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Робоча книга методиста:     у збірнику вміщено матеріали, які                  

допоможуть методистам та заступникам директорів з НВР в 

організації внутрішкільної методичної роботи, 

підвищення ефективності діяльності методичних 

установ міста. 

 Методичні установи – це та ланка в системі освіти, 

яка, по суті, є пульсом педагогічного життя конкретного регіону і 

трансформатором педагогічних ідей у державі. 

Можна з упевненістю стверджувати, що однією з передумов успішної професійної 

діяльності вчителя є професіоналізм методичних кадрів, тому що саме вони повинні 

створювати умови для особистісного розвитку педагога. Саме методист має бути 

лідером професійного розвитку, бути «педагогом педагогів».  З одного боку методист 

має бути менеджером  фасилітатором, наставником і консультантом. 

З іншого боку, методист - це не посада, а покликання. Він має так організувати 

свою діяльність, щоб учитель хотів звертатися до нього з питань професійного 

зростання і міг отримати допомогу з будь-якої освітянської проблеми, яка його 

хвилює. Методист зобов’язаний розуміти і усвідомлювати реальний стан професійного 

становлення педагогів, бачити перспективи його розвитку. У свою чергу, 

професіоналізм методичних кадрів є однією з передумов підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу та профкомпетентності педагогічних кадрів. 

Саме для формування, удосконалення, розвитку знань, професійних 

компетентностей за всіма напрямами діяльності методиста;  адаптації його підготовки 

до вимог сучасних освітніх стандартів, підняття його світоглядних позицій на рівень 

цілісного бачення освітянських проблем  допоможуть матеріали збірки.                
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МЕТОДИЧНА СЛУЖБА: НАЗУСТРІЧ  УЧИТЕЛЮ 

У державній національній програмі «Освіта» 

(Україна ХXІ століття) чітко визначені стратегічні 

завдання реформування освіти в Україні. Важливими 

умовами виконання цих  завдань є забезпечення 

модернізації освітньої галузі на основі нових концепцій 

запровадження надбань науки, сучасних технологій та інновацій у педагогічному 

процесі, а звідси – підготовка нової генерації кадрів, підвищення їх професіоналізму у 

відповідності до потреб нових суспільних відносин. 

Методична служба є однією з тих освітніх структур, яка повинна забезпечувати 

формування і розвиток нової галузі – галузі людського капіталу освіти. Саме ця 

структура має відношення до організації, основною метою якої є підвищення 

інтелектуального рівня педпрацівників, забезпечення комфортних умов, екологічно 

чистого інформаційного простору щодо розвитку їхньої професійної кар’єри. 

Підвищення професійної майстерності педагогів завжди було і є одним з пріоритетних 

напрямів діяльності методичної служби, яка здійснюється через систему 

післядипломної освіти й системне та систематичне вдосконалення фахового зростання 

у міжкурсовий період. Методичні установи – це та ланка в системі освіти, яка, по суті, 

є пульсом педагогічного життя конкретного регіону і трансформатором педагогічних 

ідей у державі. 

Можна з упевненістю стверджувати, що однією з передумов успішної професійної 

діяльності вчителя є професіоналізм методичних кадрів, тому що саме вони повинні 

створювати умови для особистісного розвитку педагога. Саме методист має бути 

лідером професійного розвитку, бути «педагогом педагогів». 

Дуже неприємно, коли керівники ЗНЗ, учителі вбачають у методистові в 

основному чергового «перевіряючого» вчителя, тобто коли гіпертрофується власне 

контролююча функція методиста, тоді коли місією його діяльності є не контроль, а 

навчання та допомога у фаховому становленні чи зростанні педагога. Методист 

покликаний реалізовувати найрізноманітніші виклики супроводу діяльності учителя. 

Це насамперед такі функції: 

 здійснення науково-методичного та інформаційного забезпечення 

професійної діяльності вчителя; 

 управління процесом упровадження нового змісту шкільної освіти; 

 забезпечення адаптації вчителя до професійних та освітніх змін; 

 створення умов для самоосвіти педагогів; 

 стимулювання процесу якісних змін у професійній діяльності педагога. 

Таким чином, методист має бути менеджером і фасилітатором, наставником і 

консультантом. З іншого боку, методист - це не посада, а покликання. Він має так 
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організувати свою діяльність, щоб учитель хотів звертатися до нього з питань 

професійного зростання і міг отримати допомогу з будь-якої освітянської проблеми, 

яка його хвилює. Методист зобов’язаний розуміти і усвідомлювати реальний стан 

професійного становлення педагогів, бачити перспективи його розвитку. У свою 

чергу, професіоналізм методичних кадрів є однією з передумов підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу та професійної компетентності 

педагогічних кадрів. 

Саме формування, удосконалення, розвиток  знань, професійних 

компетентностей за всіма напрямами діяльності методиста; патронаж та адаптація  

його підготовки до вимог сучасних освітніх стандартів, підняття його світоглядних 

позицій на рівень цілісного бачення освітянських проблем - мета апаратного навчання 

методистів. 

Оптимально збалансований кадровий склад  ММК, в якому працюють дев’ять 

методистів вищої та першої кваліфікаційної категорії (завідувач Гмизіна Н.А.). 

Основною науково-методичною задачею є вдосконалення дидактико-

управлінської компетентності методичних служб міста. 

Робота проводиться за наступними напрямами: 

• вивчення та задоволення потреб і запитів методичних служб міста на 

діагностико-прогностичній основі; 

• системне навчання методистів та заступників з навчально-виховної роботи з 

проблеми модернізації змісту освіти та структури науково-методичної роботи; 

• організація експертизи методичної роботи у місті; 

• консультативно-методична робота з працівниками методичних служб; 

• проведення моніторингу рівня професійної компетентності працівників 

методичних служб; 

• підтримка та психолого-методичний супровід інноваційної діяльності 

методичних служб; 

• організація та координація навчально-методичної роботи з методичними 

кадрами; 

• інформаційно-аналітична та організаційно-методична допомога з питань 

удосконалення методичної роботи; 

• надання допомоги молодим методистам і заступникам з питань підвищення 

фахової компетентності. 

Основними домінантами організації науково-методичної роботи з 

методичними службами міста є такі: 

• спрямування діяльності методичних служб на організаційне, науково-

методичне, інформаційне забезпечення проведення реформ в освітніх закладах; 

• побудова науково-методичної роботи на діагностичній основі: урахування 

кількісного та якісного складу педагогічних працівників, особливостей мережі 

закладів і чіткої зорієнтованості на запити конкретних установ і педагогічних 

працівників; 

• модифікація форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 

міжкурсовий період; 

• заміна пасивних методів роботи на активні та інтерактивні, використання 

синергетичного та фасилітативного підходів до навчання дорослих. 
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Модель організації роботи  ММК з підвищення профкомпетентності виглядає 

так: 

 

Вивчення запитів                                  Аналіз роботи                       Сучасні виклики 

та потреб  методистів                           за минулий рік                               освіти  

 

 

Вибір науково-методичної проблеми 

 

 

                               Вибір форм науково-методичної роботи, планування роботи 

 

 

       З керівниками ЗНЗ                                                   методистами методичних 

         Заступниками директорів з НВР                                            служб 

 

  

                                   Вивчення результатів діяльності, корекція 

 

Першим кроком на шляху організації ефективної науково-методичної роботи є 

діагностика з метою вивчення запитів і потреб вчителів. Результати діагностики 

використовуються при плануванні науково-методичної роботи. 

Планування роботи – це розроблення програми дій для досягнення певної мети, 

вирішення певних завдань із визначенням термінів виконання тих чи інших заходів і 

відповідальних за їх проведення. 

Як відомо, рекомендується використовувати такі види планів: 

 перспективний; 

 річний; 

 місячний; 

 тижневий. 

В методичних кабінетах мають бути: 

 план роботи методичного кабінету; 

 плани роботи структурних підрозділів. 

Методистам-предметникам  доцільно мати: 

 паспорт методиста; 

 план роботи методиста; 

 плани роботи МО, творчих груп, шкіл молодого учителя, шкіл 

педмайстерності, шкіл ППД тощо; 

 план курсової підготовки відповідної категорії працівників; 

 план атестації педагогічних працівників; 

 план вивчення стану викладання предметів; 

 план-графік виїздів до педагогічних працівників з метою надання методичної 

допомоги; 

 плани  видавничої діяльності; 
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 плани вивчення ППД; 

 плани проведення моніторингових досліджень; 

 проектно-цільові програми (якщо розробляються). 

При плануванні роботи рекомендуємо дотримуватись наступних вимог: 

 ознайомитись із сучасними розробками освітнього менеджменту, психології 

управління з питання планування діяльності; 

 ознайомитися з основними директивними і нормативними документами 

Уряду та Міністерства освіти і науки України про освіту; 

 планувати роботу відповідно до Положення про районний (міський) 

методичний кабінет, функцій методиста та сервісних послуг, які надає 

методичний кабінет; 

 вивчати та враховувати запити і потреби педагогічних працівників щодо 

удосконалення їх профмайстерності;  

 при плануванні роботи враховувати результати аналізу науково-методичної 

роботи за минулий рік; 

 включати до плану роботи сучасну інформацію, що базується на надбаннях 

психолого-педагогічної науки та передової педагогічної практики; 

 слід передбачати лише конкретні заходи, форми і методи діяльності; 

 у структурі плану потрібно передбачити можливість внесення змін та 

доповнень упродовж навчального року. 

Орієнтовний перелік документації методиста 

1. Нормативно-правові документи щодо організації методичної роботи. 

2. Вхідна і вихідна документація. 

3. Дані про курсову підготовку. 

4. Плани роботи МО. 

5. Документація щодо оформлення предметних кабінетів: 

– дані про кабінети по школах, їх матеріальне забезпечення; 

– зразки документації кабінетів; 

– дані про огляди кабінетів, конкурси тощо; 

– відповідні (локальні) регіональні Положення про огляди, конкурси кабінетів. 

6. Дані про кадрове забезпечення. 

7. Перелік тем докурсових завдань у системі курсового навчання при РІПО. 

8. Навчальні програми, програми гуртків, факультативів. 

9. План роботи (річний, місячний, тижневий). 

10. Дані про гуртки і факультативи. 

11. Методичні рекомендації з викладання предметів. 

12. Матеріали з вивчення стану викладання предметів, атестації шкіл. 

13. Матеріали роботи ШМВ, творчих груп. 

14. Картотека ППД, матеріали з вивчення досвідів. 

15. Картотека педагогічної інформації (за напрямами, темами). 

16. Матеріали з проведення позакласної роботи. 

17. Матеріали ― На допомогу молодому вчителю ‖. 

18. Графіки виїздів, перспективні плани вивчення стану викладання. 



                                                                                   Робоча книга  методиста                                     

7 

 

19.Тематичні папки (напр. ―Профільне навчання‖, ―Проективна діяльність при 

вивченні....‖, ―Інноваційні технології‖ і ін.) 

20. Аналітичні матеріали за результатами моніторингу з навчальних предметів. 

21. Анкети, опитувальники (зразки та опрацьовані матеріали). 

22. Результати діагностування вчителів – проблеми в роботі вчителів. 

23. Перспективні плани вивчення ППД, випуску друкованих матеріалів і ін. 

24. Положення про різні форми методичної роботи (про майстер-клас і т. д.) 

25. Книга наслідків виїздів з надання практичної допомоги  

26.Зошит реєстрації запитів та проведення консультування 

27. Протоколи експертиз (схеми аналізу) відвіданих уроків, позакласних заходів 

Вивчення і аналіз роботи ММК свідчить про посилення уваги до проблем 

запровадження сучасних технологій підготовки та проведення моніторингових 

досліджень.  

Однак у вирішенні даних проблем мають місце невикористані резерви. 

Потребує суттєвого оновлення оцінювання результатів науково-методичної 

роботи, так як існуюча система оцінювання не відповідає модернізаційним 

методичним функціям, зорієнтована здебільшого на визначення ефективності за 

кількісними показниками, не сприяє вдосконаленню методичної роботи, не придатна 

для її коригування та оперативного прийняття раціональних рішень, розвитку та 

самоудосконалення її структур. 

Ще не всі методисти вміють аналізувати систему методичної роботи на предмет 

її цілісності та оперативно коригувати зміст її роботи залежно від різних внутрішніх 

чинників та зовнішніх обставин, координувати безперервну освіту та самоосвіту 

педагогів на всіх рівнях (курсова підготовка, міжкурсова форма підвищення 

кваліфікації, самоосвіта), не в повній  мірі володіють навичками аналітичної обробки 

інформації під час тематичних вивчень, атестації педкадрів, вивчення і узагальнення 

кращого досвіду роботи педколективів, методичних формувань, окремих учителів. 

Потребує удосконалення проведення моніторингу результативності підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів та ефективності методичної роботи, їх реального 

впливу на якість навчально-виховного процесу. 

Тенденції розвитку та проблеми, які існують у системі науково-методичного 

забезпечення, обумовлюють необхідність удосконалення контрольно-діагностичної, 

аналітичної та коригуючої функцій методичних служб, що забезпечить  отримання 

об’єктивної достовірної інформації про стан методичної роботи на міському і 

шкільному рівнях, про ефективність навчально-виховного процесу, визначення 

невикористаних резервів щодо її модернізації. 

Основними напрямками науково-аналітичної діяльності  методиста мають 

бути: 

- діагностика рівня професійного розвитку вчителя, вивчення запитів педагогів та їх 

інформаційних потреб; 

- побудова прогностичної професійної моделі вчителя; 

- аналіз інноваційних програм, перспективних педагогічних технологій; 

- формування банку методик (педагогічних, психологічних, соціологічних тощо); 

- створення інформаційного банку педагогічних теорій, технологій, проблем 

підвищення кваліфікації, перспективного досвіду. 
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Зміст і форми контрольно-аналітичної діяльності повинні визначатись на основі 

врахування мети, завдань, науково-методичної проблеми ММК  і мають бути 

спрямовані на реалізацію визначених пріоритетних напрямків. 

При плануванні роботи ММК  на навчальний рік слід чітко визначити основні 

блоки аналізу ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 

навчальних закладах міста: 

-  стан  навчання та викладання навчальних предметів в основній і старшій школі; 

-   рівень знань, умінь і навичок учнів; 

-   здоров’я дітей; 

-   ефективність управлінської діяльності керівників навчальних закладів; 

-   управління неперервною освітою педагогічних кадрів; 

-  забезпечення рівного доступу до якісної освіти; 

-  психологічний супровід управління науково-методичною роботою; 

-  організація виховної роботи та рівень вихованості школярів;  

-  організація роботи з  обдарованими дітьми. 

Визначення пріоритетів діяльності кабінету, стратегічних та оперативних завдань 

має забезпечити діагностична функція, яка передбачає систему заходів, зокрема: 

 підбір тестів, розроблення різних видів анкет, складання питань співбесід, схем, 

графіків, таблиць для фіксування результатів спостережень; 

 проведення діагностування вчителів, керівників навчальних закладів та 

методичних формувань; 

 обробку й аналіз результатів діагностики; 

 узагальнення підсумків діагностування; 

 розробку методичних рекомендацій щодо подальшого удосконалення організації 

навчально-методичної роботи. 

Дуже важливо здійснювати вибір інформації для планування методичної роботи 

та забезпечення її результативності. 

Методисти повинні вміти постійно аналізувати такі інформаційні потоки: 

1. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що містить у собі збирання 

інформації: стосовно професійних потреб і запитів учителів освітнього закладу, їх 

професійних труднощів; виконання навчальних планів і програм з підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів; ефективності всіх форм підвищення кваліфікації 

вчителів та якості навчально-методичної документації в системі підготовки та 

перепідготовки педагогічних кадрів. 

2. Організація методичної роботи передбачає збирання інформації: стосовно 

рівня професійної компетентності керівників методоб’єднань і ефективності 

підвищення їх кваліфікації; стану та ефективності роботи з молодими спеціалістами; 

організації методичного забезпечення праці педагогів-експериментаторів і вчителів, 

які працюють в інноваційному режимі; якість лекційно-семінарських, практичних 

занять, тренінгів на базі методичних кабінетів  і опорних шкіл. 

3. Організація та проведення атестації педагогічних кадрів містить збір 

інформації: стосовно атестованих педагогів, змісту і якості їх професійної праці та 

підготовки до атестації на більш високий професійний розряд, стану і якості роботи з 

педагогами, які отримали рекомендації за результатами атестації; стану і якості 

навчально-методичних матеріалів, пропонованих атестованими вчителями. 
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4. Організація моніторингу якості освіти містить збирання інформації: 

стосовно змісту і результатів освітньої діяльності закладу та окремих педагогів, 

характеру їх відтворення в програмі розвитку та освітній програмі; якості освітньої 

підготовки учнів, виховання та розвитку в системі основної та додаткової освітньої 

роботи з дітьми; стану, якості та результатів проведення інтелектуальних марафонів, 

олімпіад, конкурсів, на базі методичного кабінету й навчальних закладів, а також 

тестування учнів різними незалежними комісіями; характеру, стану та результатів 

різноманітної діяльності з учнями в системі безперервної додаткової освіти. 

Інформаційно-аналітична діяльність методиста має передбачати також: 

-   збір інформації про інновації в сучасній педагогіці; 

-    узагальнення і трансляцію перспективного досвіду; 

-    інформаційне та довідково-бібліографічне забезпечення навчальних закладів; 

-    випуск інформаційно-методичних матеріалів. 

Формуванням інформаційних потоків не завершується визначенням їх змісту. 

Слід кожному продумати методи збирання інформації, визначити періодичність цієї 

роботи, джерела передачі інформації; оцінити де і як буде використано отриману 

інформацію. 

Важливим напрямком діяльності методиста є здійснення комплексних та 

тематичних вивчень. По кожному з них слід мати чіткий план вивчення і необхідний 

інструментарій (пам’ятки, графіки, діаграми, анкети, тести тощо). 

Надзвичайно важливим аспектом аналітичної діяльності є вибір критеріїв 

оцінювання оптимального функціонування методичної роботи як системи. 

За результатами проведеного вивчення та аналізу мають готуватися управлінські 

рішення щодо корекції та регулювання діяльності педагогічних колективів, 

методичних формувань, окремих учителів. 

Впровадження  моніторингу  дасть можливість своєчасно вносити зміни в 

організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, формувати 

критичне ставлення вчителів до своєї педагогічної діяльності, цілеспрямовано 

стимулювати творчу активність педагогічних працівників. Систематичне 

відслідковування і врахування результатів педагогічного моніторингу допоможе 

вирішити проблему піднесення якості освіти, рівня навчальних досягнень та 

вихованості учнів.  

Таким чином, метою науково-методичної роботи є забезпечення умов для 

формування особистості педагога через створення наукового простору, системи 

інформаційного і комп’ютерного забезпечення навчального процесу. Реалізація 

поставленої мети вимагає забезпечення якісно нового рівня навчання шляхом 

модернізації всього навчального процесу з використанням новітніх технологій, якісне 

поліпшення професійного навчання педагогів через ознайомлення їх з передовим 

педагогічним досвідом; активізація науково-дослідної діяльності педагогів; 

формування високого рівня професійно-педагогічної культури вчителя. 

Важливість та необхідність такої роботи поза всяким сумнівом. Необхідно, щоб і 

педагог, і методист у цій роботі знайшли своє місце, відчули її значущість і 

результативність. 
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АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИСТА 

      Ефективність науково-методичної роботи 

передовсім визначається рівнем науково-методичного 

супроводу навчально-виховного процесу та залежить від 

чітко побудованого управління нею. Тому великого значення в системі науково-

методичної роботи набуває аналітична діяльність методичних служб, розробка 

моніторингової моделі в системі науково-методичної роботи на регіональному 

рівні управління, яка б надавала можливість здійснювати на рефлексійній основі 

гнучке управління методичною роботою в місті, своєчасну діагностику та 

коригування її. 

Національна доктрина розвитку освіти визначила завдання та основні напрями 

модернізації освіти. У розділі «Управління освітою» йдеться, зокрема, про 

«налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного, інформаційного 

супроводу управлінських рішень», «запровадження нової етики управлінської 

діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації», 

«створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень», «організацію 

експериментальної перевірки та експертизи освітніх інновацій». 

Модернізаційні зміни в структурі та змісті сучасної освіти потребують пошуку 

нових підходів до моделювання ефективної системи науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами, яка б успішно функціонувала в постійному режимі оновлення 

й розвитку, ґрунтувалася на наукових засадах, сприяла підвищенню рівня 

загальнодидактичної, методичної, технологічної та психологічної підготовки пе-

дагогів; до підвищення якості навчально-виховного процесу, забезпечувала розвиток 

творчого потенціалу педколективів. 

Контрольно-діагностична й корекційна функції є одними з найважливіших у 

діяльності методичних кабінетів. Вони здійснюються з метою виявлення ступеня 

досягнення поставленої мети й визначених завдань, одержання об'єктивної достовірної 

інформації про стан методичної роботи на міському, шкільному рівнях, навчально-ви-

ховного, педагогічного процесу й визначення невикористаних резервів щодо 

здійснення системного та своєчасного контролю за реалізацією запланованого. 

 ММК постійну увагу приділяє вивченню й аналізу діяльності шкільних 

методичних служб, ефективності науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами як ММК, так і ШМК. 

Ефективна контрольно-аналітична система управління методичною роботою 

включає: 

• вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи 

педпрацівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних 

стандартів; 

• постійний аналіз ефективності проведених методичних заходів, зокрема підготовку 

наказів за підсумками їх проведення (наприклад, накази відділу освіти «Про підсумки 

проведення панорами педагогічних ідей та знахідок», «Прийоми розвитку навчальної 

співпраці учнів у розвивальному навчанні», «Про підсумки проведення міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту педагогічних освітніх інновацій»); 
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• тематичне вивчення й аналіз стану внутрішньошкільної методичної роботи, 

викладання навчальних предметів, роботи класних керівників, результатів проведених 

контрольних зрізів. 

Підвищити результативність вивчення, створити повну картину динаміки розвитку 

фахового та методичного рівнів педагогічного колективу методистам допомагає 

застосування різноманітних діагностичних анкет, текстів контрольних робіт, тестів 

тощо. 

Підсумки тематичного вивчення стану викладання предметів, результатів 

проведених контрольних зрізів, аналізу участі в олімпіадах (районних, регіональних, 

обласних), конкурсах розглядаються на засіданнях колегії відділу освіти, нарадах 

навчальних закладів. 

