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1.  Загальні положення 
  

Положення про ведення журналів обліку роботи академічної групи та 

викладачів, обліку педагогічної практики, обліку роботи академічної групи 

(надалі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу  освіту», «Про фахову передвищу освіту», Інструкції з ведення 

класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженої наказом МОН України від 03.06.2008 №496, листа МОН України 

від 23.03.2020 року №1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину», Статуту Коледжу, Положення 

про організацію освітнього процесу в Комунальному навчальному закладі 

фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий 

коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради», Положення про критерії та 

порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у Комунальному 

навчальному закладі фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський 

педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» від 

28.08.2020 року, Положення про педагогічну практику у Комунальному 

навчальному закладі «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж 

ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради», Правил призначення і виплати 

стипендій студентам Комунального навчального закладу фахової передвищої 

освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж                        

ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» (зі змінами) від 22.05.2020 року.  

Цим Положенням визначається порядок ведення навчальних  журналів, 

журналів педагогічної практики  та оцінювання навчальних досягнень студентів 

коледжу. 

  

2. Порядок ведення  журналу обліку роботи  

академічної групи та викладачів 

2.1.Загальні вимоги до ведення навчального журналу 
  

Журнал обліку роботи академічної групи та викладачів (надалі – журнал) – 

це обов’язковий нормативно-фінансовий документ Комунального навчального 

закладу фахової передвищої освіти «Корсунь-Шевченківський педагогічний 

фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» (надалі – коледж), 

в якому фіксуються облік навчальної роботи академічної групи спеціальності 

013 Початкова освіта або 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології): тематика і кількість проведених навчальних   занять (уроків),  

результати навчальних досягнень студентів, відвідування ними занять, стан 

виконання навчальних програм тощо. 

Викладачі зобов’язані дотримуватися правил ведення журналу згідно з  

даним Положенням.   

Журнал обліку  роботи академічної групи та викладачів оформлюється для 

кожної групи на один навчальний рік. 

Наявність журналу на занятті обов’язкова. У позанавчальний час журнал 

зберігається в навчальній частині (на відділенні). 

Записи в журналі ведуться державною (українською) мовою. З іноземних 

мов частково допускається запис змісту заняття та домашні завдання мовою 
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вивчення дисципліни. Записи проводяться пастою синього кольору, чітко й 

охайно.  

На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі 

помилкового або неправильного запису виправлення погоджуються із 

заступником директора з навчальної роботи і скріплюються печаткою. 

Розподіл сторінок в журналі між навчальними дисциплінами здійснює 

завідувач відділення відповідно до навчального плану з урахуванням  поділу 

групи на підгрупи при вивченні окремих навчальних предметів та дисциплін. 

Якщо дисципліна (предмет) вивчається впродовж двох чи більше семестрів, 

записи по кожному семестру необхідно робити із зазначенням загальної 

кількості годин, виділених на вивчення цієї навчальної дисципліни в даному 

семестрі. 

Список студентів подається в алфавітному порядку. Включення прізвищ 

студентів у списки журналу, а також виключення проводиться навчальною 

частиною або завідувачами відділень  тільки після відповідного наказу 

директора із зазначенням проти прізвища студента номера і дати наказу. 

Перевірка наявності студентів проводиться особисто викладачем перед 

початком заняття (уроку) за списком. Відсутність студента на занятті 

позначається (нб). 

На лівій сторінці журналу вказується назва навчальної дисципліни 

(предмета) і кількість годин на семестр, на правій – прізвище та ініціали 

викладача. 

Журнал має розділи: 

 «Інструкція з ведення журналу обліку академічної групи та викладачів»;  

 «Зміст»; 

 «Облік проведення занять, їх відвідування та успішності студентів»; 

  «Виконання курсових робіт (проєктів), лабораторно-практичних та 

графічних робіт»; 

 «Зведена відомість обліку успішності студентів та відвідування занять»; 

 «Короткі відомості про студента»; 

 «Таблиця відповідності результатів контролю знань студентів із 

загальноосвітніх предметів за різними шкалами і критерії оцінювання»; 

 «Таблиця відповідності результатів контролю знань студентів, рівень 

знань яких оцінюється за 4-бальною шкалою та у системі ЄКТС»; 

  «Зауваження до ведення журналу». 

На титульній сторінці журналу вказується повна назва навчального 

закладу, номер групи, відділення, курс (рік) навчання, спеціальність, 

навчальний рік. 

