
ІНСТРУКЦІЯ 

щодо заповнення класних журналів  

після початку призупинення освітнього процесу  

на період карантину 

1. На правій сторінці класного журналу у графі «Зміст уроку» можна 

здійснити запис «Дистанційне навчання», або  «Навчання з 

використанням дистанційних технологій», або «Освітній процес з 

використанням дистанційних технологій навчання», 

2. У наступних рядках цієї графи записати усі теми уроків предмета 

відповідно до календарно-тематичного планування, можна вносити 

корекцію у зв’язку із дистанційним навчанням 

3. У графі «№ з/п» вказати нумерацію уроків згідно планування 

(продовження нумерації);  

4. У графі «Дата» – записувати дату проведення уроку відповідно до 

календарно-тематичного планування; 

5. У графі «Домашнє завдання» зазначити форми роботи: дистанційні 

онлайн-консультації, відеоуроки, скайп-конференції, тестування тощо, 

також можна зазначити онлайн ресурси, з допомогою яких вчитель 

проводив заняття і записати домашнє завдання 

 

Зразок (права сторінка) 

№ 

з/п 

Дата Зміст уроку Домашнє завдання 

26 11/03 Алгоритми з повтореннями 
Вивчити §37, виконати 

завдання 21, с. 48 

  
Навчання з використанням дистанційних 

технологій, або Дистанційне навчання 

 

27 12/03 Алгоритми з розгалуженнями 

Дистанційна он-лайн 

консультація 

Вивчити §38, виконати 

завдання 5, с. 52 

28 18/03 
Практична робота 3. Складання та виконання 

алгоритмів. 

Скайп-конфереція 

Завершити алгоритм. 
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1 Гак І.  6 6 7    н/а      6 6 

2 Рак О.  11 10 11  10  11 11 10  12 10 11 11 

… .….                

18 Упс Л.  5 6   7  7 8 8  7  7 7 

 

6. На лівій сторінці класного журналу після початку призупинення 

освітнього процесу в ліцеї у «Облік навчальних досягнень учнів» у 

клітинках для оцінок можна виставляти як поточні, так і оцінки за 

контрольні види виконання різних робіт (задач, вправ, практичні, 

лабораторні роботи, усне висловлювання, онлайн-тестування, проекти, 

фотозвіти, відеозвіти, скриншоти конспектів, презентації, есе; групові 

чи індивідуальні перевірочні роботи, з використанням Google Forms, 

інші інтерактивні завдання (на платформах: «IТ книга», «На урок», 

«Всеосвіта» (на розсуд учителя, враховуючи специфіку предмета та 

використовуючи будь-які можливі дистанційні платформи: Viber, 

Google Classrоom, Zoom, Skype, Telegram та інші); 

7.  Дати проведення уроків проставляємо, але вчитель може ставити 

оцінки і в колонки без дат із зазначенням видів робіт, за які ставиться 

оцінка; 

8. Оцінки «Зошит» виставляємо з тих предметів, з яких оплачується 

перевірка зошитів, за результатами виконання робіт отриманих через 

вайбер чи інші джерела; 

9. Оцінка за «II семестр» виставляється на основі Тематичних оцінок з 

урахуванням методичних рекомендацій з кожного предмета (листи 

Міністерства освіти і науки України № 1/11-5966 від 01.07.2019 

«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних 

предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році» та від 05.08.2019 № 1/9-498) та вимог до 

оцінювання навчальних досягнень учнів (Критерії оцінювання 

https://www.schoollife.org.ua/lyst-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny-1-11-5966-vid-01-07-2019-shhodo-metodychnyh-rekomendatsij-pro-vykladannya-navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2019-2020-navchalnomu-r/
https://www.schoollife.org.ua/lyst-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny-1-11-5966-vid-01-07-2019-shhodo-metodychnyh-rekomendatsij-pro-vykladannya-navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2019-2020-navchalnomu-r/
https://www.schoollife.org.ua/lyst-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny-1-11-5966-vid-01-07-2019-shhodo-metodychnyh-rekomendatsij-pro-vykladannya-navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2019-2020-navchalnomu-r/
https://www.schoollife.org.ua/lyst-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny-1-11-5966-vid-01-07-2019-shhodo-metodychnyh-rekomendatsij-pro-vykladannya-navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2019-2020-navchalnomu-r/
https://www.schoollife.org.ua/lyst-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny-1-11-5966-vid-01-07-2019-shhodo-metodychnyh-rekomendatsij-pro-vykladannya-navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2019-2020-navchalnomu-r/
http://zosh12.kupyansk.info/files/docs/2019/15032_Metodichni_rekomendatcii_shchodo_organizatcii_inkl.pdf


навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої 

освіти -наказ МОНМС від 13.04.2011 р. № 329; Оцінювання учнів 1 

класу - листи МОНУ від 18.05.2018 р. №2.2-1250 та від 21.05.2018 р. 

