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Педагогічна діагностика 
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2. Суть, мета і завдання педагогічної діагностики. 

3. Педагогічна діяльність як об’єкт діагностики. 

4. Вивчення і оцінка педагогічної діяльності вчителя. 

5. Діагностика професійної підготовленості до педагогічної діяльності. 

6. Критерії якісних результатів діяльності вчителя. 

7. Програми вивчення педагогічної праці вчителя. 

8. Методика психолого-педагогічного аналізу діяльності вчителя. 

9. Програма виявлення рівня педагогічної майстерності. 

10. Методика рейтингової атестації вчителів. 

11. Програма спостереження за професійно-педагогічними вміннями вчителя. 

12. Самодіагностика педагогічної діяльності. 

13. Вивчення та оцінка особистих здібностей і професійних якостей вчителя.  

14. Діагностика особистісних якостей вчителя.  

15. Тест “Інформаційна культура вчителя”. 

16. Методика діагностики міжособистісних відносин (Т. Лірі ). 

17. Питальник Г. Шмішека. 

18. Тест “Емоційна спрямованість особистості”. 

19. Оцінка освітньої діяльності навчального закладу. 

20. Вивчення педагогічного колективу навчального закладу. 

21. План-схема аналізу змісту, структури, підсумків навчального року. 

22. Алгоритм аналізу підсумків навчального року. 

23. Програма  аналізу навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік. 

24. Орієнтовна схема передатестаційного самоаналізу загальноосвітнього закладу. 

25. Список використаної і рекомендованої літератури. 

ВСТУП 

Проблема діагностики педагогічної діяльності вчителя надзвичайно актуальна і важлива 

для вирішення питань вдосконалення викладання і системи неперервного підвищення 

кваліфікації вчителів, більш повного та ефективного задоволення їх професійних запитів і 

потреб в системі методичної роботи. 

Педагогічна діагностика, як система методів і засобів вивчення професійного рівня 

вчителя, створює основу для вивчення труднощів у роботі, сприяє усвідомленню та пошуку 

оптимальних шляхів їх подолання. Разом з тим, вона дозволяє визначити і сильні сторони 

вчителя, спланувати шляхи і конкретні способи їх закріплення та розвитку в індивідуальному 

стилі педагогічної діяльності. 

Працюючи над даним збірником, автори поставили собі за мету запропонувати керівникам 

шкіл зібраний, систематизований і структурований діагностичний інструментарій, за 

допомогою якого можна і доцільно проводити оцінку професіоналізму вчителів, рівня їх 

професійної майстерності та компетентності. 

Діагностика успішності професійної діяльності вчителя дозволить керівнику школи 

отримати не лише інформацію для роздумів і подальшого аналізу, але й сприятиме визначенню 

напрямів та перспектив професійного зростання, зміцнення адекватної професійної самооцінки, 

позитивної Я-концепції і психологічної комфортності педагога. 

Подібна діагностика дозволить також оптимально вирішити проблеми атестації 

працівників освіти, оскільки максимально усуває суб’єктивізм і упередженість оцінок 

адміністрації школи. Разом з тим варто застерегти, що тести та інші діагностичні методики - не 

самоціль і не керівництво до дії. Це лише один із початкових етапів роботи з учителем. 

Основний етап полягатиме в корекції, консультації, адаптації й підтримці вчителя. Все це 
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вимагає від керівника школи високого професіоналізму, дотримання етичних норм і правил та 

чітко визначеної моральної позиції. 

Таким чином, включені в даний збірник різноманітні діагностичні матеріали з вивчення, 

аналізу та оцінки професійної діяльності вчителя дозволяють лише визначити конкретні 

параметри цієї діяльності. Завдання ж адміністрації - виробити на цій основі правильний підхід 

і систематизувати роботу із розвитку та саморозвитку педагогів школи.  

Результати психолого-педагогічної діагностики допоможуть керівникові вибрати адекватну 

стратегію управління навчальним закладом на рівні вчительського колективу, вирішити 

різноманітні проблеми, визначити педагогічно доцільні форми стилю керівництва 

педагогічними кадрами. 

Педагогічна діагностика забезпечує науковий підхід до організації роботи з кадрами, їх 

професійного розвитку та саморозвитку. Проведення діагностики і особливо самодіагностики 

педагогічної діяльності спрямоване на оволодіння кожним учителем навичками самоаналізу, 

самооцінки. Це дозволяє перевести роботу з педагогічними кадрами в режим активного 

саморегулювання і самокорекції. 

Отже, запропонований набір тестів та інших діагностичних методик можна розглядати і як 

інструментарій для самопізнання (самодіагностики) вчителя, і як систему деяких професійних 

еталонів та норм, які дозволять вчителеві бути в курсі останніх досягнень психології та 

педагогіки, активно та грамотно будувати перспективу свого професійного майбутнього, 

постійно самоудосконалюватись. 

Але користуватися діагностичним інструментарієм керівникам шкіл слід максимально 

обачно і акуратно. По-перше, висновки тестів у жодному разі не повинні сприйматись як дещо 

раз і назавжди дане, особливо якщо отримано негативні результати. По-друге, варто знати і 

пам’ятати: один-два тести не можуть дати правдиву інформацію, вони можуть лише намітити 

деяку тенденцію. По-третє, лише численні і підтверджуючі одна одну методики, включені в 

цілісну програму діагностування, сприяють отриманню інформації, осмислення якої допоможе 

створити в школі ситуацію успіху для всіх і кожного.  