Ведення журналу здійснюється викладачами коледжу та керівниками 

академічних груп. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан 

та достовірність записів. 

Керівник академічної групи заповнює: 

1.Сторінку «Зміст», де записує назву навчальної дисципліни, відповідно до 

навчального плану, кількість годин, відведених на вивчення предмету, ставить 

номер сторінки, на якій починається предмет, записує прізвище, ім’я, по 

батькові викладача. 

2.Сторінку «Короткі відомості про студента» керівник академгрупи 

заповнює впродовж перших 10 днів навчального року, де в алфавітному 
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порядку записує ПІБ  студентів групи, дати народження, стать,  адреси та 

прізвища батьків.  

3.Сторінку «Зведена відомість обліку успішності студентів та відвідування 

занять», де вказують ПІБ студентів, результати успішності, кількість пропусків 

за семестр.  

На сторінці журналу ліворуч дата проведення занять записується дробом 

(арабськими числами), чисельник якого буде датою, а знаменник – місяцем 

поточного року. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та 

контролю роблять у формі називного відмінку: «зошит», «І семестр». 

Оцінки за усні та письмові відповіді виставляються на сторінці журналу 

ліворуч в колонку за те число, коли проводилася робота. Оцінки  за письмові 

роботи виставляються в журнал протягом 3-х календарних днів з дати 

проведення. 

Важливим інструментом діагностики якості навчальної діяльності студента 

для своєчасної корекції та застосування ефективних методів та засобів навчання 

є атестація (проміжна – в середині семестру та підсумкова – в кінці семестру). 

Такий контроль проводиться у термін: до 10 листопада (І-й семестр), до 15 

березня (ІІ-й семестр) поточного року. Оцінка виставляється на основі 

виконання усіх видів робіт (лабораторних, практичних, самостійних та інших 

видів робіт, передбачених навчальною програмою) у колонку без зазначення 

дати з написом «Атестація». Якщо студент був відсутній в атестаційний 

період, то у колонку з написом «Атестація» ставиться н/а (не атестовано). 

Після закінчення кожного семестру з усіх дисциплін, що вивчалися в 

семестрі, виводяться семестрові оцінки успішності студентів незалежно від 

того, виносяться дисципліни на екзамен чи ні. Якщо є залік, то він 

виставляється – зараховано/не зараховано. 

Семестрові оцінки виставляються після запису останнього заняття з даної 

дисципліни в семестрі в такому порядку: атестація, залік,  (якщо передбачено 

навчальним планом), семестр, перездача. Пропуски між клітинами і рядками 

не допускаються. Якщо є залік, то в двох клітинках пишеться «зараховано»/ «не 

зараховно», якщо передбачено диференційнований залік – ставиться оцінка. Не 

допускається виділення підсумкових оцінок (рискою, іншим кольором тощо). 

Семестрова оцінка виставляється при наявності не менше 3-х оцінок 

поточного контролю.  

Дата проведення заняття записується на лівій сторінці журналу дробом, 

чисельник якого буде датою, а знаменник – місяцем проведення заняття. Ця 

дата повинна відповідати даті зяняття зазначеної на правій стороні. Якщо на 

певну дату, впродовж навчального року,  припадає святковий або неробочий 

день, то в графі «Число/місяць» лівої сторони журналу пишеться «сам». 

Відповідно і в другій колонці правої сторони журналу пишеться «сам». 
№

№ п/п  ПІБ 

студента 

 

 

     01 

09 са
м

 
са

м
 

 

 

05 

10 

 

 

24 

11 

 

 

06 

12 А
т
ес

т
а
ц

ія
 

З
а
л

ік
 

 С
ем

ес
т
р

  

П
ер

ез
д
а
ч

а
  

1.   Артюх О. нб 5 3 нб  4 зарах 4  

2. Болуєва Р. 3  4  нб 4 зарах 4  

3. Іванов М. 4 5 5 4 4 4 зарах 4  

4. Петров О.  3 5 2 3 3 зарах 3  

5. Шафран К. нб нб нб нб нб н/а не 2  
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зарах 

На сторінці журналу праворуч викладач виконує такі записи: 

перша колонка – зазначається номер заняття; 

друга колонка – записується дата проведення заняття (06.09), яка 

фіксується відповідно до розкладу занять та співпадає з датою, зазначеною 

ліворуч угорі; 

