з  англійської, німецької та французької мов виконано. 

 Учителі 1-4 класів, фізичної культури, музики, трудового навчання, 

образотворчого мистецтва дотримуються вимог навчальних програм. 

Навчальні програми, за якими здійснювалося навчання за індивідуальною 

формою  учениці 1-А класу Лазутчик Дарини Юріївни, учня 2-Б класу Усача 

Дмитра Сергійовича та учня 3-А класу Шпоняка Владислава Сергійовича,  

виконані в повному обсязі, про що свідчать записи в журналі індивідуального 

навчання. 

 Усі предмети інваріантної та варіативної складової робочого навчального 

плану обліковані в класних журналах, кількість проведених навчальних годин 

збігається з кількістю годин за навчальним планом. 

  Отже, навчальні програми з предметів інваріантної  та варіативної частин 

фактично виконано кількісно та змістовно за рахунок уроків узагальнення, 

повторення та ущільнення навчального матеріалу. Кількість запланованих тем 

відповідає фактичним датам проведення уроків. Необхідні види контролю 

проведено вчасно, оцінки виставлено в основному об’єктивно.   

 

  

 

 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи                                              Р.Бецько 