СУТЬ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

На думку провідного дослідника проблеми діагностування в навчально-виховному процесі, 

німецького вченого К. Інгенкампа, педагогічна діагностика покликана, по-перше, 

оптимізувати процес індивідуального навчання, по-друге, в інтересах суспільства забезпечити 

правильне визначення результатів навчання і, по-третє, керуючись виробленими критеріями, 

звести до мінімуму помилки при переведенні учнів із однієї навчальної групи в іншу, при 

спрямуванні їх на різні курси у виборі спеціалізації навчання. Для досягнення подібної мети в 

процесі діагностичних процедур, з однієї сторони, визначаються передумови до навчання, які є 

в окремих індивідуумів і в представників навчальної групи загалом, а з другої, визначаються 

умови, необхідні для організації планомірного процесу навчання і пізнання. За допомогою 

педагогічної діагностики аналізується навчальний процес і визначаються результати навчання. 

При цьому під діагностичною діяльністю К. Інгенкамп розуміє процес, в ході якого (з 

використанням діагностичного інструментарію чи без нього) дотримуючись необхідних 

наукових критеріїв якості, вчитель спостерігає за учнями і проводить анкетування, обробляє 

дані спостережень і опитувань та повідомляє про отримані результати з метою характеристики 

поведінки, пояснення її мотивів чи передбачення поведінки в майбутньому (11 , С. 8). 

Педагогічна діагностика розглядається також як процес розпізнавання явищ і визначення їх 

стану в певний момент на основі використання необхідних для цього параметрів. Таке 

трактування дозволяє виділити специфіку педагогічної діагностики як самостійного виду 

діяльності, розкрити її сутність, цілі і завдання (11 , С. 5 ). 
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Діагностична діяльність, як і всяка інша, має предмет, цілі, зміст, форми, методи і 

результати. Всі автори, які працювали над даною проблемою, вважають, що педагогічна 

діагностика досліджує навчальний процес, зокрема, його передумови, умови та результати з 

метою оптимізації чи обґрунтування значення успішності, здійснення педагогічної діяльності 

вчителя для суспільства. Ряд авторів підкреслюють, що для об’єктивної діагностики діяльності 

вчителя важливий не лише сам результат (рівень знань, умінь і навичок учнів, рівень 

вихованості, інтелектуальний, емоційний і фізичний розвиток учнів), але й динаміка його зміни. 

Як вважає Кочетов О.І., сутність  педагогічної діагностики полягає у вивченні 

результативності навчально-виховного процесу в школі на основі змін у рівні вихованості та 

освіченості учнів, а також зростанні педагогічної майстерності вчителів. Сутність педагогічної 

діагностики визначає її предмет : кого виховувати у відповідності з поставленими завданнями 

виховання / об’єкт виховання, критерії вихованості /, за яких умов / виховна ситуація /, хто і що 

при цьому повинен робити / визначення функцій /, якими засобами, шляхами, методами 

виховувати / діяльність суб’єктів виховання /. 

Основні об’єкти педагогічної діагностики: 

— вихованість і освіченість особистості, сформованість інтегрованих якостей; 

— поведінка і діяльність вихованців; 

— різноманітність впливу зовнішнього середовища; 

— можливості і особливості сімейного, загальношкільного і класного колективів, їх 

педагогічна характеристика; 

— зміст і ефективність педагогічної діяльності. 

Останнім часом поле діяльності педагогічної діагностики суттєво розширюється, вона стає 

все більш поліфункціональною, включає в себе такі функції як аналітична, оцінкова, функція 

контролю, корекційна, орієнтаційна, інформаційна, функції мотивації і стимулювання. 

Аналітична функція - це психолого-педагогічний аналіз освітнього процесу на всіх рівнях 

його структурної організації як педагогічної системи. На відміну від контролюючої функції, 

спрямованої лише на виявлення недоліків, аналітична функція виявляє причинно-наслідкові 

зв’язки в навчально-виховному процесі, між умовами і результатами навчання. 

Власне-діагностична функція — це психолого-педагогічне вивчення засвоєних знань, 

вихованості і розвитку учня, а також рівня професійної компетентності вчителя. 

Функція контролю - педагогічна діагностика дозволяє проводити оперативний контроль 

за процесом навчання та виховання учнів, оскільки містить інформацію про його стан. 

Оцінкова функція - це якісна і кількісна оцінка якості адміністрації школи, кожного 

вчителя і кожного учня. 

Корекційна функція - це дидактична корекція навчально-виховного процесу і психолого-

педагогічна корекція власної активності вчителя в сторону саморозвитку /слід пам’ятати і 

враховувати, що вся система позитивних тенденцій -цінностей-міститься не поза вчителем, а в 

ньому самому/. 

Орієнтуюча функція - це орієнтація педагогічного колективу на вирішення цілей і задач 

школи і на усунення  недоліків, які мають місце в житті   педагогічного колективу та окремих 

вчителів. 

