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Нормативна база
 Типова освітня програма 1-2 кл., 3-4 кл., для закладів загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272
 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державного

стандарту початкової освіти» від 24 липня 2019 р. № 688.
 Наказ МОН України № 1362 від 07.12.2018 «Про затвердження методичних

рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової
української школи»

 Наказ МОН України від 20.08.2018 №924 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій
українській школі»

 Наказ МОН України №1154 від 27.08.2019 р. «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу у Новій
українській школі»

 Наказ МОН України від 02.09.2020 № 1096 «Про внесення змін до методичних
рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів
Нової української школи»



Класний журнал (далі-журнал) учнів початкових
класів Нової української школи (1-3 класи) ведеться в
закладах освіти незалежно від форм власності для:

систематизації інформації про учнів класу;
контролю реалізації освітньої програми, фіксації

домашнього завдання (у разі його надання) та
результатів підсумкового (семестрового, річного)
оцінювання учнів другого циклу початкової освіти;

обліку відвідування учнями навчальних занять,
заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку із хворобою
вчителів, проведення консультацій, додаткових
психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових
занять (послуг) тощо.



Журнал може заповнюватися в
електронній або паперовій формі

Заклади освіти можуть створювати документи
лише в електронній формі за умовою наявності
відповідного технічного забезпечення, що відповідає
вимогам законодавства.

Журнал в електронній формі є інформаційно-
телекомунікаційною системою, інформація в якій має
бути захищеною від несакціонованого зміщення або
змінення (модифікації). Обробка персональних даних
при веденні журналу здійснюється із забезпеченням
захисту персональних даних відповідно до
законодавства.



Журнал заповнюють класний керівник та вчителі,
які викладають окремі предмети. На них покладена
особиста відповідальність за своєчасність, стан та
достовірність записів.

Записи в журналі ведуться державною мовою.
Допускаються окремі записи у темах навчальних
занять, домашнього завдання мовою навчального
предмета (іноземною, мовою корінного народу чи
національної меншини).



Типова освітня програма НУШ-1 (автор  Савченко О. Я.)

Мовно-літературна освітня галузь реалізується у
навчальних предметах «Українська мова», «Літературне
читання», «Іноземна мова».

«Українська мова», «Літературне читання» - 7 год.
(по 3, 5 навч. год. на тижд.).

«Іноземна мова» - 2 год. на тижд. (1 клас), 3 год. на тижд.
(2-4 клас).

У журналі відводяться окремі сторінки для кожного з
вищезазначених навчальних предметів.

Математична освітня галузь реалізується через
навчальний предмет «Математика» - 4 год. на тижд. (1-2
клас), 5 год. на тижд. (3-4 клас). У журналі відводяться
окремі сторінки.



Технологічна освітня галузь реалізуються через
інтегрований курс «Дизайн та технології» - 1 год. на тижд.

Інформатична освітня галузь вивчається як окремий
предмет «Інформатика» - 1 год. на тижд. (2-4 клас), або
інтегрується з технологічною освітньою галуззю.

«Я досліджую світ» (ЯДС) - 3 год. на тижд. У журналі
відводиться окрема сторінка.

Мистецька освітня галузь може реалізуватися як в
інтегрованому курсі так і окремими навчальними
предметами за видами мистецтва: «Образотворче
мистецтво» - 1 год. на тижд., «Музичне мистецтво» - 1 год.
на тижд.

Фізкультурна освітня галузь реалізується через
навчальний предмет «Фізична культура» - 3 год. на тижд.

Типова освітня програма НУШ-1 (автор  Савченко О. Я.)



Типова освітня програма НУШ-2 (автор  Шиян Р. Б.)

Мовно-літературна освітня галузь реалізується у
навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова»,
інтегрований курс «Я досліджую світ».
 «Українська мова» - 5 год. на тижд.
 Інтегрований курс «Я досліджую світ» - 2 год. на тижд.
 «Іноземна мова» - 2 год. на тижд. (1 клас), 3 год. на тижд.

(2-4 клас).
У журналі 5 год. «Українська мова» фіксуються як окремий

предмет, 2 год. фіксуються в інтегрованому курсі ЯДС, зміст
розгортається лінійно разом із змістом решти галузей, що
інтегруються.

Результати підсумкового оцінювання з української мови у
журналі фіксуються на сторінці «Українська мова».



Математична освітня галузь реалізується через
окремий навчальний предмет «Математика» - 3 год. на
тижд. (1-2 клас), 4 год. на тижд. (3-4 клас), відводиться
окрема сторінка журналу та в інтегрованому курсі ЯДС - 1
год. на тижд., зміст розгортається лінійно разом із змістом
решти галузей, що інтегруються. Результати підсумкового
оцінювання фіксуються на сторінці «Математика».

Технологічна освітня галузь вивчається в інтегрованому
курсі ЯДС.

Інформатична освітня галузь включається до
інтегрованого курсу ЯДС у 2 класі - 1 год. на тижд., та як
окремий навчальний предмет «Інформатика» у 3-4 класах - 1
год. на тижд.

Типова освітня програма НУШ-2 (автор  Шиян Р. Б.)



Типова освітня програма НУШ-2 (автор  Шиян Р. Б.)

Мистецька освітня галузь може реалізуватися як в
інтегрованому курсі так і окремими навчальними
предметами за видами мистецтва: «Образотворче
мистецтво» - 1 год. на тижд., «Музичне мистецтво» - 1
год. на тижд.

Фізкультурна освітня галузь реалізується через
навчальний предмет «Фізична культура» - 3 год. на тижд.



