
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
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«ЛІЦЕЙ № 142 ІМЕНІ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА» 
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

03.06.2020 м. Дніпро №101

Про стан виконання навчальних планів 
та програм за II семестр 2019-2020 н.р.

Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного 
контролю за якістю навчально-виховного процессу, відповідно до Закону 
України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку 
освіти, відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 
20.04.2011, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, наказів 
Міністерства освіти і науки України № 1362 від 07 грудня 2018 року «Про 
затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу 
учнів першого класу Нової української школи», №412 «Про затвердження 
Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів», Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) 
класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008р. № 496, наказів МОН 
України №1 154 від 27.089.2019 «Про затвердження методичних рекомендацій 
щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу», наказу МОН 
України від 19.08.2016 №1009 «Про затвердження орієнтовних вимог до 
контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2010 року № 912 
«Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання», наказу МОН 
України № 1/9-364 від 12.07.2016 «Про організаційно-методичні засади 
забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми 
потребами загальноосвітніх навчальних закладів», листів Міністерства освіти і 
науки України: № 1/11-5966 від 01.07.2019 року «Щодо методичних
рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної 
середньої освіти у 2019/2020 навчальному році», листа МОН України №1/9-173 
від 23.03.2020 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної 
середньої освіти під час карантину», наказу МОН України № 463 від 30.03.2020 
року «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, 
які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у



2019-2020 навчальному році», листа МОЇ І України №1/9-178 від 27.03.2020 
року Щодо завершення 2019/2020 навчального року, наказу МОН України 
№1/9-213 від 16.04.2020 року Щодо проведення підсумкового оцінювання та 
організованого завершення 2019-2020 навчального року , Положення про 
загальноосвітній навчальний заклад, робочого навчального плану прийнятого 
радою навчального закладу та з метою з’ясування стану виконання вимог 
Державних стандартів освіти, згідно з річним планом роботи ліцею та планом 
внутрішнього контролю адміністрацією закладу освіти був здійснений аналіз 
стану виконання навчальних планів і програм за 2019/2020 навчальний рік. За 
підсумками проведеного аналізу виконання навчальних планів і програм 
складено аналітичну довідку (додається).

Виходячи з вищесказаного та викладеного в аналітичній довідці

НАКАЗУЮ:

1. Вважати виконання навчальних програм за II семестр 2019-2020 
навчального року виконаними повністю.
2. Учителям:
2.2. У своїй роботі керуватися державними предметними програмами, 
інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення 
шкільних дисциплін, Інструкцією з ведення класного журналу учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, вимогами до усного і писемного 
мовлення учнів, орфографічним режимом, а також критеріями оцінювання 
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

постійно

2.3.Організувати на початку 2020-2021 навчального року у 3-1 1-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.

2.4.Передбачити під чає календарно-тематичного планування на 2020-2021 
навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та 
закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

серпень-вересень 2020 р.

3. Заступникам директора з НВР:
3.1. Проаналізувати результати навчальної роботи учнів за 2019-2020 н. р.,
підсумки обговорити на засіданнях шкільних предметно-методичних комісіях. 
Відповідальні: заступники директора червень 2020 р.

3.2. Тримати на контролі:



дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної середньої освіти, інструкцій з ведення класного журналу учнів 1- 
11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, Положення про золоту 
медаль «За високі досягнення в навчанні» та срібну медаль «За досягнення в 
навчанні»;
- упровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації 
навчального процесу; грунтування оцінювання результатів навчальних 
досягнень школярів на позитивному принципі з урахуванням рівня їх досягнень;
- стан ведення журналів вчителями, об‘єктивне оцінювання знань учнів, облік 
відвідування занять учнями.
3.3. Надавати можливість учням, які виявили бажання підвищити результати 

семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, скоригувати 
семестрові оцінки відповідно до п.3.3 Інструкції з ведення класного журналу 
учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів не пізніше 5 днів 
після подання заяви батьків.

