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НАКАЗ 
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Про ведення класних журналів 

 

На виконання плану внутрішкільного контролю заступниками директора з НВР  Вознюк 

А.А., Дудчиком Л.С., Гусак Р.А. проведено перевірку стану ведення класних журналів     з метою 

виявлення правильності оформлення їх на кінець 2017-2018 навчального року, заповнення 

сторінок журналу вчителями,  своєчасність  і правильність виставлення оцінок за письмові роботи, 

передбачені навчальними програмами, виставлення оцінок у балах , вербальне оцінювання (1- 2 

класи), виконання практичної частини програм, культуру оформлення, охайність і правильність 

ведення записів. Окремо стояло завдання перевірити, як вчителі – предметники та класні керівники 

контролюють відвідування учнями навчальних занять, ведуть облік пропущених уроків.  

На основі перевірки отримано такі результати: 

Класні журнали початкових класів ведуться згідно Інструкції щодо заповнення класного журналу 

для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти 

і науки України від 08.04.2015 № 412 загальноосвітніх навчальних закладів, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917/ та Методичних рекомендацій, 

розроблених відповідно до окремих положень Інструкції. Згідно Інструкції щодо ведення журналів 

у 1-4 класах усі записи ведуться державною мовою, чітко й охайно, пастою синього кольору. 

Учитель Ковальчук Т. А. (4-А кл.) використовує коректор з метою виправлення неправильних 

записів. Назви предметів у змісті відповідають назвам у робочому навчальному плані. 

Графи розділу “Загальні відомості про учнів” заповнені повністю в кожному класі, 

відповідно до алфавітної книги  вказані номери особових справ учнів. На підставі документальних 

даних вчасно зроблені класними керівниками записи в зв’язку з прибуттям  або вибуттям учнів 

протягом  навчального року. 

У розділі “Облік відвідування” педагоги відмічають кількість уроків, пропущених кожним 

учнем, підбито кількість пропущених уроків за семестр і рік. У журналах  фіксують такі види 

контролю: поточний, тематичний, ведення зошитів. Кількість контрольних видів 

перевірки   відповідає вимогам навчальних програм. Обсяг домашніх завдань не перевищує 

вікових норм. У розділі “Облік досягнень у навчанні учнів” на лівій сторінці розгорнутої сторінки 

журналу вчителі ведуть щоденний облік  досягнень в навчанні.   Правильно зроблені  записи про 

зарахування або звільнення учнів від уроків фізичної культури. На кінець навчального року усі 

педагоги заповнили таблиці узагальнюючого характеру: «Зведений облік навчальних досягнень 

учнів», «Зведену таблицю руху учнів». 

Більшість вчителів 5-11 класів також виконують Вказівки до ведення класних журналів. 

Однак в результаті перевірки виявлені такі типові недоліки: 

-грубі виправлення оцінок та інших записів (Демчина О.С., Олексюк К.С., Герасимчук Л.О., 

Ковалець Н.В., Понедільник Р.М., Євсюк О.В., Неделюк А.М., Козел Ю.П., Михалевич А.Г, Кучук 

Н.П., Ковальчук Т.А.); 

-не записаний зміст окремих проведених або замінених уроків (Романова С.Ф., Олексюк К.С., 

Демчина О.С., Козуля М.С.,  Сухомлін О.Х., Михайлюк А.П.); 

-відсутні записи змісту домашніх завдань після на окремих уроках (Корнелюк Р.Л., 

Задорожня Н.І., Демчина О.С.); 

-відсутні записи про виконання програм методом ущільнення (Літвінчук М.В., Понедільник 

Р.М., Возняк О.А., Герасимчук Л.О., Горькава Н.О., Боса Т.А., Форсюк В.В., Демчина О.С.); 

mailto:NVK_11@ukr.net


-відсутні тематичні оцінки (оцінки за зошит, за усну контрольну роботу, усний переказ) в 

окремих учнів (Федорук О.П., Демчина О.С., Козуля М.С., Михайлюк А.П., Судова Е.П.)  

У класних журналах ведуться інструктажі з техніки безпеки на уроках і в позаурочний час, а 

також записується тематика бесід з попередження дитячого травматизму, зміст проведених 

інструктажів. Однак в класному журналі 10 А класу (Яковініч С.О.) відсутні підписи учнів на 

сторінках обліку і реєстрації вступних інструктажів, хоча діти, яким виповнилось 14 років, повинні 

там розписатися. 

 Виходячи із зазначеного вище  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.   Всім вчителям та класним керівникам, які згадувалися вище, постійно дотримуватися 

виконання Вказівок до ведення класних журналів і не допускати перелічених недоліків в 

подальшій роботі: 

      1)  усунути вищевказані недоліки та зробити відмітку про їх виправлення у  

           відповідній графі журналу; 

      2)  дотримуватись вимог до проведення тематичних перевірок знань учнів, виведення  

           підсумкових оцінок за тему, семестр, які позначені в навчальних програмах з предмета; 

      3)  дотримуватись вимог до проведення тематичних перевірок знань учнів, виведення  

           підсумкових оцінок за тему, семестр, які позначені в навчальних програмах з предмета. 

      4)  дотримуватись об`єктивності при виставленні оцінок за теми, семестр, дотримуватись  

           відповідності записів уроків календарному плануванню, 

      5)  при заміні уроків своєчасно робити необхідні записи на сторінках журналу (в графі  

           «Зміст домашнього завдання» записати «заміна» і поставити свій підпис); 

2.   Заступнику директора Дудчику Л.С. при складанні табеля заміни уроків керуватися виключно 

записами про заміну в класних журналах;  

3.   Контроль за виконанням даного наказу покладаю на Гусак Р.А.  

 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                    Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлені: 

_____________ _____________________                                                                                Р.А.Гусак  
           (дата)                                              (підпис) 

_____________  _____________________                                                                           Л.С.Дудчик 

            (дата)                                              (підпис) 

 


