
Критерії, індикатори та інструменти оцінювання за напрямом «Педагогічна діяльність»  (2021/2022 н.р.) 

Вимога/правило   Критерії 

оцінювання 

Індикатори оцінювання Методи збору 

інформації 

Інструментарій  Результат 

оцінювання 
1 2 3 4 5 В Д С Н 

1.  Ефективність 

планування 

педагогічними 

працівниками своєї 

діяльності, 

використання 

сучасних освітніх 

підходів до 

організації 

освітнього процесу з 

метою формування 

ключових 

компетентностей 

учнів 

1.1 Педагогічні 

працівники планують 

свою діяльність, 

аналізують її 

результативність 

1.1.1 Частка педагогічних 

працівників, які використовують 

календарно-тематичне планування, 

що відповідає освітній програмі 

закладу, та корегують у разі потреби 

Вивчення 

документації, 

опитування 

Інтерв’ю, 

анкетування, аналіз 

календарного 

планування 

    

 1.2. Педагогічні 

працівники 

застосовують освітні 

технології, спрямовані 

на формування в учнів 

ключових 

компетентностей і умінь, 

спільних для всіх 

компетентностей 

1.1.2.  Частка педагогічних 

працівників, які використовують 

освітні технології, спрямовані на 

оволодіння учнями ключовими 

компетентностями  та уміннями 

Вивчення 

документації, 

опитування, 

спостереження 

Карта аналізу 

уроків, 

анкетування 

    

1.3. Педагогічні 

працівники беруть 

участь у формуванні та 

реалізації 

індивідуальних освітніх 

траєкторій для учнів (за 

потребою)  

1.3.1.  Педагогічні працівники 

беруть участь у розробленні 

індивідуальних освітніх траєкторій 

(складають завдання, перевіряють 

роботи, надають консультації, 

проводять оцінювання навчальних 

досягнень тощо) та відстежують їх 

результативність 

Вивчення 

документації, 

опитування 

Аналіз 

індивідуальних 

освітніх  

траєкторій  (як що 

вони є) 

    

1.4. Педагогічні 

працівники створюють 

та використовують 

освітні ресурси 

(електронні презентації, 

відеоматеріали, 

методичні розробки, 

веб-сайти, блоги тощо) 

1.4.1. Частка педагогічних 

працівників, які створюють та 

використовують власні освітні 

ресурси, розробляють дидактичні 

матеріали, мають публікації 

професійної тематики та 

оприлюднені методичні розробки   

Вивчення 

документації, 

спостереження 

Опитування – 

інтерв’ю 

     



1.5.  Педагогічні 

працівники сприяють 

формуванню суспільних 

цінностей в учнів у 

процесі їхнього 

навчання та розвитку 

1.5.1.  Учителі  використовують 

зміст навчального предмета, 

інтегрованих змістових ліній для 

формування суспільних цінностей 

Вивчення 

документації,  

спостереження 

Опитування, аналіз     

1.6. Педагогічні 

працівники 

використовують 

 інформаційно- 

комунікативні  

технології в освітньому  

процесі 

 

1.6.1. Частка педагогічних 

працівників, які застосовують 

інформаційно-комунікативні 

технології в освітньому процесі, 

зокрема для організації 

дистанційного та змішаного 

навчання 

 

 

 

 

 

Спостереження 
Опитування     

2.  Постійне 

підвищення 

професійного рівня і 

педагогічної 

майстерності 

педагогічних 

працівників 

2.1.  Педагогічні 

працівники 

забезпечують власний 

професійний розвиток і 

підвищення кваліфікації, 

зокрема щодо методики 

роботи з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами 

2.2.1. Частка  педагогічних 

працівників, обирають різні види, 

форми і напрями підвищення рівня 

своєї педагогічної майстерності 

Вивчення документації 
Опитування     

2.2.  Педагогічні 

працівники здійснюють 

інноваційну діяльність, 

беруть участь у освітніх 

проектах, залучаються 

до роботи як освітні 

експерти 

2.2.1.  Педагогічні працівники 

беруть участь в інноваційної 

діяльності, розробляють або 

адаптують, впроваджують освітні 

технології, реалізують свої освітні 

проекти 

 