Відповідальна: Іванова С.А. до 8 червня 2020 р.
3.4.Забезпечувати вивчення нормативно-інструктивних документів, методичної 
літератури.

постійно
3.5.Даний наказ розмістити на сайті школи.

червень 2020 р.

4.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор КЗЗСО «Ліцей № 142» ДМР Л.В.Хмеленко



Додаток до наказу 
від 00.06 .2020 р. № 101

Аналітична довідка
щодо виконання навчальних планів і програм 

за I I  семестр 2019-2020 навчального року

З метою перевірки відповідності вивченого матеріалу учнями 
навчальним програмам та календарному плануванню, а також підвищенню 
рівня знань учнів у II семестрі 2019-2019 навчального року адміністрацією 
школи:

Здійснено моніторинг якості знань учнів:
«Про аналіз контрольних робіт з української мови, математики у 3-х класах»; 
«Про результати семестрових контрольних робіт з предметів природничо- 
математичного профілю»;
«Про результати семестрових контрольних робіт з української, англійської та 
німецької мов»;
«Про підсумки коригування семестрових оцінок».
На нарадах при директорі заслухано:

«Про стан роботи ліцею з питань попередження дитячого травматизму, охорони 
життя та здоров’я учнів»;
«Формування академічної доброчесності через позакласні заходи»;
«Про формування читацької та мовленнєвої культури на уроках української 
мови та літератури»;
«Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку обдарованості учнів» 
(дистанційно на платформі Classroom).
На засіданні педради заслухано питання:
«Профілактика самовизначення як чинник соціалізації та адаптації учнів» 
(дистанційно на платформі Classroom).
Проведені методичні тижні:
лютий -  художньо-естетичний;
березень -  українська мова та література
Проведені заходи щодо функціонування української мови:

• до Міжнародного дня рідної мови;
• до Шевченківських днів;
• до тижня української мови та літератури.

Перевірка виконання навчальних планів відбувалася за розробленими 
алгоритмами. З метою більш якісного вивчення питання виконання навчальних 
програм розроблені схеми з урахуванням специфіки предметів. Такі схеми 
дають можливість більш якісно здійснювати контроль, робити певні висновки



та узагальнення, коригувати виконання програм.
Перевірено відповідність змісту календарних планів та запису в 

журналах, проаналізовано виконання графіка контрольних робіт.
З 12 березня по 29 травня через карантин викладання навчальних предметів 
здійснювалося дистанційно. Учні виконували тести на платформі
Googleclassroom, письмові роботи, у тому числі диктанти, участь в усних 
формах контролю (усний переказ, читання напам'ять вірша та прозових текстів, 
презентація та захист проектів, контрольні роботи з говоріння тощо) із 
використанням відеоінструментів Skype, Zoom, Viber індивідуально або в 
групах.

В ході перевірки проведено співбесіди з вчителями щодо виконання 
програмового матеріалу згідно з календарними планами, зібрана і
проаналізована інформація вчителів з питання забезпечення опанування 
навчального матеріалу учнями без перевантаження. В основу виконання 
навчальних планів покладено виконання завдань пояснювальної записки 
програми з предмету, приділено увагу вимогам щодо оцінювання навчальних 
досягнень школярів -  проведення тематичного оцінювання, обов’язкових видів 
контролю.

Відповідно до наказу МОН від ЗО березня 2020 року № 463, 
зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 
333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від 
державної підсумкової атестації. У відповідних документах про освіту зроблено 
запис «звільненій й(а)».

В 2019-2020 навчальному році у січні -  лютому місяці в Іабвгд, 2абвг, 
Забвг та 4 д класах, у зв’язку з карантином, через велику кількість захворівших 
в класі на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції було пропущено по 12 
навчальних днів, в 4абвг - 7 навчальних днів. Ці дні вчителями надолужено за 
рахунок ущільнення та повторення. Розбіжність у кількості запланованих і 
виконаних годин у кожному класі незначна.