За результатами вивчення проводяться: 

• методичні дні; 

• консультації, готуються методичні рекомендації, бюлетені; 

• рейтингове оцінювання діяльності освітніх установ відповідно до власного 

положення про огляд на кращий навчальний заклад, затвердженого рішенням колегії 

відділу освіти; 

• моніторинг якості математичної освіти учнів 4-х класів початкової школи; 

• моніторингове дослідження з питань вивчення ефективності курсової підготовки 

вчителів, результативності участі педагогів у методичних формуваннях. 

За наслідками комплексного вивчення проведені виїзні засідання методичної ради, 

підсумки тематичного вивчення підбиті на нарадах-семінарах керівників навчальних 

закладів та методичного активу, семінарах-практикумах різних категорій 

педпрацівників. 

Здійснюючи комплексне й тематичне вивчення діяльності міського і шкільних 

методичних кабінетів,  приділяється належна увага оцінюванню ефективності 

аналітичної діяльності методистів, завідувачів ШМК. 

З метою контролю за роботою методистів та надання їм вчасної допомоги 

розроблений графік відвідування адміністрацією методичних заходів, які проводять 

працівники МК. Слід зауважити, що мета відвідування визначається відповідно до 

стажу роботи методиста, терміну опрацювання індивідуальної науково-методичної 

теми, обраної форми та визначеного змісту проведення заходу. 

Для підвищення якості виконання посадових обов'язків методистів щопонеділка 

перевіряються їхні щоденні плани, проводяться співбесіди з виконання запланованого. 

Стимулом до підвищення педагогічної майстерності працівників центру є 

атестація. 

Створена інформаційно-аналітична система управління методичною роботою в 

ММК включає: 

• систематичне проведення моніторингу рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників, стану викладання навчальних предметів, результатів 

навчальної діяльності учнів; 

• участь у ліцензуванні  та атестації навчальних закладів міста; 

• підготовку та розгляд питань стану організації навчально-виховної та методичної 

роботи на засіданнях колегії відділу освіти, нарадах керівників, засіданнях методичної 

ради . 
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На нарадах директорів, зокрема, були розглянуті такі актуальні питання: 

• про стан використання диференційованого підходу при викладанні 

природознавства та інтегрованого курсу «Навколишній світ»; 

• про стан використання диференційованого підходу при викладанні хімії, біології; 

• про організацію роботи з обдарованими учнями; 

• про методичне забезпечення впровадження інформаційних технологій під час 

викладання предметів природничо-математичного циклу; 

• про результати апробації педагогічних програмних засобів у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста. 

У полі зору ММК постійно перебувають питання результативності модернізаційних 

процесів у початковій ланці освіти. У ході вивчення проводяться контрольні зрізи 

знань, тестування, співбесіди, що дає можливість з'ясувати реальний стан, причини не-

доліків та визначити шляхи їх усунення. 

За результатами вивчення кожен методист подає стислу інформацію за спеціальною 

схемою: дата вивчення, тема вивчення, мета, висновки, рекомендації щодо поліпшення 

стану. За результатами аналізу видається «Освітянський вісник». 

З метою надання адресної методичної допомоги практикується проведення днів 

методиста (один день щомісяця), визначені зони посиленої методичної уваги, 

адресного науково-методичного впливу. 

Останнім часом великого значення в системі методичної роботи набуває об'єктивна 

оцінка роботи педагогічних колективів, методичних формувань, окремих учителів. 

Однією з методик є рейтингова система. 

Проте, як показує аналіз діяльності методичних кабінетів, на перше місце частина 

методистів ставить розв'язання оперативно-організаційних проблем у методичній 

роботі, а більш глибокі методичні проблеми професійного розвитку педагогів 

залишаються нерозв'язаними. 

Вивчення ефективності методичної роботи проводиться за усталеною схемою, мета 

й завдання визначаються формально. 

Оцінювання результатів науково-методичної роботи потребує суттєвого оновлення. 

Існуюча система оцінювання не відповідає модернізаційним методичним функціям, 

зорієнтована здебільшого на визначення ефективності за кількісними показниками, не 

сприяє вдосконаленню методичної роботи, не придатна для її коригування та 

оперативного прийняття раціональних рішень, розвитку та самовдосконалення її 

структур. 

Ще не всі методисти вміють аналізувати систему методичної роботи на предмет її 

цілісності й ефективності, відповідності досягнутого результату запланованому, 

оперативно коригувати зміст методичної роботи залежно від різних внутрішніх 

чинників та зовнішніх обставин, координувати неперервну освіту й самоосвіту 

педагогів на всіх рівнях (курсова підготовка, міжкурсова форма підвищення кваліфі-

кації, самоосвіта), не повною мірою володіють навичками аналітичної обробки 

інформації під час тематичного вивчення, атестації педкадрів, вивчення й 

узагальнення кращого досвіду роботи педколективів, методичних формувань, окремих 

учителів. 
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Не завжди належно систематизовані методичні матеріали за основними блоками 

діяльності, рідко ведуться книги обліку й аналізу тематичних вивчень, банки 

інструментарію аналітичної діяльності. 

Потрібно вдосконалювати вивчення результативності підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів та ефективності методичної роботи, їхнього реального впливу на 

якість навчально-виховного процесу. 

Не піддається ретельному аналізу ефективність роботи методичних формувань. 

Потребують удосконалення довідки, підготовлені працівниками РМК. 

Зустрічаються випадки, коли на основі епізодичного вивчення, поверхового аналізу 

методисти роблять висновки про позитивні і негативні тенденції в діяльності 

педколективів, окремих педагогів. 

Типовими недоліками в процесі педагогічного аналізу занять у системі методичної 

роботи є: 

• відсутність мети відвідування й аналізу занять; 

• поверховість аналізу, його фрагментарність; 

• некритичне ставлення до інновацій; 

• пасивне оцінювання заняття; 

• невміння проводити порівняльний аналіз; 

• формулювання висновків, що не відповідають аналізу з погляду досягнутого 

результату; 

• поверховість або відсутність конкретних пропозицій, рекомендацій. 

Як підвищити ефективність аналітичної діяльності методкабінетів і кожного 

методиста? 

Це питання потребує постійної уваги. Слід подбати насамперед про поглиблення 

знань методистів із даної проблеми та вдосконалення вмінь аналітичної діяльності. 

Варто, на нашу думку, присвятити цим питанням кілька занять методичного 

семінару з метою опрацювання сучасних підходів до планування контрольно-

аналітичної діяльності методичних служб. 

Основні завдання аналітичної діяльності методичних працівників чітко визначені 

Положенням про районний (міський) методичний кабінет: 

• вивчення й аналіз рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-

виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою; 

• вивчення й аналіз стану викладання предметів і курсів базового навчального 

плану; 

• вивчення й аналіз стану організації та ефективності навчально-виховного процесу 

в навчальних закладах; 

• вивчення й аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів відповідно до державних 

стандартів; 

• вивчення й аналіз ефективності науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами; 

• вивчення й аналіз умов забезпечення психічного здоров'я вихованців, 

упровадження здоров'я збережу вальних технологій; 

• вивчення й аналіз ефективності управлінської діяльності керівників навчальних 

закладів. 
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«Метод педагогічного аналізу, — стверджує Ю. Конаржевський, — є системою 

правил і операцій, необхідних для вивчення педагогічного процесу й управління ним, а 

також причин, які впливають на його кінцеві результати». 

Педагогічний аналіз має реалізувати три групи завдань: пізнавальні, конструктивно-

організаційні та виховні. 

Пізнавальні завдання — це вивчення досвіду роботи, педагогічної діяльності, 

позитивних тенденцій у її розвитку, причин низької результативності, шляхів її 

подолання. 

Конструктивно-організаційні завдання полягають у розробці єдиних педагогічних 

вимог до організації методичної роботи як цілеспрямованої системи, до прогнозування 

кінцевого результату. 

Виховні завдання полягають у стимулюванні творчої активності кожного члена 

педагогічного колективу на основі об'єктивного і справедливого оцінювання його 

роботи, знаходження успіхів та ініціативи. 

Головними об'єктами педагогічного аналізу методичних працівників мають бути: 

• заняття в різноманітних формах методичної роботи (лекції, семінари, практикуми, 

круглі столи, дискусії тощо); 

• відкриті уроки, позакласні заходи в системі методичної роботи; 

• уроки і позакласні заходи вчителів у процесі вивчення стану викладання навчальних 

предметів; 

• заняття в дошкільних закладах; 

• заняття в позашкільних закладах. 

На думку В. Сухомлинського, аналіз особливо важливий при завершенні періодів, 

циклів навчально-виховного процесу. Такими періодами, вважав він, є: 

• навчальний рік; 

• усі роки роботи вчителя з початковими класами; 

• період роботи вчителя-предметника; 

• період виховної роботи класного керівника; 

   • період навчання й виховання від 1-го до 10-го класу. 

Не лише керівникам навчальних закладів, а й методистам варто прислухатися до 

порад видатного педагога. 

Педагогічний аналіз як складна аналітико-систематична діяльність вимагає від 

методиста наявності певного комплексу професійних знань і вмінь аналітичного 

характеру. До таких умінь автори навчально-методичного посібника «Технологія 

діяльності завідуючого районним (міським) методичним кабінетом» К. Старченко, В. 

Пуцов, Б. Гадзецький відносять: 

• уміння поставити мету аналізу й розробити програму його проведення; 

• уміння виділити складники заняття (дидактичні клітини, етапи, внутрішні 

співвідношення кожної дидактичної клітини та етапу); 

• уміння визначити структуру заняття (зв'язки між внутрішніми елементами клітини, 

зв'язки між самими дидактичними клітинами заняття, їх зв'язок із дидактичною метою 

заняття); 

• уміння вести спостереження за ходом заняття, фіксувати його (користування 

кодом, табличним способом запису заняття); 
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• уміння узагальнювати матеріали спостережень (робити висновки, давати 

рекомендації). 

З метою вдосконалення цих умінь необхідно ретельно планувати навчання 

методистів, передбачивши опрацювання таких проблем: «Вивчення й аналіз 

результативності підвищення кваліфікації та самоосвіти педпрацівників», «Сучасні 

підходи до вивчення й аналізу ефективності науково-методичної роботи» та ін. 

Корисним буде опрацювання на заняттях діагностичних методик вивчення якостей 

учителя, рівня його підготовки до професійної діяльності та системи методичної 

роботи в школі, запропонованих В. Звєревою в посібнику «Як зробити керування шко-

лою успішним?», та анкет оцінки ефективності методичної роботи, які подає Б. Тевлін 

у посібнику «Контрольно-аналітична діяльність керівника школи». 

У навчанні методистів важливо забезпечити оптимальне поєднання й раціональне 

співвідношення теорії і практики, науково-теоретичної і практичної, технологічної 

підготовки. 

А тому в системі навчання належне місце слід відводити не лише лекційним та 

семінарським заняттям, а й практичним заняттям, тренінгам, моделюванню, розробці й 

захисту проектів, діловим іграм тощо. 

Результатом проведення практичних занять може бути розробка алгоритмів аналізу, 

програм вивчень, пам'яток, схем, узагальнювальних таблиць, діаграм. 

Так, наприклад, алгоритм вивчення аналізу й оцінки ефективності 

внутрішньошкільної науково-методичної роботи орієнтовно може бути таким: 

 Основні напрями і 

показники методичної 

роботи 

Джерела 

інформації для 

аналізу 

Наявність 

якості 

(+) Н 

Бали 

0—3 

     

Такий підхід забезпечить практичну спрямованість навчання, що позитивно 

позначиться на діяльності кожного методиста. 

Окреслимо основні напрями науково-аналітичної підготовки методиста: 

• діагностика рівня професійного розвитку вчителя, вивчення запитів педагогів та 

їхніх інформаційних потреб; 

• побудова прогностичної професійної моделі вчителя; 

• аналіз інноваційних програм, перспективних педагогічних технологій; 

• формування банку методик (педагогічних, психологічних, соціологічних тощо); 

• створення інформаційного банку педагогічних теорій, технологій, проблем 

підвищення кваліфікації, передового досвіду. 

Підвищення ефективності аналітичної діяльності методистів зумовлюється рівнем 

оволодіння сучасними технологіями моніторингу: 

• професійної підготовленості вчителя; 

• рівня знань, умінь і навичок учнів; 

• результативності виховного процесу та ін. 

Слід пам'ятати, що зміст і форми контрольно-аналітичної діяльності насамперед 

повинні мати логічний зв'язок із плануванням, визначатися проблемою, завданнями 

методичного кабінету, бути спрямованими на реалізацію пріоритетних напрямів його 

діяльності. 
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При плануванні роботи ММК на навчальний рік слід чітко визначити основні блоки 

аналізу ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 

навчальних закладах  та в міській ланці: 

• стан  навчання та викладання навчальних предметів в основній і старшій школі; 

• рівень знань, умінь і навичок учнів; 

• здоров'я дітей; 

• ефективність управлінської діяльності керівників навчальних закладів; 

• управління неперервною освітою педагогічних кадрів; 

• забезпечення рівного доступу до якісної освіти; 

• психологічний супровід управління науково-методичною роботою; 

• виконання мовного законодавства; 

• атестація педагогічних кадрів; 

• організація виховної роботи та рівень вихованості школярів; 

• організація роботи з обдарованими дітьми; 

• упровадження інформаційних технологій у діяльність керівників шкіл, учителів; 

• усунення недоліків за результатами комплексних і тематичних вивчень, атестації 

навчальних закладів. 

А. Єрмола і О. Суджик рекомендують відповідний розділ плану представити у 

формі таблиці з такими графами: 

• об'єкт експертизи; 

• мета експертизи; 

• методи експертизи; 

• терміни проведення; 

• узагальнення результатів; 

• виведення результатів на рівні обговорення; 

• виконавці; 

• інструментарій експертизи; 

• відмітка про виконання. 

При плануванні потрібно конкретизувати вид аналізу: 

• за об'єктом (навчальний заклад, педколектив, РМО (ШМО), клас, учитель, процес 

навчання, виховання, управління); 

• за суб'єктом (самоаналіз, взаємоаналіз, адміністративний аналіз); 

• за змістом (комплексний, тематичний, параметричний, оперативний, 

підсумковий); 

• за метою (оцінка, підсумки, регулювання, виявлення резервів, узагальнення 

досвіду); 

• за періодичністю (періодичний, одноразовий, постійний). 

У цьому розділі плану слід передбачити розробку пам'яток, програм вивчень та 

експертиз, підготовку методичних рекомендацій під час здійснення контролю. 

Вивчення стану методичної, навчально-виховної роботи в навчальних закладах 

потрібно обов'язково пов'язувати з організацією і змістом методичної роботи 

(проведення методичних тижнів, декад, днів, призначення кураторів навчальних 

закладів із числа методичних працівників, визначення зон посиленої уваги тощо). 

Особливу увагу треба приділити підвищенню якості планування аналітичної 

діяльності кожного методиста. 
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Звичайно, кожен працівник ММК має можливість вибирати форми організації своєї 

праці, проте ведення ділової документації, створення необхідного банку 

інформації обов'язкове для всіх методистів. 

Важливим напрямом діяльності методиста є комплексні й тематичні вивчення стану 

окреслених питань. По кожному з них слід мати чіткий план вивчення і необхідний 

інструментарій (аналітичні довідки, інформації, графіки, діаграми, анкети, тести). 

Пропонуємо одну з форм ведення книги «Вивчення й аналіз стану 

внутрішньошкільної методичної  роботи та навчально-виховного процесу в освітніх 

закладах». 

                І розділ. План-графік вивчень у 20_ / 

 

 

 

 

ІІ розділ. План вивчення 

    1.   Тема вивчення  

    2.   Мета вивчення  

    3. Термін вивчення 

    4.   Хід вивчення 

 № Методи вивчення Об'єкти 

вивчення 
Термін ви-

вчення 

Хто 

залучається до 

вивчення 

     

5.Форма і назва узагальнювального документа  

6.Форма обговорення ___________  

7.Основні висновки _____________  

8.Рекомендації _________________  

ІІІ розділ. Аналіз відвіданих уроків, позакласних, методичних заходів 

(Радимо заготовити на окремих сторінках схеми аналізів.) 

Наприклад, аналіз засідання методичного об'єднання: 

1.Дата, час, місце проведення. 

2.Учасники та їх кількість. 

3.Порядок денний. 

4.Мета відвідування. 

5.Висновки. 

6.Рекомендації 

 Питання вивчення Об'єкти  

вивчення 

Термін 

 вивчення 

Форма 

узагальнення 

Форма  

обговорення 
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Здійснюючи педагогічний аналіз, потрібно спиратися на принципи, сформовані В. 

Бондарем та М. Скрипник.В. Бондар рекомендує враховувати такі принципи 

педагогічного аналізу: 

Принципи Зміст принципів 

Державної 

національної 

спрямованості 

Здійснення державної політики в галузі освіти, урахування 

основної мети і завдань освітньої діяльності. 

Свідоме оперування науковими термінами й поняттями, 

використання досягнень науки, інноваційного досвіду 

Конструктивності Вихід та визначення нової мети, постановка завдань, 

проектування конкретних справ для досягнення прогнозованих 

результатів 

Ретроспективності Глибокий і всебічний аналіз попередніх даних із метою 

визначення істинної цінності досягнутих результатів 

Перспективності Передбачення близької та віддаленої перспектив розвитку освіти 

Об'єктивності Забезпечення повної відповідності результатів і висновків 

фактичному стану справ 

Єдності кіль-

кісного і якісного 

Наявність достатньої кількості показників за всіма напрямами 

освітньої діяльності для висновків 

  Чітко осмислити пріоритети діяльності кабінету  допоможе діагностична функція, 

виконання якої передбачає систему заходів для досягнення поставленої мети й 

реалізації визначених стратегічних та перспективних завдань, зокрема: 

• підбір тестів, розроблення різних видів анкет, складання запитань співбесід, 

протоколів, фіксування результатів спостережень; 

• проведення діагностування педагогічних працівників, керівників методичних 

формувань; 

• обробку й аналіз результатів діагностики; 

• узагальнення підсумків діагностування; 

• розробку методичних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення організації 

науково-методичної роботи. 

М. Скрипник виділяє такі системоутворювальні принципи інформаційно-аналітичної 

системи управління в методичній роботі: повноти й інтегрального аналізу, 

неперервності, динамічності й аналізу інформації, діяльнісного використання 

інформації, відкритості вимірювань. Дотримання цих принципів забезпечить ефектив-

ність аналітичної діяльності методистів. 

Підвищенню якості педагогічного аналізу сприятиме також дотримання 

методистами основних аналітичних етапів: 

• попереднього ознайомлення з предметом аналізу, який включає збір матеріалів, 

виділення головної ланки, класифікацію; 

• морфологічного опису предмета аналізу, що передбачає розчленування предмета 

аналізу на блоки, елементи з метою повного розкриття змісту, характеристику кожного 

компонента; 

• опису структури предмета аналізу, установлення взаємозв'язків; 

• визначення причини,дослідження системи чинників,побудови причинно-наслідкових 

зв'язків; 

• узагальнення, який вимагає формування висновків і пропозицій. 



Робоча книга  методиста                                     
 

19 
 

М. Скрипник у структурі інформаційно-аналітичної системи управління 

методичною роботою виділяє такі три етапи: підготовчий, практичний, 

аналітичний. 

Як вважають науковці, на підготовчому етапі має здійснюватися вибір інформації 

для планування методичної роботи та її прогнозування, визначатися напрями, за якими 

буде вестися збір інформації. 

В. Звєрєва виділяє такі інформаційні потоки: 

1. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів передбачає збирання інформації 

стосовно професійних потреб і запитів учителів освітнього закладу, їхніх професійних 

труднощів; виконання навчальних планів і програм із підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів; ефективності всіх форм підвищення кваліфікації вчителів та 

якості навчально-методичної документації в системі підготовки та перепідготовки 

педагогічних кадрів. 

2.Організація методичної роботи передбачає збирання інформації про рівень 

професійної компетентності керівників методоб'єднань і ефективність підвищення 

їхньої кваліфікації; стан та ефективність роботи з молодими спеціалістами; 

організацію методичного забезпечення праці педагогів-експериментаторів і вчителів, 

які працюють в інноваційному режимі; якість лекційно-семінарських занять на базі 

методичних кабінетів (центрів) і опорних шкіл. 

3.Організація та проведення атестації педагогічних кадрів включає збір інформації 

про атестованих педагогів, зміст і якість їхньої професійної праці та підготовки до 

атестації на більш високий професійний розряд, стан і якість роботи з педагогами, які 

отримали рекомендації за результатами атестації; стан і якість навчально-методичних 

матеріалів, пропонованих учителями, які атестуються. 

4.Організація моніторингу якості освіти містить збирання інформації про зміст і 

результати освітньої діяльності закладу та окремих педагогів, характер їх відтворення 

в програмі розвитку та освітній програмі; якість освітньої підготовки учнів, виховання 

та розвиток у системі основної і додаткової освітньої роботи з дітьми; стан, якість і 

результати проведення інтелектуальних марафонів, олімпіад, конкурсів у навчальних 

закладах, на базі методичного кабінету й опорних шкіл, а також тестування учнів 

різними незалежними комісіями; характер, стан та результати різноманітної діяльності 

з учнями в системі неперервної додаткової освіти . 

Інформаційно-аналітична діяльність методиста має передбачати також: 

• збір інформації про інновації в сучасній педагогіці; 

• узагальнення і трансляцію перспективного досвіду; 

• інформаційне та довідково-бібліографічне забезпечення навчальних закладів; 

• випуск інформаційно-методичних матеріалів.  

Проте слід пам'ятати, що формування інформаційних потоків не завершується 

визначенням їхнього змісту. Слід кожному продумати методи збирання інформації, 

визначити періодичність цієї роботи, джерела передачі інформації; оцінити, де і як 

буде використано отриману інформацію. 

Акцентуємо особливу увагу на практичному етапі, що включає збір необхідної 

інформації. 

Збір педагогічної інформації методичними працівниками — досить складний і 

динамічний процес, тому він потребує впорядкування з урахуванням провідних 

методичних функцій. 
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У науковій літературі подано детальний аналіз технологій інформаційного 

забезпечення координування та керування методичною роботою. 