третя колонка – зазначається кількість годин згідно з робочою програмою 

у навчальних годинах (зазвичай 2). Якщо тема включає години самостійної 

роботи, то через скісну риску фікусується кількість годин самостійного 

опрацювання (2/2 сам). Кожен  семестр нумерація кількості годин 

оновлюється; 

четверта колонка – записується зміст заняття відповідно до робочої 

програми. Перед записом теми вказується вид навчального заняття: семінарське 

заняття, практичне заняття, лабораторна робота;  

п’ята колонка – стисло записується зміст домашнього завдання з 

посиланням на літературу за робочою програмою (сторінки (параграфи) 

підручника, номери завдань, вправ тощо); 

шоста колонка – підпис викладача. У випадку відсутності викладача, 

педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «Підпис» записує прізвище,  

ініціали та засвідчує запис власним підписом. 
№ 

заняття 

 

Дата 

проведен

н я 

 

Кількість 

навчальни

х годин 

Зміст  заняття Що задано 

(назва підручн, 

параграф, стор) 

 

Підпис 

викла дача 

1 01.09 2/2сам Тема лекції з робочої 

програми 

Л - 1, с. 2 - 5 підпис 

2 сам 2 Семінарське заняття№1. 

Тема семінарського  заняття з 

робочої програми 

Л - 1, с. 2 - 5 підпис 

3 05.10 2/1сам Практичне заняття № 1. Тема 

практичного заняття 

з робочої програми 

Л - 5, с. 2 - 5 

Впр. 3, 4. 

підпис 

4 24.11 2 Лабораторна робота № 1. Тема 

лабораторної роботи 

з робочої програми. 

Л - 2, с. 3 – 8 

Завд. 1,2. 

підпис 

У    кінці кожного семестру на сторінці журналу ліворуч «Обліку 

проведення занять, їх відвідування та успішності студентів» викладачі 

виставляють семестрові оцінки навчальних досягнень студентів, а також 

роблять запис (на правій стороні) про виконання навчальних планів і програм 

відповідно до зразка: 

За навчальним планом ______ год. 

Аудиторних ______ год 

Самостійного опрацювання _____ год 

Програму семестру виконано 

Викладач ____ підпис 

На спеціально виділених сторінках журналу «Виконання курсових робіт 

(проєктів), лабораторно-практичних та графічних робіт» викладачами 

проводиться облік виконання студентами встановлених робочими навчальними 

планами і робочими програмами лабораторних і практичних робіт. 
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На правій стороні цих сторінок ведеться запис змісту робіт із зазначенням 

дати видачі завдання і його фактичного виконання; на лівій – облік виконання 

цих робіт студентами, причому відповідна клітка проти прізвища студентів 

може ділитися навпіл по діагоналі. У разі одержання студентом незадовільної 

оцінки з практичної чи лабораторної роботи в клітинку з відповідної дати через 

дріб у чисельнику виставляється незадовільна оцінка –2/, яка підлягає 

обов’язковому перескладанню (через дріб) на вищий бал. 
№

№ п/п  

ПІБ 

студента 

Практичні (лабораторні) роботи 

     01 

09 

18 

09 

09 

05 

10 
24 

11 
06 

12 

П
ід

су
м

к
о

в
а

  

З
а
л

ік
 

С
ем

ес
т
р

  

П
ер

ез
д
а
ч

а
  

1.   Артюх О. 4 5 3 нб  4 зарах 4  

2. Болуєва Р. 3 2/ 2/  нб 3 зарах 3  

3. Іванов М. 4 5 5 4 4 4 зарах 4  

4. Петров О. 3 3 5 2 3 3 зарах 3  

5. Шафран К. нб/ нб/ нб/ нб/ нб/ н/а не зарах 2  

6. Штепа І. нб нб нб/ нб/ нб/ н/а не зарах 2  

Студент, який впродовж семестру був неатестованиий і не перездав 

навчальний матеріал вважається неатестованим з даної дисципліни (предмета), 

в графу «Семестр» напроти його прізвища ставиться оцінка –2 (незадовільно). 

Студент, який має 50% і більше пропусків занять впродовж семестру і не 

перездав пропущений навчальний матеріал вважається неатестованим з даної 

дисципліни (предмета), в графу «Семестр» напроти його прізвища ставиться 

оцінка  – 2 (незадовільно). 