Спостереження,  

вивчення документації 

Опитування     



2.2.2. Педагогічні працівники 

здійснюють експертну діяльність у 

сфері повної загальної середньої 

освіти 

 Вивчення 

документації 

Опитування     

2.2.3. Педагогічні працівники 

надають методичну підтримку 

колегам, обмінюються досвідом 

(консультації, навчальні семінари, 

майстер – класи, конференції, 

взаємовідвідування занять, 

наставництво, публікації тощо) 

Вивчення 

документації, 

спостереження 

Опитування     

3.   Організація 

педагогічної 

діяльності та 

навчання учнів на 

засадах академічної 

доброчесності  

3.1. .  Педагогічні 

працівники під час 

провадження 

педагогічної та наукової 

(творчої) діяльності 

дотримуються 

академічної 

доброчесності 

3.1.1. Педагогічні працівники діють 

на засадах академічної 

доброчесності 

Вивчення 

документації,  

спостереження 

Опитування     

3.2.  Педагогічні 

працівники сприяють 

дотриманню академічної 

доброчесності учнями 

3.2.1.  Частка педагогічних 

працівників, які інформують учнів 

про правила дотримання 

академічної доброчесності  

Спостереження 
Опитування     

 

4б – високий – 100-76% 

3б – достатній – 75-51% 

2б – вимагає покращення – 50 – 26% 

1б – низький – менше 25% 

   

 

 



 

САМОАНАЛІЗ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 Моніторинг професійної діяльності педагогічних працівників здійснювався в 2021/2022 н.р. двічі. У грудні на засіданні педагогічної 

ради (протокол № 5 від 20.12.210 розглядалися етапи проведення моніторингу професійної діяльності педагогів гімназії з метою: 

 визначення рівня методичної підготовки учителя на основі діагностування, аналізу інформації про стан професійної компетентності 

педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час навчальної діяльності; 

 вдосконалення професійної компетентності та здатність до інноваційної діяльності учителя; 

 надання реальної дієвої допомоги учителям у процесі розвитку їхньої фахової майстерності та професійної компетентності; 

 моделювання структури, змісту і форм методичної роботи, з урахуванням особливостей педагогічного колективу. 

 Розглянуто функції моніторингу професійної діяльності педагогів: 

• відстеження результатів навчальної діяльності учнів, досягнення ними державного освітнього стандарту; 

• експертиза рівня педагогічної та фахової майстерності педагогів гімназії; 

• прогнозування розвитку професійної компетентності на підставі отриманої інформації; 

• оцінювання інноваційної діяльності, її ефективності, та показники проведення моніторингу: 

• постійне підвищення професійно-фахового зростання вчителя; 

• ефективність планування навчальної діяльності; 

• використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти; 

• рівень навчальних досягнень учнів; 

• організація педагогічної діяльності на засадах академічної доброчесності;  

• визначення професійної компетентності вчителя; 

• готовність до інноваційної діяльності. 

 Визначено методи та форми збору інформації  педагогічного моніторингу.  

Методи:  аналіз шкільної документації ; 

•  відвідування уроків та позакласних заходів; 

•  аналіз якості кадрового забезпечення: освіта, категорія,  педагогічне звання; 

•             аналіз результатів атестації, курсової перепідготовки; 

•  виконання освітньої програми, навчальних планів, програм; 

•  участь у науково-методичній роботі; 

•  інноваційно-дослідницька діяльність, впровадження інформаційно-комунікативних технологій;  

•  робота педагога з обдарованим учнями та її результативність; 

•  інклюзивне навчання (як що воно є). 

Форми (інструментарій) моніторингу педагогічної  діяльності: 



• анкетування; 

• діагностування, тестування; 

• карта відстеження ефективності уроку (окремо для вчителя та учнів); 

•  інтерв’ю. 