В аналітичній діяльності методиста важливим напрямом має бути вивчення й аналіз 

результативності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Зібрати необхідну інформацію і зробити об'єктивні висновки про приріст знань і 

вмінь педпрацівників, які повернулися з курсів, семінарів, допоможуть відвідування 

їхніх уроків, проведення індивідуальних співбесід, анкетування, аналіз шкільної, 

методичної документації, спостереження та ін. 

Під час співбесід можна використати такі запитання: 

—Яка ідея з поліпшення діяльності школи з'явилася внаслідок прослуховування курсу 

лекцій? 

—Які нові педагогічні технології, методи запроваджуєте у своїй практичній 

діяльності? 

—З якою новою літературою ознайомились і як Ви її оцінюєте й використовуєте? 

—Які проблеми пропонуєте для обговорення на засіданнях педагогічної ради, для 

опрацювання в шкільних методичних формуваннях? 

Зосередьмо увагу на найбільш поширених методах збирання інформації. У практиці 

методичні працівники найчастіше використовують анкетування. Проте слід зазначити, 

що не завжди воно є результативним. Основними чинниками ефективності 

анкетування є точне формування конкретної мети й завдань, підбір запитань і їхній 

зміст, уміння їх проаналізувати й узагальнити результати анкетування. 

Тестування — система прийомів для випробовування окреслених психічних рис і 

властивостей людини; завдання стандартної форми, виконання якого має виявити 

наявність певних знань, умінь і навичок, здібностей, інших психологічних 

характеристик — інтересів, емоційних реакцій тощо. 

Важливим складником аналітичної діяльності методистів є відвідування и аналіз 

уроків. 

Вважаємо за потрібне підкреслити, що високий рівень професійної компетентності 

методиста, практичне оволодіння науковими підходами, принципами та методикою 

спостереження й аналізу уроку — головна умова ефективного аналізу уроку. 

«Вивчаючи і аналізуючи уроки, — писав В. Сухомлинський, — головною метою 

треба ставити таке: дослідити, як виявляється, розкривається на уроці 

інтелектуальне життя педагога, його кругозір, його духовні інтереси. 

Готуючись до відвідування й аналізу уроків, варто ознайомитися з надрукованими в 

різних посібниках пам'ятками, програмами, схемами спостереження відповідно до 

визначеної мети відвідування, типів уроків, тематики вивчення та ін. 

Належну увагу слід приділяти аналізу документації навчального закладу, 

методичного формування, керівника школи, учителя. Існують різні види матеріалів, 

які містять важливу інформацію для методиста. Серед них: плани роботи школи, 

методичних формувань, самоосвітньої роботи, протоколи та стенограми нарад, 

засідань, конференцій, статистична інформація тощо. 

Робота з документами потребує глибокого аналізу, розподілу педагогічних 

документів за змістом, забезпечення класифікації інформації, її інтерпретації. 

Варто зауважити, що об'єктивні дані неможливо отримати, використовуючи лише 

один метод. Допоможуть доповнити, уточнити, поглибити отримані дані інші методи. 
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Вважаємо за потрібне зазначити, що при вимірюванні рівня професійного розвитку 

вчителя слід користуватися методиками з перевіреною валідністю. 

Зібрана інформація має бути систематизованою та узагальненою. Наочно 

інформацію про якісний склад педагогічних кадрів, рівень їхнього професійного 

розвитку рекомендуємо показувати графічно, за допомогою різних діаграм. 

Порівняння отриманих даних дасть об'єктивну інформацію, допоможе методистові 

спрогнозувати конкретні напрями методичної роботи. 

Одержана інформація систематизується та обробляється. За результатами аналізу 

готуються управлінські рішення щодо корекції та регулювання діяльності 

педагогічних колективів, методичних формувань, окремих учителів. 

Оскільки робота працівників ММК передусім ґрунтується на директивних, 

нормативних, звітних документах, які не лише опрацьовуються й складаються в папки, 

а й вимагають постійної роботи з ними, важливо виробити алгоритм дій від отримання 

документа, його вивчення, складання програми, наказу, листа, заходів на його 

виконання до спостереження, контролю та аналізу виконання розпорядчого документа. 

З цією метою доцільно вести журнал обліку за такою схемою: 

 

№ Дата 

отри-

мання 

доку-

мента 

Назва 

документа 

Основні 

його поло-

ження 

Дії щодо 

його вико-

нання 

Де 

обговорюватиме

ться документ 

Відмітка про 

виконання 

       

Як свідчить практика, не можна успішно управляти методичною роботою, не 

аналізуючи її хід і розвиток, не порівнюючи даний стан із минулим, не з'ясовуючи 

причин позитивних і негативних результатів функціонування системи. 

Надзвичайно важливим аспектом аналітичної діяльності є вибір критеріїв 

оцінювання оптимального функціонування методичної роботи як системи. 

Працівники ММК повинні мати: 

• чітко визначені критерії оцінювання функціонування методичної роботи в школі; 

• критерії оцінювання результативності методичної роботи, тобто позитивних змін у 

професійному вдосконаленні педпрацівників під її впливом; 

• педагогічні технології, які передбачають визначеність циклограми оцінювання, 

методику одержання необхідної інформації, її аналіз та порівняння з еталонними 

зразками визначення оцінки. 

Проблемі оцінки ефективності методичної роботи приділяли та приділяють увагу 

багато провідних науковців, зокрема М. Поташник, І. Жерносєк, П. Худомінський, Н. 

Нємова, О. Сидоренко, А. Єрмола, Б. Тевлін та ін. 

Аналіз робіт науковців дає можливість виокремити такі критерії ефективності 

функціонування методичної роботи: 

1. Оптимальпість цілей і завдань методичної роботи на визначений період: 

• чітке визначення прогнозованих проміжних та кінцевих результатів; 

• урахування якісного складу педпрацівників, їхньої професійної компетентності 

при організації методичної роботи; 

• врахування стану викладання навчальних предметів та стану виховної роботи; 
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• урахування при досягненні поставлених цілей здобутків педагогічної теорії, ППД, 

вимог реформування освіти. 

2. Оптимальність визначеного змісту і його інформаційна насиченість: 

• актуальність проблематики та її практичне наповнення; 

• зміст (пріоритетність, обсяг, інформаційне забезпечення, відповідність 

поставленим цілям та завданням). 

3.Оптимальність педагогічних засобів для досягнення поставлених цілей та 

завдань. 

4.Організація методичної роботи як системи насамперед визначається за такими 

ознаками: 

• забезпеченість взаємозв'язку та якості всіх структурних компонентів системи; 

• діагностичний та системний підхід до її організації; 

• прояв основних функцій та принципів функціональної системи методичної роботи; 

• чіткість визначених пріоритетів; 

• участь педпрацівників у колективних методичних заходах; 

• спрямованість усіх методичних заходів на кінцевий результат; 

• керованість методичної роботи. 

При розробці критеріїв оцінювання ефективності методичної роботи радимо 

опрацювати статтю І. Жерносєка «Знайти показники. Критерії якісної та ефективної 

науково-методичної роботи в ЗНЗ» (Управління освітою, 2005, № 19). 

У ході вивчення стану внутрішньошкільної методичної роботи з педагогічними 

кадрами слід глибше аналізувати інноваційний потенціал навчального закладу, 

педагогічних працівників — здатність створювати, сприймати, освоювати й реалізувати 

нововведення, інноваційні технології навчання, виховання та управління, інтерактивні 

методи навчання. 

Важливим аспектом діяльності кожного методиста є аналіз ефективності роботи 

створених у міській і шкільних ланках методичних формувань. 

На думку Б. Тевліна, вихідною позицією під час аналізу діяльності методичного 

формування є співвідношення її основної мети (піднесення рівня педагогічної 

майстерності вчителя) з кінцевою метою (підвищення якості й ефективності 

навчально-виховного процесу) та перспективною метою (розвиток особистості 

вчителів та учнів) . 

Оцінити ефективність методичних формувань допоможе врахування таких 

параметрів, як: 

• актуальність проблем; 

• чіткість визначення та узгодженість мети й завдань; 

• урахування інтересів та запитів педагогів; 

• вибір оптимальної структури, форм і методів навчання педагогів; 

• планування методичного формування у відповідності з обраною формою, 

урахування змісту аналізу діяльності методичного формування за минулий рік; 

• зміст, форми роботи методичного формування відповідно до вибраної науково-

методичної проблеми та етапу її дослідження (опрацювання); 

• раціональне поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи; 

• методичне забезпечення навчально-виховного процесу; 

• використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання; 
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• система роботи з питань оволодіння досягненнями психолого-педагогічної науки, 

педагогічними технологіями, ППД; 

• організація роботи з молодими вчителями; 

• організація самоосвітньої діяльності; 

• результативність роботи методичного формування; 

• культура спілкування. 

З метою вивчення ефективності функціонування методичних формувань радимо 

скористатися орієнтовними показниками оцінки результативності методичної роботи в 

різних колективних об'єднаннях учителів (додаток). 

Надзвичайно важливо при проведенні педагогічного аналізу занять у системі 

методичної роботи враховувати принципи цілеспрямованості й системного підходу, 

діагностичності, науковості, аналізу обґрунтованості заняття з позицій досягнутого 

результату, демократичності, оперативності, конструктивності й ін. 

При аналізі радимо дотримуватись алгоритму технології педагогічного аналізу 

занять, запропонованого авторами посібника «Технологія управлінської діяльності 

завідуючого районним (міським) методичним кабінетом» К. Старченком, В. Пуцовим, 

Б. Гадзецьким. 

Аналізуючи ефективність управління розвитком творчості педагогів, творчого 

потенціалу педколективу, слід звернути увагу на такі аспекти: 

• глибоке вивчення індивідуальних психологічних особливостей, творчого 

потенціалу, інтересів і запитів керівників шкіл, учителів, вихователів; 

• створення умов для самостійної роботи, вивчення ППД, упровадження 

інноваційних технологій; 

• підтримування відповідного психологічного мікроклімату в педагогічному 

колективі. 

Важливим аспектом аналітичної діяльності методиста є щорічний аналіз кількісного і 

якісного складу педагогічних кадрів, результатів атестації та підвищення 

кваліфікації. 

Серед основних недоліків організації та проведення атестації є формальний, 

суб'єктивний характер оцінювання якості педагогічної діяльності вчителя, ігнорування 

можливостей моніторингового дослідження при вивченні професійної компетентності 

педагогів. 

Атестацію педагогічних кадрів потрібно розглядати в умовах сьогодення не як 

адміністративно-контролююче, формальне управління, а як продуктивно-розвивальну 

освітню послугу керівництва розвитком професійної кар'єри педагога. 

У змісті методичної діяльності радимо передбачати розробку діагностичного 

інструментарію для організації та проведення моніторингу рівня професійної 

компетентності вчителя: анкети вивчення професійних потреб педагогів, 

кваліметричні моделі визначення рівня їхньої професійної компетентності; 

організацію індивідуальної роботи з учителем; розробку індивідуальних програм 

професійного розвитку вчителя; надання індивідуальних консалтингових послуг, 

створення професійного портфоліо й картотеки обліку методичної діяльності вчителів, 

які мають педагогічні звання. 

При здійсненні атестації вчителів обов'язковим є вивчення системи роботи вчителя, 

який атестується. Науково обґрунтований аналіз системи роботи вчителя є однією з 

основних передумов удосконалення навчально-виховного процес 



                       Методичний кабінет Новокаховської міської ради                                      

24 
 

Готуючись до вивчення діяльності вчителя, слід визначити головну мету (мета має 

передбачати простеження зв'язку результативності діяльності вчителя над 

індивідуальною науково-методичною проблемою та результатами педагогічної праці): 

вибрати 

критерії та показники оцінювання ефективності праці педагога (до них радимо 

віднести науково-теоретичну — знання теоретичних основ з предмета, який викладає, 

знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; дидактичну - знання 

методів, засобів, прийомів навчання школярів певного предмета, уміння 

використовувати ППД,нові педагогічні ідеї, свої інноваційні знахідки, психолого-

педагогічну підготовку, результативність навчання); розробити програму, орієнтовний 

план вивчення педагогічної праці вчителя 

До основних критеріїв оцінювання діяльності вчителя на уроці можна віднести: 

• професійні знання предмета викладе 

• знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; 

• рівень володіння методикою викладання; 

• уміння використовувати професійний і новаторський досвід, власні інноваційні 

знахідки, особисті професійні якості; 

• результативність навчання. 

Методична робота має сприяти розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, 

формуванню професійних навичок, готовності вчителя до професійної самоосвіти та 

самовдосконалення. Тому під час оцінювання діяльності вчителя треба враховувати 

його власну професійну самооцінку. Головне завдання полягає в тому, щоб 

стимулювати самого вчителя до осмислення та вирішення своїх професійних проблем. 

Дослідники виділяють чотири напрями самодіагностування вчителя: 

• раціональне використання попереднього досвіду; 

• оволодіння новими методами та прийомами навчальної діяльності; 

• розумне поєднання першого і другого напрямів під час розкриття конкретного 

змісту матеріалу; 

• здійснення зворотного зв'язку в процесі самоаналізу та самооцінки викладання 

свого предмета. 

У створенні особистісно зорієнтованої системи оцінювання професійного зростання 

педагога, стимулювання його до самоосвітньої діяльності вагому роль відіграє 

моніторинг. Завдяки його впровадженню йде накопичення інформації про рівень 

якості самоосвіти, кожен педагогічний працівник має змогу оцінити, спрогнозувати 

свій особистий саморозвиток та забезпечити своє неперервне професійне зростання. 

Надзвичайно важливим у діяльності методиста є аналітико-дослідницький етап. 

Мета цього етапу — синтез, систематизація й аналітична обробка інформації, 

отриманої різними каналами, формування висновків і розробка методичних 

рекомендацій. 

Аналітична робота — різновид наукової роботи, збір та аналіз інформації, її 

узагальнення, обробка і генерація ідей, проектів рішень, оптимальних шляхів і 

конкретних дій. 

М. Поташник пропонує використати таку схему аналізу: 

Результати—навчально-виховний процес — умови (кадрове, науково-методичне, 

матеріально-технічне забезпечення). 
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Суть аналізу: 

• поділ об'єкта аналізу на складники; 

• об'єктивна оцінка кожної частини; 

• установлення причинно-наслідкових зв'язків, взаємозалежності компонентів; 

• обґрунтування висновків; 

• вироблення рекомендацій, проектів рішень.  

Аналіз має дати відповідь на такі три важливих запитання: 

1.Чому виникли недоліки? 

2.Як ліквідувати їхні причини? 

3.Як конкретно поліпшити справу? 

При діагностично-прогностичному аналізі роботи визначених об'єктів можна 

скористатися такою формою: 

№ Об'єкт 

аналізу 

Успіхи Недоліки Причини Завдання на 

перспективу 

      

«Треба вміти зробити аналіз можливостей колективу і окремих учителів, тверезо 

оцінити ці можливості і надихнути колектив прагненням до поліпшення роботи», — 

підкреслював В. Сухомлинський. 

Результатом аналітичної діяльності методистів має бути прийняття 

оптимальних рішень та створення умов для їх реалізації. 

Слід удосконалити якість підготовки, оформлення і прийняття аналітичних 

документів: довідки, доповідної записки, акта, рішення методичної ради, проекту 

наказу та ін. Їх зміст, обсяг, конструктивність визначаються тривалістю вивчення, 

поставленою метою, видом аналізу. 

Ефективність діяльності методиста, опікуваних ним форм методичної роботи із 

закріпленими категоріями педагогічних працівників визначається результатами 

професійної діяльності педагогів, рівнем їхньої педагогічної майстерності, станом 

навчально-виховної роботи. 

Урахування вищезазначених методичних рекомендацій допоможе покращити 

аналітичну діяльність методистів, посилити їхній вплив на професійне становлення 

педагогів, розвиток їхнього творчого потенціалу, збагатити свою педагогічну 

лабораторію. 

Створення творчої лабораторії методиста має розпочатись із самоаналізу своїх 

можливостей, знань і вмінь, із виявлення труднощів у вирішенні професійних проблем 

та невикористаних резервів. 

Практика свідчить, що тільки самоаналіз, об'єктивна самооцінка своїх сильних 

сторін і недоліків свого професійного потенціалу дають можливість методистові 

правильно визначити оптимальні напрямки самоосвіти, самовдосконалення, не від-

ставати від вимог сьогодення. 

Життя настійно вимагає, щоб методичні працівники відповідали світовим 

стандартам і вимогам часу, були, як зазначає С. Клепко, «здатними долати власні і 

своїх колег стереотипи, запобігати виникненню нових, прагнути самоосвіти та 

саморозвитку, бачити перспективи освіти і брати участь у педагогічних проектах» . 
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Додаток 

Орієнтовні показники оцінки результативності методичної роботи в 

колективних об'єднаннях учителів. Методичне об'єднання 

1. Кількісний і якісний склад методичного об'єднання (освіта, стаж, кваліфікаційна 

категорія педпрацівників, курси підвищення кваліфікації). 

2.Якість планування роботи МО на діагностичній основі. Наявність діагностичної 

карти МО. Глибина аналізу роботи МО за минулий навчальний рік. 

3.Визначення завдань МО на новий навчальний рік. 

4.Урахування інтересі і запитів учителів при плануванні роботи. 

5. Реалізація особистісно зорієнтованого підходу. 

6. Організація роботи МО (скільки проведено засідань, їх періодичність, 

плановість, відвідування). 

Відхилення від плану (зміни в тематиці засідань, чим вони зумовлені). 

7. Якість підготовки і проведення засідань МО. 

8. Організаційні форми і методи роботи. Поєднання традиційних форм, 

застосування інтерактивних методів. 

9. Над якими проблемами працює МО? 

10.Як розробляються дані проблеми на рівні кожного вчителя? 

11.Які підсумки індивідуальної і колективної роботи? 

12.Система роботи з освоєння нових технологій навчання та їх впровадження. 

13.Які рекомендації давалися МО щодо впровадження досягнень науки і ППД? 

14. Результати впровадження рекомендацій у практику роботи (висновки на основі 

відвідування й аналізу уроків). 

15.Діяльність МО з питань вивчення, узагальнення й упровадження ППД. 

16.Досвід роботи якого вчителя вивчений і узагальнений, із яких питань? 

17.Які форми узагальнення досвіду? 

18.Які форми використовувалися з метою ознайомлення членів МО з досвідом 

роботи передових учителів? 

19.Проблеми самоосвіти вчителів у змісті роботи МО. Засоби стимулювання 

самоосвіти, саморозвитку, самореалізації. 

20.Особливості організації методичної роботи з молодими вчителями. 

21.Участь МО в атестації педагогічних кадрів (вивчення системи роботи вчителів, 

узагальнення досвіду, проведення творчих звітів). 

22.Особливості організації методичної роботи в період між засіданнями МО: зміст, 

форми, результативність. 

23.Система роботи МО з питань вивчення й аналізу стану викладання, рівня знань, 

умінь і навичок учнів, упровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

24.Проведення підсумкової атестації, контрольних зрізів знань, тестування, заліків. 

25.Організація позакласної роботи з предмета. Робота гуртків, факультативів. 

26.Проведення предметних тижнів, конкурсів, олімпіад тощо. Ефективність 

позакласної роботи. 

27.Результативність роботи МО: вплив на піднесення рівня професійної 

майстерності вчителів, удосконалення стану викладання, рівень знань, умінь і навичок 

учнів. 
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Школа молодого вчителя 

1.Цільова спрямованість навчання молодих учителів. 

2.Орієнтація змісту діяльності на професійні запити вчителів. 

3. Практична спрямованість занять. 

4. Урахування індивідуальних особливостей і професійних можливостей учителів у 

процесі навчання. 

5.Активність учителів у процесі роботи школи. 

6.Навченість молодих учителів . 

Школа перспективного педагогічного досвіду 

1. Усебічність передового досвіду. 

2.Чітке усвідомлення педагогічних ідей і умов їх успішної реалізації. 

3.Зв'язок опису досвіду з його реальними результатами. 

4.Наявність аналітичних оцінок досвіду, його результативності. 

5.Сформованість потреби використання в педагогіці ідей передового досвіду. 

Творча група 

1.Обґрунтування актуальності визначеної науково-методичної проблеми. 

2.Виокремлення основних положень, ідей, розкриття форм, методів роботи ТГ. 

3.Цілеспрямованість педагогічного пошуку. 

4.Аналітична оцінка результатів педагогічного пошуку. 

5.Дослідницька спрямованість педагогічної діяльності. 

6.Вивчення, апробування, упровадження інноваційних технологій, методик, 

перспективного досвіду. 

7. Створення власного досвіду. Інформування про власні педагогічні знахідки. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ОРГАНІЗАЦІЇ 

 ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ  МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Оновлення й реформування системи загальної 

середньої освіти вимагають чітких критеріїв 

оцінювання результатів праці вчителя, а отже й 

удосконалення методів вивчення ефективності внутрішньошкільної 

методичної роботи як важливого чинника управління навчально -виховним 

процесом. 

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні зростає значення внутрішньошкільної 

методичної роботи як одного з основних складників системи підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів, активізації творчого потенціалу кожного вчителя. Методична 

робота в школі розглядається «...як цілісна, основана на досягненнях науки і передового 

педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система 

взаємопов'язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та 

професійної майстерності кожного педагога та вихователя (включаючи й управління 

професійною освітою, самовихованням учителів), на розвиток та підвищення творчого 

потенціалу педагогічного колективу школи в цілому, а в підсумку — на розвиток і 

досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу, оптимального рівня 

навчання, виховання і розвитку конкретних школярів». 

Згідно з висновками Ю. Бабанського, І. Курдукової, М. Поташника, важливим 

показником ефективності науково-методичної роботи є співвідношення зростання 
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педагогічної майстерності з кінцевою метою науково-методичної роботи — підви-

щенням якості й ефективності навчально-виховного процесу. 

Нерідко помилкова оцінка ефективності науково-методичної роботи дається за 

формальними показами: кількістю проведених методичних заходів, охопленням ними 

педагогічних кадрів, складом залучених лекторів, доповідачів тощо. Не враховується 

також, що на підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, якість навчально-виховного 

процесу впливають зовнішні чинники, зокрема:  

• якість підготовки педагогів у навчальних закладах; 

• спільна діяльність педагогічних колективів шкіл, органів освіти і методичної служби 

міста; 

• діяльність засобів масової інформації; 

• вплив сім'ї, школи, громадськості; 

• ціла низка морально-матеріальних чинників. 

