
 

                                                                  
 

 

УКРАЇНА 

ДУБРОВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВЕЛИКООЗЕРЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

 

НАКАЗ                                                                                                                     

 
02.06.2020 року                                      с. Великі Озера                                                     №80 
 

Про виконання освітньої програми,  

робочого навчального плану 

та навчальних програм  

у 2019-2020 навчальному році 

      

     На  виконання   річного  плану  роботи  закладу, з  метою  вивчення  стану  

виконання освітньої програми, робочого навчального плану  та навчальних 

програм у 2019-2020 навчальному році  на  підставі  аналітичної  довідки 

заступника  директора  з  навчально-виховної  роботи  Леоновець  О.М., в.о. 

завідуючої  Великочеремельської   філії  І  ступеня  Чурилович  М.І. 

      

НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати виконаними освітню програму Великоозерянського  НВК  на 2019-

2020 навчальний рік, робочий навчальний план закладу та навчальні  програми 

з усіх предметів інваріантної частини робочого навчального плану школи у 

2019-2020 навчальному році. (Додаток  2). 

2.  Вважати  освітню   програму, робочий навчальний план та навчальну  

програму   Великочеремельської  філії   І  ступеня у 2019-2020 навчальному 

році  виконаною. (Додаток  2). 

3. Заступнику директора  з НВР Леоновець  О.М.: 

3.1. Організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11-х класах 

проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня 

навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи 

із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що 

вивчався учнями дистанційно. 

3.2. Продовжувати контроль за заміною уроків та виконанням програм.         

Постійно 

 



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

необхідності – надавати допомогу вчителям у корекції планів. 

                                                              Постійно 

  

3.4. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за навчально-виховним 

процесом аналізувати питання якості виконання навчальних програм і робочих 

навчальних планів.  

                                                                  Постійно 

3.5. Сприяти   проведенню  відкритих уроків, занять, виховних заходів для 

вивчення  та передачі педагогічного досвіду. 

                                                                  Постійно 

4. Керівникам методичних об’єднань:  

4.1. На початку 2020-2021 н.р. опрацювати з членами методичних об’єднань 

нормативні документи щодо оформлення у класних журналах записів 

семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів. 

                                                               Вересень 2020 року 

4.2. Забезпечувати об’єктивність оцінювання знань і вмінь учнів. 

                                                                      Постійно 

5. Учителям школи:  

5.1. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 

навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу за попередній рік. 

                                                                Вересень 2020 року 

5.2. При плануванні роботи на 2020-2021 н. р.  дотримуватися вимог 

навчальних програм, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у 

системі загальної середньої освіти, інструктивно-методичних листів 

Міністерства освіти і науки України. 

                                                                Постійно 

5.3. Ретельно спланувати корекційну та індивідуальну роботу у 1 семестрі 2020-

2021 навчального  року  для підвищення результативності та якості знань.                                                                                                    

                                                                Серпень 2020 року 

5.4. Інтенсифікувати процес навчання, використовуючи прогресивні технології 

проведення уроків (урок-залік, урок-лекція, урок - семінар, урок-дослідження, 

урок-блок, урок-консультація, урок-кейс та інші), поєднувати споріднені теми             

                                                                  Постійно 

  

6. Контроль  за  виконанням даного  наказу  залишаю  за  собою. 

               

Директор                                                                                 Марія   ХАРКЕВИЧ 

 

 

 

      

 

 



                                                       Додаток 1 

                                                                до  наказу  від 02.06.2020 р. № 

 

 

                                                             Довідка                                                   

про виконання освітньої програми, робочого навчального плану 

                       та навчальних програм  у Великоозерянському НВК 

у 2019-2020 навчальному році 

      

     Освітній процес у закладі  організований відповідно до освітньої 

програми Великоозерянського  НВК, затвердженої наказом навчального 

закладу    від 30.08.2020 р. №130  та схваленої педагогічною радою №8 від 

30.08.2019 р.   Освітня програма І ступеня (початкова освіта) розроблена на 

основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І 

ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти» (1 клас), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-

332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х 

класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 

№268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х 

класів закладів загальної середньої освіти». Освітня програма І ступеня 

(початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи), 

наказу МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти І ступеня». 

         Навчальне навантаження організоване і здійснювалося відповідно до 

детального розподілу навчального навантаження на тиждень, окресленого у 

робочих навчальних планах (додатки освітньої програми): 

-  для 1 і 2 класів згідно наказу МОН України від 21.03.2018 № 268 за 

програмою О.Я. Савченко (додаток №01); 

  - для 3-4 кл. – розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти», на основі Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти 

і науки України від 20.04.2018 № 407 (Таблиця 1). 

   Освітня програма Великоозерянського НВК  ІІ ступеня (базова середня 

освіта) розроблена на основі Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України «Про 

освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року   

№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №405 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня».     



