
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА 

У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

 

НАКАЗ 

 

11.01. 2016 р.    м. Дніпропетровськ    № 6 

 

 

Про результати навчально- виховної роботи 

навчальних закладів району  

в І семестрі 2015/2016 н.р. 

 
 

 

На виконання закону України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та 

навчальні плани загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних 

навчальних закладів» , Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

на виконання річного плану роботи відділу освіти, з метою здійснення 

контролю за станом виконання навчальних планів та програм в 

загальноосвітніх навчальних закладах району та дотриманням педагогічними 

працівниками загальноосвітніх навчальних закладів району Інструкції з 

ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти, з метою здійснення контролю за станом 

виконання навчальних планів та програм в загальноосвітніх навчальних 

закладах району, відділом освіти: 

 проведений аналіз навчальних досягнень учнів за підсумками І 

семестру 2015/2016 н.р. ; 

 здійснено тематичну перевірку щодо дотримання вищезазначених 

питань в ЗНЗ №№ 43, 64, 134, 142. 
Відповідно до статистичних даних, наданих закладами освіти району 

загальний показник успішності учнів 2-11-х класів , які засвоїли навчальні 
програми на високому та достатньому рівнях складає 47,3% , що відповідає 
середньому рівню. Треба зазначити, що учні 2-4 класів району показують 
високий рівень навчальних досягнень (70%), 5-9-х та 10-11-х класів – 
достатній рівень (35,8% та 34,1% відповідно). 

Результати перевірки засвідчили, що в навчальних закладах забезпечено 
виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 
«Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х 
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класів загальноосвітніх навчальних закладів», створена система роботи щодо 
контролю за веденням навчальної документації. 

Проте у веденні навчальної документації (класних журналах) в частині 
оцінювання навчальних досягнень учнів виявлено типові недоліки. 

Мають місце випадки невчасних записів вчителями шкіл проведених 

уроків. 

Не в повному обсязі оцінюються навчальні досягнення учнів, вчителі 

порушують терміни тематичного оцінювання протягом навчального 

семестру. 

У окремих перевірених класних журналах зафіксовано порушення вимог 

щодо семестрового оцінювання, а саме відсутність оцінок з окремих 

предметів за І семестр 2015/2016 н.р..  

Наявні факти, що свідчать про відсутність контролю з боку адміністрації 

закладів за дотриманням вчителями Інструкції з ведення класного журналу 

учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Потребує удосконалення культура ведення навчальної документації. У 

більшості перевірених класних журналах вчителі допускають використання 
записів олівцем.  

Враховуючи вищезазначене, 

НАКАЗУЮ: 

1. Узяти до відома довідку про результати навчально-виховної роботи 

навчальних закладів району в І семестрі 2015/2016 н.р. (додаток). 
2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів проаналізувати 

статистичні дані початкового рівня навчальних досягнень учнів: 
2.1. 5-9-х класів СЗШ№26 (Корж С.О.), СШ№134 (Кульбач Л.М.), 

СЗШ№56 (Рябошапка О.І.), СЗШ№68 (Мількевич Ю.Л.), СЗШ№117 
(Герасименко В.І.), СШ№115 (Гребенюк В.О.), СЗШ№8 (Казимирова 
В.В.), СЗШ№86 (Томчук О.О.). 

2.2. 10-11-х класів ССЗШ№142 (Хмеленко Л.В.), СШ№44 (Онопрієнко 
Т.І.), СШ№55 (Калугіна Л.П.), СЗШ№116 (Яремко О.М.), СЗШ№8 
(Казимирова В.В.), СЗШ№56 (Рябошапка О.І.), СЗШ№133 (Огар О.І.), 
.), СЗШ№117 (Герасименко В.І.), СЗШ№86 (Томчук О.О.). 

3. Відзначити: 
3.1. Управлінську діяльність директорів СЗШ№43 (Каштанова О.В.), 

ССЗШ№142 (Хмеленко Л.В.) щодо здійснення дієвого контролю за 
виконанням навчальних планів і програм, рівнем навчальних досягнень 
учнів та веденням навчальної документації . 