Інформаційна функція - це постійне інформування всіх учасників педагогічного процесу 

про результати педагогічної діагностики. 

Функція мотивації і стимулювання - педагогічна діагностика дозволяє проводити 

диференційовану оплату праці, більш адекватно використовувати зовнішні стимули, підвищує 

рівень особистої мотивації. 
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Педагогічна діагностика покликана дати відповідь на наступні запитання: що і для чого 

вивчати при розгляді навчально-виховного процесу; за якими показниками це робити; якими 

методами користуватися; за яких умов діагностика органічно включається в цілісний 

навчально-виховний процес, дає можливість навчити вчителів уміння самоконтролю, а учнів - 

самопізнання. 

Використання педагогічної діагностики в процесі вдосконалення особистості і діяльності 

вчителя полягає в тому, що вона сприяє виявленню недоліків і дозволяє планувати шляхи для 

усунення цих недоліків. Діагностика вносить конкретність в діяльність кожного педагога, 

націлює його на вирішення практичних задач, орієнтованих на оптимізацію навчально-

виховного процесу. 

На основі аналізу функцій педагогічної діагностики можна конкретизувати її головні 

завдання : 

- визначити виховний потенціал педагогічного колективу; 

- виявити позитивні і негативні впливи в мікрорайоні школи і на цій основі прийняти 

заходи щодо покращення виховної роботи /завдання громадськості, батьків/; 

- визначити реальні умови формування класних колективів у школі з метою виховання 

різних категорій школярів: важких, обдарованих, невстигаючих; 

- виробити єдині педагогічні позиції, підвищити ефективність виховних впливів на основі 

об’єктивного уявлення про дітей даного класу; 

- виробити єдині педагогічні вимоги; 

- сприяти розвитку самосвідомості і особистої відповідальності вихователів та вихованців. 

Проте, більш точним буде виділення таких завдань педагогічної діагностики / за Сунцовим 

М.С./: 

- виявлення особистісних якостей вчителя, які впливають на навчально-виховний процес; 

- виявлення позитивних і негативних сторін вчителя;  

- розробка критеріїв ефективності роботи вчителя; 

- фіксація професійно-необхідного рівня знань і умінь вчителя. 

Як бачимо, у даному контексті  в перелік головних завдань педагогічної діагностики 

входить й визначення рівня професійної компетентності кожного вчителя, кількісна та якісна 

оцінка його діяльності чи діяльності всього педагогічного колективу навчального закладу. При 

цьому головне завдання діагностики успішної діяльності вчителя полягає не в тому, щоб дати 

йому зовнішню, максимально об’єктивну експертну оцінку, а в тому, щоб стимулювати самого 

вчителя до осмислення та вирішення своїх професійних проблем, оскільки хороший педагог 

завжди зорієнтований на самоаналіз та самодіагностику. Тому лише від бажання самого вчителя 

залежатиме процес його самопізнання, самовдосконалення та самоактуалізації. 

Таким чином, можна зробити висновок, що педагогічна діагностика покликана вирішити 

низку важливих завдань щодо вдосконалення навчально-виховного процесу. Важливим є той 

факт, що педагогічна діагностика крім специфічних функцій, виконує також і ряд інших 

функцій. Тому можна стверджувати, що їй належить провідна роль у навчально-виховному 

процесі. 

Багатоплановість та комплексність змісту діагностики праці вчителя призводить до того, 

що в сучасній науковій літературі існує декілька підходів до визначення поняття „педагогічна 

діагностика“. У більшості випадків подібні визначення даються з точки зору психології. В них 

особлива увага приділяється змісту педагогічної діагностики як вивченню психологічних 

процесів і сформованості особистих якостей вчителя. 

Те, що педагогічна діагностика тісно переплітається з психодіагностикою як галуззю 
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психології, не викликає сумніву. Психодіагностика розробляє методи виявлення індивідуальних 

особливостей і перспектив розвитку особистості. Саме тому у психолого-педагогічній 

літературі все переконливіше звучить думка про недоцільність розмежування діагностики на 

педагогічну і психологічну, оскільки перша породжена другою і успадкувала від неї багато 

наукових понять і теоретичних положень /2/. При цьому головним завданням  психолого-

педагогічної діагностики як наукового напряму вважають виявлення показників стану 

педагогічних та психологічних явищ і процесів, де кожний показник з деякою імовірністю 

свідчить про цей стан. Результатом має бути зручний для практичного використання 

діагностичний засіб, який дає змогу знати істинний стан об’єкта або суб’єкта /3/. 

Підбираючи діагностичні методики, їх слід компонувати і структурувати у відповідності з  

психологічною концепцією, згідно до якої праця вчителя як складна психічна реальність 

представлена у вигляді трьохрівневої просторової моделі, яка включає в себе: 

- особистість вчителя, 

- педагогічну діяльність, 

- педагогічне спілкування. 

Названі три рівні об’єднані єдиною метазадачею — розвиток особистості учня. Разом з тим 

вони не накладаються один на одного, не дублюються, не повторюються, а вступають в складні 

діалектичні відносини, причому кожен із них в процесі праці вчителя виступає то передумовою, 

то засобом, то результатом розвитку. 

