


На виконання Закону України «Про освіту», «Інструкції з 
ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів ПТНЗ», 
затвердженої наказом МОН України від  26 січня 2018 року № 
59, ведення ділової документації та здійснення контролю за 
об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
освіти з метою активізації освітнього процесу ВПУ № 17, 
відповідно до плану роботи заступника директора з навчальної 
роботи та на виконання наказу ВПУ № 17 «Про підготовку до 
серпневої педагогічної ради» від 10.06.2020 № 252, 27 червня 
2020 року було проведено суцільне вивчення стану питання 
щодо виконання єдиних вимог в оформленні журналів обліку 
теоретичного навчання за 2019-2020 н.р. та об’єктивності 
оцінювання здобувачів освіти ВПУ № 17 в 38 навчальних групах. 

 



Результати проведеного контролю : 
- в усіх 38-ти журналах обліку теоретичного навчання за 2019-2020 н.р. 

розподіл сторінок за навчальними предметами відповідає робочим 

навчальним планам в кожній групі; 

- записи  ведуться виключно державною мовою, чорнилом синього 

кольору; 

- дотримані всі вимоги щодо заповнення розділів у журналі класними 

керівниками; 

- викладачі вчасно записують дату проведення, тему уроку і домашнє 

завдання, виставляють поточні, підсумкові, семестрові, річні оцінки; оцінки 

за письмові, практичні, лабораторні роботи, контрольні роботи; ведуть 

тематичний облік навчальних досягнень здобувачів освіти, відповідно до 

наказу МОН України від 03.06.2008 р. № 496; 

- оцінки за ведення зошитів з української мови та літератури, зарубіжної 

літератури, математики, іноземної мови виставляються щомісяця; 

- оцінювання в основному відповідає «Загальним критеріям оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти у системі загальної середньої 

освіти». 



Зразковий стан ведення журналів обліку теоретичного 

навчання класними керівниками навчальних груп:  

М 18-8/9 - Орлик А.Г.;  
НП 18-2/9 – Вишнівецька А.М.;  
НП 18-35/9 – Бахтіаров С.В.,  
НП17-38/9 – Галаницька О.О.,      
К18-21/9 - Голуб Т.І.;          
НП 18-27/9 - Грабар А.О;   
Е 18-3/9 – Макаренко М.О.,  
 К19-17/МС - Грунтковська Ю.В.;  
К19-40/9- Лимар Т.О.;   
НП18-37/9 - Чорна Ю.С;  
НП17-30/9,  Шуть О.Е.;  
К17-12/9 – Угріна Ю.В.;  
НП 19-28/9 – Лук’яненко В.П;  
НП19-9/9 – Черниш М.Д.;  
Е18-25/9 - Єфименко О.О. 



Відповідальне  ставленням до посадових 

обов’язків щодо ведення форми № 2:  

Верещак І.М., Лимар Т.О., Мотуз А.В. Грабар А.О., 
Грунтковська Ю.В., Шуть О.Е., Орлик А.Г.,                      
Угріна Ю.В., Сагайдак О.М., Калина Н.В.,                     
Щербина В.А., Столярова А.В., Чуприна Л.І., 
Вабілева Т.М., Лук’яненко В.П., Макашова І.А., 
Чуприна Л.І., Столярова А.В., Галаницька О.О., 
Єфименко О.О., Черниш М.Д., Додух А.В.,            
Калманов М.Й., П’ятковська О.С., Козич М.М. 

 



Зауваження по заповненню в журналі обліку теоретичного 
навчання форми № 2 «Навчальні предмети» мають наступні 
викладачі: 
        - викладач Зайко А.В.    - в групах:  Е18-11/МС; М19-5/9 ,     
                                                                          Е19-7/9 , Е19-26/9      
        - викладач Лисяк О.М.  - в групі Е18-11/МС  
        - викладач Сагайдак О.М.  - в групі Е19-39/11  
        - викладач Поляков О.Д.  - в групі Е19-18/9  
         - викладач Вишнівецька А.М. - в групах: М18-8/9 , М17-10/9      
                                                                                      С17-19/9  
         - викладачі  Прудіус М.І., Филипенко Л.В., Чорна Ю.С., 
Нікітенко Л.О., Бершадська Г.П.,  виправлення коректором чи 
використання  чорнил різного кольору в усіх журналах обліку 
теоретичного навчання. 

 