При наявності у студента незадовільних оцінок в журналі біля графи 

«Атестація» чи «Семестр» залишають окрему графу «Перездача».  
№

№ п/п  

ПІБ 

студента 

 

 

01 

09 

 

05 

10 

 А
т
ес

т
а

ц
ія

  
са

м
 А

т
ес

т
а
ц

ія
 

  
П

ер
ез

д
а
ч

а
  

 

04 

11 

 

 

06 

11 

 

 

24 

11 

 

 

26 

11 

 

06 

12 

А
т
ес

т
а
ц

ія
 

П
ер

ез
д
а
ч

а
  

С
ем

ес
т
р

  

П
ер

ез
д
а
ч

а
  

1.   Артюх О. 2 2 2   нб  4 5  5  3  

2. Болуєва Р. 3 4 4    нб 4 5    4  

3. Іванов М. 4  5 5 4 4 4 4    4  

4. Петров О.   3   2 3 3 4    3  

5. Шафран К. нб нб н/а 3 нб нб  3  3  3  

6. Штепа І. нб нб н/а   нб нб нб нб нб н/а  2 3 

Облік консультацій проводиться у спеціально створених журналах згідно з 

графіком та наказом директора коледжу.  

В розділі «Зведена відомість обліку успішності студентів та відвідування 

занять» керівником академічної групи проставляються оцінки, отримані 

студентами під час семестрового контролю. 

Виправлення в журналі допускаються шляхом акуратного закреслення, але 

не забілювання. Поруч акуратно пишуть: «запис помилковий» і ставлять підпис. 

У разі помилки при виставленні оцінок треба закреслити неправильну оцінку і в 

сусідній клітці поставити правильну. Якщо помилка робиться в підсумкових 

оцінках або відмітках за контрольну роботу, відмітка виправляється так само, 

як і поточні, при цьому внизу сторінки обов'язково робиться запис: Петров І.І. – 

4 (добре) (підпис). 
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Викладач зобов’язаний: перевіряти явку студентів на заняття шляхом 

переклички студентів  перед початком заняття, відзначати відсутніх студентів; 

систематично перевіряти і оцінювати знання студентів; стежити за 

накопиченням оцінок; своєчасно записувати зміст проведеного заняття та 

домашнього завдання; проводити роботу з невстигаючими студентами по 

виправленню незадовільних оцінок; дотримуватися правил ведення журналу; 

після закінчення заняття здавати журнал до навчальної частини. 

Включення прізвищ студентів в списки журналу, а також виключення 

прізвищ студентів зі списків журналів проводиться завідувачами відділень 

тільки після відповідного наказу директора із зазначенням проти прізвища 

студента номера і дати наказу. Приклад запису в журналі: «Вибув (наказ № 32-у 

від 14.03.2021 р.)». 

Завідувач відділення систематично перевіряє журнали академічних груп, 

закріплених за відділенням, контролює відвідування занять студентами та 

аналізує успішність та якість навчання. 

В кінці журналу знаходяться сторінки для зауважень перевіряючих, де 

вказуються: дата перевірки, прізвище, ініціали, посада перевіряючого, текст 

зауваження та підпис. Викладач повинен виправити помилки та проставити 

підпис про виконання. 

Предметом контролю з боку адміністрації при перевірці журналів                   можуть 

бути наступні аспекти:  

своєчасність і правильність внесення записів у журнал;   

об’єктивність виставлення поточних і підсумкових оцінок;  

система перевірки і оцінки знань, регулярність опитування, різноманітність 

форм перевірки знань, накопичення оцінок;  

виконання норм контрольних, самостійних, лабораторних та практичних 

робіт;  

дозування домашніх завдань;  

виконання програми (відповідність навчальному плану, тематичному 

плануванню);  

підготовка до підсумкової атестації, організація повторення матеріалу; 

організація роботи з різними категоріями студентів, профілактика 

неуспішності в навчанні;  

відвідуваність занять студентами та інше. 

Керівник академічної групи несе відповідальність за стан журналу 

закріпленої за ним  навчальної групи, аналізує успішність студентів, 

відвідування ними навчальних занять. 

Викладачі несуть відповідальність за виставлені оцінки, за допущені 

виправлення, за своєчасне заповнення журналу та виставляння поточних 

оцінок, результатів атестації. 

Категорично забороняється виносити журнал додому, видавати на руки 

студентам; проставляти в журналі які-небудь позначення, крім встановлених, 

ставити знаки (наприклад, крапки), позначки зі знаком «мінус» або «плюс», 

подвійні   оцінки (4/5), виконувати записи занять наперед, робити записи 

олівцем. 

