Рекомендації
щодо заповнення класних журналів
Відповідно до частин третьої та четвертої статті 10 Закону України ,,Про повну загальну
середню освіту», враховуючи автономію закладу освіти, питання організації освітнього процесу,
виконання освітньої програми та навчального плану є внутрішніми питаннями кожного закладу
загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завданням педагогічних працівників.
Оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, буде
здійснюватись після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень з
врахуванням положень нормативно-правових документів.

Відповідно до рекомендацій МОН України при заповненні класних журналів
просимо звернути увагу на:
− виставлення оцінок та зазначення тем здійснювати відповідно до безпосередньо
проведених навчальних занять у дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби;
− у класному журналі із зазначенням певної дати фіксувати лише навчальні заняття, що були
фактично проведені за безпосередньої участі здобувачів освіти;
− у класному журналі на відповідній сторінці навчального предмета зазначати тематику
навчального матеріалу, домашніх завдань, а також форми роботи: дистанційні онлайн-консультації,
відеоуроки, скайп-конференції, тестування тощо, якщо виконання освітніх програм здійснюється із
використанням технологій дистанційного навчання (за рішенням закладу освіти);
− оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час освітнього процесу із
використанням технологій дистанційного навчання здійснювати у зручний для вчителя спосіб, а в
подальшому оцінки занести до відповідних сторінок класного журналу. Якщо технічні можливості не
дозволяють провести оцінювання навчальних досягнень учнів дистанційно, варто відтермінувати
його проведення до завершення епідеміологічної ситуації.
− журнали можна буде заповнити після завершення карантину і за індивідуальним графіком
закладу освіти;
− дати та зміст уроків потрібно записувати у класні журнали відповідно до календарнотематичного планування згідно з розкладом;
− під час заповнення журналу можна використовувати нотатки й замітки із власних записів
та електронних журналів, які були зроблені вчителем у довільній формі під час карантину;
− на підставі поточних оцінок та контрольних робіт виставити тематичні оцінки;
−

семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного оцінювання;

−

річне оцінювання проводиться за результатами семестрових оцінок;

Також рекомендуємо звернути увагу на такі аспекти:
Записи у класних журналах вести чітко і акуратно.
Рекомендуємо записи в класних журналах зробити відповідно до розкладу
навчальних занять та календарно-тематичного планування.

Поточні досягнення учнів переносяться у журнал відповідно до нотаток учителя,
які були зроблені в процесі навчання із використанням технологій дистанційного навчання.

Оцінку за зошит за березень-травень 2020 р. з предметів, де їх перевірка
оплачується, рекомендуємо виставити на підставі робіт та поточних вправ, які учень виконував
та надсилав учителеві для перевірки й оцінювання.

Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах
дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення
дати їх проведення.

В 9 класах на сторінках навчальних предметів, з яких мала бути проведена ДПА,
після річної оцінки проставляється колонка ДПА та записи звільнений/звільнена. Аналогічний
запис робиться у відповідних документах про освіту.



На вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання не задається та відповідно не
фіксується у класному журналі.
Річна оцінка виставляється з урахуванням результатів оцінювання за І та ІІ семестри та
відображається в журналі.
З урахуванням специфіки навчальних предметів «Українська мова» і «Українська
література» звертаємо увагу, що види домашніх завдань і форми їх запису залежать від специфіки
організації навчання кожним учителем, наприклад: сформулювати три запитання за змістом
параграфа, виконати вправу №…; прочитати оповідання і скласти план до нього; дати письмову
відповідь на запитання «…»; переглянути відеоурок тощо.
Оцінки, які отримали учні за навчальні та контрольні роботи, а також за зошити і вірші,
виставити у відповідній колонці і на відповідній сторінці журналу. Кількість видів контролю повинна
відповідати мінімальній кількості видів контролю, про які йшлося у лисі МОН України від
01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у
закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».
Нагадуємо, що оцінки за перевірку мовної теми (тестові завдання, диктант), письмовий переказ
та твір, усний твір і читання вголос (для 8 – 9 класів) необхідно вважати поточними оцінками.
Контроль індивідуальних видів діяльності учнів (усного твору і читання вголос) треба здійснювати
шляхом накопичення оцінок за індивідуальні завдання.
Семестровий контроль чотирьох видів мовленнєвої діяльності з іноземних мов провести
згідно з графіком, який затверджений в закладі освіти та зробити відповідний запис у журналі:
«Контроль читання», «Контроль письма», «Контроль аудіювання», «Контроль усного мовлення»,
записати дату проведення роботи.
Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється у класний журнал наприкінці кожного
місяця у колонку без зазначення дати та з надписом «зошит». Звертаємо увагу на дотриманні цієї
вимоги в умовах дистанційного навчання, зумовленого карантинними обмеженнями,
оскільки перевірка письмових робіт з математики підлягає оплаті, що зазначено у п.37 «Інструкції
про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України від 15.04.1993 р. № 102, із змінами внесеними Наказом Міністерства освіти і
науки України від 17 лютого 1999 року № 41.
Під час виставлення тематичної оцінки результати перевірки робочих зошитів не
враховуються. Ця норма визначена листом МОН України від 14.06.2019 року №1/11-5966 «Щодо
методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої
освіти у 2019/2020 навчальному році». З огляду на те, що у період дистанційного навчання