   Навчальне навантаження організоване і здійснювалося відповідно до 

детального розподілу навчального навантаження на тиждень, окресленого у 

робочих навчальних планах (додатки освітньої програми). 

   Освітня програма Великоозерянського НВК ІІІ ступеня (10, 11 клас, 

профільна середня освіта) створена на основі Типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, розробленої  на виконання 

Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової 

та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 

20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня». Рішення про розподіл годин для 

формування профілю навчання (вивчення  профільного  предмета українська  

мова), прийнято на засідання педагогічної ради від 30.05.2019 року (протокол 

№8), враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове 

забезпечення, матеріально-технічну базу.  

    Навчальний план для 10, 11 класу закладу загальної середньої освіти 

складено за типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти 

ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН №408 від 20.04.2018 р. (таблиця №2). 

      Великоозерянський  НВК  у  2019-2020  н. р. забезпечував   становлення 

особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; 

формував здатність до творчого самовираження, критичного мислення, 

виховував  ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, 

пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. 

   Зміст  освітньої програми дав можливість формування у здобувачів освіти 

таких ключових компетентностей: 

1) вільне володіння державною мовою; 

2) здатність спілкуватися українською та англійською мовами; 

3) математична компетентність; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

5) інноваційність; 

6) екологічна компетентність; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність; 

8) навчання упродовж життя; 

9) громадянські та соціальні компетентності; 

10) культурна компетентність; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, а також наскрізних вмінь: 

читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, 

критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати 

ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими 

особами. 

       Школа І-ІІІ ступенів у 2019/2020 н.р. працювала в режимі 5-денного 

навчального (робочого) тижня. 



        У 2019/2020 н.р. у 1- 4 класах навчалися 50  учнів віком з 6-ти до 10-ти 

років, у 5-9 класах – 79 учнів віком від 10 до 15 років, у  10-11 класах-24 учні  

віком  від  15  до 18 років . 

      Інваріантна частина робочого навчального плану повністю відповідає 

вимогам зазначених вище Типових освітніх програм. 

     Варіативна складова  робочого навчального плану відповідно до  Закону 

України «Про загальну середню освіту» формується  загальноосвітнім 

навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, індивідуальних 

освітніх запитів учнів . Ці години спрямовуються на: 

- збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової 

(українська мова - 1,2 класи (по 1 год) 5,6 класи (по 0,5 год), 10-11 класи (по 2 

год), інформатика – 6,10 класи (по 1 годині), англійська  мова – 6,7,8,9 класи 

(по 1 год.), математика – 10 клас (1 год.), зарубіжна  література – 10 клас (1 

год.),  

-    у варіативну частину робочого навчального плану введено  1 год. 

індивідуальної роботи у 3  класі та 4 класі  та  курс  за  вибором «Вчимося  

жити разом», 

- на вивчення  окремих  предметів, а саме: у 5, 6   етики ( по  1годині); 

у 5  класі  українознавства  (1 година); у  8  класі   креслення (1 година); 

-введено  факультативні  курси: «Хімія  в побуті» - 8 клас, «Хімія  і довкілля» - 

7  клас, «Крок  до  хімії» - 9 клас ,  «Громадянська  освіта» -7 клас, «Фінансова  

грамотність» -11клас,  «Технології  дизайну» -11 клас,   «Фізика в побуті» -10-

11 класи  ( по 1  годині ), укр.мова «Синтаксис  простого  та  ускладненого 

речення» -8 клас (0,5 год.) 

 -години для проведення індивідуальних консультацій:  з біології - (10,11класи); 

історії України - (10,11 класи),  математика  - (11 клас),    українська  література 

-1  год. (11 клас). 

        За вибором учнів у 10-11 класі протягом всього навчального року 

вивчається предмет "Інформатика" (1,5 годин),   «Технології» (1,5годин) як 

вибірково-обов'язковий.  

         Згідно плану навчальні заняття організовуються за семестровою   

системою:  І семестр тривав з 02 вересня по 27 грудня 2019 року.    На протязі  І 

семестру проводилися  канікули:  осінні – з 26 жовтня по 03 листопада, з 28 

грудня по 12 січня - зимові канікули, весняні – з 21.03 по 29.03. 

         У календарно-тематичних планах з усіх предметів упродовж 2019-2020 

навчального року суттєвих змін не було.   Але відбулися зміни у розкладі  у 

зв’язку з перебуванням деяких вчителів на курсах підвищення кваліфікації, на 

лікарняних листах.  

          Яцута  І.С, вчитель англійської  мови, з 09.09 по 13.09.2019 року, з 23.12 

по 24.12.2019 року перебувала на курсах підвищення кваліфікації при  

РОІППО. Уроки англійської  мови в 1-11 класах  вичитувались методом 

ущільнення .    

