
 
УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА МИРОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

«ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МИРОПІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ» 

РОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13033, смт. Миропіль, вул. Центральна,46, тел. (04146) 9-52-82,  e-mail mirscl@ukr.net 
 

 

НАКАЗ 

 14.05.2020 р.                                                                                              № 90-А 

 

Про заповнення класних журналів  

під час карантину 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 406 від 

16.03.2020 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-173 від 23.03.20  

«Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під 

час карантину», відеороз’яснення МОН щодо «фіксації» освітнього процесу та 

ведення класних журналів під час карантину, опублікованому на You tube-

каналі МОН 01 травня 2020 р.     
 

НАКАЗУЮ:  

1. Педагогічним працівникам закладу заповнити класні журнали з 

дотриманням протиепідеміологічних умов у період з 18 по 29 травня 

2020 р. згідно відповідного графіку та методичних рекомендацій. 

2. Затвердити графік відвідування педагогічними працівниками 

освітнього закладу з метою заповнення класних журналів (Додаток 1). 

3. Затвердити Методичні рекомендації щодо заповнення класних 

журналів за період дистанційного навчання в умовах карантину 

(Додаток 2). 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

НВР І. В. Яцкову. 
 

 

Директор ОНЗ               (підпис існує)                                   С. В. Власюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу від 14.05. 2020 р. № 90-А 

 

ГРАФІК  

ВІДВІДУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ З МЕТОЮ ЗАПОВНЕННЯ КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ ЗА 

ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 
 

№ Дата Вчителі 

1. 18.05 – 22.05 Початкових класів 

2.  18.05 Української мови та літератури і зарубіжної літератури 

3. 19.05 Математики; фізики; основ здоров’я (6-ті класи) 

4. 20.05 Англійської мови 

5. 21.05 Історії, біології, основ здоров’я 

5.  22.05 Математика, географія, хімія 

6. 25.05 Інформатики, фізкультури, хореографії 

7. 26.05 Української мови та літератури і зарубіжної літератури 

8. 27.05 Математики, англійської мови 

9 28.05 Історії, біології, трудового навчання 

10. 29.05 Фізики, географії, хімії 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до наказу від 14.05. 2020 р. № 90-А 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ                                                                  

ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КЛАСНИХ ЖУРНАЛІВ ЗА ПЕРІОД 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

Класні журнали заповнюються згідно з основними положеннями чинних 

інструкцій щодо ведення класних журналів, затвердженими Міністерством 

освіти і науки. Однак у зв’язку з проведенням уроків у дистанційному режимі 

потрібно внести  певні корективи. 

У рядку наступного уроку після дати 12.03 на правій сторінці розгортки 

журналу у графі «Зміст уроку» здійснити запис «Дистанційне навчання», не 

пропускаючи рядків, записати номер, дату та тему дистанційного уроку, який 

був проведений першим з 13.03.  

Нумерацію, дати та зміст уроків потрібно записувати відповідно до 

календарно-тематичного планування згідно з розкладом.  

У графі «Домашнє завдання» слід вказати форми проведення та 

використані ресурси (Таблиця 1). 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Дата Зміст уроку Домашнє завдання 

47 06/03 А. Конан Дойл – відомий автор 

детективних циклів. Особливості 

сюжету та композиції його оповідань. 

Ст.226 – 236 – 

читати, відп. на 

пит. 

48 13/03 Дистанційне навчання 

Проблематика оповідання «Пістрява 

стрічка» 

Самост. роб. з 

підручн, Youtube, 

завдання на сайті 

49. 20/03 Характеристика образів оповідання Завдання на сайті, 

відео (Youtube), 

вправа learningapps 

50 30/03 Контрольна робота за розділом 

«Літературний детектив» 

Онлайн-тестування 

на платформі 

classtime 

 



На лівій сторінці розгортки журналу без пропуску після 12.03 записуємо 

дату дистанційного уроку згідно розкладу та календарно-тематичного 

планування.  

Поточні оцінки виставляються у графах під датами за роботу учнів, що 

передбачала зворотній зв’язок від них до вчителя (на електронну пошту, viber, 

сесій онлайн-тестування тощо). 

Дата контрольної роботи на лівій сторінці проставляється згідно з датою та 

змістом уроку на правій сторінці. Але оцінки за контрольну роботу ставляться в 

окремій графі після дати її проведення з написом «Контрольна робота». 

Назва графи «Зошит» фіксується відповідно до методичних рекомендацій з 

предметів, але оцінки в ній не виставляються. 

Тематичні оцінки виставляються на підставі поточних оцінок та 

контрольних робіт відповідно до методичних рекомендацій з кожного 

предмета. 

Вчителі іноземної мови та інших предметів, які не мали змоги провести 

певні види робіт (аудіювання, говоріння тощо) прописують назву даної графи, 

але залишити її без оцінок. 

Учням, які не мали можливостей навчатися дистанційно з поважних 

причин, у графі «Тематична» виставляється «н/а», яка не враховується при 

виставленні семестрової оцінки. 

Оцінка за «ІІ семестр» виставляється на підставі тематичних оцінок. 

Учням, які не мали змоги навчатися дистанційно з поважних причин і за теми 

не атестовані, оцінки за «ІІ семестр» виставити на підставі тематичних оцінок 

до 12.03. 

Вчителям фізкультури та трудового навчання заповнити сторінки журналу 

згідно календарного плану та розкладу, наголошуючи на теоретичному 

вивченні матеріалу учнями. Оцінки виставити на підставі оцінок до 12.03. Якщо 

протягом дистанційного навчання оцінювалась самостійна робота учнів, 

виставити такі оцінки та враховувати при тематичному та семестровому 

оцінюванні. 



Оцінка «Річна» виставляється на підставі оцінок за «І семестр» та «ІІ 

семестр».  

У журналах 4-х та 9-х класів, які цьогоріч звільнені від ДПА, на сторінках 

відповідних предметів після графи «Річна» створити графу «ДПА» та 

заповнити її записами «зв.». (Табл. 2) 

Таблиця 2 

№ Прізвище, 

ім’я учня 
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1 Петренко 

Юрій 

8  11  10  10  10  11 зв.  

2 Іваненко 

Марія 

  8  9  9  9  10 зв.  

3 Василенко 

Олег 

10      10  10  11 зв.  

 

-//- Далі так само до кінця семестру. 

На сторінках обліку відвідування учнів після 12.03 до 29.05 зробити записи 

«дистанційне навчання» у рядку кожного учня, «н» не ставити, суму 

пропущених днів та уроків підбити, враховуючи відвідування до 12.03. 

Бесіди та інструктажі фіксуються з записами теми та дат фактичного 

проведення (можливо у даті вказувати часовий проміжок «з … по…», якщо 

бесіди проводилися індивідуально впродовж декількох днів). Також потрібно 

вказати форму зв’язку з учнями (онлайн-зустрічі Zoom, Teams, телефонний 

зв’язок тощо). 

Окремі особливості заповнення журналів з певних предметів потрібно 

узгоджувати з адміністрацією закладу. 
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