опитування учнів з математики, перевірка засвоєння теоретичного матеріалу та виконання
практичних вправ здійснюються більшою мірою у письмовій формі, рекомендуємо врахувати оцінку
за ведення зошита під час виставлення семестрової оцінки. Оцінювання робочого зошита учня
формується із врахування оцінок за всі види письмових робіт, виконаних у зошиті, включає якість
виконаної роботи, її обсяг, правильність та повноту розв’язання.
При проведенні семестрового та річного оцінювання з математики (рівень стандарту) в 10
та 11 класах закладів загальної середньої освіти області рекомендуємо дотримуватись листа
Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016 року № 1/9-514 «Про особливості викладання
математики (рівень стандарту) в 10-11 класах загальноосвітніх навальних закладів». Семестрова
оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне семестрових оцінок з двох математичних
курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) за правилами округлення до цілого числа. Семестрова
оцінка з математики виставляється без дати до класного журналу на сторінку з алгебри і початків
аналізу в стовпчик з надписом «І семестр. Математика», «ІІ семестр. Математика» та на сторінку
зведеного обліку. Семестрова оцінка з математики може підлягати корегуванню. Коригована
семестрова оцінка з математики виводиться як середнє арифметичне скоригованих семестрових
оцінок з двох математичних курсів (алгебри і початків аналізу та геометрії) та здійснюється
округлення до цілого числа. Виставляється коригована семестрова оцінка з математики у
класному журналі на сторінці алгебри та початків аналізу без зазначення дати в колонку з
надписом скоригована поруч із колонкою І семестр. Математика або ІІ семестр. Математика.
Річна оцінка з математики виставляється на сторінку з алгебри і початків аналізу в стовпчик з
надписом «Річна. Математика». На сторінку зведеного обліку навчальних досягнень учнів річна
оцінка з математики виставляється у стовпчик «Математика».
Тематична оцінка з хімії виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу
теми (модуля) з урахуванням поточних оцінок, результатів виконання різних видів робіт (практичних,
самостійних, контрольних, творчих) та навчальної активності учнів протягом семестру, враховуючи
докарантинний час і карантин. Тематична оцінка виставляється в класному журналі в колонці з
написом «Тематична» без зазначення дати.
Обов’язковим є проведення однієї контрольної роботи в семестр. Якщо учень пропустив
контрольну чи практичну роботу і не оформив її, то оцінювання здійснюється на основі інших
оцінок. Відпрацювання пропущених учнем практичних і контрольних робіт необов’язкове.
Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з написом ІІ
семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.
Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка
виставляється без дати у колонку з написом Скоригована поруч із колонкою ІІ семестр. У разі, якщо
учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не ставиться.
Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з написом Річна без зазначення дати не
раніше, ніж через 3 дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
У зв’язку з переведенням освітнього процесу в умови дистанційного навчання, а також
враховуючи специфіку предмету «Фізична культура» рекомендуємо:
1.
Внести зміни у календарно-тематичне планування щодо зменшення обсягу
уроків, які виносились для підсумкового контролю на розвиток фізичних якостей учнів, на
користь уроків з розвитку фізичних якостей учнів, техніки виконання вправ, ознайомлення з
історією розвитку видів спорту тощо.
2.
Відведені уроки для підсумкового контролю на розвиток фізичних якостей учнів
під час дистанційного навчання, замінити на оцінювання теоретико-методичних знань у формі
тестових завдань, тим самим здійснити тематичне оцінювання за вже вивчені модулі
(спортивні ігри) та які передбачені до вивчення календарно-тематичним плануванням (легка
атлетика). У графі «Зміст уроку» записуємо: «Оцінювання теоретико-методичних знань у
формі тестових завдань» з подальшим виставленням оцінок у журнал.

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ мають бути спрямовані на
підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту.
У графі «Завдання додому» стисло записати його зміст і дозування навантаження із
врахуванням віку та статі школяра.
До прикладу:
Виконати: комплекс загально-розвивальних вправ для постави; присідання на двох ногах: хл.
2х15р; дівч. 2х10р.; піднімання тулуба в сід: хл.45 сек.
дівч. 30 сек.; вправи на розвиток координації рухів тощо;
Закріпити: техніку виконання стрибка в довжину з місця; техніку ведення м’яча різними
способами тощо.
Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної медичної групи з фізичної культури,
при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар.
(зараховано).
У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури при
виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений
(а).
Ведення класного журналу здійснюється учителем який несе особисту відповідальність
стан та достовірність записів.