Невиконання Положення про ведення журналів може бути підставою для 

накладення адміністративного стягнення на викладача і особу, відповідальну за 

здійснення контролю за його веденням. 
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2.2. Вимоги до виставлення оцінок із предметів загальноосвітньої 

підготовки студентів 
Оцінювання навчальних досягнень студентів із  предметів 

загальноосвітньої підготовки здійснюється за 12-бальною шкалою і його 

результати позначаються цифрами відповідно 1–12. Критерії оцінювання 

навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке 

співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки 

в балах. 

Поточна оцінка виставляється до журналу в ліву колонку з написом, що 

засвідчує  дату проведення, коли здійснювалося оцінювання студента. Один 

раз на місяць викладачі української мови та літератури, зарубіжної літератури, 

іноземної мови та математики виставляють оцінку за ведення зошита. Оцінку 

виставляють у графу без дати з написом «Зошит». 

Тематична оцінка виставляється до журналу в колонку з написом 

«Тематична» без дати. При виставлення тематичної оцінки враховуються всі 

види навчальної діяльності, які підлягали оцінюванню протягом вивчення 

теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації не передбачається. 

Оцінки «н/а, 1, 2, 3» вважаються незадовільними та підлягають коригуванню. 
№

№ п/п  

ПІБ 

студента 

 

 
 

01 

09 

 

 

 

 

01 

09 

09сам 

 

 

05 

10 

зо
ш

и
т
   

 

 

24 

11 

 

 

06 

12 
Т

ем
а
т
и

ч
н

а
  

З
а
л

ік
 

 С
ем

ес
т
р

 /
1
2
б
 

С
ем

ес
т
р

/4
б

 

П
ер

ез
д
а
ч

а
  

1.   Артюх О. нб 5 5  нб  5 зарах 11 5  

2. Болуєва Р. 3  4   нб 4 зарах 8 4  

3. Іванов М. 4 5 5 5 4 4 4 зарах 9 4  

4. Петров О.  3 5  2 3 3 зарах 6 3  

5. Шафран К. нб нб нб  нб нб н/а не 
зарах 

2 2  

 

Семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з написом 

«Семестр». Семестрове оцінювання проводиться у вигляді 

диференційованого заліку та  здійснюється на підставі тематичних оцінок і 

результатів оцінювання певного виду діяльності. Якщо студент був 

відсутній на заняттях впродовж семестру, у відповідну клітинку замість 

оцінки виставляється «н/а». Оцінки «1, 2, 3» вважаються незадовільними та 

підлягають коригуванню.  

Оцінки з інтегрованих предметів загальноосвітнього циклу, які мають 

продовження на другому курсі (семестрові, підсумкові, екзаменаційні), 

виставляються в журнал академічної групи на сторінку з дисципліни за 12 - 

бальною та 4 - бальною шкалою, в залікову книжку успішності та зведену 

відомість успішності (для полегшення нарахування стипендії) – за 4 – 

бальною          шкалою. 

Оцінки з даних предметів вносяться в додаток до свідоцтва (за 12-

бальною шкалою) та додаток до диплома (за 4-бальною шкалою). 

Наприклад, дисципліна «Інформатика (Інформаційно-комунікаційні 

технології)», «Захист України (Основи медичних знань)  в додаток до 

свідоцтва  вноситься як «Інформатика», «Захист України» – «одинадцять», в 
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додаток до диплома як «Інформаційно-комунікаційні технології», «Основи 

медичних знань» – «відмінно». 

Оцінювання профільних  предметів і спеціальних курсів  навчального 

плану загальноосвітньої підготовки, які зінтегровані з дисциплінами 

фахової підготовки (нормативна та вибіркова частини) здійснюється за 12-

бальною системою з перерахуванням у кінці семестру у 4-бальну систему. 

Перерахування оцінок  з 12-бальної у 4-бальну систему здійснюється  

за шкалою: 

10-12 балів – 5 (відмінно) 

7-9  балів – 4 (добре) 

4-6  балів – 3 (задовільно) 

1-3  бали – 2 (незадовільно) 

 

2.3. Вимоги до виставлення оцінок з дисциплін  

освітньо-професійної програми 
Оцінювання знань студентів з теоретичної та практичної підготовки 

відповідно до ОПП здійснюється за національною 4-бальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «не задовільно») у формах: поточного, 

підсумкового, за курсову роботу, залік або екзамен,  атестацію здобувачів 

освіти. 

