
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ( 

КОМПЛЕКС”  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

14.06.2019 смт Нова Водолага        № 123 

 

Про  підсумки виконання у 2018/2019 

навчальному році  навчального 

плану та навчальних програм із предметів 

інваріантної та варіативної складової 

 

 Згідно з річним планом роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік та  

графіка внутрішнього контролю заступником директора з навчально-виховної 

роботи Калашник Л.Б. та керівниками методичних об’єднань вчителів-

предметників Лютко О.М. (вчителі школи І ступеня), Скляр І.І. (суспільно-

гуманітарний цикл), Водолажченко Т.В. (природничо-математичний цикл) та 

Жуковою І.К. (художньо-естетичний цикл)   у період з   05.06.2019-14.06.2019 

проводилась перевірка виконання у 2018/2019 навчальному році  навчального 

плану та навчальних програм із предметів інваріантної та варіативної складової. 

 Для визначення  рівня стану   виконання у 2018/2019 навчальному році 

робочого навчального плану, складеного  відповідно до освітніх програм на 

2018/2019 навчальний рік, розроблених на основі стандарту  освіти  

відповідного  рівня та погоджених на засіданні педагогічної ради закладу від 

15.06.2018, протокол № 10 та навчальних програм із предметів інваріативної та 

варіативної складової були звірені календарно-тематичні плани та навчальні 

програми, відповідно до яких  вони складені. Перевірені протоколи 

самоекспертизи виконання навчальних планів і програм з предметів, складених 

вчителями-предметниками додаються, та записи у класних журналах. 

Проведено співбесіди   з  вчителями-предметниками. 

 Перевіркою встановлено: 

1. Робота вчителів-предметників по виконанню навчальних програм 

здійснювалась відповідно до нормативно-правового забезпечення: 
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- чинних Державного стандарту початкової освіти та Державними стандартами 

базової та повної загальної середньої освіти ; 

- ст.12, 26, 30, 33 Закону України “ Про освіту” ст. 15,16 Закону України “Про 

загальну середню освіту” (зі змінами); 

 - листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 №1/9-415  “Щодо 

вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-

2019 навчальному році”. 

2. Календарно-тематичне  планування вчителями-предметниками було складено 

відповідно до навчальних програм, рекомендованих Міністерством  освіти    і 

науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх 

навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2018/2019 навчальному 

році.  

3. Виконання навчальних програм вчителями школи І ступеня Орда І.Г. (1 

клас), Лютко О.М.  (2 клас), Панченко Л.Є.(3 клас), Атанасовою Т.Г. (4 клас)  

здійснено як  кількісно, так і якісно у повному обсязі, про  що свідчать як 

результати перевірки, так і підписи вчителів  на сторінках класних журналів. 

Матеріал з усіх 

предметів вивчався послідовно, кількість годин, відведених  на кожну тему, 

відповідає календарному плануванню. 

4. Перевіркою стану виконання навчальних програм з української мови та 

літератури (вчителі Калашник Л.Б., Курило О.А., Петрашкевич Т.Р.), російської 

мови та зарубіжної літератури (вчителі Антоненко О.І., Петрашкевич Т.Р.) 

встановлено, що програми з даних  предметів реалізовано у повному обсязі. 

5. Навчальні програми з викладання предметів суспільно-історичного циклу           

у 5-7-х, та 9-11-х класах (вчитель Семенюра Л.П.), у 6-7-х, 8-ому (вчитель 

Романов С.О.) реалізовано на 100%. 

6. Предмет іноземна мова (англійська) у  5-11-х класах викладає вчитель Скляр 

І.І., у 1-4-х - Челомбітько О.В.. Відповідно  до програм в усіх класах здійснено 

роботу щодо перевірки рівня сформованості навичок  читання, письма,  

аудіювання, говоріння. Програми  виконано в повному обсязі.  
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7. Виконання програм з дисциплін  естетичного циклу вчителями  Мишак С.М. 

(образотворче  мистецтво), Жуковою І.К. (музичне  мистецтво, мистецтво) 

виконано в повному обсязі. 

8. Навчальні програми з трудового  навчання (вчителі Щербак І.Б., Романов 

С.О.), технологій (вчитель  Буклей С.І.), “Захисту Вітчизни” (вчителі Романов 

С.О. та Руденко О.Я.), фізичної культури (вчителі  Скляр В.В. ,Коротецька С.А., 

Звенигородська І.В.),  та “Основ здоров’я” (вчитель Черниш І.В.)  виконано в  

повному обсязі. 

9. Стан дотримання державних вимог  до змісту  виконання навчальних 

програм з предметів прикладного і природничого  циклу вчителями Губою Т.А. 

(математика, геометрія, алгебра, алгебра та початки аналізу), Єрмаковим С.Ю. 

(фізика), Ольховською Н.В. (географія, астрономія),   Водолажченко Т.В. (хімія, 

біологія, природознавство), Буклей С.І. (інформатика)  виконано кількісно і 

якісно. 

10. Варіативна складова робочого навчального плану у 2018/2019 навчальному 

році спрямовувалася на вивчення предметів інваріантної  складової, курсів за 

вибором, факультативів та індивідуальних занять. 

      Усі  записи про уроки, спрямовані на вивчення  предметів, оформлені                

в класних  журналах відповідно до навчальних  програм, календарно-

тематичного  планування та  розкладу уроків. 

  Факультативні  заняття проводилися згідно  з розкладом відповідно до  

календарно -тематичного планування та програмового забезпечення. 

  Програми  факультативних  курсів за 2018/2019 навчальний рік  

виконано      у повному обсязі. 

11. При співвідношенні кількості годин відповідно до навчальних програм з 

фактично проведеною кількістю годин за навчальний рік виявлено ряд 

невідповідностей, що пояснюється певними об’єктивними факторами: 

- у І та ІІ семестрах 2018/2019 навчального року відповідно до “червоних дат” 

календаря та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 1-р 

та 10.01.2019 № 7-р неробочими днями були: 



4 

 

- понеділок -  15.10.2018 ; 29.01.2019; 

- вівторок - 25.12.2018; 

- середа - 01.05.2019; 

- четвер -  09.05.2019 

-п’ятниця  -08.03.2019. 

 Навчальний матеріал, запланований на періоди, 21.05 та 23.05, дні 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання  з математики та 

української мови і літератури учнями 11-го класу, вчителями-предметниками 

був опрацьований шляхом ущільнення, що не вплинуло на 100% реалізацію 

навчальних планів та виконання календарно-тематичного планування на 

2018/2019  навчальний рік. 

 Виходячи з вищезазначеного, 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити  достатній рівень виконання   у 2018/2019 навчальному році  

навчального плану та навчальних програм із предметів інваріантної та 

варіативної складової.                                                                  

2.  Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б.: 

2.1. Висвітлити  результати перевірки стану виконання у 2018/2019 

навчальному році  навчального плану та навчальних програм із предметів 

інваріантної та варіативної складової  у зведених  матеріалах до доповіді 

директора на серпневій конференції. 

                                                                                                                 До 30.08.2019 

3. Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

  В.о.директор                                                                                   Л.Б.Калашник 

 Калашник  

                                              