Відповідно до даної моделі можна виділити такі види діагностики за її місцем у системі 

психолого-педагогічного проектування розвитку особистості педагога: первісна, попередня, 

періодична, повторна, підсумкова. 

Первісна діагностика проводиться при вступі педагога на роботу до школи. 

Випереджальна діагностика допомагатиме керівнику виявити рівень професійної 

компетентності молодого вчителя та вибудувати план стратегії подальшої взаємодії із 

працівником. 

На стадії проведення попередньої діагностики збирається докладніша інформація про 

рівень розвитку професійно важливих рис особистості вчителя та результати його педагогічної 

діяльності. 

Періодична діагностика проводиться через певний проміжок часу - найдоцільніше через 

рік - за певною програмою для всіх вчителів і, якщо виникає така потреба, індивідуально. Мета 

повторних діагностичних зрізів - одержання інформації про хід професійного зростання 

вчителя, педагогічного колективу школи. 

Пролонговане діагностування динаміки розвитку особистості вчителя дає змогу стежити 

за процесом розвитку, мати завжди нову, актуальну інформацію. Необхідність таких повторних 

діагностичних  досліджень зумовлена самим об’єктом діагностики - особистістю вчителя, яка 

постійно перебуває у стадії розвитку та змін. Тому одержана діагностична інформація не має 

абсолютного характеру, оскільки пов’язана безпосередньо з моментом проведення діагностики 

і є оперативною на певному часовому проміжку. 

У ході підсумкової діагностики зіставляється рівень реального стану розвитку вчителя чи 

педагогічного колективу з прогнозованим, прогнозується новий етап та стратегія подальшого 

розвитку окремих вчителів чи педагогічного колективу школи загалом. 

Оскільки мова йде про діагностику окремих вчителів чи педагогічного колективу 

навчального закладу, правомірно виділити два рівні психолого-педагогічної діагностики: 

індивідуальний та груповий. Якщо групова діагностика оперує узагальненою інформацією про 

педагогічний колектив школи, то індивідуальна допомагає отримати поглиблену інформацію 
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про кожного вчителя зокрема. 

Діагностична діяльність передбачає здійснення наступних операцій: 

а) порівняння, 

б) аналіз, 

в) прогнозування, 

г) інтерпретація, 

д) інформування, 

е) контроль. 

Порівняння – перший етап процесу діагностики. Спостерігаючи за діяльністю вчителя, ми 

порівнюємо його теперішню поведінку з попередньою поведінкою (діяльністю), чи з 

поведінкою інших учителів у даний момент чи в минулому, чи з описом поведінки неіснуючого 

вчителя (модель ідеального педагога тощо). 

Аналіз дозволяє визначити, чому поведінка (діяльність) того чи іншого вчителя або 

колективу вчителів відрізняється від його ж попередньої поведінки, від поведінки інших 

педагогів (педагогічних колективів) чи відхиляється від норми. 

Прогнозування дозволяє здійснити екстраполяцію даних, отриманих в результаті 

співставлень та аналізу, на поведінку в інших ситуаціях чи в майбутньому. 

Інтерпретація дозволяє керівнику давати оцінку, в якій поряд з його власною точкою зору 

та очікуваннями присутня також інформація, зібрана ним за певний проміжок часу. Ця 

інформація повинна бути систематизована, піддана процесу індексації і узагальнена у вигляді 

концепції, яка містить оцінку. 

Інформування як повідомлення вчителем результатів діагностичної діяльності дозволяє 

досягнути виховного (розвиваючого) впливу, а контроль - визначити, який вплив здійснюють 

на педагогів та інших зацікавлених осіб різні методи і процедури діагностики. 

Психолого-педагогічну діагностику вчителів доцільно узгоджувати із завданням та змістом 

науково-методичної роботи педагогічного колективу навчального закладу. Такий підхід 

передбачає використання комплексно-цільового методу планування, тобто розроблення 

комплексних цільових діагностичних програм, які містять систему заходів для досягнення 

поставленої адміністрацією мети. Технологія реалізації подібних програм може включати в 

себе наступні кроки:  

а) підбір текстів, розроблення анкет, протоколів фіксування результатів спостереження та 

іншої документації для комплексного оцінювання педагогічної діяльності вчителя; 

б) збір, обробка й аналіз результатів діагностики та додаткової соціологічної інформації в 

рамках програми; 

в) загальне оцінювання освітньої діяльності педагогічного колективу чи окремих вчителів; 

г) складання звіту на основі аналізу результатів діагностики; 

д) розроблення рекомендацій для вчителів та педагогічного колективу щодо вдосконалення 

професійної діяльності; 

е) підготовка матеріалів до публікації. 

Технологія вивчення особистості вчителя чи педагогічного колективу навчального закладу 

має ґрунтуватися на таких засадах: 

1. Вивчення особистості вчителя повинно бути спрямоване на вирішення головного 

завдання - підвищення рівня його професійної компетентності та педагогічної майстерності. 

2. Вивчення має бути комплексним - тобто охоплювати всі основні професійно-важливі 

сфери особистості педагога. 

3. Діагностичні методики повинні пропонуватись у доступній для сприймання формі. 
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4. Дослідження слід проводити у звичайних умовах діяльності навчального закладу. 