         Котяй Н. С., вчитель української мови та літератури, історії перебувала на 

лікарняному з 14 по 24 жовтня 2019 року. Години  української  мови  та  



літератури  у  5,6,7 класах, історії  у 7 класі вичитувались  заміною вчителями з 

фаховою освітою   Кузко Т.М., Отапович І.П., Павлоюк Н.М.                                

та  Селезень  Ю. А. 

      Леоновець  О.М., вчитель російської  мови  та  літератури, з  16.09 по 

27.09.2019 року перебувала на курсах підвищення кваліфікації  при  РОІППО. 

Уроки російської  мови  у 6,7,8 класах, мистецтва у  9 класі, зарубіжної 

літератури  в 7,8,11 класах  вичитувались методом ущільнення . 

     Леоновець  О.М., затупник  директора  з  навчально-виховної  роботи, з11 

листопада 2019 року по 14 листопада 2019  року перебувала на курсах 

підвищення кваліфікації  з питань впровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа». Уроки російської  мови  у 6,7,8 класах, мистецтва у  9 класі, зарубіжної 

літератури  в 7,8,11 класах  вичитувались самозаміною .  

       Остапович  І. П., вчитель 3 класу, Ніколайчук Т. С, вчитель 4 класу  з 28 

жовтня 2019 року по 07 листопада 2019  року в  перебували    на тренінгових 

навчаннях для  підвищення кваліфікації вчителів з питань впровадження НУШ. 

На  час їх  відсутності  заміну  уроків  проводили у  3   класі  Селезень Ю.А., у  

4 класі  Єсіпко В.М. Вчителі  мають фахову  освіту. 

    Харкевич  М.О., директор, з18 листопада 2019 року по 22 листопада 2019  

року перебувала на курсах підвищення кваліфікації  з питань впровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». Уроки  російської  мови  у 5,9 

класах, зарубіжної літератури  в 5,6,9,10 класах  вичитувались самозаміною. 

   Ніколайчук  Т. С., вчитель 4 класу, перебувала на  сесії як студент заочної 

форми навчання педагогічного факультету РДГУ з 25 листопада 2019 року по 

09 грудня 2019 року.  Уроки  математики, української мови, літературного 

читання, природознавства, я у світі, основ здоров’я  читались  заміною  

Селезень  Ю.А., уроки трудового навчання та образотворчого мистецтва у 4 

класі вичитані методом ущільнення. 

   Чурилович М. І., вчителю початкових класів Великочеремельської філії, було  

надано додаткову оплачувану відпустку для складання сесії, як студенту 

магістратури заочної форми навчання педагогічного факультету ПВНЗ 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука»  з 25 листопада 2019 року по 14 грудня 2019 року. Уроки  

української мови, математики у 1 класі заміною  читала  Кирилович  А.П. 

уроки мистецтва, дизайну і технологій, я досліджую світ, фізкультури у 1 класі 

вичитано методом ущільнення .  

      Бруяці С. В., вчителю фізичної культури,  надано  додаткову оплачувану 

відпустку на період настановчих занять, як студенту заочної форми навчання 

фізико-технологічного факультету РДГУ на 13 днів з 26 листопада 2019 р.  

Уроки  фізичної культури у 5-11 класах читались заміною – замінено 

Костюкевичем В. З 

       Костюкевич В.З. перебував  на  лікарняному  з  9  грудня  по  29  грудня 

2020 р. Уроки  Захисту  Вітчизни  у 10-11 класах  читалися  заміною  вчителем  



фізкультури Бруякою  С.В., уроки  фізкультури у  1-4  класі –  вчителями-  

класоводами. 

        Кирилович А. П. знаходилась  на лікарняному 21.01 по 31.01.2020 року, на 

лікарняному 03.02 по 12.02.2020 року,  заміну уроків читання, природознавства 

у 3-4 класі-комплекті проводила  Чурилович  М.І., заміну уроків математики, 

української мови у 3-4 класі-комплекті, англійської мови у 1, 2 класах, 3-4 

класі-комплекті   проводила  Кирилович  В.С. Уроки інформатики, музики, 

образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я у 3-4 класі-

комплекті вичитані  методом ущільнення . 

       Кузьмич О. М , вчитель географії , перебувала  на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів географії, економіки з 27 січня 2020 року по 30 січня 2020 

року. Уроки біології в 6,7,9,10,11 кл., георгафії в 6-11 кл. вичитані методом 

ущільнення . 

       Костюкевич В. З., вчитель фізичної культури в початкових класах , 

перебував на курсах  підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури з 27 

січня 2020 року по 30 січня 2020 року. Уроки фізичної культури в 1-4 кл., 

захисту Вітчизни  в 10-11 кл. вичитані методом ущільнення . 