Починаючи з 12 березня і до кінця навчального року з метою запобігання 
розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненою коронавірусом, і 
гострих респіраторних інфекцій навчання в школі проводилося дистанційно. Всі 
перевірні роботи були проведені за загальношкільним графіком, що не 
допустило перевантаження школярів, в синхронному та асинхронному режимі. 
Більшіть перевірних робіт, враховуючи технічне забезпечення та можливість 
батьків організувати доступ учнів до інтернету, були проведені в асинхронному 
режимі. Такі роботи, як перевірка вивчення віршів на пам'ять, перевіркам 
техніки читання здійснювалися через вайбер, відео та в зумі.

Обов’язковий мінімум різних видів письмових та усних перевірних робіт 
виконано в повному обсязі з усіх предметів інваріантної складової, кількість 
тематичних оцінювань відповідає програмам з усіх предметів, тематичне



оцінювання проведено ВІДПОВІДНО до вимог.
Протягом травня (згідно графіка) проведено семестрові контрольні 

роботи з української мови та математики у 3-х класах. їхні якісні результати 
відображено в аналізах контрольних робіт, узагальнено наказом «Про 
результати семестрових контрольних робіт», проведено перевірку техніки 
читання в учнів 1-4 класів, узагальнено наказом «Моніторинг техніки читання 
учнів 1 -4 класів».

В початковій школі навчалося 1 1 учнів з особливими освітніми потребами. 
Учні навчалися за програмами, відповідно до їх нозологій. Під час 
дистанційного навчання асистенти та вчителі тримали на особливому контролі 
розроблення цікавих уроків та завдань для цих учнів. Програми для дітей з 
особливими освітніми потребами виконані в повному обсязі.

Оцінювання учнів з особливими освітніми потребами здійснювалася 
відповідно їх нозологій та програм.

Учні 1-2-х класів навчалися за програмою Нової Української школи. 
Вчителі застосовували в своїй діяльності всі її ідеї та розвивали компетенції 
учнів 1-2 класів. Критерії оцінювання встановлювали вчителі із поступовим 
залученням учнів до цього процесу. Орієнтирами для визначення критеріїв були 
вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів, 
визначених Держстандартом.

Навчальні досягнення з усіх предметів інваріативної складової учнів 1-х 
класів оцінювалися вербально відповідно до затверджених методичних 
рекомендацій наказом МОН № 924 від 20.08.2018 «Про затвердження 
методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 
першого класу у Новій українській школі». Навчальні досягнення з усіх 
предметів інваріативної складової учнів 2 класів оцінювалися вербально 
відповідно до затверджених методичних рекомендацій наказом МОН України 
№ 1154 від 27.08.2019 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 
оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу». Вчителями оформлені 
свідоцтва досягнень учнів 1-2 класів. Копії цих свідоцтв видані батькам, 
оригінали зберігаються в особових справах учнів.

Учні 3-4-х класів оцінювалися вербально з образотворчого мистецтва, 
музичного мистецтва, фізичної культури, основ здоров’я, інформатики, 
інтегрованого курсу «Мистецтво», «Я у світі», « Трудового навчання», з решти 
предметів інваріативної складової балами, згідно наказу МОН №1009 від 
19.08.2016 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних 
досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Через хворобу вчителів, курсове підвищення кваліфікації розбіжність у 
кількості навчальних годин немає: ці уроки були замінені іншими вчителями 
відповідної кваліфікації. Протягом травня (згідно графіка) проведено 
дистанційно семестрові контрольні роботи з базових дисциплін. їхні якісні



результати відображено в аналізах контрольних робіт, узагальнено наказами 
«Про результати семестрових контрольних робіт».

Вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури при 
плануванні та оцінюванні знань учнів керувалися інструктивно-методичними 
рекомендаціями МОН України щодо вивчення навчальних предметів та 
організації освітнього процесу у 2019-2020 н.р. Викладання української мови 
здійснювалося за такими програмами: 5-9 класи - Програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. -  К.: 
Видавничий дім» Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН 
України від 07.06.2017 №804; у 10-11 класах -  за новими навчальними 
програмами , що затверджені наказом МОН України від 23.10.017 №1407. 
Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності відбувалося за такими 
показниками: аудіювання, говоріння, письмо, читання вголос. Фронтально 
оцінювалися диктант, письмовий переказ, письмовий твір, мовні знання і 
вміння. Індивідуально оцінювалися говоріння та читання вголос. Основною 
формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності - контрольний 
текстовий диктант.