Науковий підхід до підготовки і реалізації педагогічних заходів, спрямованих на вирішення 

головних завдань педагогічної діагностики потребує дотримання при її проведенні наступних 

принципів: цілеспрямованість та адресність; обов’язковий облік результатів педагогічної 

діагностики в подальшій роботі керівника школи; вивчення конкретного вчителя у 

взаємозв’язку з педагогічним колективом; відповідність діагностичних процедур сучасним 

досягненням педагогічної науки і практики; системність і неперервність вивчення особистості і 

діяльності вчителя. 

Цілеспрямованість діагностики виявляється в потребі співвіднесення організаційних 

форм, засобів і методів їх реалізації з кінцевою метою - задоволенням професійних запитів 

учителів на фоні значного підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

Адресність діагностики визначається ступенем диференціації її форм і змісту в залежності 

від індивідуальних чи групових особливостей, зумовлених відмінностями статті, посадового 

статусу, предметної і соціальної спрямованості, рівнем освіти і т. ін. 

Педагогічна діагностика не може перетворитися в самоціль, її результати повинні детально 

аналізуватися і слугувати основою для подальшого вироблення рекомендації щодо корекції та 

самокорекції особистості і діяльності вчителя. Тому важливою є вимога обліку результатів 

діагностики в організації праці вчителя. 

Діяльність вчителя реалізується у постійному взаємозв’язку з педагогічним колективом 

школи, який суттєво впливає на її характер, корегує і, накінець, багато в чому визначає 

результат індивідуальної праці педагога. Вплив колективу може бути різним: сприятливим і 

несприятливим, прискорюючим і сповільнюючим, сприяючим розвитку творчого потенціалу 

вчителя чи таким, що заганяє його в рамки прийнятих стереотипів. Так чи інакше, діагностика 

праці вчителя повинна приймати до уваги думку навколишнього середовища, що враховується в 

принципі вивчення вчителя у взаємозв’язку з педагогічним колективом. 

Надійність і вірогідність діагностичних процедур визначається тією науковою основою, яка 

закладена в методи і засоби діагностики. У випадку використання методик, які не відповідають 

сучасній практиці педагогічної діяльності, не доводиться сподіватися на появу вірогідних 

даних, здатних змінити педагогічну працю в кращу сторону. Більше того, помилкова 

діагностика може принести невиправну шкоду, слугувати основою для помилкової корекції 

навчально-виховної діяльності, нанести психологічну травму вчителеві, сформувати в нього 

комплекс психологічної неповноцінності чи, навпаки, необґрунтований оптимізм і 

самозаспокоєння. Тому відповідність діагностичних процедур сучасним досягненням науки 

і практики визначено як принцип педагогічної діагностики. 

Останній принцип - системність і неперервність вивчення вказує на необхідність 

багатоаспектного діагностування, яке розглядає різні сторони педагогічної діяльності, 

професійно та соціально важливі якості особистості. До того ж  системність діагностики 

повинна, безперечно, поєднуватися з її неперервністю на рівні школи, методоб’єднання, 

інституту вдосконалення вчителів. 

Часткові вимоги до відбору і використання методів діагностики вчителів такі. Перш за все, 

керівник повинен використовувати не одну якусь методику, а їх систему для успішного 

вирішення поставленого завдання. Одержати найдостовірніші результати можна за умови, якщо 

методики не лише охоплюватимуть всі сторони досліджуваного об’єкта, а й взаємно 

перетинатимуться. Добирати їх потрібно так, щоб кожна допускала як якісний, так і кількісний 

аналіз результатів дослідження і водночас була достатньо простою, не потребувала громіздких 

процедур їх опрацювання. 
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Швидко та правильно вибрати відповідний метод та методику допомагає їх класифікація.  

Існує багато різноманітних підходів до класифікації діагностичних методик, зокрема їх 

групують в залежності від спрямованості на вивчення індивідуальних особливостей, рис та 

станів особистості чи колективу, від характеру участі піддослідних у їх проведенні, від часу та 

місця проведення діагностичного дослідження, залежно від форми та способу використання та 

ін. 

Найбільш       повна   класифікація    методів   вивчення    особистості    і    колективу      

наводиться      

Фрідманом Л.М. [27]: 

1. За характером участі у проведенні дослідження: 

а) пасивні (спостереження, якісний і кількісний аналіз діяльності та ін.); 

б) активні (анкетування, тестування, соціометричні методи, проективні, апаратурно-

технічні методи та ін.). 

2. За часом спостереження: 

а) одноманітні (анкетування, тестування та ін.); 

б) довготривалі (цілеспрямоване спостереження, біографічний метод і т. ін.). 

3. За місцем проведення: 

а) шкільні (класні та позакласні); 

б) лабораторні. 

4. За метою вивчення особистості: 

а) неекспериментальні (спостереження, анкетування, бесіда, аналіз результатів діяльності) - 

дозволяють особливості особистості; 

б) діагностичні (тестування, метод шкал, консиліуми т.п.) - вимірюють конкретні якості та 

особливості особистості; 

в) пояснення явищ (природній, моделюючий, лабораторний експеримент); 

 г) визначення можливостей розвитку (формуючий експеримент). 

