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У К A 3  A H H I
аб в я д з е н т  ж урнала вучэбны х занятка^ ва установах адукацъп, 

як!я рэалпую ць адукацы йны я праграмы  сярэдняй спецы яльнай адукацьп

1. Журнал вучэбных заняткау (далей -  журнал) з'яуляецца асноуным дакументам 
улшу вучэбнай работы трупы. Зашсы у журнале ажыццяуляюцца у адпаведнасш 
з каляндарна-тэматычным планам па вучэбнай дысцышпне. Акуратнае i своечасовае 
вядзенне зашсау у iM з'яуляецца абавязковым для кожнага выкладчыка.

2. Юраунщ установы адукацьп, яго намеснш па вучэбнай рабоце, загадчыю 
аддзяленнямц старшыш прадметных (цыклавых) камкпй павшны сютэматычна 
кантраляваць правшьнасць вядзення зашсау у журнале.

3. Выютадчык абавязаны сютэматычна кантраляваць i ацэньваць вынш вучэбнай 
дзейнасщ навучэнцау, курсантау (далей -  навучэнцау), адзначаць у журнале навучэнцау, 
яюя адсутшчаюць, зашсваць змест праведзеных заняткау, дамашняе задание.

3 а у в а г i
1. Забараняецца рабщь у журнале яюя-небудзь шшыя абазначэнш паспяховасщ 
навучэнцау, акрамя устаноуленых дзесящбальнай шкалой.
2. Праверка яуш навучэнцау праводзщца aca6icTa выкладчыкам у пачатку 
заняткау.

4. Зашсы у журнале павшны весщся дакладна i акуратна.
5. На кожную вучэбную дысцыгшну (практыку) выдзяляецца на увесь навучальны 

год неабходная колькасць старонак.
6. Уключэнне прозв1шчау навучэнцау у спюы журнала, а таксама выключэнне 

(выкрэсл1ванне) прозвшчау навучэнцау са cnicay журнала выконваецца навучальнай 
часткай пасля адпаведнага загаду юраушка з указанием насупраць прозв1шча нумара 
i даты загаду.

7. На левай старонцы журнала выкладчык запзсвае у адпаведнай графе дату заняткау, 
адзначае навучэнцау, яюя адсутн1чаюць, выстауляе адзнак1.

Адсутнасць навучэнцау адзначаецца л1тарай “н”.
8. Адзнаю па выншах тсьмовых работ выстауляюцца у графу, якая адпавядае дню 

правядзення тсьмовых работ.
Для улку выканання абавязковых кантрольных работ (АКР) адводз!цца дзве графы. 

У першай графе вядзецца улш навучэнцау, яюя адсутн1чаюць, а таксама фшсуюцца адзнак1, 
атрыманыя навучэнцам1 па вышках выканання АКР у тэты дзень. У другой графе фшсуюцца 
адзнаю навучэнцау (яюя не атрымал1 па АКР станоучую адзнаку або адсутшчал1 у дзень яе 
выканання) па выкананш iMi новага варыянта у АКР. У гэтым выпадку клетка насупраць 
прозв1шча дзелщца па дыяганалт Над дыяганаллю ф(ксуецца дата выканання, пад 
дыяганаллю атрыманая адзнака, якая з'яуляецца вышковай.

9. На спецыяльна выдзеленых старонках выкладчыкам! вядзецца улш выканання 
навучэнцам) прадугледжаных вучэбным1 планам) i праграмам) лабараторных i практычных 
работ. На правым баку староню po6inua 3anic з указанием тэрмшу выданы работ 
i фактычнага ix выканання, на левым баку фшсуецца станоучая адзнака, атрыманая па 
рабоце. У выпадку адсутнасщ навучэнца або атрымання iM адмоунай адзнаю клетка 
(у адпаведнасш з нумарам работы) насупраць прозвшча навучэнца дзелщца па дыяганаль 
Пасля выканання (адпрацоую) работы над дыяганаллю фшсуецца дата выканання, пад 
дыяганаллю выстауляецца станоучая адзнака. Пры выкананн1 (не выкананш) навучэнцам 
ycix работ па вучэбнай дысцышпне выстауляецца адзнака "зал)чана" ("не зашчана") па 
занятках за семестр.

10. Адзнаю па вучэбнай дысцышпне за семестр выстауляюцца пасля зашсу апошняга 
вучэбнага занятку па гэтай вучэбнай дысцышпне у семестры.

11. Улш выканання навучэнцам) тэставых практыкаванняу для вызначэння узроуню 
ф)з)чнай падрыхтаванасщ вядзецца выкладчыкам ф)з)чнай культуры на спецыяльна 
выдзеленых старонках журнала. Узровень ф)з)чнай падрыхтаванасщ зашсваецца словам 
(шзы, н)жэй сярэдняга, сярэдн), вышэй сярэдняга, высок)).

12. Звестк) аб вышках медыцынскага абследавання навучэнцау зап1сваюцца 
медыцынсюм работн)кам на спецыяльна выдзеленых старонках.

13. Улгк дадатковага кантролю вы ткав вучэбнай дзейнасщ  навучэнцау 
i кансультацый вядзецца выкладчыкам на спецыяльна выдзеленых старонках журнала.
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З М Е С Т

Jfe№
п-п Назва вучэбнай дысцыплшы

Колькасць
вумэбных

гадзш

Прозвшча, 1мя. 
iMa па бацьку выкладчыка CrapoHKi

-

vX 3



№№
п/п Назва вучэбнай дысцыплты

Размеркаванне па семестрах

экзаменау курсавых праектау

-

/ / /



ПРАЦЭСУ
Колькасць вучэбных гадзш па вучэбнаму плану

Усяго
у тым лжу вучэбных гадзш у тыдзень

тэарэт. лаб. практ. курсав. семестр семестр

-
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Назва вучэбнай дысцыплшы

190



Прозвшча, шщыялы выкладчыка
Дата

правя-
дзення

вучэбных
заняткау

Колькасць
вучэбных

гадзш
KapoTKi змест вучэбных заняткау Што зададзена

Подшс
выклад

чыка

У



Выкананне лабараторных,
Назва вучэбнай дысцыгшны

242



:рактычных (граф1чных) работ
П: эзвшча, шщыялы выкладчь!ка___

vy

-*&№ работ Характер i каротк! змест работы Дата выданы 
задания

Дата
выканання

_

243



Улш дадатковага кантролю вышкау вучэбнай дзейнасщ навучэнцау, кансультацый

Назва вучэбнай(ых) дысцыплшы(н) 

Лрозв1шча, шщыялы выкладчыка__

Дата Kaporai змест Колькасць
гадзш

Подшс
выкладчыка

319



Выкананне дыпломнага
Колькасць вучэбных гадзш



праекта(работы)
Прозвшча, шщыялы выкладчыка

Дата Каротю змест кансультацый Колькасць
гадзш

Тэрмш выканання
Подаю

выкладчыкачысло месяц

-

323



BbiHiKi медыцынскага абследавання навучэнцау

№№
п/п

Прозв1шча, 
шщыялы навучэнца

Дата
абследавання

Медыцынская трупа 
(асноуная, падрыхтоучая, 

спецыяльная, лячэбнай 
(|ю1чнай культуры)

Подп1с
медыцынскага

p a o o ra iK a
Заувага

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
*

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
358



Заувап i прапановы асоб, я ш  правярал! журнал
/

V /

Дата
праверю

Прозв1шча, iMH, 1мя па бацьку, 
пасада асобы, 

якая правярапа журнал
Заувап i прапановы

С заувагай 
азнаемлены

1 2 3 4

-

360


