
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

БАХМУТСЬКА МІСЬКА РАДА 

Бахмутська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів № 2 
 

Н А К А З 
 

« 29  »     12    2017 рік      м. Бахмут №  275.   

   

Про виконання навчальних  

програм за І семестр 

2017/2018 навчального року 

  

 

Навчальний процес у школі в 2076/2087 навчальному році організовано 

відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від  07.06.2017 №1/9-

315 «Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів», наказу Управління освіти Бахмутської 

міської ради від 12.06.2017 № 302 «Про структуру 2017-2018 навчального року», 

листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо 

викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 

2017/2018 навчальному році», інструктивно–методичних рекомендацій  щодо 

вивчення шкільних дисциплін у початковій та основній школі. 

В річному плані школи передбачено заходи щодо внутрішньошкільного 

контролю за виконанням навчальних програм.  На початку навчального року 

проведено інструктивно-методичну нараду (протокол від  01.09.2017 №1)  щодо 

календарно-тематичного планування уроків, як запоруки змісту та якості 

виконання навчальних програм. У вересні  здійснено перевірку календарних 

планів вчителів на відповідність змісту навчальним програмам, кількості годин, 

якості оформлення. Перевіркою встановлено, що календарні плани 

відповідають чинним програмам з навчальних предметів, розроблені з 

урахуванням особливостей структури навчального року, кількості тижнів, 

розкладу уроків. В календарних планах передбачено всі види контролю, 

відповідно до методичних рекомендацій щодо викладання навчальних 

предметів. З метою забезпечення реалізації навчальних програм впродовж 

семестру відбувався поточний та оперативний види контролю за ходом їх 

виконання. За підсумками перевірок складено аналітичні довідки про перевірку 

класних журналів, видані відповідні накази по школі. Відповідно до річного 

плану внутришньошкільного контролю у жовтні 2017 року здійснено 

фронтальну перевірку стану викладання російської мови у 2-9 класах,  у 

листопаді 2017 року – хімії у 7-9 класах,  у грудні 2017 року – української мови 

у 2-9 класах. За результатами перевірок складені аналітичні довідки та видані 
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відповідні накази по школі (від 23.10.2017 № 232, від 29.11.2017 № 257, від 

22.12.2017 № 271.  

У І семестрі вчителями було пропущено 409 навчальних годин уроків (в 

минулому році за той самий період 355,5 годин) та 78 годин вакансії (географія 

– 24, зарубіжна література – 54). Всі уроки замінені відповідно до кадрового 

забезпечення, умов навчально-виховного процесу, зафіксовані в книзі замін.  

Години вакансії географії та зарубіжної літератури в повному обсязі були 

відпрацьовані вчителями-сумісниками Сажнєвої В.І. та Кіндяковою Л.М., що 

викладають відповідні предмети.  

У 1-4 класах вчителями Леоновою О.М., Тягній І.В. та Шевченко Т.В. було 

пропущено 155 годин уроків, для заміни яких крім вчителів початкових класів 

залучалися також вихователі ГПД, а саме: у 1-а класі працювала Жарова О.А., 

вихователь ГПД 1-х класів,, яка має фахову освіту вчителя початкових класів та 

має вищу кваліфікаційну категорію; у 2-му та 4-а класах – Манухіна С.П., 

вихователь ГПД 2-4-х класів першої кваліфікаційної категорії. 

У 5-9 класах протягом семестру було пропущено 254 години уроків: 

ПІБ вчителя 
Причина 

відсутності 
Предмет 

Пропущено 

годин уроків 

Вольвак М.О. відрядження фізкультура 27 

Кірнос О.М. лікарняний математика 156 

Макотченко С.Є. відрядження українська мова та  літ-ра 5 

Містякова Я.В. основна відпустка трудове навчання 12 

Мирошниченко І.І. відрядження російська мова 4 

Мирошниченко О.О. лікарняний інформатика 18 

Оверчик Л.І. відрядження трудове навчання 2 

Піменов Ю.О. курси трудове навчання 6 

Федулова Д.В. відрядження біологія 7 

Шитікова С.В. лікарняний українська мова та  літ-ра 17 

Заміна уроків української мови, біології, російської мови, трудового навчання 

та інформатики здійснювалася вчителями відповідного фаху, в тому числі 

частково за рахунок з’єднання груп. До заміни уроків фізичної культури 

залучалися учитель фізкультури початкових класів Шмагло О.О. та медсестра 

ЛФК Бірюкова Г.Ю. Найбільше за семестр було пропущено уроків математики 

(довготривалий лікарняний). Заміна уроків проводилася вчителем математики 

Гущею Ю.О. та вчителем інформатики Ращепкіною О.В. 

