
 Комунальний заклад  

«Люботинська спеціалізована мистецька школа-інтернат  “Дивосвіт”»  

Харківської обласної ради 
 

 

НАКАЗ 
 

11.08.2020                                        Люботин                  № 92   

  

Про виконання навчальних 

планів та програм за 

2019/2020 навчальний рік 
 

Відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту» та  з метою контролю за виконанням плану роботи закладу та плану 

контролю за якістю освітнього процесу у грудні 2019 та травні 2020 року 

адміністрація проводила перевірку виконання навчальних планів та  програм 

за І та ІІ семестри перевірено: 

1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за освітніми 

програмами. 

2. Фактичну кількість використаних годин: 

- використання годин інваріантної та варіативної складових навчального 

плану; 

- відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню; 

- послідовність вивчення навчального матеріалу й дотримання кількості 

годин, визначених програмою на кожну тему. 

3. Виконання вчителями вимог навчальних програм: 

- кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з 

графіком; 

- розподіл навчального матеріалу; 

- оцінювання результатів навчальних досягнень учнів; 

- проведення тематичного обліку навчальних досягнень учнів; 

- правильність виставлення семестрових оцінок. 
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4. Відповідність оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам 

навчальних програм.  

Викладання навчальних предметів здійснювалось згідно з освітніми 

програми, складеними  відповідно до наказів МОН України від 20.04.2018 № 

405, та № 408, погоджених на засіданні педагогічної ради протокол № 9 від 

27.06.2019 та затверджених директором закладу. Враховуючи перевірку 

ведення класних журналів і записів, зроблених в них учителями, співбесід, 

проведених на підставі календарного планування, можна зробити висновки, 

що вчителі керувалися у своїй роботі методичними рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України щодо вивчення навчальних предметів у 

2019/2020 навчальному році, орієнтовними вимогами оцінювання навчальних 

досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти,  

інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів 

загальноосвітніх навчальних закладів,затвердженою наказом МОН України 

від 03.06.2008 року № 496. 

У результаті перевірки встановлено, що вчителі закладу з 

відповідальністю ставляться до виконання навчальних програм: 

дотримуються кількості годин, відведених навчальними програмами на 

вивчення тем, забезпечують послідовність проходження навчального 

матеріалу та виконання практичної частини програми. 

У I та ІІ семестрах 2019/2020 навчального року всі навчальні предмети, 

передбачені освітніми програмами, викладалися за навчальними програмами, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України. На основі цих 

програм учителями були складені календарно-тематичні плани на І та ІІ 

семестри, які були розглянуті та схвалені на засіданнях методичних 

об’єднань, погоджені заступником директора з навчальної роботи. 

З метою забезпечення системного контролю за ходом виконання 

навчальних програм, адміністрацією закладу були розроблені і запропоновані 

вчителям-предметникам для заповнення таблиці щодо виконання програм 

відповідно до специфіки предметів. 
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Дані щодо кількості запланованих і проведених годин з навчальних 

предметів вказують на те, що навчальний план і навчальні програми виконані 

в повному обсязі за рахунок ущільнення годин на час відсутності вчителів з 

причин хвороби, курсів підвищення кваліфікації чи навчальної відпустки. 

Аналіз даної роботи виявив, що виконання практичної частини програм 

відповідає вимогам державних стандартів освіти. Витримана кількість 

контрольних робіт щодо мовних знань і мовленнєвої діяльності учнів з 

української, іноземної мови, домашніх та класних творів з української та 

зарубіжної літератур, здійснюється перевірка робочих зошитів, про що 

свідчать записи та оцінки в класних журналах. Своєчасно у відповідній 

кількості проведені контрольні роботи з математики, контрольні, лабораторні 

і практичні роботи з фізики, хімії, біології та інформатики.  Перевірка 

зошитів для контрольних та практичних робіт свідчить, що контрольні, 

лабораторні і практичні роботи проведено у відповідності з календарним 

плануванням та записами в класних журналах. Перевірка зошитів для 

контрольних робіт в цілому свідчить  про об’єктивність оцінювання знань 

учнів.  

Вчителями, що викладають українську та іноземні мови (англійську), 

наприкінці семестру перевірено мовленнєву діяльність учнів: читання, 

говоріння, аудіювання та письмо. 

На підставі проаналізованих та перевірених звітів учителів про 

виконання навчальних програм, 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з навчальної роботи  Луньову С.М.: 

1.1. Контролювати  складання та виконання календарно-тематичних планів 

на 2020/2021 навчальний  рік з дотриманням вимог змісту навчальних 

програм і виконання практичного мінімуму.  

До 05.09.2020 

1.2. Вести постійний контроль за виконанням вчителями навчальних програм  

протягом 2020/2021 навчального року 
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Протягом року 

1.3. Проаналізувати стан виконання навчальних планів та програм за 

2019/2020 навчальний рік на засіданні педагогічної ради. 

Серпень 2020 

1.4. Взяти  під  особистий контроль  організацію  якісного заміщення уроків 

під час відсутності основного працівника. 

                                                                               Протягом року 

2. Головам МО проаналізувати на засіданнях МО стан виконання навчальних 

планів та програм за  2020/2021 навчального року. 

Відповідно до графіка засідань МО 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 Директор                                                               Світлана ВОЛЧКОВА 

 