Вчителі були познайомлені з алгоритмом проведення педагогічного моніторингу. 

 

Алгоритм проведення педагогічного моніторингу 

• Формування мети і цілей моніторингу (навіщо потрібно його проведення, що дослідження  може виявити для покращення освітньої 

діяльності). Даний етап передбачає визначення критеріїв, показників, індикаторів якості вимірювання (таблиця критеріїв, індикаторів, 

інструментарію та оцінки).  

• Добір інструментарію для проведення моніторингу (цілеспрямований вибір анкет, тестів, методик, карт спостережень тощо). 

• Організація дослідження (складання плану, визначення терміну проведення і реалізація дослідження у спланованому режимі, 

визначення відповідальних осіб, використання інструментарію). 

• Збирання інформації, тобто результатів заповнення анкет, виконання тестів, проведення спостережень за обраними методиками. 

• Оброблення та аналіз інформації (проводимо за допомогою математичної статистики, факторного аналізу, а також описового 

пояснення). 

•  На основі інтерпретованої інформації   вироблення  рекомендацій для вдосконалення  педагогічної діяльності.  

•  Корекція - внесення певних змін під час освітнього процесу на основі запропонованих рекомендацій. Контроль – фіксування  

своєчасного виконання вироблених рекомендацій. 

• Результати моніторингу висвітлюються на педагогічної раді, засіданні атестаційної комісії ,  враховуються при складанні освітньої 

програми на наступний рік . 

Внутрішній педагогічний моніторинг проводимо за напрямками. 

•  Оцінювання діяльності педагога в міжатестаційний період.  

• Якість проходження курсової перепідготовки.  

• Оцінювання педагогічної діяльності  в період атестації.  

• Якість навчальних досягнень здобувачів освіти та опанування ними ключових компетентностей.  

• Діяльність класного керівника. 

 Для педагогічних працівників, які підлягають атестації в 2021/2022 н.р. була складена та оприлюднена  

Програма моніторингу педагогічної майстерності та фахової компетентності вчителя. 

• Об’єкт дослідження:  діяльності педагога в міжатестаційний період  

• Мета: здійснити експертизу професійної діяльності педагогічних працівників закладу в міжатестаційний період, визначити 

методичну доцільність організації науково-методичної роботи в закладі.  

• Інструментарій: анкети для педагогічних працівників,  опитувальник для проведення бесід з керівниками предметних кафедр, 

вчителями, документація та портфоліо вчителя.  



• Методи дослідження: бесіди з педагогічними працівниками закладу, керівниками предметних кафедр, анкетування, відвідування 

уроків та виховних заходів, аналіз участі педагогічного працівника в діяльності закладу, організації освітнього процесу.  

• Форма узагальнення: складання  діагностичної картки педагога.  

• Практичне спрямування: визначення рівня роботи професійної майстерності за семестр, навчальний рік, відстеження їх 

професійного розвитку, визначення напрямків роботи з педкадрами на наступний семестр, навчальний рік.  

• ОБ’ЄКТОМ  дослідження  виступала діяльність учителя . 

• ПРЕДМЕТОМ моніторингового дослідження є визначення рівня фахової майстерності та   професійної компетентності вчителя. 

• ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

 

• а) Анкета 1. Самооцінка рівня готовності вчителя до самоосвіти та самовдосконалення  

•  ( діагностична карта щодо визначення професійної компетентності вчителя гімназії). 

• б) Анкета 2 «Готовність до інноваційної діяльності».  

• в) Анкета 3. Оцінювання діяльності вчителя заступником директора з НВР. 

•  г) Анкета 4 «Використання інноваційних освітніх технологій в освітньому процесі».  

В процесі педагогічного моніторингу було проведено анкетування за анкетами по предметним кафедрам. Отриманий матеріал надав змогу 

проаналізувати роботу вчителя в цілому та його здатність до інноваційної діяльності.  

