
 

УКРАЇНА 

Донецька область 

Маріупольський  навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа №14» 

(НВК «Ліцей-школа №14») 

  
Н А К А З 

  Від  _____________  №  _____                                                                                                         

        м. Маріуполь                                        

                                                                  

  Про  перевірку  зошитів  

     з  української мови в 2 – 11 класах 

 

На виконання  річного  плану  внутрішньошкільного  контролю з 13.10.2017 по 

20.10.2017 року проводилася  перевірка  дотримання  вимог  єдиного  орфографічного  

режиму  з  української   мови  в  2 – 11 класах. На  перевірку  були  надані  робочі зошити 

вчителями української мови:  Субачевій С.Б., Митрович Р.В., Лавшук І.В., Борисовою О.А., 

Козулею І.Ю., Науменко С.М., Мірошниченко Т.М., Варич О.А., Завадаю Т.В. Не були 

перевірені зошити учителя Хван К.М. (лікарняний лист).  

Для перевірки зошитів була складена комісія у складі В.М.Чернавського, голови 

комісії; Т.О.Никитович, Т.О.Костенко, О.Д.Сосунової, членів комісії. 

Основні  завдання  перевірки:  

 стан зовнішнього вигляду зошитів, підпис титульної сторінки;  

 дотримання єдиного мовного режиму учнями; 

 охайність записів у зошитах;  

 стан виконання домашніх завдань;  

 наявність видів робіт у робочих зошитах;  

 періодичність та якість перевірки зошитів учителями. 

Надані зошити були в обкладинках та підписані згідно вимог. Помилки на титульній 

сторінці виправлені вчителями.У зошитах відзначається дата проведення (словами, а не 

цифрами, хоча у старших класах учні інколи пишуть дати цифрами), вид роботи, одним 

рядком нижче тема. Використовуються різні види робіт: словникові, навчальні диктанти, 

творчі роботи, твори – мініатюри, тестові завдання (як відкритої, так і закритої форми), 

складання таблиць, схем та інші види робіт, передбачені чинними програмами. 

Здійснюється індивідуальний та диференційований підхід до робіт учнів. Обсяг  домашніх  

та  класних  завдань  відповідає  вимогам.  

Вчителі української мови  перевіряють  зошити  вчасно,  оцінки  за  ведення  зошитів  

виставляють  відповідно  діючим  критеріям: наявність всіх завдань класних робіт, 

виконання домашніх робіт, охайність записів, підкреслення олівцем, дотримання норм 

орфографічного режиму, єдиного мовного режиму ведення зошитів. В 5-6 класах 

перевіряються всі роботи (вчителі Варич О.А., Мірошниченко Т.М.). Слід відзначити, що 

вчитель Завада Т.В. також перевіряє майже всі класні та домашні роботи в 7-9 класах.  

Під час перевірки  відзначені наступні зауваження: 

1. Використання коректора. 

2. Підкреслення інколи виконується ручкою. 

3. Вихід запису за поля сторінки. 

4. Варич О.А., вчитель української мови, використовує запис «Див.» під час 

перевірки учнівських робіт. 

На підставі вищевказаного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 



1. Т.О.Никитович, заступнику директора з НВР: 

1.1.Довести до відома вчителів української мови результати перевірки зошитів 

учнів 5-11 класів. 

1.2.Відмітите чітке та охайне ведення  зошитів вчителями початкової школи 

(Субачева С.Б., Митрович Р.В., Лавшук І.В., Борисова О.А., Козуля І.Ю., 

Науменко С.М.,) 

Термін: до 31.10.2017 року 

 

2. Учителям-предметникам: 

2.1.Постійно звертати увагу на зовнішній вигляд зошитів учнів, їх правильний 

підпис, а також на охайність ведення записів в них.  

2.2.Звернути увагу учнів на виправлення помилок та недопустимість використання 

коректора. 

2.3.Посилити контроль за виконанням домашніх та творчих завдань усіма учнями, 

якістю виконання.  

2.4.Звертати увагу на покращення каліграфії письма учнів, особливо в 4-7 класах.  

2.5.Враховувати під час виставлення оцінки за ведення зошита такі критерії: 

наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; 

уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного 

режиму). 

Термін: постійно 

 

3. Варич О.А., вчителю української мови, оцінювати роботи учнів, не 

використовувати запис «Див.». 

 

4. Учителю Хван К.М. надати зошити з української мови  5а, 6а, 7в класів. 

Термін: до 01.11.2017 

5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника  директора з  НВР  

Т.О.Никитович. 

 

 

Директор  НВК «Ліцей-школа № 14»   В.М.Чернавський  

 

 

Ознайомлені: 

ПІБ Підпис ПІБ Підпис 

Никитович Т.О.  Субачева В.Б.  

Мірошніченко Т.М.  Митрович Р.В.  

Варич О.А.  Борисова О.А.  

Завада Т.В.  Лавшук І.В.  

Хван К.М.  Козуля І.Ю.  

  Науменко С.М.  

 

 

  
 

 


