
 

 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

БЕРЕЗНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

Рівненської області 

ПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

30.04.2018                                                                                                     № ____ 

 с. Поляни 

 

Про виконання навчальних планів та програм 

у 2017-2018 навчальному році 

                  

        Відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 

року №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального  року та навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів», плану роботи школи на 2017-2018 

навчальний рік адміністрація здійснила перевірку класних журналів із метою 

вивчення стану виконання навчальних планів та програм за 2017-2018 

навчальний рік.  

Для реалізації якісної підготовки учнів і розвитку інтелектуальних 

здібностей учнів у школі було обрано такі навчальні плани: 

- Типовий навчальний план початкової школи, затверджений наказом МОН 

молодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 згідно додатку 1; 

- Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, 

затверджений наказом МОН молодь спорту України  від 03.04.2012 №409(в 

редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), згідно додатку 1 зі змінами 

згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465 та зі змінами згідно з 

наказом МОН України від 07.08.2015 №855;   

- Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, 

затверджений наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 №657 та зі змінами згідно з 

наказом МОН України від 07.08.2015 №855: 10 клас, 11 клас - згідно додатку 2 

(універсальний профіль). 

Мова  навчання –  українська.  

        Навчальний план розрахований на роботу школи за 5-денним навчальним 

тижнем. 

        Виконання Державного стандарту та якість освіти забезпечується через 

реалізацію інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану. 

        Інваріантна складова робочого навчального плану використовується 

повністю. 

        Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану 

викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством 

освіти і науки України. 



Перевіркою встановлено, що програма з української мови та літератури 

виконана якісно вчителями: Старовойт В.Р., Огородник М.І., Ясковець О.В. 

Кількість контрольних робіт, творчих робіт, уроків з розвитку мовлення, уроків 

з літератури рідного краю, уроків з позакласного читання проведено згідно 

програми. 

 Програма з математики виконана якісно (Лук’янова Т.В., Савчук Н.В., 

Петрик Т.Р. ). Кількість контрольних робіт виконано згідно програми.  

 Програма з фізики виконана якісно вчителем Савчук Н.В. Кількість 

контрольних, лабораторних робіт проведено згідно програми. 

 Програми з хімії (Лясковець О.В.), біології (Федчик Н.Ф.), 

природознавства, географії (Гречка В.П.) виконано якісно. Кількість 

контрольних, лабораторних та практичних робіт проведено згідно з програмою.  

 Програму із зарубіжної літератури виконали якісно вчителі Кардаш В.А., 

Ясковець О.В.  Кількість контрольних робіт, уроків розвитку мовлення, уроків 

позакласного читання виконано згідно програми. 

 Програму з історії України, всесвітньої історії, правознавства якісно 

виконали вчителі Афанасюк С.В., Кардаш В.А. Програма з основ здоров’я, 

образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, художньої культури 

вчителями теж виконується якісно.     

         Програма з фізичноі культури вчителями Яценко Р.М., Миронцем П.Б., 

Свиридюк О.В. виконана якісно і повністю. 

 Програма з інформатики вчителями Лук’яновою Т.В., Онищук І.В.  

виконується  повністю. 

Програма початкової школи вчителями Петрик І.В., Онищук А.А., 

Онищук В.В., Самойлюк Т.В., Дячук М.В., Петрик Н.Л., Сичик Л.Ю. 

виконується якісно і повністю. Кількість контрольних робіт, уроків розвитку 

мовлення, уроків позакласного читання виконано згідно програми. 

Виходячи з вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Вважати програму з навчальних предметів 1-11-х класів за 2017-2018  

навчальний рік виконаною.                                             

 

2. Адміністрації школи: 

2.1.Під час здійснення внутрішкільного контролю за навчально-виховним 

процесом аналізувати питання якості виконання навчальних програм і робочих 

навчальних планів. 

Постійно  

2.2. Перевіряти оптимальність календарно-тематичних планів вчителів, у разі 

необхідності – надавати допомогу вчителям у корекції планів. 

Постійно  

 

2.3. Забезпечити розгляд питань щодо календарно-тематичного планування на 

засіданні шкільних методичних об’єднань. 

Серпень, 2018 

2.4. Забезпечувати якісне проведення замін учителями - предметниками. 

Упродовж року 



3.Учителям – предметникам: 

3.1. Чітко планувати та неухильно дотримуватись змісту навчальних програм та 

їх вимог до виконання практичного мінімуму, не допускаючи перевантаження 

учнів. 

Упродовж року 

3.2. Інтенсифікувати процес навчання, використовуючи ефективні технології 

проведення уроків, поєднувати споріднені теми. 

Упродовж року 

4. Контроль за виконанням данного наказу залишаю за собою. 
 

 

Директор школи                                       М. Огородник 

 

 