Найбільш правильним способом проведення діагностики є метод експертних оцінок, який 

включає в себе низку інших дослідницьких методів: спостереження, анкетування, тестування, 

аналіз одержаних результатів та ін. 

Беспалько В.П. виділяє в процесі діагностики два рівні. Перший рівень  - нагромадження 

емпіричних даних - спостереження, ідентифікація і фіксація даних про особистість і діяльність 

вчителя. При цьому відбувається розпізнавання об’єкта за характерними ознаками. Другий 

рівень  - передбачає опрацювання інформації, розпізнавання сутності досліджуваного об’єкта, 

співвідношення отриманих результатів із практикою, причому діяльність вчителя розкладається 

на складові різних рівнів, відштовхуючись від ієрархії. Беспалько В.П. передбачає 

використання різних методів діагностики, які відповідатимуть кожному рівню. Такий поділ 

процесу педагогічної діагностики на етапи відповідно до їх змісту є найбільш доцільним, 

оскільки дозволяє розкрити способи і порядок дій при здійсненні педагогічної діагностики. На 

першому, емпіричному рівні широке використання матимуть такі методи, як спостереження, 

індивідуальні бесіди з вчителем, тестування учнів.  

Беспалько В.П. наводить також класифікацію методів психолого-педагогічної 

діагностики. Їх поділяють на дві основні групи. По-перше, різноманітні анкети і питальники 

(тести Q- типу), спрямовані на виявлення особливостей особистості вчителя (тести самооцінок), 

його місце в педагогічному колективі (соціометрія), визначення рівня його професійної 

компетентності  (тести-ситуації, тести-досягнень). По-друге, це об’єктивні тести, розраховані на 

прихований характер визначення параметрів особистості. До них відносяться тести здібностей, 
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сприйняття, тести-міркування, проективні тести. Характер визначення інформації за таких умов 

опосередкований, багато що залежатиме від розуміння змісту тестів. Їх трактування носить 

надзвичайно індивідуальний характер. Необхідно зазначити, що під час проведення тестів 

змінюється початкова цілісність особистісних якостей вчителя, тобто тести змінюють його 

внутрішній стан, що ще більше знижує ефективність таких методів, призводить до появи 

суттєвих похибок, величину яких дуже важко визначити.  

Окремі автори вважають, що тестування замінює психолого-педагогічний аналіз 

математичною обробкою результатів. Участь у тестуванні спеціалістів-експертів дає 

можливість вивчити об’єкт з позиції “стороннього спостерігача”, не коректуючи жодних змін, 

що робить такий метод найбільш об’єктивним і точним. Використовувати експертні методи як 

основні в педагогічній діагностиці рекомендують практично всі автори, які працюють в даній 

галузі досліджень. Крім того, експертні методи передбачають використання колективного 

численного досліду, який дозволяє зробити процес і результати педагогічної діагностики більш 

об’єктивним, приблизити його до сутнісної характеристики педагога. Діагностика особистості 

вчителя, його професійних знань і умінь вимагає участі групи ерудованих спеціалістів і може 

бути здійснена під час організації перехресної взаємоперевірки вчителів, залученні методичних 

об’єднань, методичної ради тощо. При цьому стимулюється самоаналіз вчителів, які проводять 

експертну оцінку. Тому рекомендується залучати до експертної оцінки якомога більшу кількість 

людей - адміністрацію, колег вчителів, учнів, батьків, охоплюючи таким чином всіх учасників 

навчально-виховного процесу. Визначивши середню величину отриманих результатів, 

забезпечимо найбільшу об’єктивність експертних оцінок.  

Але варто не забувати й те, що об’єктивність експертного дослідження залежить від 

підготовленості експертів, їх професійної компетентності, незацікавленості та неупередженості 

в результатах експертизи.  Така точка зору щодо підбору експертної групи є найбільш 

правильною, тому педагогічна діагностика діяльності вчителя може бути здійснена невеликою 

групою компетентних експертів: адміністрацією, спеціалістами органів управління освіти, 

найбільш досвідченими педагогами-предметниками, які попередньо підготовлені у 

відповідності з поставленими цілями діагностування.  

На другому етапі використовуються переважно методи статистичного аналізу емпіричної 

інформації, отриманої на першому етапі. Результати педагогічної діагностики 

використовуються надалі під час розробки системи заходів щодо реалізації висновків, 

зроблених на основі аналізу результатів вивчення педагогічної діяльності вчителя: подолання 

труднощів, закріплення позитивного досвіду, зміна психологічних якостей особистості. 

Використання різнопланових методів і методик діагностики сприяє виявленню не лише 

наявного, актуального рівня розвитку професіоналізму вчителя, а й дає змогу визначити 

можливості “зони найближчого розвитку”, тобто перспективи їх розвитку  в майбутньому.  

Щоб провести діагностичне дослідження на належному рівні, адміністрація школи повинна 

мати повне методичне забезпечення, що передбачає створення та постійне поповнення банку 

психолого-педагогічних діагностичних методик, ведення на регулярній основі відповідної 

документації, в якій фіксуються результати діагностики (карти індивідуального та колективного 

розвитку тощо). 

