
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

31.08. 2022                           № 218-од 

 

Про дотримання норм єдиного  

орфографічного режиму в школі  

 

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення 

шкільних дисциплін у 2022-2022 н.р., згідно з  Інструкцією з ведення ділової 

документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, 

затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 

676 та з метою забезпечення  єдиного орфографічного режиму в закладі, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Для виконання всіх видів робіт учням мати таку кількість зо-

шитів: 

1.1 з української мови 

5-9 класи – по два зошити; 

10-11 класи – по одному зошиту. 

Для контрольних робіт в усіх класах – по одному зошиту. 

1.2 з української та зарубіжної літератур використовувати по 

одному робочому зошиту та одному зошиту для виконання контрольних 

робіт. 

Для навчальних і контрольних видів письмових робіт 

використовувати зошити в лінійку (з позначеним берегом) на 18 або 24 

сторінки ( у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за 

обсягом). 

1.3 з математики 

у 5 – 6-х класах – по 2 зошити, у 7–9-х класах – по 4 зошити ( 2 – з 

алгебри, 2 – з геометрії), у 10 – 11-х класах – по 2 зошити (1 – з алгебри і 

початків аналізу, 1 – з геометрії); 

1.4 з фізики, хімії – по 2 зошити (1 – для виконання класних і 

домашніх навчальних робіт та розв'язування задач, 1 – для оформлення 

лабораторних, практичних робіт, практикумів); 

1.5 з іноземної мови – по 2 робочих зошити та один для словника; для 

виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт заводяться окремі 

зошити. 



1.6 з біології, географії, природознавства, історії, суспільствоз-

навства, астрономії, інформатики,  захисту Вітчизни, образотворчого 

мистецтва – по 1 зошиту; 

1.7 з музики – 1 нотний зошит. 

1.8 для контрольного, тематичного оцінювання з усіх дисциплін 

передбачаються окремі зошити (або аркуші). Зошити для контрольних,  

лабораторних і практичних робіт зберігати в школі протягом усього 

навчального року.  

2. Встановити такий порядок ведення зошитів: 

2.1 писати в зошитах акуратно, чітко; 

2.2 зошити підписувати мовою, що вивчається; 
 - для контрольних робіт: 

Зошит 

для контрольних робіт 

з алгебри 

учня(-ці) 8-А класу 

Вижницького ЗЗСО 

І-ІІІ ст. ім Юрія Федьковича.  

_________________________ 

(Прізвище, ім’я учня) 

 

- для практичних (лабораторних) робіт: 

Зошит 

для лабораторних робіт 

з фізики 

учня(-ці) 8-А класу 

Вижницького ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича 

_________________________ 

(Прізвище, ім’я учня) 

- робочих зошитів: 

Зошит 

для робіт з алгебри 

учня(-ці) 8-А класу 

Вижницького ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича 

_________________________ 

(Прізвище, ім’я учня) 

2.4 Орфографічний режим 

2.4.1. Записи в зошиті виконувати кульковою ручкою синього кольору. 

2.4.2. Між класною і домашньою роботою пропускати два рядки 

(чотири клітинки); між видами робіт, що входять до складу класної чи 

домашньої роботи, рядків не пропускати. 

2.4.3. Дату класної, домашньої та контрольної робіт записувати так: на 

першому рядку дату записувати словами, а на другому – вид роботи, 

наприклад: 

Друге вересня 

Класна робота 



У 10-11 класах в робочих зошитах можливим є й інше оформлення: на 

першому рядку записують вид роботи, а з боку цього ж рядка зазначають 

дату цифрами, наприклад: 

01.09.22                                     Класна робота 

У зошитах для контрольних робіт записувати дату й назву роботи.  

2.4.4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не 

ставити. 

2.4.5. 3 фізики, хімії та математики записувати назву теми.  

2.4.6. У зошитах з іноземної мови дату виконання роботи (число та 

місяць) записувати так, як це прийнято у країні, мова якої вивчається. Після 

дати необхідно вказати де виконується робота (класна чи домашня); 

зазначити номер вправи або вид роботи, що виконується. 

2.4.7. Акуратно виконувати підкреслення, креслення, умовні по-

значення олівцем. Помилки виправляти таким чином: неправильно написану 

літеру або пунктуаційний знак закреслювати скісною рискою, замість 

закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення. Не брати 

неправильно написаних знаків у дужки. 

3. Встановити такий порядок перевірки письмових робіт учителям: 

3.1.  Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні 

роботи, перевіряти: 

•   з української мови і математики у 5-х класах після кожного уроку в 

усіх учнів; у 6 – 9-х класах – після кожного уроку тільки в учнів з 

початковим рівнем навчальних досягнень, у решти – не всі роботи, а тільки 

найбільш важливі, але з таким розрахунком, щоб раз на тиждень перевіряти 

зошити всіх учнів (з геометрії у 7 – 9-х класах – один раз на два тижні); у 10 

– 11-х класах з математики – після кожного уроку в учнів з початковим 

рівнем навчальних досягнень, у решти – найбільш важливі роботи (загалом 

зошити в усіх учнів перевіряти 2 рази на місяць); 

•   з іноземних мов у 5 – 6-х класах – після кожного уроку; у 7 – 11-х 

класах – після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем 

навчальних досягнень; не всі роботи, а тільки найбільш важливі – в учнів із 

високою успішністю (з таким розрахунком, щоб один раз на два тижні 

виставляти оцінки всім учням); у 10 – 11-х класах – не менш як один раз на 

місяць; зошити-словники – так само; 

•   з літератури у 5 – 9-х класах – не менш ніж два рази на місяць; у 10 

– 11-х класах – не менш ніж один раз на місяць; 

• з історії, географії, біології, фізики, хімії, інформатики, астрономії – 

вибірково, але з таким розрахунком, щоб кожний зошит перевіряти не 

менше ніж один-два рази на квартал. 

3.2. Підкреслення і виправлення помилок робити тільки червоною 

пастою (для учнів 5-11 класів). 

3.3. Для позначення літер, цифр та виправлення відповідних помилок 

(для учнів 1-х – 2-х  класів) використовувати тільки пасту зеленого кольору, 

для учнів 3-4-х класів використовувати тільки пасту червоного кольору.   

3.4. Оцінку за ведення зошитів з української мови та обох літератур 

виставляти у класний журнал кожного місяця, за ведення зошита з 

літератури у 5-му класі – двічі на семестр. 



3.5. Обов'язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів 

до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також 

виставляти оцінку в журналі. 

3.6. Учнівські роботи над помилками виконувати у зошитах з 

письмових робіт. 

3.7. у разі відсутності учня на уроці впродовж місяця в колонці за 

ведення зошита зазначати н/о (немає оцінки). 

4. Встановити, що зошити для контрольних робіт та тематичного 

тестування зберігаються 1 рік як документи, що належать до переліку 

шкільної документації. 

5. Вважати обов'язковим ведення всієї шкільної документації 

кульковою ручкою синього кольору. 

6. Тематичний облік знань учнів з навчальних предметів проводити 

згідно  навчальних програм Міністерства освіти і науки України. 

7. Ведення класного журналу в 1-4 - х класах здійснювати відповідно 

до наказу МОН України від 13.07.2021 № 813 “Про затвердження 

методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти” 
8. Вчителям-предметникам, класним керівникам 5-11 класів 

дотримуватися Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 03.06.2008 №496,  та наказом МОН України від 

21.08.2013р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти». Постійно та неухильно дотримуватись виконання вимог 

вищевказаних документів у своїй роботі. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                           Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено всіх вчителів на педагогічній раді  №1 

31.08.2022 року 
 
 