№2.2-1255; Види оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, 

тематичне, семестрове, річне оцінювання та ДПА - наказ МОН №371 

від 05.05.2008 р.; Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів початкової школи - наказ Міністерства 

освіти і науки 21.08.2013 № 1222 із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки № 1009 від 19.08.2016). 

10. Річна оцінка виставляється на підставі оцінок за «І семестр» та «II 

семестр» (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008р. 

№496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 

5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказ 

Міністерства ревіти і науки України від 08.04.2015р. №412 «Про 

затвердження Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказ MOН України від 

09.01.2020 року № 21 «Про внесення змін до наказу МОН України від 

07.12.2018 року № 1367 «Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо заповнення класного журналу учнів першого класу Нової 

української школи»); 

11. Оцінки за ДПА в 4-х та 9-х класах не виставляються, а робиться запис 

«звільнений (а)» (наказ МОН України від 30.03.2020р. №463 «Про 

звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої 

освіти, у 2019/2020 навчальному році») оцінки за ДПА в 11-х класах 

виставляться як звично; 

12. Якщо вчитель іноземної чи української мови, зарубіжної чи української 

літератур не мав можливості оцінити: усний твір, говоріння, 

аудіювання читання вголос, напам’ять та інші форми робіт учнів, що 

вимагають безпосереднього спілкування вчителя і учня, виставляє 

оцінки за «ІІ семестр» без зазначених вище робіт; 

13.  Учням, які не виходили на зв'язок упродовж карантину з обְ’єктивних 

причин, «н» не виставляти, оцінка за «II семестр» виставляється на 

підставі Тематичних, яка вираховується з поточних, отриманих у ІІ 

семестрі до призупинення освітнього процесу.  

14. Якщо ж у II семестрі учень не отримав жодної оцінки, то у графі «II 

семестр» проставляти «н/а», а Річна виставляється на підставі оцінки за 

«І семестр»; 

15. Оцінити предмети, проведення контрольних робіт у яких не 

передбачено (з фізичної культури, трудового навчання, музичного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
http://zosh12.kupyansk.info/files/docs/2019/14159_Metodichni_rekomendatcii_shchodo_formuvalnogo_otci.pdf
http://zosh12.kupyansk.info/files/docs/2019/14159_Metodichni_rekomendatcii_shchodo_formuvalnogo_otci.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0371290-08
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0371290-08


мистецтва, образотворчого мистецтва, мистецтва), за результатами І 

семестру та з урахуванням оцінок отриманих до призупинення 

освітнього процесу. Якщо учні під час карантину виконували завдання 

з таких предметів, то відповідні результати також слід враховувати; 

16. Військово-польові збори для учнів 11-го класу, проведені відповідно до 

рішення педагогічної ради ліцею з використанням дистанційних 

технологій, облікувати в журналі 6-8 травням; при виставленні 

семестрового оцінювання за II семестр із предмета «Захист Вітчизни» 

враховувати тематичні оцінювання навчальних досягнень учнів з тем 

військово-польових зборів, поточні оцінки до призупинення освітнього 

процесу та тематичні оцінювання під час дистанційного навчання; 

17. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2-х класів Нової української 

школи здійснюється вербально; завершальне підсумкове оцінювання у 

1-2-х класах НУШ здійснюється шляхом заповнення свідоцтва 

досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та 

спостережень (накази МОН від 20 серпня 2018 року № 924 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» та від 27 

серпня 2019 року № 1154 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого 

класу»); 

18. Оцінка за II семестр у 3-4-х класах виставляється з урахуванням 

результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних 

видів діяльності. Якщо з навчального предмета не передбачено 

тематичних підсумкових робіт підсумкова оцінка може виставлятися за 

результатами поточного оцінювання; 

19. Навчальні досягнення дитини можуть бути доступні лише для її батьків 

чи законних представників (лист MOН України №1/9-173 від 

23.03.2020 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину»). 

 

Погоджено на онлайн-засіданні педагогічної ради ліцею, протокол №9 

від 21.05.2020 року. 

Голова педагогічної ради                                               О.Сова 

Секретар педради                                                            Т. Паньків  

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/61761/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65481/