Широке застосування психолого-педагогічної діагностики дозволяє керівнику навчального 

закладу створити сприятливі основи для професійного росту педагогічних працівників та 

ефективного вирішення завдань навчально-виховного процесу. 
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ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДІАГНОСТИКИ 

Для успішного здійснення педагогічної діагностики необхідно знати, що саме ми будемо 

вивчати, тобто предмет діагностики, а також на основі яких критеріїв можна оцінювати рівень 

стану досліджуваного предмета. В психолого-педагогічній літературі існує велика кількість 

різних підходів до діагностування навчально-виховного процесу. Цей факт пояснюється тим, 

що різні автори з різних точок зору розглядають місце і роль вчителя в навчально-виховному 

процесі. Це й призвело до створення різних структур діяльності вчителя 

Відповідно до сучасних теоретичних уявлень про структуру педагогічної діяльності  

входять три основних компоненти:  

1. Педагогічні цілі і завдання. 

В будь-який момент педагогічної діяльності вчитель має справу з ієрархією цілей і завдань, 

діапазон яких охоплює як загальні цілі (цілі школи, системи освіти, суспільства), так і 

оперативні завдання. 

2. Педагогічні засоби і способи вирішення поставлених завдань. 

Вибираючи педагогічні засоби і способи педагогічного впливу, вчитель повинен бути 

зорієнтований в першу чергу: 

а) на учня, на стимулювання його морального, емоційного і інтелектуального розвитку, на 

проектування нових рівнів його психічного розвитку. Головною в даному випадку є ідея 

розвитку активності і самостійності учнів. Організовуючи їх діяльність, учитель повинен 

будувати управління не як безпосередній вплив, а як передачу учневі тих "основ", з яких він 

зміг би самостійно приймати свої рішення. І вибір педагогічних засобів, у першу чергу, 

визначається індивідуальними та віковими особливостями дитини; 

б) на свої  особистісні і професійні можливості і здібності. Основними принципами 

самореалізації вчителя виступають: емоційна та особистісна відкритість; психологічне 

"настроювання" на оптимальну роботу з даним класом  з метою досягнення максимальної 

переконливості і виразності; задоволеність собою в процесі спільної з учнями творчої 

діяльності; 

в) на вибір і використання методів, організаційних форм взаємодії з учнями і учнів один 

з одним; створення умов, які полегшують процес навчання, атмосфери живого спілкування, 

позитивного емоційно-психологічного клімату. 

Для цього необхідні: шанобливе ставлення вчителя до особистості учня, діагностичне 

відкрите спілкування, тепло і товариськість у відносинах з дітьми, визначення непорозуміння і 

прагнення його залагодити, спираючись на сильні сторони учня, його індивідуальний досвід, 

пошук активних і різноманітних методів роботи учнів на уроці; 

г) на вибір і трансформування змісту навчального матеріалу, підбір допоміжного, 

ілюстративного, інформаційного матеріалу, спрямованого на засвоєння учнями системи знань, 

обґрунтування глибокого зв’язку навчального предмета з життям. Зміст навчального матеріалу 

повинен поєднуватись з наявними в школяра знаннями і внутрішнім досвідом, пробуджувати 

інтерес, фантазію, можливість розвивати в нього потребу в знаннях, бути відкритим усьому 
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новому, а отже - формувати прагнення до самонавчання, самовиховання і саморозвитку. 

3. Аналіз і оцінка педагогічних дій вчителя, тобто усвідомлення і корекція вчителем 

своєї праці. 

Кожен учитель прагне правильно оцінити і вчасно відкоригувати свою діяльність. Тому він 

здійснює аналіз помилок, похибок і педагогічних знахідок, узагальнює свій досвід, складає і 

реалізує план свого професійного розвитку. Особливість цих дій - спрямованість на самого 

себе, вивчення рівня своєї педагогічної майстерності через аналіз процесуальної і 

результативної сторін діяльності. 

Зазначимо, що оцінка має значення не сама по собі, а лише в рамках певного процесу. Тому 

її критерії встановлюються не поза   педагогічною діяльністю, а в її межах . 

В роботах інших дослідників (Бабанський Ю.К., Маркова О.К., Тализіна Н.Ф., Шамова Т.І.) 

розкриті наступні аспекти педагогічної діяльності: 

1. Управлінський аспект - як учитель аналізує, планує, організує, контролює і регулює 

процес взаємодії з учнями. 

2. Психологічний аспект - як впливає особистість вчителя на учнів, як педагог враховує 

індивідуальні особливості учнів, визначає і створює мотиви навчання. 

3. Педагогічний аспект - через які форми і методи вчитель передає зміст навчального 

матеріалу. 

Кузьміна Н.В., Беспалько В.П. визначають педагогічну діяльність як систему управління 

навчально-пізнавальною діяльністю учнів. На їхню думку, головна роль вчителя полягає в тому, 

щоб ефективно управляти процесом передачі знань і їх засвоєння учнями. Тому в основі 

структур, розроблених названими авторами, лежить функція управління. 

