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Передмова 
З метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, незалежно від їх 
підпорядкування, типів і форм власності, необхідно дотримуватись визначених 
правил і рекомендацій. 

Методичні рекомендації щодо оформлення класного журналу в 1–4 
класах розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 
21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 
навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої 
освіти». 

Ведення правильних, чітких, нормативно визначених записів у класному 
журналі є обов’язковим, оскільки класний журнал є шкільним (державним) 
документом. 

Облік результатів контролю у балах здійснюється в класних журналах і 
табелях успішності. Усі записи в журналі ведуться державною мовою. 
Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою 
навчального предмета (російською, іноземною мовою – частково). Записи 
ведуться чітко й охайно пастою одного (синього) кольору. 

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних 
предметів. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 
«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів 
із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» оцінювання 
навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:  у 1 класі з усіх предметів 
інваріантної складової; у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: 
«Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», 
інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура». 

При оцінюванні знань, вмінь і навичок учнів 2 класу (І семестр) за 
рішенням педагогічної ради з ініціативи методичного об’єднання учителів 
початкових класів замість балів використовуються словесні (вербальні) оцінки. 

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у 
загальноосвітніх закладах І-ІІІ ступенів (наказ №240 від 23.06.2000 року 
Міністерства освіти і науки України) особова справа учня ведеться в кожному 
загальноосвітньому навчальному закладі і на кожного учня з моменту вступу 
його до школи та до її закінчення. 
 Для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів 
необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо ведення 
учнівських зошитів. 
 Правильне, грамотне і охайне виконання письмових завдань привчає учня 
до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та 
порядку. Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя. 
Важливе значення має раціональне використання зошитів у навчальному 
процесі.  
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