«Я досліджую світ» в обох програмах включає
освітні галузі: «Природнича», «Соціальна та
здоров’язбережувальна», «Громадянська та
історична».

Запис змісту уроків інтегрованого курсу ЯДС
фіксуються відповідно до календарно-тематичного
планування. Виокремлювати освітні галузі не
потрібно.



Назви навчальних предметів у журналі мають відповідати
їх назвам у робочому навчальному плані

Якщо для вивчення окремих предметів клас ділиться на групи, то для кожної з них у
журналі відводяться окремі сторінки, після назви навчального предмета у дужках
записують номер групи (І група, ІІ група). Для кожної групи відводяться сторінки для запису
уроків.

Програма НУШ-1 (автор Савченко О. Я.) Програма НУШ-2 (автор Шиян Р. Б.)

Інтегровані курси:
Навчання грамоти 
Українська мова та читання
Я досліджую світ  
Інформатика. Дизайн і технології 
Окремі предмети:
Українська мова 
Літературне читання 
Іноземна мова. Англійська мова (І, ІІ група)
Математика
Інформатика (І, ІІ група)
Дизайн і технології 
Мистецтво: образотворче мистецтво
Мистецтво: музичне мистецтво
Фізична культура

Інтегровані курси:
Я досліджую світ 
Окремі предмети:
Українська мова 
Іноземна мова. Англійська мова (І, ІІ група)
Математика
Інформатика (І, ІІ група)
Мистецтво: образотворче мистецтво
Мистецтво: музичне мистецтво
Фізична культура



Дистанційне навчання

У графі «Зміст» можуть зазначатися форми
роботи (дистанційні онлайн-консультації, відеоуроки,
скайп-конференції, діагностичне тестування тощо).

У графі «Дата» зазначається дата занять
відповідно до календарно-тематичного планування.



Фіксація результатів навчання

У 1-3 класах здійснюється формувальне та підсумкове
оцінювання.

Підсумкове оцінювання здійснюється у 1-2 класах із
застосуванням вербальної характеристики особистих
досягнень.

Результати фіксуються тільки у Свідоцтві досягнень.
У 3-4 класах підсумкове оцінювання здійснюється за

рівневою шкалою. Результати навчання зазначаються на
відповідних сторінках навчальних предметів (окремих
сторінках зведеного обліку результатів навчання),
використовуються такі позначення:
П – початковий рівень; Д – достатній рівень;
С – середній рівень; В – високий рівень.



Фіксація результатів навчання
За рівнями оцінюється кожне загальне уміння учня, набуте

з певного навчального предмета/інтегрованого курсу.
Узагальнений рівень із навчального предмета або
інтегрованого курсу не визначається.

До журналу записуються лише результати підсумкового
оцінювання: за І семестр (І, ІІ триместр) та рік
(здійснюється на підставі результатів оцінювання за ІІ
семестр або ІІІ триместр).

Інформація щодо оцінювання у зведеному обліку
результатів навчання та у Свідоцтві досягнень має бути
тотожною.

Використання та поширення у відкритому доступі
зведеного обліку результатів навчання дозволяється на
умови його знеособлювання.



Фіксація домашніх завдань

У 1 класі домашні завдання не задаються, відповідно у класному
журналі не фіксуються.

У 2 класі домашні завдання є необов’язковими, проте на правій
сторінці розвороту журналу в графі «Завдання додому» можуть
зазначатися пошуково-дослідницькі та творчі завдання.

У 3-4 класах домашні завдання, у разі їх надання, обов’язково
фіксуються в журналі. У відповідній графі стисло записують зміст
(сторінки підручника, номери завдань тощо) та/або спосіб виконання
(прочитати, розв’язати тощо). Допускається запис домашнього
завдання (назва тексту тощо) мовою викладання (іноземною, мовою
національної меншини).

На вихідні, святкові та канікулярні дні домашні завдання не
задаються та відповідно не фіксуються в журналі.



Фіксація діагностичних робіт 
у класному журналі

У Класному журналі на сторінках «Облік
навчальних досягнень учнів у графі «Зміст уроку
(права сторінка) фіксують факт проведення
діагностичної роботи, у колонці з датою
проведення уроку (ліва сторінка).

У Класному журналі не фіксують оцінні
судження (або інші позначки), що характеризують
досягнення учня за результатом діагностичної
роботи. Діагностичні роботи можуть зберігатися
в учнівському портфоліо.



Оцінювання навчальних досягнень 
учнів 1-3 класів НУШ

Наказ МОН України від 20.08.2018 р. № 924 «Пpo
затвердження методичних рекомендацій щодо
оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у
Новій українській школі»;

Наказ МОН України 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження
методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних
досягнень учнів другого класу»»

Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо
методичних рекомендацій про викладання предметів у
ЗСО у 2020-2021 навч. році».



Оцінювання навчальних досягнень 
учнів 3 класів НУШ

Стаття 17 Закону України «Про повну загальну середню
освіти» щодо права учнів на справедливе, неупереджене,
об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне
оцінювання результатів його навчання.

Оцінювання особистих досягнень учня відбувається
вербально відповідно до шкали оцінювання у свідоцтві
досягнень:
 має значні успіхи;
 демонструє помітний прогрес;
 досягає результату з допомогою вчителя;
 потребує значної уваги і допомоги.



Оцінювання навчальних досягнень 
учнів 3 класів НУШ

++ має значні успіхи;

+ демонструє помітний прогрес;

V досягає результату з допомогою вчителя;

! потребує значної уваги та допомоги.