   

        З 12 березня 2020 року в Україні через поширення коронавірусної інфекції 

запроваджено загальнонаціональний карантин, в тому числі і для усіх закладів 

освіти. Відповідне рішення Уряд ухвалив 11 березня 2020 року.  Іншими 

рішеннями Уряду карантин продовжувався до кінця навчального року. З 12.03 

по 29.05.2020 року освітній процес у закладі було організовано  відповідно до 

листів МОНУ від 11.03.2020 року № 1/9-154, від 13.03.2020 року № 1/9-160 

«Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої 

освіти під час карантину», листа управління освіти і науки 

облдержадміністрації  від 18.03.2020 № 1015-02/01-09/20   з використанням 

технологій дистанційного навчання (наказ директора закладу від 18.03.2020 

№36 «Про організацію освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання»).      

           Дистанційне навчання стало для педагогів перевіркою на те, як швидко 

вони можуть реагувати на виклики, бути гнучкими та ефективними у 

некомфортних для них умовах, а також на комп’ютерну грамотність та вміння 

працювати на сучасних освітніх онлайн-платформах. Основою ефективного 

дистанційного навчання є самоорганізація учнів, бажання вчитися, не зважаючи 

ні нащо, та в початковій школі, однозначно, підтримка та допомога батьків. 

Саме так: злагоджено, відповідально і старанно працювали учні, діти та батьки 

нашого закладу. 

           Вчителі школи використовували фейсбук та viber –групи, телефонний 

зв’язок, skyp, онлайн-уроки «Віртуальної школи «Ранок», програму 

«Дистанційне навчання від виробництва «Країна мрій» – відео-уроки з усіх 

навчальних дисциплін; електронні підручники, мультимедійні навчально-

методичні матеріали; платформи Сlassroom, Всеосвіта, «На урок», відео-уроки 

та матеріали Всеукраїнської школи Онлайн на телебаченні та на каналі You 

Tube.  



Основними формами роботи були: 

1.  Робота за принципом перевернутий клас або змішаного навчання (теоретичний 

матеріал дається на самостійне опрацювання дітям, а практичне завдання 

перевіряється дистанційно). 

2.      Організація онлайн-консультацій вчителів. 

3.      Надання учням планів уроків для самостійного опрацювання (прочитай 

параграф, дай відповідь на запитання, задай  питання  вчителю, подача 

теоретичного матеріалу через ілюстративне чи графічне зображення, лінк та 

відео для перегляду, check-list для закріплення знань і творче завдання, 

виконання якого дистанційне). 

4.      Уроки через Skype, пряма трансляція. 

5.      Використання платної платформи GSOS (математика), яка на час карантину 

надавала безкоштовний доступ до всіх матеріалів для 5-9 класів. 

6.      Створення груп у Вайбер  (учителі надсилали завдання, отримували 

виконані). 

7.      Віртуальний клас «ClassDojo», «Google Classroom» (платформа працює на 

ноутбуках, ПК, планшетах, мобільних пристроях). 

Принципи роботи: 

-          учитель реєструється на платформі та створює «свій» клас, додаючи своїх 

учнів; 

-          учитель створює публікації, прикріплює завдання PDF-файли, посилання на 

веб-ресурси, фотографії, скріпи підручників; 

-          учні виконують завдання, малюють роботу, фотографують чи знімають 

коротке відео, надсилають вчителю; 

-          можливе коментування, тобто вчитель створює завдання, а учні його 

коментують, ставлять вчителю додаткові питання; 

-          оцінювання відбувається за допомогою віртуальних балів. 

8.      Учні завчасно забезпечені паперовими роздатковими матеріалами, 

спілкування у телефонному режимі з проблемних питань. 

9.      Використання безкоштовного сервісу онлайн-тестів освітнього проєкту «На 

Урок», LMS-платформ (Learning and Management System), шкільної 

платформи SMLS/. 

10.    Канали на YouTube – Вшколе, Топ школа, Цікава наука. 

11. NEED/animation studio та книга-мандрівка (просвітницькі канали) цікаві для 

учнів молодших класів. 

12.  Виконання практичних завдань для учнів 1-4 класів на сайті Освіта.ua, 

платформи для вивчення математики Matifik, на Порталі вчителів початкових 

класів “Урок», Вчитель вчителю, учням та батькам на сайті з дитячої творчості 

КроКотак. 

13.   E-mail дистанційне навчання (здійснюється через листування учителя і учнів 

через мережу інтернет). 

14.  Застосування інструментів спілкування у дистанційному навчанні: 

-          електронна пошта; 

-          чат; 

-          особисті сайти чи блоги учителів; 



-          технології Wi-Fi, вайбер. 

           Система внутрішнього забезпечення якості освіти у 2019/2020 н.р. 

