
ЗАТВЕРДЖЕНО:
наказом директора КЗ«ММК»
від з / с / . Ш е К! л і - /

Інструкція
щодо заповнення журналів навчальних занять 

у КЗ «Маріупольський медичний коледж»

Інструкція складена відповідно до Закону України «Про освіту», інструкції з ведення 
класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; наказу МОН 
України від 03.06.2008 р. № 496; наказу Міністерства освіти України від 2 червня 1993р. №151 
«Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»

1. Дія інструкції поширюється на всі навчальні дисципліни, передбачені навчальними 
планами підготовки молодшого медичного спеціаліста на основі повної загальної середньої 
освіти.

2. Порядок ведення навчального журналу:
2.1. Журнал навчальних занять є основним документом обліку навчальної роботи групи, в 

якому фіксуються результати навчальних досягнень студентів, відвідування ними занять, стан 
виконання програм тощо. Журнали навчальних занять зберігаються в освітньому закладі 75 
років.

2.2. Директор освітнього закладу, його заступник з навчальної роботи, завідувач 
відділенням та голови циклових комісій зобов'язані контролювати правильність ведення записів 
у журналах навчальних занять.

2.3. Кожна перевірка журналу супроводжується написанням довідки.
2.4.Завідувач відділенням здійснює розподіл сторінок для навчальних предметів, 

відповідно до робочого навчального плану підготовки молодшого медичного спеціаліста, з 
урахуванням поділу групи на підгрупи, бригади при вивченні окремих предметів.

2.5.Заповнення журналу здійснюється куратором групи та викладачами, які несуть 
особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.

2.6.3аписи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається 
запис змісту заняття та завдання до дому мовою вивчання предмета.

2.7.3аписи проводяться чорнилами (пастою) синього кольору чітко і охайно. На сторінках 
журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису 
поряд робиться правильний, який засвідчується підписом заступника директора з навчальної 
роботи та скріплюється печаткою. Про допущену помилку викладач повідомляє письмово у 
вигляді доповідної записки.

2.8. Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, знаменник -  
місяцем поточного року. Наприклад 04/09 означає, що заняття проведене четвертого вересня. Ця 
дата повинна відповідати даті заняття зазначеної на правій сторінці журналу, де -вона 
зазначається в такому форматі -  ЧЧ.ММ (наприклад 04.09).

2.9. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі 
називного відмінка: «зошит», а «не за зошит», «І семестр», а не «за І семестр», «практична 
робота», а не « за практичну роботу» тощо.

2.10.Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 5-ти бальною системою.
2.11.У разі неатестації робиться відповідний запис: н/а ( не атестований (а)). Студентам, 

які за станом здоров'я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні 
тематичних семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зар. ( зараховано).

У випадках, коли студенти звільнені за станом здоров'я із занять з фізичної культури, при 
виставленні тематичних, семестрових та річних балів робиться відповідний запис: зв.(звільнений 
(а))-



2.12.3 предметів, визначених навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста, 
жливе поточне проведення лекційних занять. В цьому випадку проставляється запис 
араховано».

2.13. На початку вивчення нової теми в колонці обліку тем занять слід вказувага загальну 
тему та тему заняття.

2.14. По закінченню навчального семестру на сторінці обліку тем занять, після запису 
останньої теми викладач робить звіт проведеної роботи за наведеним нижче зразком:

Лекції:
За планом (к-ть) годин.
Вичитано (к-ть) годин.

Самостійна робота студента (к-ть) годин.
Абсолютна успішність - __ %.

Якісний показник - ____ %.
Середній бал (з точністю до десятих, наприклад -  3,5).

Викладач (підпис).

Практичні заняття: 
За планом (к-ть) годин. 
Вичитано (к-ть) годин. 

Викладач (підпис).

При відсутності лекцій з предмету звіт заповнюють за наступним зразком:
За планом (к-ть) годин.
Проведено (к-ть) годин.

Самостійна робота студента (к-ть) годин.
Абсолютна успішність - ___%.

Якісний показник - _____%.
Середній бал (з точністю до десятих, наприклад -  4,5).

Викладач (підпис).

2.14.3 дисциплін освітньо -  професійної програми на завершення вивчення предмету 
контроль знань проводиться у формах екзамену або диференційованого заліку конкретної 
навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програми^,

2.15. Екзамен -  це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та 
практичного матеріалу з навчальної дисципліни освітньо -  професійної програми. Екзаменаційна 
оцінка виставляється у колонку з написом «Екзаменаційна» без зазначення дати (тільки тим 
студентам, які складали екзамен).

Студентам, які повторно складали іспит за заявою, за результатами перездачі у наступну 
колонку без надпису виставляються оцінки без дати.

