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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 1 липня 2014 р. №1556-VI (зі змінами), наказу Міністерства освіти і 

науки України від 16 жовтня 2009 року № 943 «Про запровадження у вищих 

навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи», 

Положення про організацію освітнього процесу у КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» Житомирської обласної ради, схваленого на засіданні 

Вченої ради інституту. 

1.2 Електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної 

групи вводиться з метою здійснення моніторингу освітнього процесу у 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради (далі – 

Інститут).  

1.3 Електронний журнал є складовою системи автоматизації управління 

інститутом у сфері організації академічної діяльності та становить собою 

сучасну і удосконалену форму обліку навчальної діяльності студентів. 

1.4 Уведення електронного журналу спрямовано на: 

- забезпечення відкритості та прозорості освітнього процесу; 

- формування зворотного зв’язку між студентами та викладачами і 

адміністрацією інституту; 

- відображення особистісного та професійного зростання кожного 

студента; 

- забезпечення контролю за виконанням своїх обов’язків усіх учасників 

освітнього процесу. 

 

2. ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

2.1. Моніторинг спрямований на контроль виконання наступних 

нормативних документів, що регламентують освітній процес: 

- положення про організацію освітнього процесу; 



 

- методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи 

студентів, поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни; 

- робочих навчальних програм з дисциплін; 

- графіка навчального процесу. 

2.2. В електронному журналі відображаються: 

2.2.1. Дотримання затвердженого в установленому порядку розкладу 

аудиторних занять. 

2.2.2. Траєкторія особистих успіхів студентів протягом навчання в 

закладі вищої освіти та динаміка успішності академічних груп. 

2.2.3. Відвідування студентами лекційних, семінарських, практичних, 

лабораторних занять. 

2.2.4. Накопичені бали за всі види робіт, передбачених робочою 

навчальною програмою дисципліни, зокрема: 

- отримані бали на семінарських (практичних), лабораторних заняттях; 

- результати експрес-контролю; 

- результати модульних (контрольних) робіт; 

- результати участі в колоквіумах, тренінгах; 

- результати відпрацювання студентами пропущених занять; 

- результати інших видів робіт. 

 

3. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ 

3.1. Електронний журнал ведеться у розрізі кожної дисципліни 

навчального плану, з наступною автоматичною інтеграцією результатів роботи 

студентів у зведену відомість. 

3.2. Закріплення викладачів за дисциплінами в електронних журналах 

академічних груп здійснюється співробітниками кафедр (відділень) до початку 

занять кожного семестру навчального року на підставі розкладу. 

3.3. Формування збірних груп з вибіркових дисциплін (за потреби для 

деяких нормативних), що вивчаються студентами різних кафедр та циклових 

комісій (ЦК) здійснюється співробітниками кафедр та ЦК на підставі 



 

підготовленої навчально-методичним відділом виписки з наказу про включення 

дисциплін вільного вибору до індивідуального плану студентів. 

3.4. Заповнення електронного журналу здійснює викладач особисто 

протягом семи календарних днів. 

3.5. Відповідальність за своєчасне заповнення та достовірність уведеної у 

електронний журнал інформації несуть науково-педагогічні та педагогічні 

працівники. 

3.6. Порядок заповнення електронного журналу регламентується 

«Технологічною інструкцією викладача по веденню електронного журналу 

обліку навчальної роботи студентів академічної групи» (Додаток 1). 

3.7. Для відображення результатів навчання студентів з різних 

академічних груп, які вивчають іноземну мову чи вибіркові дисципліни у 

одного викладача, формуються віртуальні навчальні групи. Результати 

навчальної діяльності студентів автоматично розносяться по журналах 

академічних груп кафедр (відділень), студентами яких вони являються. 

3.8. Після відпрацювання студентами пропущених занять або 

перескладених модульних (контрольних) чи інших видів робіт, передбачених 

робочою навчальною програмою дисципліни, викладач може вносити зміни до 

журналу. Такі зміни автоматично фіксуються у відповідному протоколі. 

Порядок внесення змін у журнал регламентується технологічною інструкцією 

для викладача. 

3.9. До початку сесії в останній день занять о 22.00 доступ викладачів до 

електронного журналу автоматично припиняється. У відповідній колонці 

журналу автоматично відображається сума набраних студентом балів за всі 

види поточної роботи. 

3.10. Запровадження електронного журналу обліку роботи студентів 

академічних груп не відміняє ведення кожним викладачем журналу обліку 

поточної успішності студентів.  



 

3.11. При закріпленні за однією академічною групою кількох викладачів, 

вони всі отримають доступ до сторінки електронного журналу, на якій 

відображаються результати роботи студентів цієї групи. 

3.12. Початкову реєстрацію викладачів, а за потреби зміну реєстраційних 

даних у системі ведення електронних журналів, та надання методичної 

допомоги викладачам здійснюють адміністратори електронних ресурсів 

кафедри та ЦК.  

 

4. КОРИСТУВАЧІ ІНФОРМАЦІЄЮ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ 

4.1. Користувачами інформації про хід навчального процесу та результати 

роботи студентів є: 

4.1.1. студенти, які відслідковують результати навчання протягом 

семестру; 

4.1.2. завідувачі кафедр (відділень); 

4.1.3. методисти кафедр, куратори академічних груп; 

4.1.4. начальник навчально-методичного відділу інституту; 

4.1.5. проректор з навчальної роботи інституту. 

4.2. Методисти кафедр аналізують інформацію про оволодіння 

студентами знань з дисциплін кафедри та не менше 2-х разів на семестр 

виносять її на засідання кафедр. 

4.3. Завідувачі кафедр здійснюють аналіз інформації про хід навчального 

процесу в академічних групах, на підставі якого контролюють дотримання 

встановлених вимог до його організації. 

4.4. Навчально-методичний відділ інституту в установленому порядку та 

за затвердженими формами складає звіти про хід навчального процесу, 

результати поточного контролю успішності і екзаменаційних сесій, здійснює 

організаційно-методичну та технічну підтримку ведення журналу. 

4.5.  Контроль за дотриманням даного положення учасниками 

навчального процесу здійснює проректор з навчальної роботи. 

 



 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться та затверджуються 

Вченою радою інституту у тому ж порядку, що й саме Положення. 

5.2. Внесення суттєвих змін до цього Положення здійснюється лише за 

згодою органів студентського самоврядування інституту. 

5.3. У випадку внесення змін або доповнень у державні нормативно-

правові документи, що регламентують питання цього Положення, відповідні 

пункти Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни.  



lloro.uxeno:

flpoperrop 3 HaBqaruHoi po6oru

IOpucroucyJlbr rlt.fi4

C.B. foplifivyr

IO.B. Anercceesa




