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НАКАЗ 

27.03.2017                                                                                                  № 10 

 

Про стан викладання і рівень навчальних  

досягнень учнів з української мови 

 та літератури у 5 – 9 класах 

 

Згідно з річним планом роботи школи в березні 2017р. адміністрацією школи було 

здійснено перевірку стану викладання та з'ясовувались рівні навчальних досягнень учнів 

з української мови та літератури в 5-9 класах. 

   Було відвідано 12 уроків, вивчено документацію вчителів та учнів, навчально-

матеріальне забезпечення викладання предметів. 

   Українську мову та літературу в 5-9 класах викладає вчитель першої категорії 

Колісник Валентина Іванівна. Яка атестується у 2017 році, курси підвищення 

кваліфікації пройшла у 2014 р. в Черкаському обласному інституті післядипломної 
освіти. Педагогічний стаж - 21 рік. 

   Усі уроки української мови та літератури розроблені відповідно до Програм для 

загальносвітніх навчальних закладів 2005 року . Розроблене календарно-тематичне та 

поурочне планування (поурочні плани на відривних аркушах). 

   В основу уроків української мови покладено 4 змістові лінії: мовленнєву, мовну, 

діяльнісну і соціокультурну. В зв'язку з цим Колісник В.І. дібрала методи, прийоми й 

засоби навчання, які спрямовані на формування мовних, мовленнєво-комунікативних 

умінь і навичок, збагачення мовлення лексико-фразеологічними, граматичними і 

стилістичними засобами; на вдосконаленння загальнопізнавальних, організаційних і 

творчих умінь, цінннісних орієнтацій тощо; на формування національних і 

загальнолюдських культурних цінностей за допомогою мовленнєво-комунікативного 

дидиктичного матеріалу. 

   Крім традиційних ефективних форм роботи (коментоване письмо, орфорграфічні, 

вибіркові, вибірково-розподільні, пояснювальні диктанти) реалізує сучасні освітні 

технології, а саме: проблемно-пошукової (проблемний діалог, робота з деформованим 

висловлюванням, дослідження-моделювання, конструювання, реконструювання, 

відновлення, творчі диктанти, навчальне редагування), проектної (творче спостереження 

з елементами аналізу, зіставлення, порівняння, ситуативні завдання), колективної та 

групової діяльності, диференціації й індивідуалізації навчання (робота в парах, за 

варіантами), ігрових форм (мовознавчі вікторини, лінгвістичні ігри) тощо, що сприяє 

розвиткові розумових здібностей учнів, їхньої пізнавальної активності й самостійності, 

формуванню комунікативної компетенції. 

   Валентина Іванівна використовує такі типи уроків, як уроки засвоєння нових знань, 

уроки формування практичних умінь і навичок, уроки узагальнення і систематизації, 



уроки оцінювання навчальних досягнень учнів, уроки розвитку комунікативних умінь 

тощо. Структура кожного уроку чітка, відповідає його типу, темі та меті. 

   На більшості уроків є системне використання в процесі опрацювання мовного 

матеріалу внутрішньопредметних зв'язків (з лексикою і фразеологією, культурою 

мовлення і стилістикою, текстом тощо) та міжпредметних зв'язків (з літературою, 

історією, предметами природничо-математичного циклу). Тому в основу дидактичного 

матеріалу покладено висловлювання (текст), завдяки якому здійснюється вдосконалення 

практичних умінь і навичок мовленнєво-комунікативної діяльності учнів. 

   Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється на кожному уроці та на уроках 

контрольних робіт (диктант, тест, аудіювання), на них оцінюється рівень орфографічної 

та пунктуаційної грамотності, вміння правильно писати на вивчені орфографічні правила 

та слова, визначені для запам'ятовування, ставити розділові знаки відповідно до 

опрацювання правил пунктуації; перевіряється якість оформлення роботи (охайність, 

каліграфія, акуратність, дотримання червоного рядка, відсутність виправлень); 

здійснюється перевірка здатності учнів сприймати на слух незнайомий текст різного 

стилю з належною швидкістю, розуміти його, запам'ятовувати фактичний зміст, тему й 

основну думку тощо; рівень навчальних досягнень з певного розділу. 

   Результати навчальних досягнень учнів з української мови за І семестр такі: 

 
Клас Учнів Рівні навчальнихдосягнень учнів Середній бал 

Високий Достатній Середній Початковий 

  

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

5 2     1    1    6 

6 4     1 1  2     6,25 

7 5     2  2 1     6,6 

8 3    1   1 1     6,7 

9 7    1 3  1 1  1   6,7 

 

Недоліками в роботі є те, що Колісник В.І. інколи несвоєчасно записує проведені уроки в 

класні журнали і виставляє оцінки, не вказує номери вправ і параграфів у графі 

«Домашні завдання» , пропускає допущені учнями помилки в зошитах. 

   На уроках української літератури вчителі показали досконале володіння методикою 

викладання предмета. Вони зацікавлюють учнів художнім твором як явищем мистецтва 

слова, специфічним «інструментом» пізнання світу і себе в ньому, прищеплюють і 

утримують бажання читати, хоча не всі учні читають наперед дані твори; піднімають 

загальну освіченість учнів, розвивають творчі і комунікативні здібності, їхнє самостійне і 

критичне мислення, культуру полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку 

тощо.  

   Вивчення української літератури забезпечує реалізацію ключових компетентностей у 

таких напрямках: соціальні, мотиваційні, функціональні. 

   Вчителі використовують різні типи уроків і дотримуються їх структурних елементів. 

  Навчальні досягнення учнів вчителі оцінюють відповідно до критеріїв. 

   Результати навчальних досягнень з української літератури за І семестр такі:  

  

 

 

 

 



Клас Учнів Рівні навчальнихдосягнень учнів Середній бал 

Високий Достатній Середній Початковий 

  

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

2 4              

3 4     3    1    7 

4 3    2  1       8,3 

5 2    1    1     7 

6 4    1 1  2      7,25 

7 5    2 1 1 1      7,8 

8 3   1   1 1      7,7 

9 7    4   1 1 1    7,3 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Стан викладання української мови та літератури в 1-9 класах вважати задовільним, 

рівень навчальних досягнень учнів з мови – середнім, з літератури – достатнім. 

2. Вчителям Колісник В.І.: 

До 01.09.2017 оновити портретну галерею поетів та письменників. 

До 01.09.2017 поповнити кабінет роздатковим матеріалом для проведення контрольних 

та інших видів робіт. 

Спонукати всіх учнів до читання художньої літератури. 

Ретельно перевіряти учнівські зошити. 

3. Вчителю Колісник В.І. своєчасно записувати проведені уроки і виставлені оцінки , 

домашні завдання в класний журнал.  

4. Вчителю Колісник В.І. оцінювання навчальних досягнень учнів проводити відповідно до 

критеріїв. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                         Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Колісник В.І. - ___________ 