Вивчення кожної навчальної дисципліни завершується проведенням 

контрольних заходів. Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, 

заліку,  диференційованого заліку або залікової контрольної роботи. 

Якщо студент впродовж  семестру виконав усі види навчальної 

діяльності, лабораторно-практичні роботи та має позитивні оцінки протягом 

семестру, то диференційований залік виставляється у навчальному журналі 

на сторінці у колонку без дати та з надписом угорі «Залік». На сторінці 

зправа у кінці змісту після останнього заняття пишеться «Залік» та 

вказується дата його проведення і ставиться підпис викладача. 

До семестрового контролю – екзамену студент також допускається, 

якщо він виконав усі види робіт, завдань, передбачених робочим 

навчальним планом на семестр з відповідної навчальної дисципліни. У 

іншому випадку до складання екзамену такі студенти допускають за умови 

повного виконання вимог робочої навчальної програми. Екзаменаційна 

оцінка виставляється у навчальному журналі на сторінці у колонку без дати 

та з надписом угорі «Екзамен». На сторінці зправа у кінці змісту після 

останнього заняття пишеться «Екзамен» та вказується дата його 

проведення. 

Оцінка «2», не є перевідною та становить академічну заборгованість з 

навчальної дисципліни. 

Семестрова оцінка виставляється без дати до журналу в колонку з 

надписом  «Семестр». Семестрове оцінювання здійснюється на підставі 

тематичних оцінок та оцінок проміжної  атестації. При цьому мають 

враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень студента  з 

предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, 

складність змісту тощо.  
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У триденний термін  після виставлення семестрової оцінки студенти, 

які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з 

певних причин не були атестовані, звертаються до директора коледжу із 

письмовою заявою про проведення відповідного оцінювання, в якій 

мотивують причину та необхідність його проведення. 

Згідно заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання 

дозволу на коригування оцінки викладач проводить повторне оцінювання 

студента. 

Коригування семестрового оцінювання проводиться не 

пізніше п’яти днів після подання заяви.У разі хвороби студента чи інших 

поважних причин термін може бути подовжено. 

У      разі виникнення спірної (конфліктної) ситуації, наказом директора 

коледжу, створюється комісія в складі голови (завідувач відділення) та 

членів комісії: голови циклової  комісії, педагогічного працівника, який 

викладає предмет у цій групі, а також затверджується графік проведення 

оцінювання. 

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні 

циклових  комісій і затверджуються директором коледжу. Завдання мають 

охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися впродовж семестру. Оцінювання 

проводиться в письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом  

року. 

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність 

оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає 

рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є 

остаточним, при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути 

нижчою за семестрову. 

У    разі, якщо студенту не вдалося підвищити результати, запис у 

колонку Скоригована не робиться. 

Скоригована семестрова оцінка студентів, які мають 

академзабогованість за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за 

підсумками ІІ семестру – не пізніше 10 днів після закінчення семестру. 

Студенти, які протягом навчального семестру до початку семестрового 

контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну 

підсумкову  (атестаційну, тематичну) оцінку або не з’явилися на 

контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни 

(навчального предмета), захисту курсової роботи, в тому числі в разі 

успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення 

отриманої раніше оцінки  до рейтингу успішності не включаються.  
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3. Вказівки до ведення журналу з педагогічної практики 

 

1. Журнал педагогічної практики є основним документом обліку 

навчальної і педагогічної практики. Заводиться на кожну навчальну групу 

спеціальностей 013 Початкова освіта та 014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології) на весь період навчання. 

2. Заступник директора  коледжу, завідувач виробничої практики 

повинні систематично контролювати правильність ведення записів в 

журналі. 

3. На кожний вид педагогічної практики відводиться необхідна 

кількість сторінок. Облік роботи проводиться викладачем або методистом, 

який веде цей вид практики. Акуратне та своєчасне  ведення записів у 

журналі є обов’язковим для кожного працівника коледжу. Всі записи 

повинні вестися чітко і лише чорнилом або кульковою ручкою. 

4. Внесення прізвищ студентів до списків, а також виключення 

(викреслювання) студентів із списків журналу проводить завідувач 

виробничої практики лише після відповідного наказу директора з 

зазначенням проти прізвища студента номера і дати наказу. 

