
 
 

КУЦІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ 
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НАКАЗ 

27.03.2017                                                                                                                           № 11 

 

 

Про стан викладання української мови і  

Літературного читання у 1 – 4 класах 

 

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

здійснено перевірку стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів з 

української мови та читання в 1-4 класах.  

Відвідані уроки з української мови та читання. Було вивчено документацію вчителів, 

та учнівські зошити, рівень організації навчально-виховного процесу. 

В 1-4 класах українську мову та читання викладають класоводи: 
 

№ 

З/П 

Прізвище, ім’я та по 

батькові вчителя 

Педагогічний 

стаж 

Предмет Кваліфікаційна 

категорія, звання 
Класи 

1. Хоменко Ірина 

Миколаївна 

10 років Українська мова та 

літературне читання 

Спеціаліст 1 

2. Волинець Ольга 

Володимирівна 

30 років Українська мова та 

літературне читання 

Спеціаліст першої 

категорії 

2,4  

3. Волошин Людмила 

Анатоліївна 

26 років Українська мова та 

літературне читання 

Спеціаліст 3 

 

Викладання курсу в школі здійснюється в 1-4 класах за «Навчальними програмами для 

загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою 1 - 4 класи», 

видавництво «Освіта» 2016 року, затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України ( наказ від 05.08.2016 року № 948).  

Відвідуючи уроки вчителів, слід зазначити, що класоводи сумлінно ставляться до 

ведення уроків: мають конспекти, додатковий матеріал, використовують на уроках різні 

види та методи роботи , а також загадки, фразеологічні звороти, крилаті вислови, 

висловлювання українських письменників, видатних людей, особливо на уроках 

зв'язного мовлення, що дозволяє розширити словниковий запас, збагатити мову учнів.  

Викладання предмета будується за змістовими лініями: мовленнєвою, мовною., 

соціокультурною, діяльнісною. Класоводи створюють умови для розвитку, удосконалення усіх 

видів мовленнєвої діяльності, пов'язані з усним і писемним мовленням: читання вголос і 

мовчки, робота з дитячою книжкою, письмові види робіт. Кожен із видів робіт облікується в 

класних журналах в окремих колонках, згідно методичних рекомендацій. При впровадженні 

мовної змістової лінії учителі початкових класів спрямовують свою роботу на засвоєння 

школярами знань про мову, мовні вміння, розвитку в учнів орфоепічних, лексичних., 

граматичних, правописних, стилістичних умінь.  

У 1 класі  класовод Хоменко І.М. велику увагу звертає на розвиток уміння слухати і розуміти 

усне мовлення. На кожному уроці звучать зв'язні тексти. У більшості учнів сформовані уміння  



давати правильні відповіді на запитання до тексту, переказувати зміст тексту. Учні 1 класу 

користуються матеріалами зошитів з друкованою основою, виконують записи слів, 

словосполучень у робочих зошитах. Усі першокласники вміють писати слова за зразком. 

Вчителька вчить будувати усні вислови. 

У 2 класі, класовод Волинець О.В., формуються вміння редагувати деформрвані речення, 

тексти, будувати розповіді за малюнками, даним початком, опорними словами. 

У 1, 2 (І семестр)  класах оцінювання умінь учнів проводиться словесно.  

 

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  

3 4     1 1 1  1    6,25 

4 3     2  1      7,3 

 

Результати навчальних досягнень з літературного читання 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  

3 4     3    1    7 

4 3    2  1       8,3 

 

У 3 класі, класовод Волошин О.С., в учнів формуються уміння будувати письмові 

висловлювання: перекази текстів, описи, розповіді, міркування з використанням запитань, 

опорних слів, даного початку, плану. У доборі тематики текстів переказів і творів враховуються 

інтереси дітей, практичне спрямування та виховне значення текстів. У робочих зошитах учні 

виконують класні і домашні роботи, які виявляють прогалини у засвоєнні орфографічних і 

пунктуаційних навичках. Вчителька звертає увагу на індивідуальні завдання , зокрема у роботах 

Коломійця В. є додаткові завдання. 