На зміст і ефективність методичної роботи з педагогічними кадрами значною мірою 

впливають зміни в соціально-економічному житті країни. Тому, організовуючи 

методичну роботу, треба врахувати деякі чинники, без яких зміст методичної роботи 

не відповідатиме вимогам часу: 

1.В умовах переходу до ринкової економіки і глибокого реформування нашого 

суспільства якісна освіта школярів має включати економічні знання. Тому, плануючи 

методичну роботу з учителями, слід передбачати вивчення проблем початкової 

економічної освіти й виховання школярів. 

2.Однією з найважливіших сторін діяльності вчителя сьогодні є соціокультурний 

чинник. Особливої гостроти набуває ця проблема в селі, в умовах недостатнього 

забезпечення установами культури, віддаленістю від наукових та культурних центрів. 

Тому вчителі мають отримувати знання про естетичні принципи, традиції, оволодівати 

культурою, уміти керувати гуртками художньої самодіяльності тощо. 

3.Останнім часом значно зріс інтерес до народної педагогіки, духовних цінностей 

народу, загострилося почуття національної самосвідомості. Основні завдання 

методичної служби з цієї проблеми: знання народної педагогіки, уміння 

використовувати її надбання в навчанні та вихованні школярів. 

4.Особливого значення сьогодні набуває виховання екологічної культури — одного з 

найважливіших засобів соціальної орієнтації людини в системі «природа — 

суспільство». Тому оновлення змісту методичної роботи з педагогічними кадрами 

включає знання про екологічні відносини, культурологічні, природоохоронні знання та 

знання національних традицій, звичаїв. 

5.Важливий чинник підвищення ефективності методичної роботи — її диференціація, 

тобто вміння керівника враховувати індивідуальні особливості вчителів та 

організовувати різноманітні методичні заходи, які відрізняються змістом, обсягом, 

складністю, методами, прийомами й формами роботи.  

6.Диференційована методична робота базується на принципах: 
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• урахування можливостей учителя в професійній діяльності; 

• усебічного характеру диференціації; 

• поетапності диференціації. 

Варто, на нашу думку, враховувати такі обставини. Для того щоб участь у 

методичній роботі стимулювала в учителя бажання оволодіти запропонованими 

знаннями, які містять, зокрема, питання, проблеми, що безпосередньо стосуються 

його практичної діяльності, враховують сучасні підходи до проблем навчання, 

виховання та розвитку школярів, зорієнтовані на практичні проблеми й досягнення 

корисного ефекту на практиці, учитель мусить постійно включатися в нові для себе 

види діяльності, працювати в нових умовах, використовувати різноманітні форми, 

методи та засоби навчання. 

У ході здійснення контролю з боку шкільної адміністрації за ефективністю 

методичної роботи вчитель повинен постійно отримувати зворотну інформацію про 

рівень свого професіоналізму. 

Досить важливий чинник, який сприяє ефективності внутрішньошкільної 

методичної роботи,- це сформоване «конкурентне» соціально-професійне середовище, 

яке б стимулювало вчителя до постійного самовдосконалення. 

Дати достовірну оцінку ефективності методичної роботи з учителями допоможе 

система параметрів, яка включає: 

• визначення доцільності вибраної структури методичної служби школи; 

• планування методичної роботи з обов'язковим урахуванням змісту аналізу роботи 

за минулий рік; 

• зміст, основні напрями, організаційні форми методичної роботи; 

• роботу методичної ради школи, її роль у підвищенні фахової майстерності 

педагогів; 

• шкільний методичний кабінет, його оформлення, зміст роботи, роль у зростанні 

професійної кваліфікації педагогів; 

• форми роботи з педагогічними кадрами: колективні, групові, індивідуальні; 

наставництво; організацію роботи з молодими педагогами; 

• організацію самоосвітньої діяльності педагогів, керівників школи; 

• організацію роботи над науково-методичною проблемою школи; 

• науково-дослідну, інноваційну діяльність педагогів; 

• практичне використання педагогами досягнень психолого-педагогічної науки, 

передового педагогічного досвіду своїх колег, педагогів району, області, країни; 

• використання в навчально-виховному процесі сучасних комп'ютерних технологій; 

• участь учителів у роботі педагогічної ради, науково-практичних конференцій, 

семінарів, в оглядах-конкурсах тощо; 

• участь членів педагогічного колективу в  міських, обласних заходах; 

• наукові та науково-популярні педагогічні публікації освітян на педагогічну 

тематику; 

• проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації; 

• стан передплати на фахову, методичну, психолого-педагогічну літературу; 



                       Методичний кабінет Новокаховської міської ради                                      
 

30 
 

• оснащення шкільної бібліотеки фаховою, науково-методичною, психолого-

педагогічною літературою. (При визначенні параметрів використані матеріали, 

вміщені в журналі «Сельская школа», 2004, № 4). 

Належну увагу варто приділити й аналізу таких питань, як: 

• рівень адаптації нових працівників школи, зростання професійної майстерності 

молодих учителів; 

• володіння вчителями новими теоретичними знаннями і педагогічними 

технологіями; 

• засвоєння вчителями досягнень психолого-педагогічної науки, найбільш цінного 

досвіду своїх колег у вирішенні сучасних завдань, поставлених перед школою; 

• здатність учителів до професійної самореалізації, самовизначення протягом усього 

часу роботи в школі; 

• методичне забезпечення навчально-виховного процесу; якість навчальних 

досягнень учнів; 

• кількість учнів — призерів обласних, всеукраїнських конкурсів, предметних 

олімпіад, конкурсів-захистів НДР членів МАНу; розкриття зв'язків між 

результативністю навчально-виховного процесу та якісним складом педагогічних 

кадрів. 

Аналізуючи роботи науковців, методистів, ураховуючи власний педагогічний 

досвід, можна визначити такі критерії ефективного функціонування 

внутрішньошкільної методичної роботи: 

1. Оптимальне визначення мети і завдань методичної роботи з урахуванням завдань, 

які випливають із нормативних та директивних документів про освіту, конкретних 

умов функціонування освітнього закладу. 

2. Вибір форм і методів методичної роботи, адекватних вимогам часу, оптимальне 

поєднання традиційних, інформаційних, активних та інтерактивних методів і форм 

методичної роботи, якість упровадження в навчально-виховний процес сучасних 

комп'ютерних технологій. 

3. Підвищення рівня теоретичної і науково-методичної підготовки педагогічних 

кадрів. При врахуванні цього критерію слід визначити кількість учителів, які 

підвищили категорію, отримали педагогічне звання за результатами атестації; викону-

ють науково-дослідну, науково-експериментальну роботу; взяли участь у районних, 

обласних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, 

обласних конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року»; здобули науковий 

ступінь кандидата наук тощо. Звертається увага також на підвищення загальної 

культури вчителів. 

4. Звертається увага на рівень забезпечення психофізичного здоров'я учасників 

навчально-виховного процесу; витрати часу, необхідного для виконання методичної 

роботи; відповідність структури методичної роботи якісному складові, навчальним 

потребам педагогічних кадрів; забезпечення морально-етичних, навчально-матеріаль-

них, естетичних умов; якість планування, ефективність управління науково-

методичною роботою. 



Робоча книга  методиста                                     

 

31 
 

5. Підвищення якості навчальних досягнень учнів, організації навчально-виховного 

процесу в школі і, як результат, позитивні зміни в рівні знань учнів з основ наук, 

умінні застосувати набуті знання на практиці; підвищення рівня їхньої вихованості, 

розвитку; поглиблення правової культури школярів, формування їхніх моральних 

якостей тощо. 

Для визначення результативності методичної роботи варто використовувати різні 

джерела, зокрема матеріали співбесід з учасниками навчально-виховного процесу. 

Вихідна позиція при аналізі науково-методичної роботи — це співвідношення її 

основної мети (підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя) з кінцевою 

метою (підвищення якості й ефективності навчально-виховного процесу) та з 

перспективною метою (розвитком особистості вчителя та учня). 

При цьому слід урахувати, що жоден із критеріїв, узятий окремо, не дає 

об'єктивного оцінювання. Лише застосування їх у комплексі може забезпечити 

належну об'єктивність та глибину оцінки ефективності внутрішньошкільної 

методичної роботи. 

Потрібно звернути увагу й на ті обставини, що вивчення ефективності методичної 

роботи на основі визначених критеріїв має обмежуватися проблемами, які повинні 

бути вирішені за певний проміжок часу, адже на якість методичної роботи впливає 

ціла низка суб'єктивних чинників, які часто неможливо врахувати (додатки 1, 2). 

 

Оцінка ефективності роботи методичної служби школи  

Анкета 

1. У чому Вам реально допомагає шкільна методична робота? 

 (Виберіть усі потрібні відповіді.) 

• Покращити знання учнів з предмета, який я викладаю; 

• розвинути в дітей здатність мислити, вирішувати інтелектуальні завдання; 

• навчитися прийомів розвитку абстрактного мислення школярів; 

• сформувати внутрішню мотивацію в учнів до навчання; 

• навчитися підтримувати свідому дисципліну учнів у класі; 

• розвивати в дітей упевненість у своїх силах і можливостях; 

• навчитися нових методів оцінювання навчальної діяльності учнів; 

• розвивати в школярів здатність працювати самостійно; 

• оволодіти новими активними та інтерактивними методами навчання; 

• використовувати нові технології навчання, зокрема інформаційні; 

• навчитися правильно організовувати різні форми навчання, зокрема парну та 

групову роботу; 

• навчитися методів і прийомів розвитку вольової регуляції поведінки школярів; 

• навчитися розвивати фантазію, інтуїцію, творчі здібності дітей; 

• оволодіти прийомами розвитку пам'яті, уваги, спостережливості учнів; 

• навчитися знімати втомленість, оволодівати методами навчання без 

перевантажень; 

• використовувати всі можливі резерви для збереження і зміцнення здоров'я дітей, 

упровадження здоров'язбережувальних технологій; 
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• навчитися методів роботи з дітьми зі шкільною «дезадаптацією»; 

• навчитися попереджувати й долати «відмову» учнів від навчання, конфлікти на 

ґрунті небажання вчитися; 

• навчитися методів роботи з дітьми, які мають низьку здатність до навчальної 

діяльності; 

• навчитися виявляти обдарованість і працювати з обдарованими дітьми на уроці та 

за індивідуальним планом; 

• навчитися методів організації та згуртування дитячого колективу в навчальній 

діяльності; 

• навчитися методів спонукання дітей відмовитися від шкідливих звичок; 

• навчитися виховувати в дітей високі моральні цінності й переконання; 

• сформувати навички аналізу власної педагогічної діяльності; 

• навчитись узагальнювати власний педагогічний досвід, використовувати в роботі 

досягнення психолого-педагогічної науки. 

2. Наскільки Ви впевнені, що навчання шляхом участі в методичній роботі буде 

для Вас корисним і допоможе поліпшити результати педагогічної діяльності? 

• Цілком упевнений; 

• у чомусь допоможе; 

• не впевнений, що це навчання позитивно вплине на мої результати; 

• не впевнений, що методична робота буде для мене корисною; 

• потрібне інше навчання, не те, що проводиться в нашій школі; 

• важко відповісти. 

3. На вирішення яких питань професійної кар'єри в школі реально впливає Ваша 

участь чи неучасть у методичній роботі? 

• На результати атестації; 

• на оцінку роботи керівниками школи; 

• на оцінку роботи з боку колег; 

• на професійний статус у колективі загалом; 

• на особистий розвиток. 

4. Як Ви оцінюєте результативність шкільної методичної роботи? 

• Учать того, що потрібно, і так, як потрібно; 

• учать того, що потрібно, але не так, як потрібно; 

• учать не того, що потрібно, але добре; 

• учать не того, що потрібно, і не так, як потрібно. 

5. Наскільки Ви задоволені методичною допомогою, яку отримуєте в школі? 

• Задоволений повністю; 

• в основному задоволений; 

• задоволений частково; 

• практично незадоволений; 

• зовсім незадоволений; 

• важко відповісти. 

6. Укажіть, яку участь Ви брали в шкільній методичній роботі: 

• був одним з ініціаторів і активно проводив методичні заходи; 
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• відповідав за проведення окремих заходів за дорученням керівництва; 

• виконував окремі доручення; 

• відвідував усі заходи; 

• відвідував окремі заходи; 

• практично не брав участі. 

7. Що заважало Вам брати активну участь у методичній роботі? 

• Велике навчальне навантаження; працюю у дві зміни; 

• не знав, коли проводяться такі заходи; 

• багато інших проблем, це не найважливіша; 

• вважаю, що найкращий спосіб підвищення кваліфікації — самоосвіта; 

• нічого не заважає, вважаю її непотрібною; 

• у нас у школі вона відбувається формально; 

• завжди працював активно, які б проблеми не виникали; 

• інше. 

8. Якому навчанню Ви віддаєте перевагу? Проранжуйте відповіді залежно від 

ступеня віддання переваги формам навчання: 

• на курсах підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти; 

• самоосвіта; 

• спілкування з колегами по роботі в школі; 

• вивчення досвіду, стажування в кращих педагогів району, області, країни; 

• експериментування у власній практиці, на власному досвіді; 

• методичні заходи в школі. 
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Оцінка якості методичної роботи з педагогічними кадрами 

Анкета 

№ Показники Бали 

1 Методична робота в школі сприяє піднесенню рівня:  

1.1 аналізу й оцінки педагогічної діяльності;  

1.2 планування й організації педагогічної діяльності;  

1.3 результативності від застосування на практиці загальнопедагогічних та 

методичних знань: 

 

 а) в організації навчально-виховного процесу;  

 б) у педагогічній творчості, організації дослідно-експериментальної 

діяльності вчителя 

 

2 Чи є форми методичної роботи в школі:  

2.1 оригінальними;  

2.2 результативними;  

2.3 доцільними?  

3 На якість методичної роботи педагогів впливають:  

3.1 шкільне методичне об'єднання;  

3.2 районне методичне об'єднання;  

3.3 методична рада школи;  

3.4 психолого-педагогічний семінар;  

3.5 творча група вчителів;  

3.6 робота наставників;  

3.7 інші традиційні форми методичної роботи;  

3.8 нетрадиційні форми методичної роботи;  

3.9 наявність і цілеспрямована робота шкільного методичного кабінету;  

3.10 діяльність заступника директора школи;  

3.11 діяльність методистів  міського методкабінету;  

3.12 діяльність психологічної служби;  

3.13 самоосвіта  

4 Які з названих питань потребують удосконалення для підвищення якості 

МР в школі? 

 

4.1 Знання з дидактики та методики викладання навчальних предметів;  

4.2 опанування нових прогресивних методів викладання;  

4.3 володіння новими, у тому числі комп'ютерними, технологіями;  

4.4 знання психології;  

4.5 практичне володіння методикою викладання навчальних предметів;  

4.6 володіння методикою оцінювання навчальних досягнень учнів;  

4.7 обізнаність із реальними результатами педагогічного процесу в школі;  

4.8 знання рівня педагогічної майстерності вчителів;  

4.9 активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;  

4.10 керівництво самоосвітою вчителів;  
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4.11 вивчення й упровадження в шкільну практику досягнень психолого-

педагогічної науки та перспективного досвіду 

 

5 Найважливіші для школи результати методичної роботи:  

5.1 розвиток особистості педагогів;  

5.2 розвиток професійних якостей учителів;  

5.3 розвиток сучасного стилю педагогічного мислення;  

5.4 розвиток потреби в педагогічній творчості;  

5.5 збагачення професійних знань;  

5.6. Розвиток загальної культури педагогів  

5.7 Динаміка успішності учнів  

******** Оцінка якості методичної роботи з педагогічними кадрами  

Завжди реалізовується – 5 балів Частково реалізовується – 4 бали 

Частіше реалізовується, ніж не реалізовується – 3 бали 

Частіше не реалізовується, ніж реалізовується – 2 бали 

Епізодично реалізовується – 1 бал  Ніколи не реалізовується – 0 балів 

 

 

Вивчення стану методичної роботи в школі 

Основні напрями та показники 

методичної роботи 

 

Джерело інформації 

 

Наявність 

 

Висновки 

 
Структура методичної роботи Річний план  

 
 
 

Якісний склад педколективу 

(%): 

 

Секретар 

 

 
 

 
 

спеціаліст 

 

 
 

 
 

 
 II категорія 

 

 
 

 
 

 
 І категорія 

 

 
 

 
 

 
 вища категорія 

 

 
 

 
 

 
 звання (ст. вчитель, методист) 

 

 
 

 
 

 
 Аналіз заходів із підвищення 

кваліфікації вчителів 

 

Річний план: звіти; наказ 

про підсумки 

методроботи; плани 

методоб'єднань 

 

 
 

 
 

Актуальність, цілеспрямованість, 

необхідність заходів 
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Вплив методичних заходів на 

рівень методики проведення 

уроків 

 

Накази про стан вивчення 

окремих предметів, книга 

запису результатів 

внутрішньошкільного 

контролю 

 

 
 

 
 

Діагностика динаміки успішності 

учнів: відсоток випускників, які 

вступили до ВНЗ, відсоток ви-

пускників 9 класів, які: перейш-

ли до 10 класу даної школи; на-

вчаються в 10 класі іншої школи; 

вступили до середніх 

спецзакладів; не 

працевлаштовані 

 

Класні журнали, звіти за 

рік 

 

 
 

 
 

Результативність роботи мето-

дичних об'єднань, творчих груп, 

семінарів 

 

Плани, звіти методоб'ед-

нань, накази, бесіда з 

головою МО 

 
 

 
 

Аналіз самоосвіти вчителів 

 

Плани, звіти методоб'єд-

нань, бесіда з учителями 

 

 
 

 
 

Аналіз роботи з молодими вчи-

телями 

 

Плани методоб'єднань, 

бесіди з наставниками, 

молодими вчителями 

 

 
 

 
 

Організація курсової перепідго-

товки педагогічних кадрів 

 

Наказ про організацію ме-

тодичної роботи, журнал 

курсової перепідготовки 

 

 
 

 
 

Аналіз результативності роботи з 

різними категоріями вчителів із 

визначенням ролі вчителів-

методистів та старших вчителів 

 

Бесіди, документація 

методоб'єднань 

 

 

 

 

 

Система роботи з атестації пед-

кадрів 

 

Річний план; план метод-

об'єднань; протокол засі-

дань атестаційної комісії; 

особисті справи; план ме-

тодроботи 

 

 

 

 

 

Організація роботи з учителями, 

які отримали рекомендації під 

час атестації 

 

Наказ про підсумки атес-

тації; плани 

методоб'єднань 
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Організація роботи з учителями, 

які працюють в класах із 

поглибленим вивченням пред-

метів тощо 

 

Плани методоб'єднань; 

звіти 

 

 

 

 

 

Організація вивчення та впро-

вадження перспективного пе-

дагогічного досвіду в школі: 

опанування педагогами мето-

дики та таких форм навчання, як 

лекція, семінар, практикум, 

диспут тощо; обмін досвідом 

роботи; наявність у школі мате-

ріалів з досвіду роботи педагогів, 

їх оформлення 

 

Документація методоб'єд 

нань 

 

 

 

 

 

Стан управління методроботою: 

тематика, результативність 

педрад, вивчення якості 

методроботи в школі; створення 

в школі умов для розвитку 

творчого потенціалу вчителя 

 

Плани методоб'єднань; 

звіти 

 

 

 

 

 

Аналіз результатів діяльності 

педколективу; впровадження ак-

тивних форм навчання учнів та 

вчителів; робота з обдарованими 

учнями; диференціація навчання 

в школі; діяльність педколективу 

й адміністрації з удосконалення 

методроботи в школі 

 

Шкільна документація 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету 

школи 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ  ВИВЧЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ   МР  У  ЗНЗ 

№ Питання, яке 

вивчається 

Джерела 

інформації та 

форми 

вивчення 

Норми 

оцінюв

ання 

Само 

оцінка 

Експе

ртиза 

Рекоменд

ації  

1 Інформаційне 

забезпечення 

 

Директор: — 

педагогічний 

стаж; стаж 

керівної роботи;  

фах 

 

 

   

  

 

Заступники: — 

педагогічний 

стаж; стаж 

керівної роботи; 

фах 

 

 

   

 1.1. Наявність зовнішньої 

та внутрішньої інформації 

Інформаційний 

банк даних 

П-2 

 Ч-1 
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щодо організації науково-

методичної роботи з 

педагогічними кадрами 

  В-0 

 

 1.2. Ступінь володіння 

адміністрацією школи 

інформацією щодо 

організації науково-

методичної роботи 

Бесіда з 

адміністрацією 

 

ОР-3  

ДР-2  

ЗР-1  

КР-0 

 

   

 1.3.Оснащення 

методичного 

кабінету 

 

Огляд, бесіда,  

анкетування 

 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

   

2 Планування науково-

методичної роботи з пе-

дагогічними кадрами. 

 

План роботи 

школи, плани 

роботи 

структурних 

підрозділів, 

бесіда, 

анкетування 

ОР-3 

 ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

 

   

 2.1. Рівень аналітичного та  

діагностичного 

забезпечення планування 

науково-методичної 

роботи 

 

 

 

 

ОР-3 

 ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

 

   

 2.2. Рівень планування 

науково-методичної робо-

ти з педагогічними 

кадрами в річному та 

перспективному плані 

роботи школи 

Перспективний, 

річний план ро-

боти школи 

 

 

ОР-3  

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

 

   

 2.3. Рівень планування ро-

боти методичних 

об'єднань, творчих груп, 

інших структурних 

Плани роботи 

МО, ТГ 

 

 ОР-3  

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 
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підрозділів 

 2.4. Наявність 

матеріалів щодо вивчення 

потреб учителів у 

підвищенні  їхнього рівня, 

науково-теоретичної та 

психологічної підготовки 

Ознайомлення з 

матеріалами 

ШМК, бесіда з 

керівником, 

анкетування 

вчителів 

Так-1 

Ні -0 

   

 2.5. Врахування потреб 

педагогів при плануванні 

науково-методичної 

роботи 

 

Бесіда із 

заступником 

директора 

школи, анкету 

вання  вчителів 

ОР-3  

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

   

 2.6. Робота методичної 

ради школи 

 

 

 

Вивчення плану 

роботи 

методичної 

ради школи 

бесіда з її 

керівником 

 ОР-3  

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

 

   

 2.7. Наявність 

заходів щодо виконання 

освітніх програм 

(вказати програми), рівень 

реалізації заходів 

Ознайомлення з 

планами роботи 

керівників шко 

ли, анкетування 

вчителів 

 ОР-3  

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

   

3 Робота закладу над 

єдиною 

науково-методичною 

проблемою. 