Тематичні оцінки виставлялися на підставі поточних з урахуванням 
контрольних робіт з мовної теми. Оцінки за семестр виставлені на основі 
тематичних оцінювань та результатів певного виду діяльності: говоріння або 
читання вголос.
Викладання української літератури здійснюється за навчальними програмами: 
5-9 класи -Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. КлОсвіта, 2013 
зі змінами, затвердженими нак4азом МОН України від 07.06.2017 №804; у 10-11 
класах -  за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний 
рівень), що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407.

Виконані норми щодо вивчення віршів напам’ять. У кожному семестрі 
обов‘язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: усного та 
писемного.

Програма з української мови та літератури, вчителі Біліченко С.П. 
(7а,96,Юаб, 11 аб). Скиба Л.П. (8г, 10аб,1 Іаб, 56), Скоробогатова О.А. (5а, 6а, 
7бвг, 8в), Стріжак Л.М.(6бв,9в,5в,6г), Горяна Л.С.(5ад,7а,8аб,9аг),Раєвська І.Ю. 
(5г) виконана у повному обсязі. Кількість контрольних робіт з письма та 
говоріння виконана. Оцінка за ведення зошита під час дистанційного навчання 
не виставлялася.

У 2019/2020 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 -  9 
класах здійснюється за програмою: Світова література. 5 - 9  класи. Програма 
для загальноосвітніх навчальних закладів -  К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 
зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804; у 10-11 
класах -  за новими навчальними програмами (рівень стандарту), що 
затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407.



Програма з зарубіжної літератури, вчителі Касьяненко
H. В.(6бв,7абвг,8абвг,9абвг, 10аб,1 Іаб), Шумік Т.М. (5аг, бат), Стріжак Л.М. (5в), 
Скиба Л.П. (5бд) виконана у повному обсязі. Оцінка за ведення зошита під час 
дистанційного навчання не виставлялася.

У школі створені умови для забезпечення виконання навчальних планів і 
програм з англійської та німецької мови. Вчителі іноземної мови добре обізнані 
на змістовних лініях мовної освіти, враховують загальноєвропейські 
рекомендації, знають концепції навчання іноземних мов у середній 
загальноосвітній 12-річній школі. Проведені контрольні роботи з аудіювання, 
читання, письма та говоріння. Оцінки за ведення зошитів під час карантину не 
виставлялися.

Програма з іноземної мови, вчителі Хмеленко Л.В.(1 Оаб, 11а), Іванова 
С.А. (9аб,116), Фурсова А.М.(2в,6а,7г,8абв, 10а), Рублевська Ю.В.(1абвгд,Забвг, 
4абвг), Решта І.В..(2абг,6абв,7бв,9вг), Лежень Я.С.(За,4абвгд,5абвгд), Брижко
I. М. (9авбг, 106,1 Іаб) виконана у повному обсязі, проведені контрольні роботи 
з аудіювання, говоріння, письма та читання.

У 2019/2020' навчальному році учні працювали за навчальними 
програмами: 5 9 класи: «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 
804; «Історія України. 5-9 каси», затверджені наказом МОН України від 
21.02.2019, №236, «Всесвітня історія. 7-9 класи», затверджені наказом МОН 
України від 07.06.2017 р. №804, 10-11 класи за новою програмою «Історія 
України. Всесвітня історія» 10-1 1 класи», затверджені наказом МОН України 
від 21.02.2019 р. №236.

Програма з історії України та Всесвітньої історії, правознавства, курсу 
«Громадянська освіта», вчителі Іллічова Н.Б., Ніколаєва К.С., виконана у 
повному обсязі.
Програма з музики (вч.Безсмольний АВ.), образотворчого мистецтва (вч.Діякон 
Д.В.), трудового навчання (вч. Кравчук М.А., Романюк B.T., Шинкаренко С.І.), 
виконана у повному обсязі.

