
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 2/2-14-2401-16 від 11 листопада 2016 року 

Органам управління освітою обласних, 

Київської міської державних адміністрацій, 

Інститутам післядипломної педагогічної освіти, 

Загальноосвітнім навчальним закладам 

Щодо факту перевірки зошитів вчителем початкових класів 
Надсилаємо для інформування та використання в роботі лист до Державної аудиторської 

служби України, щодо факту перевірки зошитів вчителем початкових класів. 

Просимо довести зазначену інформацію до відома керівників навчальних закладів. 

Директор департаменту       Ю. Г. Кононенко 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

№ 1/12-5366 від 10 листопада 2016 року 

Голові Державної аудиторської служби України 

Гавриловій Л. B. 

Щодо перевірки зошитів 
Шановна Лідіє Володимирівно! 

У зв’язку з тим, що наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Пpo 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222» внесені 

зміни щодо орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи, яким скасовано фіксацію результатів оцінювання ведення зошитів y 

окремій колонці Класного журналу, повідомляємо наступне. 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження 

вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і 

форми власності - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. 

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального 

тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому 

співвідношенні до тарифної ставки: класне керівництво - 20-25 відсотків, перевірка зошитів - 

10-20 відсотків тощо. 

Одночасно інформуємо, що наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 

102 «Пpo затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. зa № 56, 

встановлено, що вчителям I-IV класів загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл-

інтернатів усіх типів і найменувань за перевірку зошитів учнів провадиться додаткова оплата 

в розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати. Ця доплата провадиться основному вчителю 

незалежно від навантаження. Отже, факт перевірки зошитів вчителем підтверджується 

виставлянням поточних оцінок у зошитах, а не у окремій колонці Класного журналу. 

Просимо врахувати зазначені зміни у найкоротший термін та повідомити структурні 

підрозділи, які підпорядковані Державній аудиторській службі України, а також 

Міністерство освіти і науки України. 

З повагою, Міністр       Л. М. Гриневич 
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