З.І.Аргументованість, 

актуальність вибору 

єдиної науково-

методичної  проблеми 

Шкільна 

документація, 

бесіди з 

керівника ми та 

педагогами 

школи 

ОР-3   

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

 

   

 3.2. Організація творчої 

праці педагогічного 

колективу над єдиною 

науко во-методичною 

проблемою 

Вивчення плану 

роботи з реалі-

зації єдиної 

науково-

методичної 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 
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проблеми, бесі 

ди з 

керівниками, 

анкетування пе 

дагогів 

 3.3. Наявність алгоритму 

роботи над проблемою 

Бесіда з керівни 

ками школи 

 

Так-1 

Ні-0 

 

   

 3.4. Дотримання 

обраного алгоритму над 

проб лемою 

 

 

 

 

Вивчення алго 

ритму роботи 

над єдиною 

науково- 

методичною 

проб лемою 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

   

 3.5. Узгодження 

планування методичної 

робо ти з педкадрами з 

реалізації 

науково-методичної 

проблеми школи 

Вивчення 

планування 

методичної 

роботи, анкету 

вання вчителів 

 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

 

   

 3.6. 

Координація методичних 

заходів у навчальному 

закладі 

 

Вивчення 

планування, 

бесіди з 

керівниками, 

анкетування 

вчителів 

ОР-З 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

   

 Організація науково-мето-

дичної роботи з 

педкадрами.  

4.1. Наявність наказу «Про 

Організацію методичної 

роботи в школі» 

Книга наказів 

 

Так-1 

Ні-0 

 

   

 4.2. Оптимальність 

обраної моделі організації 

Вивчення 

планування, 

ОР-З  

ДР-2  
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науково-методичної 

роботи з педагогічними  

кадрами 

літературні 

роботи, анке-

тування 

вчителів 

ЗР-1  

КР-0 

 

 4.3. Рівень здійснення 

диференційованого 

підходу до вибору форм і 

змісту навчання педагогіч-

них працівників у системі 

їх науково-методичної 

підготовки 

 

Вивчення 

планування 

системи 

методичної 

роботи, 

анкетування 

вчителів, бесіди 

з керівниками 

ОР-З  

ДР-2  

ЗР-1  

КР-0 

 

   

 4.4. Рівень організації робо-

ти з молодими вчителями 

 

Планування 

роботи з 

молодими 

вчителями, бесі-

ди, анкетування 

молодих 

учителів 

ОР-З 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

   

 4.5. Рівень організації ви-

вчення та впровадження 

досягнень психолого-

педагогічної науки та 

передового педагогічного 

досвіду 

 

 

Планування, ви-

вчення, впрова-

дження ППД у 

річному плані 

методичної 

роботи школи, 

бесіди з 

членами 

адміністрації 

ОР-З  

ДР-2 

 ЗР-1 

 КР-0 

 

   

 4.6. Ефективне 

використання 

індивідуальних,групових,к

олективних форм організа-

ції методичної роботи 

Анкетування 

вчителів, 

вивчення 

планування 

методичної 

роботи 

ОР-3  

ДР-2 

 ЗР-1 

 КР-0 

 

   

 4.7. Використання нестан-

дартних форм організації 

Вивчення 

планування 

ОР-3 

ДР-2 
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навчання педагогів, 

впровадження іннова-

ційних, у тому числі 

комп'ютерних технологій 

методичної 

роботи, 

анкетування 

вчителів 

 ЗР-1 

 КР-0 

 

 4.8. Створення 

творчих груп учителів для 

участі в науково-експери-

ментальній роботі 

 

Планування ро 

боти творчих 

груп, бесіди з 

керівниками 

творчих груп, 

адміністрацію 

школи 

 

ОР-3 

ДР-2 

 ЗР-1 

 КР-0 

 

   

 4.9. Співпраця 

з методичними службами 

району, області, науковця-

ми щодо підвищення 

професійної майстерності 

педагогів 

 

Бесіди з 

керівниками 

методичних 

підрозділів,  

керівництвом 

школи, 

вивчення планів  

методичної 

роботи 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

 

 

 

 

   

 4.10. Рівень са-

моосвітньої роботи 

педагогів 

Анкетування 

вчителів, бесіди 

 

 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

   

 4.11. Рівень реалізації 

творчого потенціалу 

вчителів, які  мають педа-

гогічні звання «учитель-

методист», «старший 

учитель» 

Бесіди з 

керівниками 

школи, ме-

тодичних служб 

 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

 

   

 4.12. Використання мож-

ливостей шкільного 

методичного кабінету в 

організації науково-

методичної роботи 

Бесіда із 

завідувачем 

методкабінету, 

вивчення планів 

роботи мето-

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-О 

   



Робоча книга  методиста                                     

 

43 
 

 дичної ради 

школи 

 

 

 4.13. Підбиття 

підсумків роботи над 

єдиною науково-мето-

дичною проблемою 

 

 

Наявність доку-

ментації про 

підсумки 

роботи над 

науково-

методичною 

проблемою, 

бесіди, анкету-

вання вчителів 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-О 

 

 

 

 

   

 4.14. Рівень 

участі педагогів 

школи у системі 

підвищення кваліфікації 

району, області щодо 

здійснення неперервної 

освіти педагогічних кадрів 

Бесіди з 

керівниками 

школи,  

методичних 

служб району 

 

 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-О 

 

 

 

   

5 Результативність 

науково-методичної 

роботи. 

5.1. Розвиток особистості 

педагогів, їхніх потреб у 

педагогічній творчості 

Бесіди, анкету-

вання педагогів 

 

 

 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-О 

 

   

 5.2. Розвиток професійних 

якостей учителів, 

піднесення рівня 

педагогічної майстерності 

(в динаміці) 

 

Результати  

роботи 

навчального 

закладу, 

анкетування 

вчителів 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-О 

 

   

 5.3. Розвиток 

сучасного стилю 

педагогічного мислення, 

стан впровадження іннова-

ційних технологій 

Результати 

роботи 

навчального 

закладу, 

анкетування 

педпрацівників 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-О 

 

 

   



                       Методичний кабінет Новокаховської міської ради                                      
 

44 
 

 5.4. Збагачення 

професійних знань 

 

За показниками 

роботи навчаль-

ного закладу 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

   

 5.5. Розвиток загальної 

культури педагогів 

 

Анкетування 

педагогів, 

бесіди 

 

ОР-3 

ДР-2 

ЗР-1 

КР-0 

   

 5.6. Динаміка успішності 

учнів 

 

Вивчення 

моніторингу 

навчальної 

роботи 

Так-1 

Ні-0 

 

   

 5.7. Науково-дослідна 

робота: авторські 

програми, наукові праці  

Наявність прог-

рам, наукових 

праць тощо 

Так-1 

Ні-0 

 

   

Умовні позначення: ОР — оптимальний рівень, ДР — достатній рівень, ЗР — 

задовільний рівень, КР — критичний рівень. З кожного пункту експерт встановлює 

відповідну кількість балів. Максимально можлива кількість балів (ММКБ) 

визначається шляхом додавання максимальних балів норм оцінювання. Кількість 

набраних балів (КНБ) визначається шляхом додавання балів, виставлених 

експертом. 

Критерії оцінювання: 

ОР — 3 бали — відповідний до державного загальноосвітнього стандарту, вимог, 

критеріїв; 

ДР — 2 бали — достатній для наближення до державного загальноосвітнього 

стандартові; 

ЗР - 1 бал — часткова невідповідність державному загальноосвітньому стандартові; 

КР — 0 балів — повна невідповідність державному загальноосвітньому стандарту або 

повна відсутність. 

Рівень ролі керівників визначається за формулою: 

5 КНБ 

100 ММКБ 

Дата Експерт 
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ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Методи внутрішньошкільного контролю 

1.Індивідуальна бесіда (з учителем, його колегами, учнями, 

батьками). 

2.Вивчення документації (календарні плани, поурочні плани, журнали, учнівські 

зашити, методичний зошит учителя, папки ГШД, відгуки про роботу колег, творчий 

портрет учителя тощо). 

3.Фронтальне і поточне анкетування вчителів. 

4.Інтерв'ювання (письмові відповіді на спеціально підготовлені запитання). 

5. Діагностичне анкетування (визначення рівня обізнаності й вирішення важливих 

проблем навчально-виховного процесу). 

6. Анкетування учнів, батьків. 

7.Психолого-педагогічні спостереження за роботою вчителя (уроки, позакласні 

заходи). 

8.Підсумкова спеціальна співбесіда за результатами навчально-виховного процесу за 

відповідні структурні одиниці навчального року (за тиждень, місяць, семестр). 

9.Адміністративне тематичне оцінювання. 

Види внутрішньошкільного контролю 

1.Попереджувальний — ознайомлення з поурочним планом учителя, його рефлексія, 

стосується передусім молодих колег. 

2.Документальний — перевірка календарних планів, поурочних планів, класних 

журналів тощо. 

3.Оглядовий — ознайомлення з роботою молодих колег і тих, хто розпочав роботу в 

даній школі. 

4.Персональний — вивчення системи роботи вчителів, які атестуються. 

5. Тематичний — відвідування уроків у вчителя протягом однієї теми з метою 

оцінювання  ефективності  вибраних структур уроків, методів навчання та учіння. 

6.Епізодичний — відвідування уроків учителя з метою перевірки готовності вчителя до 

уроку (даний вид ВШК не повідомляють учителю). 

7.Цільовий — відвідування уроку вчителя спільно зі спеціалістом (працівником РМК, 

райво, керівниками РМО, ШМО) з метою вивчення методичної майстерності вчителя, 

сформованості практичних навиків учнів. 

8.Паралельний — відвідування уроків учителів у паралельних класах з метою 

визначення врахування особливостей кожного класу в навчально-виховному процесі. 

9.Класно-урочний — відвідування уроків учителів в одному класі з метою порівняння 

ефективності роботи кожного вчителя. 

10.Адміністративний — під час вивчення питання, винесеного на розгляд 

педагогічної ради, наради в присутності директора або завуча. 

11.Взаємний — взаємовідвідування уроків у межах навчального предмета в присут-

ності завуча. 

12.Фрагментарний — відвідування уроків з метою втілення в життя рішень педради, 

рекомендації РМО, ШМО, ІМН, ТГ, райво. 

13.Фронтальний — вивчення системи роботи вчителя. 
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Види аналізу відвіданого уроку 

1. Структурний — аналіз з позиції структури і типу уроку (за Онищуком). 

2.Структурно-часовий — аналіз з позиції структури і типу уроку з оцінкою 

використання часу на кожен окремий етап уроку. 

3.Дидактичний — аналіз з позиції дидактичних принципів уроку (методи навчання, 

прийоми і засоби навчання, педагогічне керівництво пізнавальної діяльності учнів на 

уроці). 

4.Психологічний — аналіз з позиції дотримання психологічних вимог до уроку (увага, 

розвиток уяви, мислення, пам'ять, воля учнів). 

5.Виховний — аналіз з позиції національного, превентивного і громадянського 

виховання засобами навчальних предметів. 

6.Педагогічний — аналіз із позицій педагогіки співробітництва, розвитку 

комунікативних здібностей, дотримання єдиних вимог до учнів. 

7.Комбінований — аналіз із позицій психології, дидактики, виховання, педагогіки 

(краще не більше, ніж з двох одночасно). 

8.Комплексний — одночасний аналіз з позицій дидактики, педагогіки, виховання, 

психології. 

9.Системний — аналіз з позицій формування системи знань, умінь, навичок, 

особистісно-зорієнтованого навчання (пріоритет пошукових методів над репро-

дуктивними). 

10.Домінантний — аналіз уроку за метою відвідування. 

11.Стислий—аналіз уроку з позицій виконання триєдиної мети 

уроку:освітньої,виховної,розвивальної.12Вичерпний — аналіз уроку з позицій згаданих 

видів аналізу (за окремими алгоритмом). 

Екран оперативного ВШК 

Внутрішньошкільний контроль здійснюється на основі плану, який доводять до відома 

вчителів через екран оперативного контролю, керівництва, допомоги і взаємодопомоги. 

Цифровий код учителів школи (кожному вчителю дають цифровий код і замість 

прізвища в таблиці пишуть лише цифру, список учителів пишуть в алфавітному порядку. 

Літерна символіка (мета відвідування).Краще планувати ВШК на місяць у розрізі тижнів. 

Усі записи (умовні позначення — типу 5Б), краще писати олівцем, а після виконання 

навести пастою — це є і контроль. Можна на одному екрані оперативного контролю 

планувати ВШК і директору, і заступнику. 

Щорічно підбивати підсумки результатів відвіданих уроків і визначати сильні і слабкі 

сторони уроків (дивися аркуш ККДВ), а також методом ранжування визначати місце 

кожного педагога за якістю проведених уроків (можна все це зробити, взявши для 

аналізу один найкращий урок учителя): Аркуш ККДВ  
№ Вид ВШК Назва місяця 

  І тиждень II тиждень ІП тиждень IV тиждень 

Код учителів: Літерна символіка: 
1. А — 
2. Б — 
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Алгоритм самооцінювання проведеного уроку 

Кожен учитель школи має в своєму розпорядженні алгоритм самооцінювання 

проведеного уроку.Самооцінювання він дає своєму уроку перед тими, хто відвідував у 

нього урок: 

І. АОЗЧДУ (актуалізація опорних знань, чуттєвого досвіду учнів, перевірка 

виконанання домашнього завдання): 

1. У якій формі було організовано опитування (індивідуально,фронтально, усно, 

письмово)? 

2. Оцінка раціональності вибраної форми. 

3.Чи правильно було виділено місце опитування серед інших етапів уроку? 

4.Чи виправдані затрати часу на опитування? 

5.Чи чітко було виражено мету опитування (підхід до нової теми, перевірка досягнень 

учнів тощо)? 

6. Чи було опитування навчальним (несло додаткову інформацію чи було простим 

відтворенням)? 

7. Чи всі учні брали участь? 

8.Чи виправляли всі неточності, допущені помилки, чи залучали до цього учнів? 

9.Наскільки об'єктивними були оцінки за відповіді, чи переконливо вони 

аргументовані (мотивовані)? 

10.Чи звертали увагу на визнання головного, на логічність плану відповіді, на міцність 

знань? 

11.Чи були моменти вияву загальнонавчальних умінь? 

12.Чи акцентували увагу на практичному застосуванні набутих знань? 

13.Чи підбито підсумки цього етапу уроку? Чи дано конкретні рекомендації щодо 

усунення виявлених прогалин у знаннях? 

ІІ. Первинне вивчення (і засвоєння) на уроці нового навчального матеріалу. 

1.Чи чітко було поставлено перед учнями основні завдання під час вивчення теми 

даного уроку? 

2.Чи мотивували навчальну діяльність учнів? 

3.Якими прийомами викликаний інтерес до теми уроку? 

4.Чи забезпечено науковість, доступність, системність, зв'язок із життям, виробничим 

оточенням, дитячим життєвим досвідом під час викладу нового матеріалу? 

5.Наскільки логічним було пояснення вчителя, чи чітко було визначено головне, і чи 

концентрували на ньому увагу учнів? 

6.Чи оптимальним був темп вивчення нового матеріалу? 

7.Чи було оптимальним поєднання словесних, наочних і практичних методів 

навчання? 

8.Чи вміло застосовано репродуктивні й проблемно-пошукові методи? 

9.Чи повною мірою використано можливості для організації самостійної роботи учнів? 

10. Якими способами підтримано довільну увагу учнів, активізовано їхнє мислення, 

працьовитість? 

11.Чи вели учні запис за розповіддю вчителя? 
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12.Чи був зворотний зв'язок (перевірка розуміння нового матеріалу під час його 

пояснення)? 

13.Що нового підмічено в методиці пояснення нового матеріалу? 

ІІІ. Засвоєння, поглиблення й закріплення вивченого матеріалу на уроці 

1.Чи сприяли підібрані вправи, завдання засвоєнню головного, важливого з даної 

теми? 

2.Чи були трирівневі завдання, чи були вони доступними? 

3.Наскільки логічною була послідовність вправ, завдань? 

4.Чи сприяли підібрані завдання одночасному навчанню, розвитку, вихованню? 

5.Чи вказано вчителем на методи вирішення запропонованих завдань? 

6.Чи користувалися діти алгоритмами (пам'ятками для ров'язування задач, вправ, за-

вдань)? 

7.Чи були діти цілком самостійними у виконанні завдання? 

8.Чи була диференційована допомога вчителя під час виконання завдання? 

9. Чи були додаткові (позапрограмні) завдання для сильних учнів? 

10.Яким чином проаналізовано рівень виконання завдань? 

11.Чи виявлено типові помилки і труднощі? 

12.Які способи запропоновано, щоб ці недоліки виправити? 

13.Чи був самоконтроль і взаємоконтроль за якості виконання завдань? 

14.Чи засвоїли учні новий матеріал? 

15.Чи прочитали вони параграф з підручника? 

16.Чи задоволені учні здобутими знаннями? 

17.Підсумки виконаних завдань. 

18.Чи були оригінальні способи контролю якості закріплення вивченого на уроці 

нового матеріалу? 

 IV. Повідомлення домашнього завдання. 

1.Чи оптимальні його обсяг і складність? 

2.Чи є завдання трирівневим? 

3.Чи передбачив учитель способи підвищення інтересу до домашнього завдання 

(новизна, досліди, спостереження, пошуки своїх рішень тощо)? 

4.Чи запропоновано учням ознайомитися з текстом домашніх завдань? 

5.Чи попереджено учнів про можливі труднощі? 

6.Чи вказано на шляхи усунення всіх труднощів? 

7.Чи чітко повідомлено про оформлення домашнього письмового завдання? 

8.Вчасність подачі завдання. 

9.Чи все було зрозуміло учням? 

10. Чи записали учні завдання в щоденник? 

Чи досягнуто головне на уроці —учні засвоїли новий матеріал. 

Що вдалося добре на уроці, а що ні, у чому причини невдач, які шляхи їх подолання, 

що потрібно далі розвивати і закріплювати, щоб підвищити рівень педагогічної 

майстерності? 
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Вичерпний аналіз уроку 
Картка контролю, керівництва, допомоги (КККД) 

Прізвище, ініціали, посада перевіряючого ____________  
Дата проведення уроку ___________________ Клас ____  
Предмет ____________________ Учитель ___________  

Тема уроку 
Мета уроку 
Мета відвідування  

СХЕМА АНАЛІЗУ ПРОВЕДЕНОГО УРОКУ

№ 
з/п 

Критерії аналізу уроку Рівні, бали 
Висо-
кий 
10—12 

До-
статній 
7—9 

Серед
ній 
4—6 

Почат-
ковий 
1—3 

1 Підготовленість класу та учнів до уроку (дошка, 

крейда, унаочнення, підручники, зошити, 

щоденники, запізнення, санітарно-гігієнічні умови 

тощо) 

    

2 Рівень підготовки домашнього завдання (якість 

виконання д/з, доцільність методів учіння, час 

АОЗЧДУ, масовість опитування, контроль і 

пропаганда учнівських зошитів 

    

3 Доцільність і реалізація методів навчання та 

учіння під час засвоєння нового матеріалу 

(оцінювання методів праці вчителя та учнів) 

    

4 Розуміння й засвоєння нового матеріалу (аналіз 

фактичного рівня навчальних досягнень учнів  на 

основі фронтального зворотного зв'язку, 

проведеного закріплення вивченого матеріалу) 

    

5 Диференційована робота з учнями на уроці 

(колективна, індивідуальна, групова, в парах, 

рівневі завдання, увага сильним і слабким, 

прийоми корекції знань, робота над помилками) 

    

6 Здійснення міжпредметних та внутрішньо 

предметних зв'язків (використання знань учнів із 

споріднених предметів і вивчених тем, арсенал 

методів повторення) 

    

7 Розвиток інтересу до навчання (мотивація, 

заохочення, стимулювання пізнавальної 

діяльності, облік навчальних рівнів учнів, 

удосконалення загальнонавчальних умінь — 

читання, писання, мовлення, слухання, рахунок, 

проблемні ситуації тощо) 

    

8 Наукова організація праці на уроці (раціональне     
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використання кожної хвилини уроку, інноваційні 

навчально-виховні технології, розвиток мови, 

мислення, пам'яті, волі, уваги, психологічний 

клімат) 

9 Техніка уроку (емоції та розум, інтерес, темп, 

контакт, довіра, зміна видів праці, єдиний мовний 

режим, доброзичливість, оцінка діяльності учня, 

засвоєння нового матеріалу на уроці тощо) 

    

10 Дотримання традицій уроку (кожна відповідь учня 

мотивована, записана в щоденник, учень працює 

самостійно, кожен намагається відтворювати або 

доповнювати почуте від учителя) 

    

11 Розв'язання проблеми «навчитись навчатися» 

(навчання раціональних прийомів праці з 

підручником, картою, унаочненням, прийоми 

запису, рецензування, робота з алгоритмами) 

    

12 Культ слова на уроці (словникова робота, 

додаткова література, періодична преса, виставка 

кращих учнівських зошитів) 

    

13 Доцільність і рівень використання унаочнення на 

уроці (телевізор, комп'ютер, дидактичний 

матеріал, магнітофон, наочні посібники, 

алгоритми, кіноапарат, програвач, відеофільми 

тощо) 

    

14 Рівень довільної уваги і дисципліни на уроці (як 

діють природодоцільна педагогіка, лікувальна 

педагогіка, стимули і прийоми підтримки 

довільної уваги і дисципліни) 

    

15 Виховна, розвивальна та профорієнтаційна 

робота на уроці (розвиток точності, акуратності, 

вихованості, освіченості, уміння долати 

перешкоди, самостійності, сумлінності, 

ознайомлення з майбутніми професіями) 

    

16 Рівень розв'язання єдиної методичної проблеми 

школи (записати її) 

    

17 Арсенал прийомів самостійної праці учнів 

(оцінка методів учіння на всіх етапах цього уроку) 

    

18 Ступінь інтенсифікації уроку (раціональні 

прийоми праці вчителя та учнів, інформативність 

уроку, завершеність етапів уроку, проведення 

нетрадиційних уроків) 
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2. Педагогічні знахідки 

№ Що гідне наслідування й поширення серед 

колег 

Примітка 

1   
3. Критичні зауваження до уроку (мотивація виставлених оцінок)  
№ з/п На що слід звернути особливу увагу в 

майбутньому 

Чи виконано зауваження 
під час повторного 
відвідування уроку 

1   

4. Рекомендації перевіряючого стосовно відвіданого уроку  
№ 
з/п 

Що рекомендую... Позначка про виконання, 
дата, підпис 

1   

Перевіряючий _________________ / ______________ / 

З карткою контролю ознайомлений/ 

19 Стан реалізації вимог вибраного типу уроку 

(рівень навчальних досягнень, формування, 

перевірка, узагальнення, систематизація, 

застосування, нетрадиційний, комбінований, 

тематична атестація) 

    

20 Якість знань учнів (на основі відповідей учнів на 

уроці, під час короткотермінового 

спецопитування, під час атестації, контрольної, 

лабораторної, практичної роботи) 

    

21 Домашнє завдання (обсяг, доцільність, рівневість, 

методичне забезпечення, вимоги, вчасність подачі) 

    

22 Стан реалізації триєдиної мети, завдань уроку 

(чіткість постановки мети і завдання на урок і 

рівень реалізації) 

    

 ПІДСУМОК а В с  

Визначення рівня педагогічної майстерності (РПМ) вчителя на уроці:  

РПМ = (а + в + с)100/12n=      (n— кількість використаних критеріїв. 