У 4 класі значна частина уроків відведена на формування умінь писати докладні перекази, 

творчі роботи. Учитель зацікавлює учнів активними формами роботи на уроках: 

індивідуальними, парними, груповими. На кожному уроці проводиться робота над допущеними 

помилками, визначаються творчі завдання, що активізують дитячу творчість.  

Учителі початкових класів грунтовно володіють навчальним матеріалом, використовують на 

уроках різні види роботи: словникові та навчальні диктанти, тестові завдання, опорні схеми , 

систему вправ, що забезпечують знання орфографічних і пунктуаційних правил, постійно 

працюють над самоосвітою.  

Уроки читання формують мовленнєвий, морально-естетичний, літературний, 

інтелектуальний розвиток учнів. На своїх уроках учителі формують ставлення дитини до 

навколишнього світу, працюють над реалізацією завдань: розвиток інтересу до читання, 

ознайомлення з дитячою літературою, формування повноцінного сприймання, розуміння, 

розвиток емоційної та почуттєвої сфери учнів, формування морально-етичних уявлень і 

почуттів, розвиток творчих здібностей, орієнтуватися у світі книжок.  

У 1 класі Хоменко І.М. формує навички розрізнення букв, вміння читати по складах, 

словами, словосполученнями, реченнями. Більшість учнів класу може читати слова.  

У 2 класі у всіх учнів сформовані навички читання, передбачені Програмою. Другокласники 

називають авторів та їхні твори, які вивчалися на уроках, розрізняють значення слів, ужитих у 

прямому і переносному значеннях, відповідають на питання, про що, кого розповідається у 



творі, відтворюють послідовність подій розрізняють найпростіші жанрові особливості малих 

творів. 

У 3 класі більшість учнів розрізняє фольклорні та авторські твори, називає найвідоміших 

письменників-казкарів, визначає тему твору, основну думку, головних персонажів, переказує 

епізоди, визначає жанрові ознаки казок, віршів, оповідань. Всі учні беруть участь в обговоренні 

змісту прочитаних творів. 

У 4 класі переважна більшість учнів знає сюжети народних казок, називає авторів та назви їх 

творів, самостійно визначає тему і основну думку твору, головних героїв, встановлює тип 

персонажа, називає ознаки казки, оповідання, вірша як жанру. За допомогою вчителя  учні 

виконують творчі завдання. Значну увагу вчитель звертає на самостійне читання учнів творів 

для дітей. Співпрацює з шкільним бібліотекарем. 

Відзначається велика наповнюваність оцінок з предмета. Тематичні оцінки виставляються на 

основі поточних оцінок. 

Учителі початкових класів оновлюють матеріально-технічну базу кабінетів, проте необхідно 

поповнити портретами українських письменників, роздатковим матеріалом з української мови 

та читання. 

 

  НАКАЗУЮ: 

1 Стан викладання української мови та читання у початковій школі вважати задовільним, 

рівень навчальних досягнень учнів – достатнім. 

2.Усім учителям початкових класів : 

2.1. У процесі викладання української мови та читання використовувати особистісно- 

орієнтовані підходи, що забезпечують комфортні умови розвитку, реалізацію природного 

потенціалу учнів. 

2.2. Своєчасно та якісно перевіряти роботи учнів згідно з вимогами єдиного орфографічного 

режиму . 

2.3. Своєчасно та якісно проводити контроль усіх видів мовленнєвої діяльності та виставляти 

оцінки у класні журнали. 

2.4.Забезпечити ефективність індивідуальної роботи з слабкими учнями. 

2.5. Під час підготовки домашніх завдань враховувати принципи взаємозв'язку роботи під 

час уроку і домашнього завдання, дозування, диференціації. 

2.6. До 01.09.2017 поповнити базу кабінетів . 

2.7. До 21 .12.2017 провести моніторингові дослідження навичок читання вголос. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                            Є.В. Кердань 

 

З наказом ознайомлені  : 
 

Хоменко І.М. – ________ 

Волинець О.В. – _______ 

Волошин Л.А. - ________ 