Анкета № 1. Діагностична карта щодо визначення професійної компетентності вчителя гімназії 

• Готовність учителя до здійснення навчального процесу, 

• педагогічна діяльність під час уроків, 

• результативність роботи, 

• документальне оформлення педагогічної діяльності та планування освітнього процесу. 

• К= 1,0-0,75 – рівень діяльності оптимальний 

• К= 0,74-0,50 – рівень діяльності достатній 

• К= 0,49-0,25 – рівень діяльності середній 

• К= 0,24-0 – рівень діяльності низький  

Аналіз дослідження засвідчив, що рівень професійної компетентності  по кафедрах різний (Анкета 1): 

Українська мова та література – опитано 8 учителів, які мають оптимальний рівень компетентностей; 

Зарубіжна література – 3 учителя мають оптимальний рівень; 

Суспільно-гуманітарні науки – 6 учителів мають оптимальний рівень, 1 – достатній; 

Точні науки – у 6 учителів оптимальний рівень; 

Природничі науки – 6 учителів мають оптимальний рівень; 

Естетичний напрям – 3 учителя мають оптимальний рівень; 

 Фізична культура – 5 учителів мають оптимальний, 3 учителя достатній; 

 Іноземні мови – 9 учителів – достатній рівень, 14 – достатній; 



Початкова школа – 10 учителів мають оптимальний рівень, 13 достатній. 

Підрахунок у % наведений у діаграмах. 

Аналіз моніторингового дослідження професійної компетентності педагогічних працівників засвідчив, що більший % вчителів мають 

оптимальний рівень професійної компетентності. Результати наведені у діаграмах (додаються). 

Аналіз анкети 2 « «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі» засвідчив, що учителі активно використовують: 

Проблемне навчання – 27 учителів; 

Інтерактивні технології – 30 учителів; 

Проектні технології – 37 учителів; 

Дослідницько-пошукові – 31; 

Дискусійні – 21 учитель; 

Розвивальні – 29 учителів; 

Технології критичного мислення – 22 учителі; 

Ситуацію успіху – 21 учитель; 

ІКТ – 45 учителів; 

Ігрові – 36 учителів; 

Ситуативне моделювання – 17 учителів. 

Усього було проанкетовано 47 учителів предметних кафедр. 

   

 За результатами моніторингу можна зробити висновки. 

 Проаналізовано факторі, які сприяють результативності інноваційної діяльності, наведено в діаграмі. Це підвищення інтересу учнів 

до навчання, розвиток компетентностей як педагогів, так і учнів, підвищення професійної майстерності; суб’єктивне оцінювання 

професійного розвитку адміністрацією, матеріальне заохочення. 

Педагогів учать  учнів використовувати набутті знання у повсякденній діяльності, робити висновки, самостійно ухвалювати рішення, 

критично мислити. Майже всі педагогічні працівники гімназії спрямовують зміст навчальних занять на оволодіння учнями ключовими 

компетантностями, простежують у викладанні предметів наскрізні змістові лінії. 

 Спостереження засвідчили, що педагогічні працівники в своєї діяльності використовують освітні ресурси та створюють власні освітні 

порт фоліо. Це електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти, блоги, електронні та проектні завдання для роботи з 

учнями. Оприлюднення освітніх ресурсів здійснюється на сайтах, електронних платформах, фахових виданнях, збірниках наукових праць 

тощо. Все це сприяє професійному зростанню педагогів та підвищує їх кваліфікацію. 

 Педагогічні працівники використовують під час освітнього процесу інформаційно-комунікативні технології, які сприяють 

оволодінню учнями ключовими компетентностями. Спостереження за їх роботою свідчить, що під час проведення навчальних занять 

використовуються медіа ресурси, Інтернет-мережі. 