 Оцінка рівня проведеного уроку:   90—100 % — високий рівень;79—89 % — 

достатній рівень; 49—78 % — середній рівень; менше 48 % — початковий рівень) 
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Інші види аналізу уроку 
Структурний (поетапний) аналіз — це виявлення та оцінювання головних структур 

(елементів) уроку, їхня доцільність, що забезпечує розвиток пізнавальних здібностей 

учнів. 

Орієнтовна схема структурного аналізу уроку: 

1. Тип і структура уроку. Тип, структура уроку, його місце в системі уроків з теми. 

Тема, мета уроку (освітня, розвивальна, виховна), дидактичні завдання на окремих 

етапах. Дозування часу. 

2. Зміст і методика повторення навчального матеріалу. Вичерпність та глибина пере-

вірки. Методика повторення, рівневі завдання. Охоплення учнів перевіркою, зайнятість 

класу. Об'єктивність та аргументація оцінки учнів. Самооцінка готовності до уроку. 

3. Робота над новим навчальним матеріалом. Виконання навчальної програми. 

Науковість, зв'язок із життям, систематичність, доступність, співвідношення в 

навчальному матеріалі головного та другорядного. Відповідність матеріалу освітнім, 

розвивальним і виховним завданням уроку. 

4. Методи навчання та учіння. Оснащеність уроку наочними посібниками, ТЗН, 

дидактичними матеріалами. Обґрунтованість застосовуваних методів. Активізація 

пізнавальної діяльності учнів. Інноваційні навчальні технології. Сполучення фронтальної 

та індивідуальної форм роботи з учнями. Самостійна робота з учнями. Методика 

зворотного зв'язку в процесі викладу нового матеріалу. 

5. Засвоєння нового матеріалу. Відбір матеріалу для формування знань, умінь і навичок. 

Самостійна робота під час закріплення. 

6. Домашнє завдання. Обсяг, характер матеріалу, його посильність. Наявність і характер  

Інструктажу. Рівневі завдання. 

7. Характер діяльності вчителя. Рівень педагогічних вимог до праці учнів, до розвитку 

їхнього мовлення, мислення. Мова вчителя, стиль його поведінки, взаємини з учнями. 

8. Результати уроку. Підсумки уроку. Виконання накресленого плану уроку. Виконання 

освітніх, розвивальних і виховних завдань уроку. Якість знань, умінь, навичок учнів. 

Структурно-часовий аналіз — це оцінка використання часу уроку з кожного його 

етапу. 

Орієнтовна схема аналізу уроку: 

1. Раціональний розподіл усього часу (45 хв) між окремими елементами уроку, тобто 

чи доцільно було за даних умов давати саме такий час на опитування, на психологічну 

підготовку до сприйняття нового матеріалу, на пояснення нового, на закріплення чи 

домашнє завдання. 

2. Раціональність кожного зі структурних елементів уроку: які його елементи треба 

було скоротити в часі, а які збільшити і для чого. 

3.Розподіл часу всередині окремих структурних елементів уроку, тобто скільки часу 

загалом (приділено на засвоєння нового матеріалу, в який час (початок, середина, кінець) 

уроку це відбувалося; чи здійснювалася при цьому психологічна підготовка до 

сприйняття нового матеріалу, його подачі, закріплення, застосування. Точнісінько так 
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само аналізують час здійснення таких елементів уроку як опитування учнів, перевірка та 

домашнє завдання. 

4.Якісне використання часу на окремі елементи уроку (приміром, наскільки 

раціонально та ефективно під час вивчення нового матеріалу було використано час на 

опитування, що це дало, як працював при цьому клас, скільки часу говорив учитель). 

5.Раціональність використання прийомів і методів навчання, (наскільки доцільні за 

даних умов були ті чи інші види бесіди, самостійної роботи, форми опитування тощо). 

6.Доцільність зв'язку між змістом матеріалу і тими методами, за допомогою яких його 

повідомлено і засвоєно. 

7. Наукова організація праці вчителя, учнів. 

Дидактичний аналіз — це аналіз основних дидактичних категорій (реалізація 

принципів дидактики, відбір методів, прийомів і засобів навчання школярів, дидактичне 

опрацювання навчального матеріалу уроку, педагогічне керівництво самостійною пізна-

вальною діяльністю тощо). 

Орієнтовна схема дидактичного аналізу уроку: 

1. Своєчасність приходу вчителя на урок. 

2. Готовність учнів до уроку. 

3. Санітарний стан класу та особиста гігієна учнів. 

4. Організація класу.  

5. Детальний аналіз виконання домашнього завдання. 

6. Які методи та дидактичні прийоми використовував учитель під час перевірки 

пройденого матеріалу та їх відповідність поставленій меті. 

7.Дидактична цінність методів і прийомів перевірки завдання, які використовує 

вчитель, їх виховне значення. 

8.Якість навчальних досягнень учнів. 

9.Як активізував клас учитель під час перевірки навчальних досягнень. 

10. Аналіз поведінки учнів на даному етапі. 

11.Аналіз викладу нового матеріалу або ж закріплення попередньої теми: якість і 

доступність подачі матеріалу вчителем; використовувані методи та їх відповідність 

завданням уроку; використовувані засоби навчання їхня доцільність. 

12. Реалізація вчителем під час усього уроку принципів дидактики. 

13. Розумові прийоми праці учнів, які використовує вчитель під час уроку. Навчання 

учнів уміння мислити. 

14. Аналіз останнього етапу уроку: домашнє завдання (як задане, обсяг); своєчасність 

закінчення уроку. 

15.Реалізація вчителем під час уроку виховних завдань. 

16.Педагогічна поведінка вчителя на уроці. 

17.Індивідуальний підхід до учнів, сполучення його з колективною працею в класі. 

18.Уміння організувати клас на навчальну діяльність і підтримання дисципліни. 

19.Самовладання та педагогічний такт. 

20. Володіння голосом, правильність мови, дикції, темп, виразність, жестикуляція. 
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Психологічний аналіз — це вивчення виконання психологічних вимог до уроку 

(забезпечення пізнавальної діяльності учнів розвивального типу). 

Орієнтовна схема психологічного аналізу уроку: 

1. Організація пізнавальної діяльності учнів: 

• як на уроці було створено умови для продуктивної праці мислення та уяви; 

• як учитель використовував у своїй праці переконання, навіювання; 

• як домагався вчитель зосередженої та стійкої уваги учнів; 

• що робив учитель для успішнішого запам'ятовування учнями матеріалу та які 

особливості довільного, механічного і смислового запам'ятовування виявились у 

школярів на уроці; 

• які прийоми залучення, підтримки уваги та розвитку уважності на уроці; 

• які форми роботи використав учитель для актуалізації в пам'яті учнів раніше 

засвоєних знань, необхідних для розуміння нового матеріалу (індивідуальне опитування, 

співбесіда з класом, вправи) . 

2. Організація діяльності мислення та уяви учнів на уроці в процесі формування знань і 

вмінь: 

• як учитель використав відтворювальну та творчу уяву під час викладу нового 

матеріалу; 

• на якому рівні формувалися знання учнів: на рівні конкретно-чуттєвих уявлень, 

понять, узагальнювальних образів, «відкриттів», виведених формул тощо; 

• за допомогою яких прийомів учитель домагався активності й самостійності 

мислення учнів: системи запитань, створення проблемних ситуацій, різних рівнів 

проблемно-евристичного розв'язування задач, використання задач з недостатніми та 

зайвими даними, організації пошукової, дослідницької праці на уроці, індивідуальної, 

парної, групової та колективної праці тощо; 

• якого рівня розуміння домагався вчитель від учнів: описового, порівняльного, 

узагальнювального, оцінного, проблемного. Як керував учитель вихованням переконань 

та ідеалів; 

• які види творчих праць використав учитель на уроці і як керував творчою уявою 

учнів: пояснення теми і мети праці, навчання відбору та систематизації матеріалу, 

опрацювання результатів і оформлення роботи; 

• як на уроці здійснювалося формування стійкого й активного інтересу до навчального 

предмета та навчання загалом. 

3. Особистісно зорієнтований підхід до діяльності учнів на уроці: 

• які почуття дітей виявилися на уроці, чим вони були викликані; 

• як здійснювалося керівництво спілкуванням учнів на уроці; 

• моменти уроку, де найбільш успішно формувалися вольові риси школярів; 

• як враховано вікові та індивідуальні особливості учнів. 

4. Майстерність учителя: 

• шляхи організації і механізм впливу: наслідування, емпатія, рефлексія тощо; 

• уміння створювати психологічні умови для переконання: психологічний клімат, 

смислова єдність; 
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• уміння вчителя користуватися навіюванням як засобом (методом) педагогічного 

впливу; 

• як учитель керував комунікативним спілкуванням учнів між собою на уроці; 

• особливості самоорганізації вчителя: підготовленість учителя до уроку, робоче 

самопочуття вчителя на початку уроку і в процесі його проведення: зібраність, розуміння 

теми та психологічної мети уроку, енергійність, наполегливість у здійсненні поставленої 

мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці, педагогічна 

імпровізація, педагогічний оптимізм, винахідливість тощо; 

• педагогічний такт учителя; 

• психологічний клімат у класі. 

Аналіз виховної спрямованості уроку — це оцінка та виявлення шляхів 

найефективнішого використання навчального матеріалу для виховання рис особистості 

учнів. 

Орієнтовна схема виховного аналізу уроку: 

1. Використання виховних можливостей змісту матеріалу. 

2. Доповнення навчального матеріалу історичними фактами. 

3.Формування світогляду на уроці. 

4.Виховання моральних рис особистості. 

5.Виховання в учнів сумлінного ставлення до праці та навчання. 

6.Оцінка виховних можливостей методів і прийомів навчання. 

7.Вплив особистості вчителя. 

8.Характер діяльності та спілкування учнів на уроці. 

9.Резерви підвищення виховних можливостей уроку. 

Комбінований аналіз — це оцінка (одночасна) основної дидактичної мети уроку та 

структурних елементів. 

Орієнтовна схема дидактично-структурного аналізу уроку: 

1. Організація уроку: 

• організаційна чіткість уроку; 

• наявність плану; 

• ефективність використання ТЗН, наочних і навчальних посібників; 

• виконання психологічних і гігієнічних вимог до уроку; 

• зворотний зв'язок; 

• ведення зошитів; 

• розподіл часу на етапи уроку. 

2. Особистісні риси вчителя: 

• морально-психологічний клімат; 

• міра зацікавленості, доброзичливості та чуйності з учнями; 

• педагогічна культура, знання предмета, мова, зовнішній вигляд, педтакт. 

3. Ефективність навчання: 

• міра реалізації принципів науковості, міцності, усвідомленості знань, доступності, 

проблеми зв'язку навчання з життям; 

• міра досягнення головної дидактичної мети уроку; 
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• оптимальність методів і прийомів навчання; 

• ефективність контролю за знаннями учнів; 

• домашнє завдання. 

4. Ефективність виховної діяльності вчителя: 

• моральна спрямованість уроку; 

• формування трудових і навчальних навичок; 

• єдність навчання, виховання та розвитку; 

• естетичне, фізичне і гігієнічне виховання. 

5. Ефективність діяльності учнів: 

• як реалізовано принцип розвивального навчання, особистісно зорієнтованого 

навчання та виховні принципи самостійності й активності; 

• працездатність учнів; 

• інтерес до навчання та праці; 

• навички самостійної праці; 

• уміння визначити головне в навчальному матеріалі, планувати відповідь, аналізувати 

свою працю та працю товариша; 

• розвиток мовлення, письмових, графічних і спеціальних навичок; 

• рівень культури, раціональності та ефективності праці учнів; 

• організованість і дисципліна учнів. Зовнішній вигляд. 

Комплексний аналіз — це одночасний аналіз дидактичних, психологічних та інших 

основ (найчастіше системи уроків). 

Орієнтовна схема аналізу уроку нетрадиційного типу: 

1.Готовність учителя та учнів до уроку (зовнішня). 

2.Внутрішня, психологічна готовність учнів до уроку. 

3.Організаційні дії вчителя (за необхідності). 

4.Планування вчителем і повідомлення учням завдань уроку. 

5.Актуалізація знань і способів діяльності учнів. 

6.Які методи проблемного навчання використовував учитель (пошукові, дослідні, 

проблемний виклад). 

7. Застосування проблемних методів у навчанні школярів. 

8. Співвідношення діяльності вчителя та діяльності учнів. 

9. Обсяг і характер самостійних робіт учнів і співвідношення репродуктивних і 

продуктивних самостійних робіт. 

10.Урахування вчителем рівнів актуального розвитку учнів і зони найближчого їх 

розвитку. 

11. Способи підвищення в учнів позитивної мотивації. 

12. Постановка вчителем проблемних питань, створення проблемних ситуацій, показ 

їх розв'язання. 

13.Володіння вчителем способами створення проблемних ситуацій. 

14.Дотримання правил постановки навчальної проблеми. 

15.Використання підручника, співвідношення репродуктивної та частково-пошукової 

роботи з ним. 
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16.Відповідність підбору наочних посібників вимозі проблемного навчання. 

17.Розвиток спеціальних і загальних навчальних умінь учнів. 

18.Наявність в учнів пізнавальних умінь: формулювання проблеми, висування та 

обґрунтування гіпотези, знаходження шляхів доведень (спростування) гіпотези, 

перевірки правильності її розв'язання. 

19.Уміння учнів здійснювати логічні операції. 

20.Розвиток пізнавальних здібностей учнів на кожному етапі уроку (що це доводить). 

21.Утруднення, що виникли в учнів усього класу, в окремих школярів, їх причини. Як 

їх усунуто. 

Психолого-педагогічний аналіз уроку — одночасний аналіз дотримання педагогічних 

психологічних основ процесу навчання. 

Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу уроку: 

1. Загальні відомості про урок. Дата, клас, предмет, число учнів за списком, скільки 

присутніх, урок за порядком. 

Атмосфера в класі: чистота, освітленість приміщення, провітреність приміщення, 

порядок у класі готовність учнів до уроку. 

Обладнання: чи підготовлено наочні посібники, їхня доцільність і необхідність на 

уроці, чи підготовлено дошку. Як почався урок, як учні привітали вчителя, чи була 

потреба витрачати час на організацію класу, встановлення порядку та дисципліни. 

Тема уроку. Мета уроку: чи визначає вчитель мету уроку, чи інформує учнів про мету 

та завдання уроку, як він це здійснює. 

2.Тип і структура уроку. Який вибрано тип уроку. Доцільність вибору з точки зору 

теми в цілому і дидактичної мети заняття. Місце уроку в системі занять з цілого розділу. 

Зв'язок уроку з попередніми; як він здійснюється. Структура уроку: чи відповідає вона 

даному типу уроку, які помічені відхилення і чим вони викликані. Послідовність 

окремих етапів уроку. Забезпечення цілісності та завершеності уроку. Як учитель 

підбиває підсумки. 

3.Зміст уроку. Відповідність змісту програмі. Як пов'язано навчальний матеріал із 

сучасністю, місцевим оточенням школи. Встановлення міжпредметних зв'язків. Як 

здійснюється розвиток інтелектуальних здібностей, моральних та естетичних почуттів 

учнів. Використання дидактичних матеріалів і обладнання кабінету. Чи досягнуто 

приросту, вдосконалення навичок, знань і вмінь на основі раніше засвоєного. 

4.Методи і прийоми навчання на уроці. Яку систему методів застосовано; які методи і 

прийоми в ній поєднано. Чи відповідають методи і прийоми навчання змістові матеріалу, 

типу, меті, завданням уроку та віковим особливостям учнів. Чи відповідають методи 

навчання здійсненню завдань виховання. 

Як дотримуються основні вимоги до уроку: виховні, дидактичні, психологічні, 

санітарно-гігієнічні. 

Як розвивається на уроці спостережливість і логічне мислення учнів. Види і місце 

самостійної праці учнів з підручником, як здійснюється формування в учнів уміння 

вчитися. Як використовує вчитель для самостійної праці дидактичні матеріали і технічні 

засоби навчання. 
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Формування в учнів навичок самоконтролю. Послідовність застосування завдань і вправ 

для вироблення навичок і вмінь. Прищеплення учням навичок самоконтролю. 

Способи індивідуалізації та диференціації завдань для учнів залежно від їхніх 

особистісних і вікових особливостей та підготовки. Забезпечення належної послідовності 

в самостійному застосуванні учнями знань, навичок і вмінь під час уроку. 

Оцінювання знань учнів. Наскільки учні були підготовлені до виконання домашнього 

завдання. Чи здійснювалися диференціація та індивідуалізація домашніх завдань учнів. 

Обсяг домашнього завдання. На який час розраховано домашнє завдання. Як учні підго-

товлені до успішного виконання домашнього завдання. Як учитель запобігає 

перевантаженню учнів домашніми завданнями. 

5.Поведінка учнів. Наскільки учні залучені до активної розумової праці. Наскільки 

учні зацікавлені, старанні, дисципліновані. Як здійснювалася мотивація навчання 

протягом усього уроку, чи застосовує вчитель для цього спеціальні прийоми. Ставлення 

учнів до вчителя. 

6.Поведінка вчителя. Уміння володіти класом, організувати його роботу, підвищувати 

активність, інтерес, дотримуватися дисципліни, ставлення до окремих учнів з 

урахуванням індивідуальних особливостей кожного. Стиль і тон в роботі. Педагогічний 

такт. Спостережливість, винахідливість, емоційний підйом. Зовнішній вигляд. Культура 

мови, поза, міміка, жестикуляція. Чи користується вчитель авторитетом в учнів. 

7.Результати уроку. Висновки та пропозиції. Досягнення мети. Виконання плану. 

Обсяг і якість знань учнів (свідомість, глибина, міцність). Виховне, освітнє та 

розвивальне значення уроку. Що цінного з даного уроку можна рекомендувати для 

впровадження в практику інших учителів. Вказівки вчителю: як закріпити та вдоскона-

лити позитивні досягнення уроку, як подолати недоліки (рекомендації: дати список 

літератури, відвідати уроки інших учителів тощо). 

Домінантний аналіз — це розгляд, детальне та всебічне вивчення й оцінка під певним 

кутом зору якогось боку чи окремої мети уроку у взаємозв'язку з результатами діяльності 

учнів (за метою відвідування). 

Орієнтовна мета і програми домінантних аналізів уроків  

Планування вчителем освітньо-виховно-розвивальних завдань уроку (мета 

відвідування): 

1. Повнота, комплектність, різнобічність завдань уроку, що випливають із змісту 

навчального матеріалу. 

2. Урахування особливостей учнів даного класу під час планування завдань і 

можливостей їх прийняття школярем. 

3.Освітні завдання уроку. 

4.Виховні завдання уроку. 

5. Завдання розвитку учнів на уроці. 

6. Цілеспрямована діяльність учителя в розвитку пізнавальних процесів учнів. 

7. Наявність диференційованих завдань для учнів різного рівня підготовки, з 

урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. 
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8. Правильне визначення серед усього кола завдань головних, основних, 

найважливіших за даних умов. 

Організація вчителем повторення пройденого матеріалу, що готує учнів до 

сприйняття нового: 

1.Чітка спрямованість у роботі, усвідомлення учнями завдань, які стоять перед ними. 

2.Знання учнями мети і плану роботи з повторення, розуміння його важливості та 

необхідності. 

3.Мобілізація зусиль учнів на подолання труднощів, які трапляються під час 

повторення. 

4.Ретельний відбір і планування матеріалу для повторення. 

5.Запобігання можливим помилкам під час повторення. 

6. Забезпечення органічного зв'язку між раніше пройденим матеріалом, необхідним 

для сприйняття нового, і новим. 

7. Різноманітність прийомів для повторення. 

8. Внесення елементів нового. 

9. Правильний розподіл часу на повторення. 

10. Стимулювання активності учнів у процесі повторення. 

11. Дотримання сполучення різних видів повторення (повторення пройденого на 

початку навчального року, поточне, періодичне та заключне повторення). 

Оптимальність типу та структури уроку: 

1.Тип уроку, його місце в системі уроків з теми. 

2.Відповідність структури уроків його типу. 

3. Які етапи уроку сприяють виконанню головної дидактичної мети. 

4. Макро- і мікроелементи структури уроку, дотримання вимог до кожного елементу 

уроку. 

5. Дозування часу, ефективність використання часу на уроці. 

6. Відповідність послідовності елементів уроку (повторення пройденого, вивчення 

нового матеріалу, підготовленість учнів, рівень їхньої працездатності тощо.) 

7. Оптимальне сполучення на уроці колективних,групових,парних та індивідуальних 

форм навчання. 

8. Оснащеність уроку наочними посібниками, технічними засобами навчання. 

Дотримання вимог до змісту уроку: 

1. Відповідність вимогам програми. 

2.Реалізація основних дидактичних принципів. 

3.Відбір головного матеріалу (для реалізації вимог виховання під час навчання та 

формування узагальнених, понятійних знань). 

4.Науковість вивчених явищ. 

5. Дидактичне опрацювання навчального матеріалу (які факти взято і для чого: 

проілюструвати, 

довести; логіка та послідовність вивчення матеріалу; визначення вузлових понять; 

диференціація 

навчального матеріалу за мірою його складності; формулювання висновків — хто, коли; 
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раціональне навантаження учнів; настанова учнів на засвоєння головних знань і вмінь; 

співвіднесення матеріалу з відведеним часом, його доступність). 