5. В обліку педагогчної практики «Позакласна  та позашкільна 

виховна   робота»  в лівій частині журналу проводиться облік відвідування 

та виставляються оцінки за проведені  види роботи. В графі «Корткий зміст 

роботи» методист обліковує всю пророблену  ним роботу по керівництву 

даним видом практики.  

6. Облік «Пробні уроки (заняття)» ведеться по підгрупах. В лівій 

частині журналу ведеться облік відвідування студентами практики та  

виставляються оцінки за проведення  пробних уроків. В правій частині 

журналу прописується прізвище студента, тема проведеного уроку, базова 

школа, клас, прізвище вчителя школи, виставляється  оцінка за урок, 

кількість годин до оплати методисту та вчителю школи, підпис методиста. 

7. В обліку «Перші дні дитини в школі» в графі «Короткий зміст 

роботи» записуються всі види роботи методиста зі студентами групи 

(підгрупи), які проходять практику в базових школах. 

8. Студенти, які не виконали вимоги з навчальних програм 

практик або були відсутні (50% і більше пропусків з практичного навчання), 

отримують оцінку – 2 (незадовільно). 

9. Після закінчення виду практики методист виставляє залік 

студентам, які виконали всі заплановані види роботи, підводить підсумок 

виконаних годин за схемою: за планом _х__ год., виконано _х__ год., підпис 

методиста. 

10. Зведений облік успішності з педагогічної практики ведеться 

завідувачем виробничої практики. Підсумкова оцінка виставляється за 

кожен вид практики, який передбачений у навчальному плані та освітньо-

професійній програмі.   
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4. Правила ведення журналу  обліку роботи академічної групи 

 

Журнал обліку академічної групи в коледжі веде староста групи. У 

випадку відсутності старости – особа, яка його заміняє. Наявність журналу на 

занятті обов’язкова.  У позанавчальний час журнал зберігається на 

відділеннях. 

Журнал обліку роботи академічної групи включає наступні розділи: 

– розклад занять; 

– облік проведення занять та їх відвідування; 

– відомості про студентів. 

Графи другого розділу заповнюються на кожному занятті. Староста 

групи відмічає прізвища присутніх студентів і тих, хто запізнилися, та у 

підсумковому рядку проставляє їх загальну кількість. Відповідність записів 

скріплюється підписами викладача і старости академічної групи. 

Контроль за правильністю ведення журналу здійснює керівник 

академічної групи та завідувач відділення, а також викладачі, які ведуть 

навчальні заняття в групі. 

  

       

  нб 

нп 

    

       

    нб 

нп 

 

       

       

У чисельнику зазначається відмітка про відсутність –– «нб», а у 

знаменнику зазначається причина відсутності: зап – запізнення; хв – хворий, 

в – відрядженя; відп – відпустка; ч – чергування; нп – неповажний пропуск. 

 
 

5. Методичні рекомендації щодо «фіксації» освітнього процесу та 

ведення журналів обліку навчальних занять та педагогічної практики 

академічної групи під час карантину 

 

Навчання студентів коледжу під час освітнього процесу за технологіями 

дистанційного навчання та його фіксація в журналі організовується 

відповідно до навчальних  планів,    робочих навчальних планів 

спеціальностей 013 Початкова освіта та 014.10 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології), робочих програм навчальних дисциплін та графіка 

освітнього процесу на поточний навчальний рік. 

У  такому  разі  освітній  процес   включає   аналіз  виконання  навчальних 

програм, з урахуванням фактично проведених навчальних занять (у тому 

числі дистанційно) та результатів навчання студентів, здобутих під час 

карантину. Адміністрація коледжу  відповідно має організувати, 

координувати та здійснювати контроль за виконанням викладачами та 

педагогічними працівниками  освітніх та освітньо-професійних програм.  
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Ведення журналу обліку  академічної групи та викладачів  в період 

карантину здійснюється за наступними інструктивними рекомендаціями.  

1. Облік навчальних годин педагогічними працівниками коледжу, 

які здійснюють дистанційне навчання здійснювати відповідно  до робочих 

програм навчальних дисциплін,  навчального навантаження та розкладу 

занять, передбачених на відповідний семестр.  

2. У графі «Номер заняття» зазначити номер заняття відповідно до 

робочої програми навчальної дисципліни. 

3. У графі «Дата проведення» – зазначити дату заняття, відповідно 

до  розкладу. 