складалася з наступних компонентів: 

 Кадрове забезпечення освітньої діяльності: 

- освітній процес у школі забезпечували 22 (4  учителі початкових класів і 16 

учителів-предметників, педагог-організатор, психолог, всі – фахівці. Вищу 

освіту мають  18, це 82 % педагогів; спеціалістів вищої кваліфікаційної 

категорії - 8, це 36%; І кваліфікаційну категорію мають 5(22,7%) учителів; ІІ 

кваліфікаційну категорію мають 3 (13,6%) педагогів; кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст» має (27,3%) педагог; 3 педагогів( 13,6%) мають звання  «старший 

учитель», 

 Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності: 

 - 1-2 класи згідно наказу МОН України від 21.03.2018 № 268 за програмою 

О.Я. Савченко; 3-4 класи працювали за навчальними програмами для 1-4 класів, 

затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 584 (оновлені у 2016 році (наказ 

МОН України від 05.08.2016№948);  

 5-9 класи - Програми відображають засадничі ідеї Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23. 11. 2011 р. № 1392), ідеї концепції «Нова українська школа» 

(2016 р.); 

   (10, 11клас профільна середня освіта) створена на основі Типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, розробленої  на 

виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом 

МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». 

 Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: 

-  забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими 

приміщеннями, спортивними майданчиками: класних кімнат – 11; кабінет 

інформатики – 1; їдальня – 1; спортивний майданчик -1;актова  зала -1 

обладнання класних кімнат (1-11 класи відповідно до вимог наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15.09.2006 № 264); 

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей):  

- з метою аналізу рівня засвоєння учнями 1-11 класів навчального матеріалу у 

розрізі навчальних предметів, рівня сформованності ключових 

компетентностей протягом навчального року діяла система моніторингів: 

* моніторинг рівня навченості учнів 3-11 класів (щосеместру); 

* моніторинг якості знань учнів у розрізі навчальних предметів (щосеместру); 

*  моніторингові дослідження рівня сформованості ключових компетентностей 

учнів у розрізі класів та ключових компетентностей (у кінці року). 

Аналіз очікуваних результатів навчання здобувачів освіти 

           Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-2 класах здійснювалися 

вербально з формувальним змістом; у 3-11 класах - у бальному оцінюванні, яке 



передбачало зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними 

очікуваними результатами навчання, визначеними освітніми програми. 

Здобувачі початкової і базової освіти звільнені у цьому році від проходження 

ДПА (Наказ  МОН «Про звільнення від проходження   державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної 

середньої освіти, у2019/2020 навчальному році»  від. № 463 від 30 березня 2020 

року). 

         Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності формувалися відразу засобами усіх предметів. 

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 

компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова 

грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання 

й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

         Значною мірою реалізована діяльнісна спрямованість навчання, яка 

передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної 

активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його 

спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяло встановлення 

та реалізація в освітньому процесі засад інтеграції, міжпредметних і 

внутрішньопредметних зв’язків, використання яких посилює пізнавальний 

інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює 

умови для систематизації навчального матеріалу і формування цілісного 

світогляду. 

              Згідно з річним планом роботи школи та планом контролю за якістю 

навчально-виховної роботи, з метою виявлення стану виконання навчальних 

програм в грудні  2019 року та у травні 2020 року було проведено бесіди 

адміністрації школи з вчителями, перевірка навчальної документації, класних 

журналів, календарних та поурочних планів, зошитів для контрольних, 

практичних та лабораторних робіт, заслухано  звіти  про  виконання  планів  

роботи  вчителя  на період  карантину, виконання  навчальних  планів  і  

програм  з  використанням  технологій  дистанційного навчання з метою 

з’ясування рівня виконання навчальних програм та планів.  

     Під час перевірки зверталась увага на якість і своєчасність виконання 

навчальних програм, зміст програмового матеріалу з кожної теми і запис 

виконання його в класному журналі, проведення передбаченого мінімуму 

контрольних, практичних, лабораторних робіт, тематичного оцінювання 

навчальних досягнень, умінь та навичок учнів, екскурсій, уроків позакласного 

читання та розвитку мовлення, обов’язкових практичних робіт з фізики, хімії, 

біології, використання міжпредметних зв’язків.  

                 Проведена перевірка показала, що навчальні плани і програми за 

2019-2020 навчальний рік з предметів інваріантної та варіативної частини 

навчального плану виконано.       

          Вчителі здійснювали своєчасний контроль за рівнем компетентностей 

учнів шляхом усного опитування, тестування, проведення контрольних, 



самостійних, практичних та лабораторних робіт, тематичного оцінювання, 

систематичної перевірки ведення зошитів, проведення аналізу контрольних 

робіт. В  період  навчання  з  використанням  технологій  дистанційного  

навчання  оцінювання  зошитів  проводилось за результатами  надісланих  

учнями  виконаних  робіт. Вчителі оцінювали  всі  види  робіт, які  надсилали 

учні.  

           Під час відвідування уроків обов’язково зверталась увага на 

відповідність теми уроку календарному плану вчителя, на планування вчителем 

матеріалу і його відображення на уроці.  Записи у класних журналах 

відповідають навчальним програмам і календарному плануванню. Є відмінності  

між  календарним плануванням і записами  в класних журналах у  зв’язку  з  

використанням технологій  дистанційного  навчання, що  передбачено 

рекомендаціями  РОІППО  щодо  організації  навчання  під  час карантину, 

контролю навчальних досягнень учнів та  записів у класний  журнал. 

