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РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ЩОДЕННИКА УЧНЯ 
Невід’ємною частиною навчального процесу є своєчасний 

контроль та об’єктивне оцінювання, які допомагають учням якісно 

засвоювати знання.  
Наразі існує маса різноманітних сайтів та додатків, які 

полегшують роботу вчителям та учням і дають можливість 

контролювати навчальний процес батькам. 

Виходячи з успішності використання електронних журналів, 
слід залучати до навчального процесу електронні щоденники. Суть 

його роботи в тому, що система буде автоматично підтягувати усі 

оцінки конкретного учня з бази журналу. Також є можливість окремо 
надавати доступ батькам, для контролю відвідування та наочної 

оцінки рівня знань дитини. 

Головнми перевагами електронного щоденника учня є: 
1. Зручність. Не потрібно носити з собою паперовий 

«записник» достатньо всього лише мати смартфон або будь-який 

інший гаджет та доступ до інтернету. У разі відсутності інтернету 

розробка працює в офлайн режимі, але показує лише дані, які було 
попередньо завантажено. Також учням не потрібно чекати, коли 

вчитель поставить кожному окремо оцінку, вона з’явиться 

автоматично одразу після того, як буде внесена у електронну базу 
журналу. 

2. Можливості платформи. Здобувач знань матиме 

можливість зі свого щоденника переходити на сайт школи, 

переглядати розклад, отримувати домашнє завдання за допомогою 



Секція 6. Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом  

 156 

автоматичної розсилки, мати доступ до всіх файлових архівів уроків 

та електронних книг. 

3. Звітність. По закінченню семестру система генерує звіт 
за результатами навчання у вигляді табелю, де розміщено всі 

підсумнові оцінки за півріччя. 

4. Самоконтроль. Учень має змогу самостійно 
контролювати свою успішніть та з допомогою вчителя оцінювати 

якість набутих знань. [1, 2] 

У результаті, можна зробити висновки, що електронний 

щоденник учня є надзвичасно зручню розробкою безпосередньо як 
для учнів , так і для вчителів та батьків. Але при його розробці  слід 

враховувати всі нюанси навчального процесу, рівень обізнаності учнів 

у використанні ресурсів та вікові категорії. Наприклад, для дітей 
молодшого шкільного віку надавати необмежений доступ 

користування батькам, а для батьків учнів старшого шкільного віку – 

навпаки, більш обмежений, для того, щоб здобувачі освіти вчилися 
самостійно аналізувати свою успішність. 
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Наразі розвиток електронних енциклопедій, зумовлений 
прогресом інформаційних технологій та є ключовою особливість 

світової енциклопедистики. Погоджуємося з тим, що вже багато 

міжнародних видавництв оприлюднюють свої роботи лише в 
електронному форматі. Водночас повсюдно виникає багато 

різноманітних енциклопедичних проєктів, що існують лише в 

цифровому виді в мережі Інтернет. Отже, онлайн енциклопедії є 

породженням епохи цирового суспільства [6]. 
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