4. У графі «Кількість годин» – зазначити кількість годин та 

поставити позначку д.н.   (дистанційне надання доступу до освітніх 

ресурсів) 
5. У графі «Короткий зміст заняття» – відповідно до робочої 

програми навчальної дисципліни стисло записується тема заняття. 

6. У графі «Що задано записується номер наказу та дата його видачі 

(наприклад, №184 від 13.10.2020) і  завдання, яке було дане студентам для 

самостійного опрацювання. 

7. Щотижня рекомендується виставляти оцінки в журнал за 

виконане студентами завдання. Протягом першого тижня аудиторного 

навчання аналізувати результати самостійного опрацювання та оцінювати 

виконану студентами роботу. 

8. Оцінки за виконану студентами роботу виставити у відповідні 

графи журналу (ліва сторінка журналу). 

Педагогічна  практика – це перший крок студента до майбутньої 

професійної діяльності, можливість перевірити набуті теоретичні знання та 

сформовані у процесі вивчення практико-орієнтованих дисциплін вміння, 

навички та компетентності.  

В період карантину педагогічна практика проводиться з використанням 

різних інтернет-платформ та обліковується відповідно до навчальних планів 

спеціальностей 013 Початкова освіта та 014.10  Середня освіта (Трудове 

навчання та технології), графіка освітнього процесу та розкладу  занять з 

різних видів педагогічної практики.  

Якщо в закладі загальної середньої освіти  є дистанційне навчання (або 

окремі класи на самоізоляції) студенти працюють на базі практик 

дистанційно на платформах, що використовуються у закладах загальної 

середньої освіти (Zoom, Skype, Google Meet та інші) (зустрічі з вчителями, 

уроки, збори з адміністрацією школи). Керівники практики дистанційно 

здійснюють контроль за студентами. 

У журналі педагогічної практики всі записи  необхідно узгоджувати із 

завідувачем виробничої практики відповідно до Положення про педагогічну 

практику у Комунальному навчальному закладі «Корсунь-Шевченківський 

педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» 

(розділ УІ «Матеріальне забезпечення практики»).  

За керівництво практикою «Позакласна та позашкільна виховна робота» 

на період запровадження дистанційного навчання методист  практики 

фахового коледжу  вчителю школи  в журнал педагогічної практики записує  
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0,5 години за надання он-лайн консультації з підготовки до проведення 

позакласного заняття. 

За керівництво практикою «Пробні уроки та заняття» на період 

запровадження дистанційного навчання методист практики  фахового 

коледжу вчителю школи в журнал педагогічної практики записує  1 годину 

за надання он-лайн консультації з підготовки до проведення пробного 

уроку, ГПД та виховного заняття. 

Якщо базовий заклад педагогічної практики здійснює навчання 

дистанційно, то педагогічна практика в такому випадку проводиться 

лабораторно-практичним методом в коледжі, про що в графі «Прізвище 

вчителя школи» ставиться відповідний запис. Методистам коледжу оплату 

за ведення педагогічної практики прописуємо  відповідно до тарифікації.  

По закінченню карантинних обмежень на засіданнях циклових комісій  

необхідно проаналізувати результати запровадження елементів 

дистанційного навчання та надати звіти  в навчально-методичний кабінет. 
 

 

6. Контроль за веденням навчальних журналів 
  

Перевірка завідувачами відділень стану ведення навчальних журналів 

здійснюється щомісяця впродовж навчального року. В кінці журналу 

записуються зауваження щодо ведення журналу з зазначенням дати 

перевірки та прізвища перевіряючого. Викладач ставить підпис та дату про 

ознайомлення із зауваженням та усунення вказаних недоліків. Контроль за 

станом ведення навчальних журналів та їх збереженням покладається на 

завідувачів відділень та заступника директора з навчальної роботи. 

Навчальні журнали не видаються на руки студентам, їх батькам та 

іншим стороннім особам. Керівник академічної групи, викладач, завідувач 

відділення сам повинен ознайомити батьків та студентів з їх успішністю.  

 

 

 

 

 

Підготували:  

 

Заступник директора з навчальної роботи                          С.М.Рибченко 

Завідувач відділення  

013 Початкова освіта                                                              Т.О.Власенко 

Завідувач відділення 014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології)                                          О.В. Сизоненко 

Завідувач  

виробничої практики                                                              Л.І.Горьова  