Апеляційна оцінка не впливає на призначення стипендії.
2.16. Диференційований залік -  це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни та на підставі результатів 
виконаних індивідуальних завдань, що проводиться як контрольний захід під час залікового 
тижня. З дисциплін освітньо -  професійної програми оцінка з диференційованого заліку 
виставляється у колонку з написом «Диференційований залік» без зазначення дати всім 
студентам. За умови успішного виконання програми студентом упродовж вивчення дисциплін 
допускається виставлення диференційованого заліку на основі результатів підсумкового 
тестового контролю, тематичних та семестрових оцінок.

Студентам, які повторно склали залік за заявою, за результатами перездачі у наступну 
колонку без надпису виставляється оцінки без дати.

Апеляційна оцінка не впливає на призначення стипендії



Записи на правих сторінках
«Обліку проведення занять, їх відвідування та успішності студентів

1. У графі «Зміст заняття» відповідно до робочої навчальної програми (календарно -  
тематичного плану) стисло записується тема заняття, практичної, лабораторної робіт тощо. 
Якщо проводиться лабораторна, практична роботи або семінарське заняття, тему записують із 
зазначенням послідовного номера (наприклад, ПР5, ЛР1, Семінарське заняття №4)

При виставленні оцінки в колонку всій групі необхідно в змісті заняття вказати також вид 
контролю: тести, диктант, переказ, контрольна робота контрольний норматив, комплексна 
контрольна робота.

2. У графі «Домашнє завдання» стисло записується зміст домашнього завдання 
(прочитати, вивчити напам'ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери 
завдань, вправ тощо та об'єм самостійної роботи.

3. В колонці «Дата заняття» дата проведення заняття зазначається в такому форматі -  
ЧЧ.ММ (наприклад, 04.09).

4. Викладач навчальної дисципліни зобов'язаний вчасно заповнювати журнали успішності 
академічних груп (включаючи оцінки), в яких викладає предмет. Розбіжність між поточною 
датою і останньою датою, записаною в журналі, має не перевищувати 14днів.

Записи на сторінках
«Облік відвідування студентами занять»

1. Куратор проводить облік відвідування занять студентами його академічної групи, не 
рідше ніж раз на тиждень.

Дата відвідування занять записується в рядку дат дробом, чисельник якого є датою, а 
знаменник -  місяцем (наприклад 01/09). Запис дат здійснюють послідовно місяць за місяцем без 
розривів. Пропуск студентом занять за день заноситься в клітинку, яка відповідає прізвищу 
студента і відповідній даті, записом н/...

Дати днів, в які заняття не проводяться, в таблицю не заносяться.

Записи на сторінках
«Зведена відомість обліку успішності студентів та відвідування занять»

1. Куратор проводить узагальнення та аналіз обліку успішності та відвідування занять 
студентами в кінці кожного семестру. В зведену таблицю виставляються оцінки екзаменаційні, 
диференційованих заліків, річні, семестрові.

Семестрові оцінки виставляються лише з тих навчальних дисциплін, які будуть вивчатися 
далі і не мають екзаменаційних, залікових та річних оцінок.

2. На правих сторінках куратор оформляє статистичні звіти відвідування занять (загальної 
кількості, по поважних причинах) упродовж семестрів та за рік.

3. Термін оформлення зведеної відомості обліку успішності студентів та відвідування 
занять за семестр має не перевищувати 7 днів після закінчення семестру, навчального року.

Записи на сторінках 
«Короткі відомості про студентів»

1. Куратор заповнює дані про студентів, їх батьків, адреси проживання та реєстрації, 
телефони в журналі успішності академічної групи упродовж перших двох тижнів навчання.

Куратор протягом навчального року слідкує за зміною даних та своєчасно вносить їх у 
журнал.

Контроль за веденням навчальних журналів

1. Контроль за веденням журналу успішності академічної групи здійснюють директор, 
заступник директора з навчальної роботи, методист та завідувач відділенням. У «Зауваження до 
ведення журналу» ними записуються всі зауваження із зазначенням дати перевірки та в разі



гохідності термін усунення недоліків. Викладач ставить підпис та дату ознайомлення із 
Іуваженнями та відмітку про усунення недоліків.

2. Періодичність перевірки журналу успішності академічної групи завідувач відділення 
'здійснює не рідше ніж раз на два місяці.

3. У випадку несвоєчасного заповнення журналу успішності академічної групи керівник 
структурного підрозділу (заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділення, 
методист подає доповідну записку директорові коледжу про притягнення до відповідальності 
особи, яка допустила порушення.

4. Перевірка навчальних журналів здійснюється адміністрацією коледжу щомісяця, до 25 
числа поточного місяця. Результати контролю відображаються в довідці.

5. Перевірка заступником директора з навчальної роботи стану ведення журналів 
здійснюється протягом навчального року не менше 4-х разів.

Результати контролю відображаються в наказі по коледжу.