 Педагогічні працівники постійно підвищують свій професійний рівень, використовуючи різноманітні форми підвищення кваліфікації, 

самоосвіту. Підсумки підвищення кваліфікації за 2021 рік наведені в річному плані підвищення кваліфікації та заслухані за засіданні 

педагогічної ради від 20.12.2021 № 5. Складено орієнтований план підвищення кваліфікації на 2022 рік. 

Також вчителі вдосконалюють свої знання та навички взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами. 



 Педагогічні працівники беруть участь в освітніх проектах, інноваційній і дослідницько-експериментальній роботі. Результати  

проектної  діяльності детально наводяться в річному звіті директора. 

 Між педагогічними працівниками сформовані та підтримуються партнерські взаємодії. Працює школа Професійної адаптації. За 

молодими та малодосвідченими вчителями закріплені наставники. Проблеми, які виникають під час навчального процесу, систематично 

вирішуються, командна співпраця є ефективною та надає свої результати. 

 Аналіз календарно-тематичного планування засвідчив, що навчальна документація відповідає Державним стандартам початкової та 

загальної середньої освіти, освітньої програми гімназії. За підсумками моніторингу було розроблено рекомендації та самоаналіз педагогічної 

діяльності був розглянутий на педагогічної раді від  22.03.2020  № 9 . 

 На підставі самоаналізу системи педагогічної діяльності визначено, що рівень професійної компетентності та фахової майстерності 

педагогічних працівників гімназії відповідає високому та достатньому рівнів. 

Методичні рекомендації щодо підвищення рівня професійної компетентності та фахової майстерності педагогічних працівників 

гімназії 

Адміністрації гімназії: 

 Здійснювати диференційований підхід до роботи з різними категоріями педагогів. Сприяти створенню ефективної системи науково-

методичної роботи в гімназії, реалізацію ними компетентнісного підходу. 

 Постійно оновлювати та поповнювати матеріально-технічну базу комп’ютерами, технічним обладнанням, програмами, доступом до 

мережі Інтернет, сприяти розвитку комп’ютерної грамотності вчителів. 

 Постійно здійснювати керівництво самоосвітньої діяльності вчителів, спрямованої на розвиток інформаційно-комунікативної 

компетентності педагогів (постійно діючий семінар, з питань впровадження ІКТ, індивідуальні консультації, майстер-класи, онлайн 

курси, проведення практичних занять тощо). 

 Використовувати моніторинг навчальних досягнень учнів для отримання інформації щодо оволодіння ними ключовими 

компетентностями. 

 Вивчати роботу педагогів шляхом спостереження за проведенням навчальних занять, звертати увагу на форми і методи роботи, які 

використовуються учителями на навчальних заняттях, спрямовані на розвиток творчої, пошукової та аналітичної роботи учнів. 

Педагогічним працівникам гімназії: 

 Розвивати уміння аналізувати власну педагогічну діяльність з метою вдосконалення педагогічної майстерності. 

 Постійно підвищувати рівень фахової майстерності та педагогічної компетентності. 

 Оптимально підбирати зміст, форми і методи діяльності професійної компетентності. 

 Прогнозувати, проектувати і планувати свою роботу. 

 Використовувати в своєї діяльності інтерактивні педагогічні технології, види, форми і методи роботи, спрямовані на оволодіння 

учнями ключовими компетентностями. 

 Враховуючи актуальність застосування інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі, активно використовувати 

новітні засоби самоосвіти, формувати власне освітнє порт фоліо (електронні уроки, електронні платформи, тестові матеріали, 



розробки навчальних проектів, особистої методичної веб-сторінки з метою впровадження технологій дистанційного та змішаного 

навчання, оволодіння учнями ключовими компетентностями. 

 Продовжити участь у освітніх проектах, інноваційної та дослідницько-експериментальній роботі, впроваджувати новітні форми та 

методи роботи в педагогічну діяльність. 

 Здійснювати свою діяльність з дотриманням принципів академічної доброчесності. 

 

 

 

 Заслухано на засіданні онлайн педагогічної ради від 22.03.22 р. № 9.  

 

 