Програма з фізичного виховання ,(вчителі Михайлова В.Д., Михайлов 
С.В., Агалакова С.М., Кутовий І.В., Зінченко В.В.,Соловей Р.О.), виконана у 
повному обсязі.
Згідно з річним планами роботи школи, планом внутрішкільного контролю за 
якістю освітнього процесу у червні 2020 року проведено перевірку виконання 
навчальних планів та програмного мінімуму контрольних, практичних та 
лабораторних робіт з навчальних предметів природничо-математичного 
профілю, з урахуванням карантину і дистанційного навчання.

Завданням перевірки стало наступне: аналіз проходження програмового 
матеріалу згідно з календарними планами, кількість проведених уроків, 
контрольних, лабораторних, практичних робіт, відповідність графіку



обов’язкових робіт, виконання навчальних програм за записами в класних 
журналах, зошитах контрольних, лабораторних та практичних робіт.

В основу виконання навчальних планів покладено виконання завдань 
пояснювальної записки програми з предмету, з урахуванням роботи за новими 
програмами та підручниками (5-9 класи), приділено увагу вимогам щодо 
оцінювання навчальних досягнень школярів проведення тематичного 
оцінювання, обов'язкових видів контролю, диференціації домашнього завдання.

Вивчення стану виконання навчальних програм, календарно-тематичних 
планів, графіків тематичних, практичних, лабораторних та контрольних робіт з 
навчальних предметів природничо-математичного вчителями 5-1 1 класів за 
навчальний 2019/2020 навчальний рік показало, що у наявності та оформлені 
відповідно до нормативних вимог:

-  календарні плани роботи вчителів-предметників на II семестр складено з 
урахуванням святкових днів, дат проходження ЗНО випускниками 11-х класів;

-  плани-графіки проведення контрольних робіт, практичних, лабораторних 
робіт, відповідають їх календарному плануванню (зі змінами);

-  навчальні плани і програми в усіх класах виконано, з урахуванням 
ущільнення навчального матеріалу за рахунок годин на повторення, та резерву.

Аналіз якості виконання навчальних програм показав, що контроль 
навчальних досягнень учнів проводився за загальношкільним графіком 
контрольних робіт у 5-1 1-х класах, що не допустило перевантаження школярів. 
Графік проведення контрольних робіт дотримано, про що свідчать записи на 
сторінках класних журналів. Практична частина всіх навчальних програм 
виконана у повному обсязі.

Використовуючи індивідуальні, групові та фронтальні форми опитування, 
вчителями школи здійснено поточне оцінювання знань учнів з предметів 
інваріантної та варіативної складових робочого плану. На підставі результатів 
опанування учнями матеріалу тем впродовж їх вивчення з урахуванням 
поточних оцінок, різних видів навчальних, контрольних письмових робіт та 
навчальної активності школярів вчителями виставлено тематичні оцінки.

Перевірка виявила, що вчителі здійснюють 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. Під час відвідування уроків зверталась увага на 
відповідність теми уроку календарному плану вчителя, на планування вчителем 
матеріалу і його відображення на уроці. Акцептувалась увага вчителів на 
можливість корекції календарного планування для більш якісного опанування 
навчального матеріалу учнями. Послідовність проходження навчального 
матеріалу, дотримання кількості письмових робіт притаманні роботі вчителів



природничо-математичного профілю, у яких склалася система роботи, яка 
сприяє результативній діяльності учнів

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» загальна середня 
освіта може бути організована за такими формами: інституційна (очна (денна, 
вечірня), заочна, дистанційна, мережева) та індивідуальна (екстернатна, сімейна 
(домашня), педагогічний патронаж).