           Учителі початкових класів провели необхідну кількість контрольних 

робіт, видів перевірки з української мови та математики відповідно до вимог 

навчальних програм,  використовували інструктивно – методичні матеріали 

щодо контролю та оцінювання учнів початкових класів загальноосвітніх 

навчальних закладів у 2019-2020 н.р., відповідно до листа Міністерства освіти і 

науки України від 28 січня 2014 №1/9-74 , а також наказу МОН від 20.08.2018 

року № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі», 

рекомендацій РОІППО  щодо  оцінювання  та  записів  у  класних  журналах. 

Наказу  по  Великоозерянському  НВК  «Про порядок ведення записів у 

класних  журналах  з 12.03.2020 року по 29.05.2020 року»  від 28.05.2020 р. 

№59.   

            Ведення класних журналів вчителями початкових класів відповідає  

методичним рекомендаціям,  затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки України від 08.04.2015 № 412 “Про затвердження інструкції щодо 

заповнення   Класного журналу для  2-4 класів загальноосвітніх навчальних  

закладів”  та наказу Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року 

№283 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного  

журналу учнів першого класу Нової української школи», рекомендаціями  

МОН  щодо  оформлення класного журналу. 

             Дотримувалися вимог програми при написанні контрольних робіт, 

творів, переказів, проведення уроків зв’язного мовлення, уроків з літератури  і 

вчителі української мови та літератури. Вони проводили оцінювання навичок 

мовленнєвої діяльності, говоріння, читання згідно вимог навчальної програми з 

української мови. Оцінювання  було  проведено  з  тими  учнями, які  вийшли  

на  зв'язок під  час навчання  з  використанням  технологій  дистанційного  

навчання.    

         Учитель іноземної мови Яцута  І.С. провела контрольні перевірки навичок 

письма, говоріння, читання, аудіювання відповідно до вимог програми  та 

рекомендацій  РОІППО. рекомендацій РОІППО  щодо  оцінювання  та  записів  

у  класних  журналах 



          Учителі математики  провели тематичні контрольні роботи відповідно до 

вимог програми з математики.  Учителі фізики, географії, біології, хімії, 

інформатики виконали передбачену програмою кількість практичних, 

лабораторних, контрольних робіт, дотримувалися вимог щодо проведення 

інструктажів із техніки безпеки, про що здійснювалися записи в графі «Зміст 

уроку» та окремих журналах. З 12.03  лабораторні дослідження та роботи, 

практичні роботи з біології, фізики, хімії  вчителі  частково   замінювали  

домашнім експериментом з обов’язковим дотриманням техніки безпеки. Учням   

пропонувалися завдання домашнього експерименту, які є в підручниках у кінці 

параграфів, або запропонувати власне дослідження з урахуванням рівня 

навченості дітей. Фото виконаних письмових робіт учні надсилали на вайбер, 

блог чи сайт учителя.  

         З усіх предметів здійснювалося тематичне оцінювання навчальних 

досягнень, умінь та навичок учнів. Кількість тематичних оцінок відповідає 

вимогам навчальних програм  та  рекомендаціям  РОІППО  щодо  оцінювання  

та  записів  у  класних  журналах. Вчителі при оцінюванні учнів 5-11 класів 

користувалися орієнтовними вимогами оцінювання навчальних досягнень учнів 

із базових дисциплін, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.08.2013 року № 1222. 

          З метою недопущення перевтоми учнів, контрольні роботи проводилися 

згідно графіків, затверджених наказом по школі та за погодженням із 

заступником директора  з навчально-виховної  роботи (підсумкові роботи за ІІ 

семестр проводилися дистанційно).  

        Учителі основної школи при оформленні класних журналів 5-11 класів 

дотримувалися вимог Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) 

класів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

03.06.2008 р. № 496, листів МОН України: від 23.03.2020 року «Щодо 

організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час 

карантину №1/9 – 173; від 16.04.2020 року «Щодо проведення підсумкового 

оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року» №1/9-

213, наказів   по  Великоозерянському НВК  від  15.05. 2020 року «Про порядок 

закінчення 2019/2020 навчального року№50, Про порядок ведення записів у 

класному журналів  з 12.03.2020 року по 29.05.2020 року   від 28.05.2020 р. №59    

 

         Результативно й систематично в проводилась робота методичної служби, 

спрямована на підвищення рівня фахової і методичної підготовки вчителів.  