3.2. Систему роботи заступників директорів з НВР Дарій Т.І. (СЗШ№43), 
Галицької С.П. (ССЗШ№142), Іванової С.А. (ССЗШ№142) щодо 
контролю за дотриманням вчителями об’єктивного та своєчасного 
оцінювання навчальних досягнень. 

4. Керівникам навчальних закладів СЗШ№64 (Бичковій Т.П.), СШ№134 
(Кульбач Л.М.) : 

4.1. Ужити заходів щодо усунення недоліків, вказаних у довідці. 
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4.2. Розглянути питання дотримання вимог нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України щодо ведення класних журналів на 
засіданнях методичних об’єднань учителів у січні 2016 року. 

4.3. Організувати системний контроль за дотриманням вимог щодо ведення 
шкільної документації та за його результатами приймати дієві рішення.  

4.4. Посилити контроль за дотриманням виконавчої діяльності заступників 

директорів з навчально- виховної роботи. 

4.5. Проаналізувати на нарадах при директорі стан ведення класних 

журналів учителями. 
5. Учителям-предметникам: 

5.1. Усунути виявлені під час перевірки недоліки. 

5.2. Врахувати вищезазначені зауваження та вжити заходів щодо 

недопущення їх у подальшій роботі. 

6. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:  

6.1. Проаналізувати статистичні дані відділу освіти районної у місті ради 

про результати навчальних досягнень учнів 2-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів району упродовж І семестру 

2015/2016 н.р.  

6.2. Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання навчальних 

досягнень учнів . 

Упродовж навчального року 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу освіти Полішко О.М. 

Начальник відділу освіти  

районної у місті ради      Л.О.Темченко 
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Нормативні документи щодо дотримання вимог вчасного заповнення 

класного журналу та виявлених порушень тематичного та семестрового 

оцінювання навчальних досягнень учнів: 

Положення про загальноосвітні навчальний заклад: 

 Розділ «Учасники навчально-виховного процесу» п. 86 «Педагогічні 

працівники закладу зобов’язані» : 

 контролювати рівень навчальних досягнень учнів; 

 нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних 

досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, 

доводити результати навчальних досягнень учнів до відома 

дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального 

закладу; 

 виконувати накази і розпорядження керівника навчального 

закладу, органів управління освітою; 

 вести відповідну документацію.  

 Розділ «Управління закладом» п. 95 «Керівник закладу» : 

 Забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, 

якістю знань, умінь та навичок учнів. 

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 п. 2.1.Загальні вимоги до ведення класного журналу: 

 Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-

бальною системою (шкалою) і його результати позначаються 

цифрами від 1 до 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. 

 

У разі не атестації учня робиться відповідний запис:н/а (не 

атестований(а)). 

 п.2.2. Контроль за веденням класного журналу - Контроль за станом 

ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів 

покладається на керівника навчального закладу. 

 п.3.2. Виставлення оцінок до класного журналу: 

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної 

діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При 

цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні 
відповідного оцінювання не передбачається. 

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення 

теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом 

Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). 

Тематична оцінка не підлягає коригуванню. 
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Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в 

колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання 

здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають 

враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня 

(учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, 

тривалість її вивчення, складність змісту тощо. 

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом 

семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ 

семестр виставляється н/а (не атестований(а)). 

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована 

семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом 

Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для 

виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності 

учнів, які виявили бажання їх коригувати. 

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки 

(особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання 

підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин 

не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього 

навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, 
у якій мотивують причину та необхідність його проведення. 

Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу 

створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або 

його заступник) та членів комісії: голови методичного об'єднання, 

вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також 

затверджується графік проведення оцінювання. Коригування 

семестрового оцінювання проводиться не пізніше п'яти днів після 

подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин 
термін може бути подовжено. 

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні 

шкільного методичного об'єднання і затверджуються керівником 

навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що 

вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у 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 учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку 

Скоригована не робиться. 

За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника 

навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр 
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виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру - не 

пізніше 10 червня поточного навчального року. 