На кінець семестру програма з усіх предметів, де здійснювалася заміна 

уроків виконана в повному обсязі. Заміну можна вважати оптимальною, 

враховуючи кадрові та економічні можливості школи. Але є необхідність 

залучити для заміни уроків математики зовнішніх фахівців. 
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Для підведення підсумків стану виконання навчальних програм за 

І семестр 2017-2018 навчального року організовано звітування вчителів з 

даного питання та перевірка класних журналів.  

Програми початкової школи за І семестр виконані в повному обсязі, 

кількість фактично проведених уроків відповідає календарним планам 

(додаток №1).  

Аналіз виконання програм з навчальних предметів у 5-9 класах надано у 

додатку № 2. Вимоги програм з усіх навчальних предметів виконані, 

розходжень записів в журналі та календарному плануванні вчителів не 

виявлено. Аналіз виконання плану контролю знань учнів показав, що всі форми 

контролю проведені згідно до календарного планування. Плани контрольних, 

письмових, лабораторних, практичних робіт, диктантів переказів, уроків з 

розвитку мовлення виконані в повному обсязі. Виконання графіку контрольних 

робіт, складеного у відповідності до вимог, запобігло перевантаження учнів 

наприкінці семестру. 

Програми факультативних, групових та додаткових занять виконані. 

На підставі вищевикладеного 

Н А К А З У Ю: 

1. Вважати виконання навчальних програм за курс початкової та основної 

школи за І семестр 2017-2018 навчального задовільним. 

2. Вважати заміну уроків своєчасною, оптимальною, відповідною 

розкладу занять. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Ращепкіній О.В.: 

3.1. Здійснювати постійний особистий  контроль за станом виконання 

навчальних програм, своєчасністю проведення контрольних, практичних, 

лабораторних робіт, тематичного оцінювання та об’єктивністю  оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

постійно. 

3.2. Організувати чіткий інструктаж педагогічних працівників з 

заповнення журналів, організації навчально-виховного процесу, складання 

календарно-тематичних планів на ІІ семестр 2017-2018 навчального року 

до 10.01.2018 р. 

3.3. Розмістити та оперативно оновлювати на сайті школи в розділі 

«Методична робота» інформацію щодо змін в структурі навчального року, 

методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів 

протягом ІІ семестру 2017-2018 н.р. 

4. Заступнику директора з виховної роботи Мирошниченко І.І.: 

4.1.  Забезпечити контроль за виконанням навчальних програм гурткової 

роботи 

постійно. 
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4.2. Забезпечити виконання графіку проходження учнями навчальної 

практики та екскурсій 

протягом ІІ семестру 2017-2018 н.р. 

5. Керівникам шкільних методичних об’єднань вчителів: Шевченко Т.В.,  

Гущі Ю.О., Шитіковій С.В., Манухіній С.П. на засіданнях предметних 

методичних об’єднань обговорити  питання календарного планування та 

виконання програм на ІІ  семестр  2017-2018 навчального року 

 до 11.01.2018р. 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. Здійснити календарно-тематичне планування  на ІІ семестр відповідно 

до структури поточного навчального року, дотримуючись вимог і змісту 

навчальної програми, при плануванні повторення навчального матеріалу 

особливу увагу приділити матеріалу, який викладався учителями по заміні. 

до 11.01.2018 р. 

6.2. Використовувати технології дистанційного навчання для забезпечення 

виконання навчальних програм з навчальних предметів для учнів, що не мають 

можливості ходити до школи під час хвороби, вимушених канікул, тощо. 

протягом ІІ семестру 2017-2018 н.р. 

6.3. Забезпечити впровадження систематичного повторення навчального 

матеріалу, враховуючи вимоги підготовки учнів до Державної підсумкової 

атестації  

протягом ІІ семестру 2017-2018 н.р. 

7. Виконання даного наказу покладаю на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Ращепкіну О.В. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор        О.О. Біленко  
 

 