           Проведені засідання педагогічної ради, на яких було розглянуто 

моніторинг    успішності учнів, визначені причини зниження якості знань та 

були розроблені шляхи її покращення. Аналіз успішності учнів за минулий 

навчальний рік розглядався на загальношкільних батьківських зборах, 

заступником директора з навчально-виховної роботи у вересні 2019 року був 

здійснений  аналіз поточної навчально-виховної  роботи за 2019-2020 н.р. Крім 

статистичних даних до уваги батьків були представлені фотопрезентації 

спільної навчально-виховної роботи учнів та педагогів. 



      Упродовж навчального року щотижня (під час карантину в режимі 

телефонного зв’язку) проводилися засідання методичних оперативок, нарад при 

директорові,  на яких були розглянуті питання результатів вивчення стану 

викладання предметів:  музичне  мистецтво у 3-7 класах, інших нагальних 

питань навчально-виховної роботи.   

     Щомісяця проводилися засідання методичних об’єднань, на яких 

вирішувалися   проблеми навчальних предметів певного циклу, розглядалися 

питання удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення 

ефективності роботи педагогічних працівників.  Багатьма вчителями усіх 

методичних об’єднань та творчих груп проведені відкриті уроки, заняття, 

виховні заходи для вивчення  та передачі педагогічного досвіду, також у рамках 

атестації. На них запрошувалися члени методичних об’єднань, члени 

атестаційної комісії Це свідчить про тісну співпрацю усіх педагогічних 

працівників Великоозерянського  НВК.   

     Висновок: Освітня програма Великоозерянького  НВК, робочий 

навчальний план та навчальні програми з усіх предметів  у 2019/2020  

навчальному році в цілому виконані. 

 

                  Заступник директора з НВР                 Ольга  ЛЕОНОВЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Додаток 2 

                   до  наказу від 02.06.2020 р. № 

 

 

Довідка 

про виконання освітньої програми, робочого навчального плану 

та навчальних програм  Великочеремельської  філії   І  ступеня 

у 2019-2020 навчальному році 

      

 У Великочеремельській філії  було проаналізовано виконання навчальних 

планів та програм у 1-4 класах за  2019-2020 н.р. У процесі перевірки 

проаналізовано програми, календарні плани з предметів , плани виховної 

роботи,  записи в класних журналах, вибірково - поурочні плани та учнівські 

зошити (робочі, з розвитку зв’язного мовлення, для контрольних робіт, 

практичні). 

       Внаслідок перевірки було встановлено, що  організація освітньої діяльності 

в 1-4-х класах філії у 2019/2020 навчальному році здійснювалася відповідно до 

законів України «Про освіту»,  Концепції Нової української школи (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р ., 

Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах). 

 Державний стандарт застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які 

навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти 

(для учнів 1-2-х класів). У 3-4-х класах реалізується Державний стандарт 

початкової загальної освіти (2011р.). Особливістю цього навчального року є те, 

що з 12.03.2020 р.почався довготривалий карантин, так як і у всіх школах 

району, у філії зупинився навчальний процес у звичайному режимі. Тому 

вчителі почали шукати альтернативне начання, використовуючи сучасні 

можливості. Так ми повністю перейшли на дистанційне навчання. Для кожного 

класу було створено групи у Viber, використовувались соціальні мережі, 

мобільні телефони. Внесені зміни у календарне планування, щоб адаптувати 

теми до вивчення дистанційно. Давалися посилання на відеоуроки, онлайн-

уроки. Під час дистанційного навчання ми працювали на різних 
майданчиках. В межах Всеукраїнської школи онлайн переглядалися трансляції 

уроків для початкової школи. 

       За результатами проведеного аналізу  слід відмітити наступне: 

      Практичну частину програм в усіх класах з усіх предметів виконано в 

повному обсязі. Щодо загальної кількості годин, то є деякі розбіжності. 

    Причиною розбіжностей при виконанні програм є те, що навчальні заняття 

випадали на  вихідні дні, учителька 3-4 класу-комплекту Кирилович А.П. 

перебувала на лікарняному, учителька 2 класу заочно навчається і за період 

навчального процесу перебувала на навчально-екзаменаційних сесіях, тоді 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/


проводилась заміна відсутніх учителів, а з фізкультури, Я досліджую світ, 

образотворчого та музичного мистецтва, трудового навчання - ущільнення 

навчального матеріалу . 

     Однак, навчальні програми з усіх предметів виконанні повністю шляхом 

ущільнення і інтенсифікації навчального процесу 

       Слід відмітити те, що у 1 і 2 класах не передбачені контрольні роботи, 

однак у зв’язку з тим, що навчання було дистанційним, ми провели 

діагностичні роботи у цих класах з метою моніторингу засвоєння навчального 

матеріалу. Такі роботи проводилися з української мови, математики синхронно 

через Viber. Наприклад, у1 класі з української мови (читання) давались тестові 

завдання до прочитаних текстів з метою визначення розуміння учнем 

прочитаного. З математики арифметичні дії, розв’язування найпростіших задач, 

геометричні фігури. 