6. Здійснення внутрішньопредметного зв'язку, підготовка учнів до сприйняття нового 

матеріалу на основі вивченого раніше. 

7. Встановлення міжпредметних зв'язків, понять. 

8. Зв'язок досліджуваного матеріалу із життям, з практикою, з досвідом учнів. 

9. Помилки при відборі змісту уроку. 

Вибір методів, прийомів і засобів навчання: 

1. Відповідність методів загальній спрямованості навчання, завданням навчання, 

дидактичній 

меті, змісту матеріалу, віку учнів, специфіці предмета. 

2.Методи вивчення нового матеріалу, прийоми нових технологій навчання. 

3.Методи закріплення та вироблення вмінь і навичок. 

4.Методи стимуляції та мотивації навчальної діяльності. 

5.Методи контролю і самоконтролю учнів. 

6.Види самостійних робіт, методика їх організації. 

7. Оптимальне сполучення різних методів. Обґрунтованість вибору методів, що 

відповідають змісту уроку. 

8. Використання навчальних посібників, дидактичного матеріалу, наочних посібників і 

технічних засобів навчання та контролю. 

9. Використання вчителем переваг кабінетної системи навчання. 

Характер взаємин учителя та учнів: 

1. Організація праці учнів на різних етапах уроку. 

2. Уміння вчителя володіти класом, активізувати діяльність учнів, організовувати 

самостійну роботу. 

3. Індивідуальний підхід до учнів під час уроку. 

4. Рівень педагогічних вимог до праці учнів, до їхніх відповідей,до розвитку 

мислення та мовлення. 

5.Характер постановки запитань учням. 

6.Реакція на помилки, яких припускаються учні. 

7.Репліки оцінного характеру, аргументація оцінок. 

8.Характер і тон дисциплінарних зауважень. 

9.Загальна емоційна та інтелектуальна атмосфера на уроці. 

10.Дотримання норм педагогічної етики. Культура спілкування. 

11.Стиль і темп роботи вчителя та їхній вплив на діяльність учнів (бадьорість, 

рішучість, млявість, байдужість тощо) 

12. Стимулювання успіхів учнів і використання арсеналу заохочень. 

13. Мовленнєва взаємодія на уроці (культура мовлення, логічна стрункість, 

емоційність тощо) 

Підготовка учнів до виконання домашніх завдань 

1. Орієнтація учня на якісне виконання домашнього завдання. 

2.Узгодженість з темами інших предметів. 
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3.Настанова на індивідуалізацію. 

4.Можливість перевірки завдання. 

5.Орієнтування учнів на самостійний пошук рішення, на використання отриманих 

раніше знань та вмінь. 

6.Різноманітність завдань. 

7.Наявність у завданнях питань для повторення основоположних знань. 

8. Трудність у завданні, яку можна здолати. 

9. Наявність фронтальних завдань. 

10. Введення інструктажу, алгоритму. 

11. Орієнтація учня на аналітико-синтетичну розумову діяльність. 

12. Цікавість завдань. 

Організація закріплення вивченого матеріалу: 

1.Спрямованість на засвоєння головного матеріалу підібраних питань і вправ. 

2.Ускладнення завдань з дотриманням їх доступності. 

3.Диференційованість завдань за мірою складності навчального матеріалу та з 

урахуванням індивідуальних здібностей і підготовленості школярів. 

4.Емоційна привабливість завдань і вправ. 

5.Введення до завдань питань, вправ, операцій, що забезпечують аналітико-синтетичну 

розумову діяльність. 

6. Спрямованість мислення учнів на вирішення загальних та часткових пізнавальних 

завдань, 

що потребують творчого опрацювання інформації. 

7.Закріплення способів діяльності учнів. 

8.Забезпечення самоконтролю та самооцінки праці учня. 

9. Підсумки закріплення навчального матеріалу. 

Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок учнів: 

1.Місце контролю в структурі уроку. 

2.Методи контролю, доцільність їх застосування. 

3.Методика перевірки домашніх завдань (перегляд зошитів, перевірка домашньої 

роботи, розбір домашньої роботи біля дошки тощо). 

4.Розвиток в учнів навичок самоаналізу та самоконтролю (взаємна перевірка, 

рецензування відповідей, запитання тим, хто відповідає тощо). 

5.Число опитаних учнів (один, два і більше разів). 

6.Виховний бік перевірки та оцінювання знань учнів. 

7. Урахування індивідуальних особливостей учнів під час перевірки та оцінювання 

знань і вмінь. 

8.Способи активізації учнів під час перевірки та оцінювання знань. 

9.Скільки та які оцінки виставлено на уроці, їхня об'єктивність та аргументація. 

10. Зміст і характер запитань і завдань (відтворювальні, проблемні, спрямовані на 

встановлення причинно-наслідкових зв'язків тощо). 

11. Оцінювання навчальних досягнень учнів (вичерпність,усвідомленість, міцність, 

глибина, наявність системи у відповіді,зв'язок із життям тощо). 
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Організація пізнавальної діяльності учнів: 

1. Організація сприйняття на уроці: 

а) підготовка до сприйняття; 

б) створення умов для успішного сприймання матеріалу; 

в) види сприймання (безпосереднє, опосередковане); 

г) нові уявлення, сформовані в учнів: наскільки вони правильні та вичерпні; 

ґ) керівництво сприйняттям з боку вчителя. 

2. Формування понять на уроці: 

а) якими знаннями оперують усі учні класу; 

б) визначення в структурі знань наукових фактів, понять, законів, теорій; 

в) формування нових понять, теоретичні узагальнення, висновки (використання 

аналізу, синтезу, порівняння); 

г) рівень сформованості понять; 

ґ) використання внутрішньо-предметних і міжпредметних зв'язків; 

д) етапи формування понять. 

3. Організація запам'ятовування вивченого матеріалу: 

а) встановлення зв'язку нового матеріалу з раніше пройденим; 

б) концентрація уваги учнів на основному матеріалі; 

в) організація повторення основних правил і законів, виведених на уроці; 

г) організація закріплення (місце, методи, результативність). 

4. Розвиток загальнонавчальних умінь і навичок на уроці: 

а) які завдання з розвитком загальнонавчальних умінь і навичок було накреслено; 

б) які загальнонавчальні вміння та навички формувались і який рівень їх 

сформованості; 

в) які завдання та вправи запропоновано для розвитку загальнонавчальних умінь і 

навичок; 

г) які методи роботи було обрано і чому; 

ґ) як здійснюється розвиток в учнів навичок планування навчальної роботи (учитель 

повідомляє план, навчає складати план, дозволяє користуватися планом, пропонує 

слабким учням із орієнтовним планом відповіді, аналізує плани учнів тощо); 

д) як розвивається вміння визначати головне, істотне в навчальному матеріалі (учитель 

конкретно зосереджує увагу на основних поняттях, визначає суттєві  ознаки понять, 

записує головні думки, підкреслює головне за допомогою інтонації, аналізує логіку 

відповідей учнів тощо); 

е) які утруднення відчували вчитель та учні у вирішенні цього завдання. 

Шляхи виховання відповідального ставлення до навчання: 

1. Чіткість в організації початку і кінця уроку. 

2. Чіткість постановки мети і завдань уроку перед учнями, рівень реалізації. 

3. Рівень з'ясування стану виконання домашнього завдання кожним учнем (вимоги, 

оцінка, допомога). 

4. Ретельність здійснення обліку рівнів навчальних досягнень учнів (оцінювання, 

мотивація, взаємооцінювання, самооцінювання). 
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5. Розвиток пізнавальних інтересів (проблемні ситуації, дослідницько-пошукові 

методи, нові використання першоджерел, творчі завдання, рекомендації для 

позакласного читання). 

6. Розвиток уміння визначати головне, істотне в почутому, прочитаному, побаченому. 

7. Стимулювання інтересу до нового матеріалу передусім в учнів з негативним 

ставлення до навчання. 

8. Стан обізнаності вчителя з індивідуальними можливостями кожного учня (пам'ять, 

уява, мовлення воля, увага тощо) і врахування цього в розвитку пізнавальних потреб. 

9. Стан навчання дітей уміння вчитися (слухати, запам'ятовувати, мислити, працювати 

з книжкою, картою, художнім твором, твором образотворчого мистецтва, записувати, 

рецензувати). 

10. Дотримання вимог культури усної й письмової мови. 

11. Прийоми заохочення та стимулювання. 

12.Здійснення диференційованого підходу (трирівневе внутрішнє класне навчання). 

13.Система розвитку довільної уваги на уроці. Заходи до порушників. 

14.Створення психологічного клімату уроку. 

15.Допомога в подоланні перешкод, виховання наполегливості та настирності в 

досягненні мети, доведення початої справи до завершення. 

16.Створення позитивних мотивів навчання. 

17. Підсумки праці учнів за урок — аналіз навчальних досягнень учнів. 

Наукова організація педагогічної праці вчителя: 

1. Рівень готовності до уроку вчителя та учнів. 

2. Раціональне використання кожної хвилини уроку. 

3. Стан реалізації триєдиної мети уроку. 

4.Рівень впливу вчителя на розум, почуття та волю учнів. 

5.Рівень науковості уроку. 

6.Забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів (проблемність, запитання, 

самостійність). 

7.Доцільність і якість використання унаочнення і ТЗН. 

8. Стан зворотного зв'язку (яким чином учитель переконується, що його розуміють 

діти). 

9. Рівень індивідуальної допомоги різним категоріям учнів (трирівневе навчання). 

10.Забезпечення високого рівня засвоєння навчальних досягнень учнів (зокрема 

завдяки додатковій інформації). 

11.Зв'язок цього уроку з попереднім і наступним (системність). 

12.Методи розвитку довільної уваги. 

13.Рівень впливу вчителя на якість виховання культури усної й письмової мови, 

розвитку мислення, пам'яті. 

14.Естетичне і гігієнічне забезпечення уроку. 

15.Стан взаємин: учитель і учні (педтакт, взаємоповага, доброзичливість, вимоги). 

16.Рівень виховання позитивного ставлення до навчання, розвиток пізнавальних 

інтересів, потреби в знаннях. 
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17.Забезпечення оптимального співвідношення словесних, наочних, практичних, 

репродуктивних та пошукових методів навчання з метою зменшення перевантаження, 

фізпаузи. 

18.Забезпечення чіткого зв'язку уроку з позакласною, позашкільною роботою учнів. 

19. Рівень організаційної чіткості на завершальній стадії уроку. 

Розвиток інтересів до сприймання нового матеріалу на уроці: 

1. Як здійснюється підготовка учнів до сприймання нового матеріалу (залучення 

попереднього досвіду і знань учнів, збудження пізнавальних інтересів, мотивація 

позакласної діяльності; способи, що стимулювали цю підготовку). 

2.Які умови були створені учителем для забезпечення вичерпного і точного 

сприймання учнями нового змісту (цілісне завдання, емоційне ставлення, збудження ін-

тересу, загострення уваги). 

3.Як учитель керував сприйманням наочних посібників? Як учитель допомагав 

розвивати аналітико-синтетичну діяльність учнів під час сприймання? 

4.Якими способами користується вчитель для визначення головного під час подачі 

матеріалу (інтонацією, голосом, запитаннями, записом на дошці чи в зошитах)? 

5.Про які особливості сприймання можна судити за спостереженнями на уроці 

(вибірковість, цілісність, осмисленість, спостережливість). 

Дотримання вчителем принципів навчання на уроці: 

1.Науковість навчання, зв'язок з життям, з життєвою практикою. 

2.Доступність, урахування вікових особливостей учнів, класу. 

3. Спрямованість навчання (комплексне вирішення завдань освіти, розвитку і 

виховання). 

4.Стимулювання позитивного ставлення учнів до навчання, розвиток інтересу, потреби 

в знаннях. 

5.Дотримання системності й послідовності. 

6.Рівень свідомого засвоєння знань. 

7.Рівень самостійності учнів за керівної ролі вчителя. 

8.Створення оптимальних умов для праці на уроці. 

9.Диференційований підхід у навчанні. 

10.Підбір методів навчання та учіння саме для цього класу. 

11.Міцність і дієвість освітніх, виховних та інших результатів навчання. 

12.Зміни методів і прийомів навчання (для розвитку довільної уваги, усунення 

перевантаження). 

Застосування методів самоконтролю навчальної діяльності учнів на уроці: 

Чи застосовував і навчав учнів методів самоконтролю учитель на даному уроці з 

використанням таких прийомів: 

1. Правильність дій за алгоритмом. 

2.Контрольні запитання. 

3.Шляхом зворотних дій. 

4.Оцінювання реальності отриманої відповіді. 

5.Зіставлення почутого і прочитаного. 



Робоча книга  методиста                                     

 

65 
 

6.Самооцінювання готовності до уроку. 

7.Самооцінювання виконаного письмового завдання. 

8. Самооцінювання засвоєння нового матеріалу. 

9. Розв'язування задач, вправ з неправильними чи зайвими даними. 

10. Робота над помилками. 

11. Повторення матеріалу, що викликає труднощі. 

12. Самооцінювання за темою. 

13.За допомогою сигнальних знаків, зворотного зв'язку. 

14.Звірка відповіді (із задачника, підручника). 

15.Швидка навчальна допомога на уроці (сильні учні). 

16.Взаємоконтроль (на вимогу учителя). 

17. Відповідь на сигнальну картку. 

18. Практичним застосуванням знань. 

19.Взаємоопитуванням. 

20.За допомогою перфокарти. 

21.Самозвітом за урок. 

22.Самооцінювання усної відповіді. 

23.Самооцінювання письмової роботи із зразком. 

24.Виконання досвіду, експерименту. 

25. Учень у ролі вчителя. 

26.Аналіз магнітофонного запису відповіді. 

27.Рецензування (усне і письмове). 

28.Складання власних задач, вправ. 

29.Підтримка інтелектуальної розмови. 

Дотримання єдиних вимог до самої техніки проведення уроку: 

Чи виконано такі вимоги до техніки проведення уроку? 

1.Урок має бути емоційним, викликати до навчання інтерес, викликати потребу в 

знаннях. 

2.Темп і ритм уроку має бути оптимальним, дії вчителя та учнів — завершеними. 

3.Необхідний цілковитий контакт у взаєминах учителя та учнів (учитель не виставляє 

свій поганий настрій напоказ, не припускає порушень педтакту). 

4.На уроці панує атмосфера довіри і доброзичливості, активна творча праця вчителя та 

учнів. 

5.Види учнівської діяльності змінюються (особливо в молодших і середніх класах), тут 

оптимально застосовують різноманітні методи навчання та учіння. 

6.Чітко дотримуються вимоги єдиного мовного режиму культури усної і письмової 

мови. 

7.Учитель активно керує процесом навчання, розвитку, виховання на уроці. 

8.Рівень навчальних досягнень учнів постійно контролюють і оцінюють. 

9.Більшу частину уроку (особливо в старших класах) діти працюють самостійно. 

10.Навчальні досягнення учні в основному засвоюють і розвивають безпосередньо на 

самому уроці. 



                       Методичний кабінет Новокаховської міської ради                                      
                                  

66 

 

11.Кожну хвилину уроку використовують раціонально. 

12.Учень отримує завдання від учителя за своїми можливостями, а рівень виконання 

цього завдання вчитель контролює та оцінює. 

13.На уроці активно діє лікувальна педагогіка. 

Виховання в учнів потягу до самоосвіти: 

1. Яких прийомів учіння навчає вчитель учнів на уроці? 

2. Чи наявні в учнів самоосвітні вміння? Які? На якому рівні? Чи були в класі відповіді 

за програмою? Чи пролунали власні думки учнів, котрі відповідали на уроці? 

3. Чи заохочує вчитель звернення учнів до додаткової літератури? Чи ведуть учні облік 

прочитаної літератури (щоденник)? Добровільно чи з примусу? 

4. Чи практикує вчитель на уроці диференційований підхід до учнів? 

5. Як діти реагують на трирівневе навчання, самостійні, контрольні, домашні роботи на 

трьох рівнях? 

6. Ставлення учнів до навчання й самоосвіти (інтерес, дисципліна, увага, наявність 

усього необхідного для успішного навчання, продуктивність праці учнів на уроці, 

інтерес до предмета, методів роботи). 

Виховання в учнів свідомої дисципліни на уроках: 

1. Якість організації початку уроку. 

2. Наскільки чітко поставлено мету і завдання уроку перед учнями? 

3. Як учитель з'ясував, чи всі учні виконали домашнє завдання? Як оцінив, допоміг 

розібрати, поставив вимоги? 

4. Як здійснено облік рівнів навчальних досягнень учнів? (Вимогливість до якості 

навчальної роботи і знань, об'єктивність, мотивація.) Реакція на позитивні і негативні 

оцінки класу, окремих школярів. 

5. Як підготовлено дітей до сприймання нового матеріалу? 

6. Як розвиваються пізнавальні інтереси учнів? (Проблемні ситуації, дослідження, 

творча самостійність, використання додаткової літератури.) 

7. Як учитель стимулює інтерес до теми уроку, до предмета? 

8. Чи здійснювався індивідуальний диференційований підхід? 

9. Як учитель розв'язує проблему «навчити вчитися»? (Розвиток 

уваги, уяви, пам'яті, логічного мислення раціональні прийоми праці з книжкою, картою, 

унаочненням, методика записів, рецензування.) 

10.Контроль учнівських зошитів і щоденників. 

11.Прийоми заохочення до навчальної праці. 

12. Розвиток довільної уваги. 

13.Мікроклімат на уроці (взаємини: «учитель — учні», «учні — учні»). 

14.Чи робив учитель зауваження щодо порушення дисципліни? їхня ефективність і 

доцільність. 

15.Організаційна завершеність уроку. 

Реалізація вчителем алгоритму «навчати учнів на кожному уроці вміння самостійно 

здобувати знання»: 
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1. Скоротіть до мінімуму оргмомент уроку, працюйте з максимальним навантаженням і 

в оптимальному темпі. 

2. Створіть на уроці належний психологічний клімат та емоційно-інтелектуальний фон. 

3. Чітко визначте триєдину мету уроку і його завдання, освітню мету і завдання 

доведіть до 

кожного учня. 

4.Забезпечте мотивацію пізнавальної діяльності. 

5. Навчайте учнів прийомів раціональної колективної та індивідуальної праці 

(прийоми 

запам'ятовування, техніки читання, писання, рахування). 

6.Навчайте дітей основ логічного мислення, (аналізу, синтезу, порівняння, 

узагальнення, систематизації, висновку). 

7.Навчайте прийомів роботи з підручником (швидкого, мовчазного читання, 

визначення головного в прочитаному, конспектування, тезування, анотування, 

рецензування тощо.) 

8.Навчіть читати таблиці, графіки, діаграми. 

9.Навчіть користуватися всіма видами довідників. 

10. Виховуйте інтерес до науково-популярної   літератури, рекомендуйте читати 

періодичну пресу. 

11.Навчіть конспектувати розповідь, лекцію, бесіду, виступ. 

12.Навчіть робити усну і письмову рецензію. 

13.Організуйте само- і взаємоконтроль засвоєння нового і повторення вивченого 

матеріалу. 

14.Постійно ознайомлюйте з елементами наукової організації праці (НОП). 

15. Давайте методичні рекомендації щодо виконання домашнього завдання. 

Рівень реалізації на уроці триєдиної мети (освітньої, виховної, розвивальної): 

1. Відображення в поурочному плані триєдиної мети. 

2. Що зроблено з реалізації освітньої мети уроку; 

а) стан засвоєння нового матеріалу безпосередньо на уроці; 

б) стан розвитку навчальних досягнень учнів; 

в) стан розвитку спеціальних умінь та навиків; 

г) стан ліквідації прогалин у знаннях, загальнонавчальних і спеціальних уміннях та 

навичках. 

3. Що зроблено для реалізації виховної мети уроку: 

а) рівень сформованості основних світоглядних ідей (матеріальність світу, причинно-

наслідкові зв'язки між явищами, розвиток у природі і суспільстві, пізнавальність світу і 

його закономірності) 

б) рівень морального виховання (патріотизм, гуманізм, інтернаціоналізм тощо); 

в) профорієнтація (ознайомлення з професіями); 

г) стан естетичного виховання (ознайомлення з творами літератури і мистецтва, 

естетика праці, природи, науки, побуту); 

ґ) стан збереження здоров'я у дитини (НОП учня, запобігання втомі, фізпаузи); 
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д) стан ліквідації життєвих вад у вихованні конкретних учнів. 

4. Що зроблено з реалізації розвивальної мети уроку: 

а) стан розвитку в дітей уміння визначати головне, істотне в матеріалі, порівнювати, 

узагальнювати, логічно викладати свою думку (усі види праці з підручником); 

б) стан розвитку самостійності учнів (проблемні ситуації, творчі завдання, 

спостережливість, заохочення, розвиток наполегливості тощо); 

в) стан розвитку емоцій (ситуація подиву, радості, захоплення, цікавості, 

використання яскравих прикладів, ілюстрацій, демонстрацій, що діють на почуття, 

функціональна музика); 

г) стан розвитку пізнавального інтересу (мотивація навчальної діяльності, ігрові 

ситуації, навчальні дискусії); 

ґ) стан ліквідації вад у розвитку інтелекту, волі, пам'яті, мови, емоцій, інтересів, уяви, 

мислення конкретних учнів; 

д) робота з обдарованими дітьми на уроці. 

Як учитель шукає шляхи інтенсифікації сучасного уроку: 

1. Психолого-педагогічні умови (клімат) на уроці. 

2. Дія педагогіки співробітниціва. 

3.Якість і цілеспрямованість навчання. 

4.Праця на уроці на рівні природних можливостей дітей. 

5. Система мотивації на уроці. 

6.Прийоми розвитку інтересу до навчальної праці. 

7.Зростання інформативності уроку за умови доступності. 

8.Застосування активних методів навчання, учіння (нетрадиційні уроки). 

9.Застосування вчителем досягнень психолого-педагогічної науки і ППД. 

Шляхи розвитку довільної уваги учнів на уроці: 

1.Увага учнів на початку уроку. Час, витрачений на переключення уваги від перерви 

до уроку Умови, що сприяли цьому (порядок на робочому місці, робоча поза). Засоби, 

якими користувався вчитель, щоб зосередити увагу на уроці. 