Згідно розділу IV п.З Положення про індивідуальну форму здобуття 
загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і 
науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 у II семестрі було 
продовжено здобуття освіти за педагогічним патронажем для двох учнів 7-Б 
класу і 11-А класу, з 29.01.2020 переведено ученицю 11-Б класу

Відповідно до п.8 Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 
середньої освіти учениці 11-А класу та 1 1-Б класу навчалися за 
індивідуальними навчальними планами, які були розроблені на основі робочого 
навчального плану і відображали перелік предметів інваріантної складової 
навчального плану та кількості годин, що відводились для вивчення на кожен 
предмет. Учень 7-Б класу навчався за Типовою освітньою програмою 
спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з 
особливими освітніми погребами, затвердженої наказом №627 від 12.06.18. 
Розклад занять було погоджено з батьками, вчителями-предметниками.

Педагогічними працівниками закладу освіти у взаємодії зі здобувачами 
освіти, враховуючи наявність необхідних ресурсів було розроблено 
індивідуальні програми відповідно до кількості годин індивідуального 
навчального плану. Навчання проводилися згідно встановленого розкладу.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки No 1/9-154 від 
11.03.2020. та з метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної 
хвороби, спричиненою коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій з 
12.03.2020 для учнів, в яких здобуття освіти відбувалося за педагогічним 
патронажем, було організовано дистанційне навчання на платформі Гугл клас. 
Крім цього, учениці 1 1-А класу і 1 1-Б класу мали можливість працювати разом 
з класним колективом в ZOOM.

Враховуючи інституційну та індивідуальну (педагогічний патронаж) форми 
здобуття знань, Індивідуальний навчальний план та програму для учениць 11-А 
і 1 1-Б класів вичитано в повному обсязі, досягнення у навчанні зафіксовані в 
журналах індивідуального навчання. В класні журнали вчителі виставили бали 
лише за семестри та рік з тих предметів, які внесені до індивідуального 
навчального плану-. Для учня 7-Б класу Індивідуальний навчальний план та 
програму вичитано було не в повному обсязі, оскільки заняття з образотворчого 
мистецтва у II семестрі не проводились (відсутність фахівця). Навчальні



досягнення з предмета були оцінені за результатами І семестру.
Протягом II семестру 2019 -  2020н.р. в закладі освіти з метою поглиблення 

знань учнів з окремих курсів, розділів, тем навчального предмета з урахуванням 
інтересів і бажань учнів, відповідно варіативної складової Робочого 
навчального плану здійснено викладання факультативів (28,5 год на тиждень) та 
гуртків за програмами, які мають гриф Міністерства освіти і науки України 
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та схвалені до 
використання в загальношкільних та позашкільних навчальних закладах.

Програму факультативів виконано в повному обсязі. Виключення мали 
факультативи «Методи наукових досліджень» (керівник Легостаєва Т.В.) і 
«Розвиток зв’язного мовлення» (керівник Григор’єва Л.П.) програму даних 
гуртків виконано частково (з 12.03.2020 технічна неможливість проведення 
занять).

Враховуючи запити батьків'і учнів 1 0 - 1 1  класів та потреби суспільства на 
базі навчального закладу організовувалась робота гуртків «Правила дорожнього 
руху» (керівники гуртків Підліпчук Р.О. та Швець О.С.), «Практичне керування 
автомобілем» (керівник гуртка Швець С.М.) по підготовці кваліфікованих 
робітників за професією «Водій автотранспортних засобів» зі спеціалізацією -  
водіння автотранспортних засобів категорії В (10 год на тиждень).

9 год на тиждень для учнів 9-11 класів було виділено на гуртки військово- 
патріотичного спрямування: «Захисник Батьківщини», «Юний командир», 
«Влучний стрілець», «Юний стрілець» (керівник гуртка Кравчук М.А.).

Програму даних гуртків у 2019 -  2020 навчальному році виконано 
частково. Оскільки, через призупинення очної інсгитуційної форми організації 
освітньої діяльності з 12.03.2020, спричиненої введенням карантинних заходів, 
навчання не проводилися (діяльність даних гуртків носить технічно-практичний 
характер, який унеможливлює проведення занять дистанційно). Програму даних 
гуртків буде продовжено з наступного навчального року.

Директор КЗЗСО «Ліцей № 142» ДМР Л.В.Хмеленко