 2 клас  

Українська мова: 

1) Перевірялось засвоєння частин мови та типи речень у діагностичній роботі 

"Частини мови. Речення". 

2)У діагностичній роботі з теми "Текст" перевірялись знання про будову тексту, 

добір заголовку до тексту, розрізнення тексту-розповіді і тексту опису. 

3)У діагностичній роботі "Списування" перевірялись вміння учнів списувати з 

друкованого тексту. 

Математика 

1) Діагностична робота "Таблиця множення та ділення на 6,7" перевірялись 

вміння учнів розв'язувати приклади та задачі на множення та ділення на 6,7. 

2) Діагностична робота "Таблиця множення та ділення на 8,9" перевірялось 

засвоєння таблиці множення та ділення на 8 та 9, вміння учнів розв'язувати 

задачі наділення та множення, вираховувати приклади. 

3) Діагностична робота " Підсумок вивченого за ІІ семестр" перевірялось 

засвоєння таблиці множення та ділення в цілому.  

Я досліджую світ: діагностична робота з теми "А що ти, весно, нам 

принесла?"Звичайно, що особлива робота, допомога, організація спілкування та 

навчання - відповідальність покладалася на батьків. 

 Узагальнення  в таблицях: 



Звіт про виконання навчального плану 

1 клас  2019-2020 н.р. 

Українська мова: Заплановано-245 год, вичитано240 год 

Математика: Заплановано-135год, вичитано135. 

Я досліджую світ: Заплановано-122год, вичитано122. 

Дизайн і технології: Заплановано-34год, вичитано 33. 

Мистецтво: Заплановано-68год, вичитано 64. 

Фізична культура: Заплановано 105 год, вичитано100. 

Англійська мова: заплановано -68 год, вичитано 68. 

        Звіт про виконання навчального плану 

2 клас (педагогічний патронаж) 2019-2020 н.р. 

Українська мова. Читання: Заплановано 35 годин (на одного учня) – 

вичитано 35 години. У тому числі 10 годин за період карантину. 

Математика: Заплановано 35 годин (на одного учня) – вичитано 35 годин.          

У тому числі 10 годин за період карантину. 

Я досліджую світ: Заплановано 35 годин (на одного учня) – вичитано 35 годин. 

У тому числі 10 годин за період карантину. 

Англійська мова: Заплановано 35 годин(на одного учня) – вичитано 35 годин. 

У тому числі 10 годин за період карантину. 

Інформатика: Заплановано 8,75 годин(на одного учня) – вичитано 8,75 години. 

У тому числі 2,5 години за період карантину. 

Мистецтво: Заплановано 17,5 годин(на одного учня) – вичитано 17,5 години. У 

тому числі 5 годин за період карантину. 

Технології : Заплановано 8,75 годин(на одного учня) – вичитано 8,75 години. У 

тому числі 2,5 години за період карантину. 

Фізична культура:  Заплановано 8,75 годин(на одного учня) – вичитано 8,75 

години. У тому числі 2,5 години за період карантину. 

 

Звіт про виконання навчального плану 



3 клас 2019-2020 н.р. 

Навчальний 

предмет 

К-сть годин 

за програмою 

К-сть 

вичитаних 

годин 

Контрольні 

роботи 

Контрольні 

роботи, які 

проведені 

дистанційно 

Українська мова 119 116 10 3 

Літературне 

читання 

119 119 8 3 

Математика 140 136 8 3 

Природознавство 68 69 6 2 

Англійська мова 68 70 8 4 

Образотворче 

мистецтво 

35 31 

(ущільнення ) 

  

Музичне 

мистецтво 

35 31 

(ущільнення ) 

  

Трудове 

навчання 

35 31 

(ущільнення ) 

  

Інформатика 35 31 

(ущільнення ) 

  

Основи здоров'я 35 32 

(ущільнення ) 

  

 

Звіт про виконання навчального плану 

4 клас 2019-2020 н.р. 

Навчальний 

предмет 

К-сть годин 

за програмою 

К-сть 

вичитаних 

годин 

Контрольні 

роботи 

Контрольні 

роботи, які 

проведені 



дистанційно 

Українська мова 119 116 10 3 

Літературне 

читання 

119 119 8 3 

Математика 140 136 8 2 

Природознавство 68 69 6 2 

Англійська мова 68 70 8 4 

Образотворче 

мистецтво 

35 31 

(ущільнення ) 

  

Музичне 

мистецтво 

35 31 

(ущільнення ) 

  

Трудове 

навчання 

35 31 

(ущільнення ) 

  

Інформатика 35 30 

(ущільнення ) 

  

Основи здоров'я 35 31 

(ущільнення ) 

  

     Висновок: Освітня програма Великочеремельської філії 

Великоозерянського  НВК, робочий навчальний план та навчальні 

програми з усіх предметів  у 2019/2020  навчальному році в цілому 

виконані. 

 
 

В.о.зав.філії                                                                                М.Чурилович 

 