2.Увага учнів на відповіді під час опитування, способи застосовані учителем для 

зосередження до відповіді товариша. Причини порушення уваги. 

3. Підготовка учнів до сприймання нового матеріалу. Повідомлення цілісного 

завдання уроку, завдання уроку на увагу учнів. Способи, якими користується вчитель, 

щоб привернути увагу учнів до нового матеріалу. Зв'язок з уже вивченим, збудження 

інтересу до нового. Чи було порушено увагу, чим це викликано? 

4.Увага учнів під час пояснення нового матеріалу. У які моменти уроку були 

відхилення уваги від уроку? Чим викликані? Як учитель домігся довільної уваги? 

Змістовність, послідовність, образність викладу вчителем матеріалу. Якими засобами чи 

прийомами діяв учитель на різні типи пам'яті, мислення (запитання, задачі, ТЗН, темп, 

різноманітність прийомів, різновиди діяльності. І підтримання стійкої уваги). 

5.Увага наприкінці уроку (закріплення, ДЗ). 

6.Увага самого вчителя. Які властивості уваги вчителя, «працювали» на уроці, а які ні? 

Увага вчителя до всіх і конкретних учнів. У чому вона виявилась? 
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АНАЛІЗ УРОКУ використанням ІКТ 

У Національній доктрині розвитку освіти підкреслено: «Пріоритетом розвитку освіти є 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують 

удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, 

підготовку молодого школяра до життєдіяльності в інформаційному суспільстві». 

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) — це сукупність методів і програмно-

технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання 

інформації за допомогою комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій. Основними харак-

теристиками застосування ІКТ є можливість диференціації та індивідуалізації навчання, 

а також можливість розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів. Запровадження в 

навчанні ІКТ підвищує загальний рівень навчального процесу, посилює мотивацію 

навчальної та пізнавальної діяльності учнів, постійно підтримує вчителів у стані 

творчого пошуку педагогічних новацій. Комп'ютер в навчанні зараз перетворюється з 

інструмента для викладання інформатики в потужний засіб розвитку всього навчально-

виховного процесу. Нині перед педагогами стоїть важливе завдання — виховати та 

підготувати молодь, спроможну активно залучатися в якісно новий етап розвитку 

сучасного суспільства, пов'язаний з інформацією. Тому все більше вчителів використову-

ють ІКТ у своїй діяльності. Дирекції школи необхідно контролювати та аналізувати цей 

процес, щоб упровадження комп'ютерних технологій не стало для вчителя самоціллю. 

Важливу роль у цьому напрямі відіграє відвідування та аналіз уроків з використанням 

ІКТ керівниками загальноосвітніх навчальних закладів. 

Перед початком уроку необхідно провести бесіду з учителем, ознайомити його з 

метою відвідування, параметрами аналізу та критеріями їх оцінювання. Безпосереднє 

спостереження на уроці рекомендуємо здійснювати з використанням технологічної карти 

спостереження, яка містить характеристичні параметри використання ІКТ. 

Технологічна карта спостереження уроку з використанням ІКТ 

«   »     _ 20 _ рік 

Предмет ______________________         клас ________________________  

Учитель ______________ . _________________________________________  

Мета контролю: ефективність використання ІКТ. 

Тема уроку:_____________________________________________________ _ 

Мета уроку: ____________________________________________________  

Тип уроку: комбінований ; засвоєння нових знань ; вироблення навичок і вмінь ; 

узагальнення і систематизації знань ; практичного застосування знань, навичок і вмінь; 

контролю й корекції знань, навичок і вмінь. 

Комп’ютерне обладнання: комп'ютери ( шт.), мультимедійний проектор , 

інтерактивна дошка  

Програмні засоби: 

• універсальні ___________________________________________________ ; 

• педагогічні програмні засоби __________________________  __________ ; 

• адаптовані програмні засоби __________  _________________________    ; 

• електронні енциклопедії, довідники ________________________________  ; 
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• авторські програми __________________________________________ __; 

• ресурси мережі Інтернет _________________________________________ ; 

 • дотримання ліцензійних вимог. 

Завдання уроку з використанням ІКТ: навчити учнів застосовувати комп'ютерну 

техніку для вирішення навчальних завдань ; виробляти навички роботи з інформацією ; 

здійснювати пошук, відбір, опрацювання, аналіз інформації, будувати логічні зв'язки, 

робити висновки; використовувати комп'ютерну техніку як наочний засіб; 

використовувати комп'ютерну техніку як засіб контролю. 

Функції комп'ютерної техніки: наочний посібник; тренажер; засіб підвищення 

пізнавальної активності , засіб діагностики та контролю. 

Методика використання ІКТ: використання електронних ресурсів як джерела 

додаткової інформації; адаптована ; авторська. 

Методи викладання: інформаційно-повідомлювальний; пояснювальний; 

стимуляційний; спонукальний; проблемний; інструктивний.  

Методи навчання: виконавчий; репродуктивний; частково-пошуковий; пошуковий; 

творчий. 
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Характеристичні параметри використання ІКТ Оцінка 

1. Актуальність використання ІКТ: 

• для даного уроку;• для навчально-виховного процесу загалом 

 

2. Дотримання принципів навчання: 

• науковість; 

• доступність; 

• наочність; 

• проблемність; 

• самостійність учнів; 

• активність учнів; 

• системність і послідовність; 

• урахування індивідуальних особливостей учнів; 

• диференціація; 

• свідомість, стійкість засвоєння знань, умінь і навичок; 

• зв'язок теорії з практикою, навчання з життя; 

• єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання 

 

3. Ефективність використання ІКТ: 

• індивідуалізація процесу навчання; 

• диференціація процесу навчання; 

• контроль учнівських знань; 

• само- та взаємоконтроль знань; 

• тренування та самопідготовка учнів у процесі засвоєння нового 

навчального матеріалу; 

• вивільнення навчального часу на уроці; 

• підвищення якості засвоєння навчального матеріалу; 

• посилення мотивації до навчання; 

• розвиток образного мислення; 

• розвиток інформаційної культури учнів; 

• розвиток критичного мислення; 

• уміння працювати в групах 

 

4. Наявність електронного домашнього завдання: 

• раціональність пропонованих видів роботи; 

• відповідність завдання меті навчання; 

• готовність виконання д/з учнями; 

• достатність та доступність пояснення 

 

5. Дотримання техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог: 

• відповідність обладнання, навчального і технічного оснащення 

приміщення санітарно-гігієнічним нормам; 

• інструктаж з охорони праці; 

• наукова організація праці вчителя та учнів з погляду ергономіки ; 

• дозування часу роботи за комп'ютером з урахуванням віку; 

• наявність пауз з гімнастичними вправами 
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Для того щоб зробити висновок про якість відвідуваного уроку, використовуючи 

методику системного  підходу до його аналізу, треба застосувати коефіцієнт для 

оцінювання реалізації кожної вимоги до уроку: 

«0» — вимогу не виконано; «1» — вимогу виконано частково; «2» — вимогу цілком 

виконано. 

Пропозиції, зауваження, висновки:   час аналізу уроку необхідно, по-перше, 

вирішити, чи необхідно було використовувати комп'ютерну техніку на даному уроці. Це 

залежить від обраної педагогом методики, тому необхідно оцінити обґрунтованість і 

правильність вибору методів, прийомів, засобів навчання, їх відповідність змісту 

навчального матеріалу, поставленим завданням уроку, навчальним можливостям класу, 

відповідність методичного апарату уроку кожному його етапу і завданням активації 

учнів. 

По-друге, слід аналізувати дотримання принципів навчання під час використання ІКТ. 

По-третє, слід аналізувати діяльність учителя за наступними критеріями: 

• методика використання ІКТ на етапах уроку (застосовують адаптовану методику 

використання засобів ІКТ, авторську методику використання засобів ІКТ, ви-

користовують електронні навчальні ресурси як джерело додаткової інформації з 

предмета);  

• методи використання засобів ІКТ (обрані методи використання засобів ІКТ 

використовують для активації пізнавальної діяльності учнів, обрані методи використання 

засобів ІКТ сприяють досягненню дидактичних завдань уроку, ІКТ використовують не як 

самоціль, а як додатковий педагогічний інструмент, що сприяє досягненню мети уроку). 

Важливою складовою комплексного аналізу уроку із застосуванням ІКТ є робота і 

поведінка учнів. Під час оцінювання необхідно оцінити, як використання комп'ютерної 

техніки впливало на активність учнів, їхню працездатність на різних етапах уроку, як 

реалізувалася самостійна діяльність, чи виникає можливість реалізації особистісно 

зорієнтованого підходу в навчанні. Якщо ІКТ використовують нечасто, то кожне їх 

застосування перетворюється на надзвичайну подію, створюючи в учнів піднесене 

емоційне зрушення, що заважає сприйняттю та засвоєнню навчального матеріалу. І 

навпаки, часте використання ІКТ призводить до втрати учнями інтересу до них. 

Особливу увагу на уроці із застосування комп'ютерної техніки необхідно приділяти 

охороні здоров'я дитини. Під час аналізу необхідно враховувати дотримання санітарно-

гігієнічних та ергономічних вимог до уроку. Не слід використовувати ІКТ більше 20-ти 

хвилин: учні стомлюються, перестають розуміти, не можуть засвоїти нову інформацію. 

Періоди напруженої розумової праці та вольових зусиль необхідно чергувати з 

емоційною розрядкою, релаксацією зорового та слухового сприйняття. Тому 

фізкультхвилинки, зарядка для очей на таких уроках обов'язкові. 

На основі здійсненого аналізу дають рекомендації та рецензію на урок: 

• виконання плану уроку; 

• досягнення мети уроку; 
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• як застосування ІКТ впливає на результативність навчання (використання засобів ІКТ 

сприяє досягненню мети уроку, ефективному закріпленню матеріалу, оперативному 

контролю знань учнів та підвищенню якості освіти); 

• які зміни необхідно внести під час повторного уроку на цю ж тему; 

• загальний висновок про урок. 

Отже, систематичний аналіз навчальних занять з використанням ІКТ та оформлення 

методичних рекомендацій як сприяє вдосконаленню педагогічної майстерності та 

розвитку творчості вчителя, так і допомагає розробити загальну методику використання 

інформаційних технологій у навчальному процесі. 

Орієнтовний план вивчення системи роботи вчителя 

1. Створення групи з вивчення досвіду роботи вчителя (найдосвідченіші учителі 

передусім колеги за фахом), складання плану вивчення роботи вчителя з відпо-

відною мотивацією. 

2. Опрацювання додаткової літератури, що допоможе у вивченні досвіду конкретного 

вчителя (література в бібліотеках, особистих бібліотеках учителів-колег). 

3.Вивчення самого досвіду: 

• співбесіда з учителем тет-а-тет (все, що цікавить голову групи, а це — керівник 

школи чи його заступник); 

• вивчення документації (тематичні, календарні, поурочні плани, конспект, 

журнал, методичний зошит папки ППД, плани уроків, факультативів, сценарії 

позашкільних заходів тощо); 

• вивчення системи уроків конкретної навчальної теми, розрахованої на 20—30 

уроків; 

• створення вчителем навчально-матеріальної бази з предмета (навчальний кабінет, 

саморобне унаочнення, дидактичний матеріал, робоче місце вчителя тощо); 

• вивчення системи самостійних, практичних, лабораторних, контрольних, 

атестаційних робіт (прийоми, методи проведення, наявність дидактичного матеріалу); 

• вивчення важливих проблемно-пошукових тем: 

- система підготовки вчителя до уроку; 

- прийоми виховання інтересу до предмета; 

- система методів навчання та учіння на уроці; 

- комплексне використання унаочнення; 

- використання краєзнавчого матеріалу в роботі; 

- міжпредметні зв'язки; 

- система створення психологічного комфорту (учитель-учень); 

- інноваційні технології на уроках;  

- система контролю навчальних досягнень учнів; 

- методи активізації пізнавальної діяльності; 

- характерний стиль педагогічної діяльності вчителя. 

1. Як буде здійснено узагальнення досвіду? 

2. Як буде здійснено впровадження вивченого досвіду вчителя? 

— Міжпредметні зв'язки; 
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— система створення психологічного комфорту (учитель-учень); 

— інноваційні технологи на уроках; 

— система контролю навчальних досягнень учнів; 

- методи активізації пізнавальної діяльності; 

- характерний стиль педагогічної діяльності вчителя: 

- визначення конкретних завдань з підготовки матеріалів самому педагогу (плани, 

конспекти уроків, сценарії, альбоми тощо). 

Пам'ятка вивчення стану викладання предмета 

І. Навчально-виховна робота 

1. Підготовка вчителя до уроку: 

• знання та використання вчителем вимог удосконалених програм, інших 

нормативних документів та інструкційно-методичних рекомендацій з питань 

викладання предмета; 

• визначення вчителем мети уроку і його завдань, вибір відповідно до цього 

структури уроку, його типу, форм і методів роботи на уроці. Підготовка дидактичних, 

наочних посібників, ТЗН. 

2. Науково-методичний рівень викладання: 

• глибина розкриття вчителем змісту програмного матеріалу; 

• науковість і доступність викладу навчального матеріалу; 

• забезпечення чіткого визначення та пояснення основних понять; 

• ефективність використаних учителем методів і прийомів, наочності, ТЗН; 

• форми і методи роботи вчителя з відстаючими та здібними учнями; 

• робота вчителя з розвитку логічного мислення, пізнавального інтересу, розумової 

діяльності; 

• забезпечення єдності процесу навчання, виховання, розвитку; 

• здійснення зв'язку теорії з практикою, профорієнтаційна спрямованість. 

3. Організація самостійної роботи учнів: 

• вироблення навичок навчальної діяльності; 

• організація роботи з навчальними матеріалами (підручник, довідники, таблиці 

тощо); 

• система самостійних, контрольних, практичних робіт, ступінь їхньої 

складності; 

• співвідношення за складністю і обсягом домашніх і класних робіт. 

4.Організація повторення навчального матеріалу. 

5. Індивідуальна робота з учнями. 

6. Дотримання техніки безпеки і санітарно-гігієнічного режиму на уроках. 

7. Систематичність і об'єктивність оцінювання учнівських знань.  

ІІ. Позакласна робота 

1. Форми позакласної роботи з предмета. 

2. Залучення школярів до позакласної роботи. 

3. Наступність класної й позакласної роботи. 

ІІІ. Навчально-матеріальна база 
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1. Наявність кабінету і ступінь забезпеченості його навчальним обладнанням. 

2. Наявність, зберігання та використання наочності, ТЗН. 

3. Дотримання техніки безпеки. 

4. Керівництво і контроль. 

IV. Укомплектованість відповідними фахівцями, проходження ними курсової 

перепідготовки, атестації 

1. Методична робота з учителями. Самоосвіта. Впровадження в практику ППД. 

2. Аналіз роботи вчителя дирекцією школи: форми, методи. 

3. Вивчення системи роботи вчителів. 

4. Ефективність даних адміністрацією рекомендацій. Обґрунтованість управлінських 

рішень. 

5. Розгляд стану викладання предмета на засіданнях педради. Узагальнення 

матеріалів у наказах по школі. 

V. Результативність навчання. 

1. Стан виконання навчальних програм. 

2. Якість знань, умінь та навичок учнів: 

• об'єктивність оцінок за результатами директорських контрольних, практичних робіт 

та усного опитування; 

• рівень засвоєння навчального матеріалу, оволодіння теоретичним матеріалом; 

• уміння застосовувати теоретичні знання на практиці; 

• ступінь розвитку мислення учнів; 

• сформованість навичок роботи учнів з підручником, таблицями, довідниками; 

• сформованість навичок навчальної діяльності учнів; 

• специфічні уміння та навики відповідно до предмету. 

 

 

Картка педагогічного досвіду 

Учитель, що проводить урок.... .........................................................  

Клас, предмет, дата .............................................................................. 

Тема уроку .............................................................................................  

Опис цінного фрагменту педагогічного досвіду 

(ЦФПД)  

 

 

Хто описав ЦФПД (підпис) 

 

Примітка. Такі картки обов'язкові для заповнення щодо всіх відвіданих уроків. 
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ДІАГНОСТИЧНА АНКЕТА  

«Педагогічна (методична) майстерність учителя» 

 

Самоатестація  

І. Рівень дидактичної майстерності (знання, уміння, застосування). 

1. Методи навчання.  

2. Методи контролю.  

3. Методи стимулювання.  

4. Форми навчання.  

5. Принципи навчання.  

6. Методи виховання. 

 7. Форми виховання.  

8. Принципи виховання.  

9. Освітня мета уроку.  

10. Розвивальна мета уроку.  

11. Виховна мета уроку.  

12. Основні типи сучасних уроків.  

13. Нетрадиційні типи уроків.  

14. Система оптимізації уроку.  

15. Шляхи інтенсифікації уроку.  

16. Техніка проведення сучасного уроку.  

17. Наукова організація педпраці на уроці.  

18. Шляхи розвитку довільної уваги. 

19. Шляхи підвищення рівня навчальних досягнень учня. 

 20. Диференційований   підхід. 

 21. Внутрішнє рівневе навчання. 

 22. Боротьба з формалізмом у роботі. 

 23. Удосконалення засобів навчання.  

     24. ППД на уроці (республіканський, обласний, районний, шкільний, особистий). 

ІІ. Знання нормативних документів освіти. 

25. Державні стандарти освіти.  

26. Закон про освіту.  

27. Положення про середній навчальний заклад.  

28. Рішення ООН про права дитини.  

29. Положення про навчальний кабінет.  

ЗО. Статут школи.  

31. Положення про атестацію.  

32. Перспективи розвитку освіти у XXI столітті. 

33. Концепція неперервної освіти. 

34. Знання кваліфікаційних педхарактеристик.  

35. Принципи лікувальної педагогіки.  

36. Принципи педагогіки співробітництва.  
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37. Принципи етнопедагогіки.  

38. Положення про суспільно корисну працю учнів. 

 39. Положення про педагогічну раду. 

 40. Положення про батьківський комітет.  

41. Положення про внутрішньошкільний трудовий розпорядок.  

42. Єдиний мовний режим.  

43. Закон про мову.  

44. Знання рівня навчальних досягнень учнів.  

45. Програма педагогічної батьківської просвіти.  

46. Положення про охорону праці й техніку безпеки в школі. 

47. Положення про організацію днів здоров'я.  

48. Положення про шкільну документацію.  

49. Концепція національного виховання.  

50. Положення про   учнівське   самоврядування. 

51. Інструкція   про   екзамени. 

52. Положення про тематичний облік знань.  

53. Положення про санітарно-гігієнічні вимоги до навчального процесу.  

54. Положення про громадсько-суспільне товариство учнів. 

55. Положення про фізичне виховання.  

56. Рівень самоосвіти  

57. Фаховий рівень.  

58. Рівень методичної майстерності.  

59. Систематичне ознайомлення з новинами педагогіки.  

60. ... психології.  

61. ... основ виховання.  

62. ... вікової фізіології.  

63. Інноваційні навчальні й виховні технології.  

64. Рівень педагогічної культури.  

65. Знання державної мови.  

66. Рівень позакласної роботи з предмета. 

 67. Рівень роботи з батьками.  

68. Рівень вирішення єдиної методичної теми.  

69. Рівень роботи творчої лабораторії.  

70. Сформованість власної методичної бібліотеки.  

 

    Автоатестація здійснюється за п'ятибальною системою (дробові числа — 4,5; 3,8). 

Кожному пункту анкети оцінку дають учитель, директор, заступник і з цього 

виводять середню оцінку. За підсумками автоатестації (словесної) випускають ме-

тодичний бюлетень, де вказують педагогів, що досягли високого рівня розвитку 

своєї майстерності, вказують аутсайдерів, вказують основні напрями роботи. 
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Три золоті правила й одна формула спілкування 

1. Думай, що кажеш.  

2. Не кажи того, про що не думаєш.  

3. Не все, про що думаєш, можна казати. 

 Якщо всі три правила узагальнити — тоді вийде золота формула: «Думай, що 

кажеш, кому кажеш, нащо кажеш, де кажеш... і які з цього будуть наслідки». 

                Л і т е р а т у р а  

1.Національна доктрина розвитку освіти // Книга методиста: 

Довідково-метод. видання / Упоряд. Г. М. Литвиненко, О. 

М. Вернидуб. —X.: Торсінг плюс, 2006. 

2.Положення про районний (міський) методичний ка-

бінет. — Там само. 

3.Діагностика успішності учителя / Упоряд. Т. В. Мо-

розова — X.: Веста: Ранок, 2007. 

4.ЄрмолаА. М., Суджик О. Р. Технологія планування управлінської діяльності в 

освіті (річний управлінський цикл). —X.: Курсор, 2004. 

5.Жерносєк І. П. Знайти показники критеріальності й ефективності науково-

методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі // Управління освітою. 

— 2005.— № 19. 

6.Зверева В. І. Як зробити керування школою успішним? — X.: Ранок, 2007. 

7.Маслікова І. В. Технологія управління розвитком професійної кар'єри педагогічних 

кадрів // Управління школою. Основа. — 2006. — № 1. 

8.Клепко С. Освіта, яка заохочує до запитань... // Післядипломна педагогічна освіта. 

— 2005. — № 1. 

9.Конаржевский Ю. А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и 

управление школой. — М., 1986. 

10.Половенко О. В. Сучасні підходи до планування діяльності методичних служб: 

Метод, рекомендації. — Кіровоград: ОШПО імені Василя Сухомлинського, 2007. 

11.Постельняк А. І., Половенко О, В. Система навчання працівників районних 

(міських) методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста: 

Навч.-метод, посіб. — Кіровоград: ОШПО імені Василя Сухомлинського, 2006. 

12.Робота методкабінету / Упоряд. Л. Галіцина. — К.: Шк. світ, 2005. — (Б-ка 

«Шкільного світу»). 

13.Самоаналіз та самооцінка діяльності закладу освіти. — Т: Астон, 2004. 

14.Скрипник М. І. Аналітична діяльність методиста // Управління освітою. — 2006. 

— № 5. 

15.Старченко К. М. та ін. Технологія управлінської діяльності завідуючого 

районним (міським) методичним кабінетом: Навч.-метод, посіб. — К., 2001. 

16.Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т. — К., 1976—1977. 

17.Тевлін Б. Л. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. — X.: Основа, 

2006. 

18.Тевлін Б. Л. Професійна підготовка вчителів.—Там само. 



Робоча книга  методиста                                     

 

79 
 

 


