БОГОДУХІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
06.01.2017

Богодухів

№ 15

Про виконання навчальних планів та
програм у І семестрі 2016/2017
навчального року
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016
№ 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів», річного плану роботи гімназії був
проведений аналіз виконання навчальних програм у 1-11-х класах з усіх
навчальних предметів у межах часу, відведеного робочим навчальним планом.
Перевірено:
- кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними
програмами;
- фактична кількість годин;
- відповідність вивчення навчального матеріалу календарному
плануванню;
- послідовність вивчення навчального матеріалу;
- кількість проведених контрольних, практичних та лабораторних робіт,
та інших видів обов’язкових робіт.
За результатами перевірки встановлено, що станом на 23.12.2016
викладання навчальних предметів інваріантної та варіативної складової велося
згідно робочого навчального плану Богодухівської гімназії № 1 Богодухівської
районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік.
З’ясовано, що викладання навчальних предметів здійснювалось за
програмами, дозволеними до використання Міністерством освіти і науки
України. Контрольні, лабораторні, практичні, інші види обов’язкових робіт
проведені відповідно до запланованих. Кількість уроків тематичного контролю
відповідає планам, та організована згідно методичних рекомендацій
Міністерством освіти і науки України та КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти» на 2016/2017 навчальний рік.
Календарне планування навчального матеріалу здійснювалося учителями
за семестрами, з внесенням відповідних коректив у зв’язку із призупиненням
навчання з тих чи інших причин, змінами у графіку роботи гімназії.
Протягом навчального року календарне планування учителів підлягало
коригуванню у зв’язку з
- курсовою перепідготовкою учителів;
- перебуванням педагогічних працівників на лікарняних;
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- участю у семінарах, перевіркою олімпіадних робіт, проведенням
екскурсій;
- проведенням у приміщенні гімназії ремонтно-будівельних робіт в
листопаді 2016 року.
В той же час, виявлено, що погодження скоригованих календарних планів
здійснювалося нерегулярно або мало формальний характер.
Всі випадки змін у розкладі роботи учителів мали нормативні підстави.
Випадків відсутності учителів без поважних за навчальний рік не виявлено.
Заміни відсутніх учителів здійснювалися епізодично, через відсутність
відповідних фахівців та фінансування замін.
Навчальний матеріал з усіх предметів інваріантної та варіативної
складових робочих навчальних планів вивчався послідовно, з урахуванням
рекомендацій Міністерства освіти і науки України, інструктивно-методичних
рекомендацій щодо вивчення навчальних дисциплін у 2016/2017 н.р. Аналіз
засвідчив, що вчителі в цілому дотримувались рекомендацій щодо
послідовності викладення навчального матеріалу, розподілу годин на вивчення
окремих тем, проведення тематичного контролю навчальних досягнень учнів,
проведенні контрольних робіт з математики, проведення самостійних,
лабораторних і практичних робіт з фізики, хімії, географії, біології,
інформатики обов`язкових видів діяльності з мови та літератури: аудіювання,
читання мовчки та вголос, усний переказ, усний твір, діалог, домашній твір.
Учителі української і світової літератури провели відповідну кількість уроків
зв`язного мовлення, позакласного читання та літератури рідного краю. Вчителі
іноземної мови провели семестрові контрольні роботи з аудіювання, читання,
письма та говоріння. Перевірка зошитів для контрольних робіт в цілому
свідчить про об’єктивність оцінювання знань учнів.
В ході перевірки у абсолютної більшості учителів виявлена розбіжність
кількості годин, відведених на вивчення предметів інваріантної та варіативної
складових робочого навчального плану, кількості реально проведених уроків
через відсутність учителів з поважних причин. Тому з метою забезпечення
виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і навчальних програм
було здійснено ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних
дисциплін за рахунок об`єднання навчальних тем, використання
міжпредметних зв`язків, використання резервних годин навчальних програм та
годин, передбачених на проведення окремих уроків узагальнення та
тематичного оцінювання, аналізу контрольних робіт, оглядового або
самостійного вивчення навчального матеріалу. В скоригованих календарних
планах витримано відповідну кількість усіх видів обов’язкових письмових
робіт, передбачених чинними навчальними програмами.
З усіх предметів здійснюється тематичне оцінювання навчальних
досягнень, умінь та навичок учнів. Кількість тематичних оцінок відповідає
вимогам навчальних програм.
В кінці серпня - на початку вересня 2016 року згідно з планом
внутрішньошкільного контролю, адміністрацією гімназії було погоджено
календарні плани вчителів-предметників: до уваги бралися загальна кількість
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уроків, кількість тематичних оцінок, контрольних, лабораторних, практичних
робіт та екскурсій.
За змістом програма з усіх предметів виконана за змістом, всі теми
пройдені, навчальні програми та їх практична частина в 1-11 класах у
І семестрі 2016/2017 навчального року виконані за рахунок ущільнення
навчального матеріалу, інтенсифікації навчально-виховного процесу;
інваріантна та варіативна складові робочого навчального плану реалізовані.
Виконання навчальних планів та програм здійснюється на достатньому
рівні. На підставі вищевикладеного
НАКАЗУЮ:
1. Вважати виконаними навчальні програми і плани з усіх предметів
інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану гімназії у І
семестрі 2016/2017 навчального року за змістом у повному обсязі, за рахунок
ущільнення навчального матеріалу, інтенсифікації навчально-виховного
процесу.
2. Вважати роботу вчителів-предметників та вчителів початкових класів щодо
виконання навчальних програм на достатньому рівні.
3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Мирошниченку М.С.
(5-11 класи), Покришкіній Т.В. (1-4 класи)
1). Посилити контроль за складанням та виконанням календарно-тематичних
планів; дотриманням
вимог
змісту навчальних програм і виконанню
практичного мінімуму.
Постійно
2). Взяти під контроль коригування календарного планування вивчення
предметів інваріантної та варіативної складової навчальних планів.
Постійно
3). Організувати якісне заміщення уроків під час відсутності основного
працівника.
Постійно
4. Головам шкільних методичних об’єднань Ангеловській О.М., Богаєнко О.В.,
Веселко М.М., Діденко Н.Л., Задорожній Л.І., Назаренко Т.В., Наумовій Т.О.,
Ольховській О.І., Супрун Т.В.:
1). Організувати додаткове опрацювання нормативних документів щодо
оформлення у класних журналах записів щодо семестрового та річного
оцінювання навчальних досягнень учнів.
До 16.01.2017
2) Проводити обговорення питання виконання навчальних програм та їх
практичної частини на засіданнях фахових шкільних методичних об’єднаннях
вчителів.
Згідно з планом роботи
5. Учителям початкових класів та вчителям-предметникам гімназії забезпечити
якісне виконання теоретичної та практичної частин навчальних програм з усіх
предметів.
Постійно
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6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
Директор гімназії № 1

Мирошниченко

О.К.Михасюк
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З наказом від 06.01.2017 № 15 ознайомлені:
Ангеловська О.М.
Богаєнко О.В.
Веселко М.М.
Діденко Н.Л.
Задорожня Л.І.
Мирошниченко М.С.
Назаренко Т.В.
Наумова Т.О.
Ольховська О.І.
Покришкіна Т.В.
Супрун Т.В.