Інший підхід до структурування діяльності вчителя називають стадіальним. Він здійснений 

в роботах Конаржевського Ю.О., Бабанського Ю.К. та ін. Згідно такого підходу педагогічна 

діяльність розглядається як виконання послідовних операцій, які призводять до успішного 

вирішення завдань навчання, виховання і розвитку учня. Переважно подібні структури 

будуються за схемою: формування мети - створення мотивів - способи реалізації мети - 

кінцевий результат. 

Маркова О.К. ставить створення мотивів на перше місце, вважаючи їх головним фактором 

успішної реалізації мети навчально-виховного процесу. 

В роботах Бабанського Ю.К., Лернера І.Я., Скаткіна Н.М. та ін. наведена ґрунтовна 

розробка способів діяльності, їх діагностики і оптимізації. 

Значно більше уваги в педагогічній науці приділяється діагностуванню особистісних 

якостей вчителя, які впливають на навчально-виховний процес. 

Аналізуючи працю вчителя, Маркова О.К. використовує три базисних психологічних 

категорії - діяльність, спілкування, особистість. Здійснення педагогічної діяльності, педагогічне 

спілкування, самореалізація особистості вчителя складають процес його праці. Але праця 

вчителя визначається й її результатами, які проявляються в рівні навченості та рівні 

вихованості школярів, що складає ще дві сторони праці педагога. 

В кожній з перелічених п’яти сторін педагогічної діяльності Маркова О.К. виділяє 

професійні знання і вміння, психологічні позиції і особистісні особливості, які складають 

"психологічний модуль" для кожної сторони праці. Професійно-компетентним, з її точки зору, є 

вчитель, який на достатньо високому рівні проявляє всі п’ять сторін педагогічної праці, які й 

складають п’ять блоків професійної компетентності. 

В оцінюванні професійної діяльності вчителя та її підсистем оцінка матиме три аспекти: 

відповідність діяльності запитам, потребам суспільства; інтелектуальна ефективність; 
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організаційна ефективність. У кожному з цих аспектів вона виконуватиме чотири функції:  

Перша функція  - відбір необхідної інформації. 

Друга функція  - обґрунтування певного рішення. Будь-яке наступне управлінське рішення 

буде об’єктивним і реальним для виконання, якщо воно ґрунтується не лише на висновках 

діагностики (контролю), а й на оцінці процесу. 

Третя функція  - комунікативна. Саме оцінка є оптимальною основою для ділової 

комунікації дійових осіб педагогічного процесу. 

Четверта функція  - формуюча. Вона формує в учасників педагогічного процесу почуття 

відповідальності за стан системи, в якій вони працюють, та характер змін у ній. 

Значення діагностики та наступної оцінки педагогічної діяльності постійно зростає. Це 

спричиняється наступними факторами. По-перше, за останні роки прискорились процеси 

змін у системі освіти. У цьому зв’язку діагностика та оцінка має значення не стільки з погляду 

сучасного стану освіти, скільки з точки зору її перспектив, тобто підвищується роль 

прогнозування, прогностичних моделей розвитку системи освіти і її підсистем. 

По-друге, постійно зростає складність освітніх систем. Варіативність змісту, форм, 

методів, які використовуються різними ланками освіти, вимагають від педагогічних 

працівників постійного вдосконалення своєї професійної компетенції. 

По-третє, відповідно до нових гуманістичних орієнтирів, центром сучасної освітньої 

системи є учень, тому основним критерієм ефективності є якість змін самого учня як результат 

педагогічної діяльності вчителя. 

Таким чином, діагностика успішності педагогів,  як одна з форм контролюючої діяльності 

керівника навчального закладу, полягатиме у вивченні міри досягнення мети управління, який 

встановлюється на основі порівняння досягнутих показників роботи з тими, які прогнозувалися. 

Для ефективного виконання подібної функції керівник повинен чітко визначити критерії оцінки 

результативності педагогічної праці, залучивши до розробки та обговорення подібних критеріїв 

не лише представників адміністрації, а й усіх представників навчального закладу. 

Сама діагностика, як одна із форм контролю, повинна тісно пов’язуватися керівником з 

іншими функціями управління (планування, організацією) і спрямовуватись на вирішення 

проблемних та перспективних питань в діяльності навчального закладу.  

 ВИВЧЕННЯ І ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

Науково обґрунтований аналіз роботи вчителя виступає основою вдосконалення 

навчального процесу. Аналізуючи діяльність вчителів, ставлять головну мету - побачити зв’язок 

між діяльністю вчителя і результатами його праці, які проявляються в розумовому розвитку 

учнів, їх культурі, ерудиції, вмінні використовувати теорію на практиці. 

При цьому не можна розвивати єдність змісту діяльності вчителя і  результати. Нерідко, 

однак, акцент робиться на нові методи і прийоми, модернізацію попереднього досвіду, знахідки 

вчителя без аналізу того, як все це впливає  на учнів.  Як при цьому змінилась працездатність 

учнів, що вони запам’ятали і яким чином використовували знання - все це результат 

нововведень, а тому їх потрібно фіксувати в першу чергу. Важливо також аналізувати дієвість 

вже випробуваних часом методів навчання, традиційних методик, які також можуть позитивно 

впливати на показники успішності чи негативно відбиватися на ставленні дітей до навчання. 

Діагностика покликана визначити розумне поєднання нового і старого в роботі вчителя. Надалі 

виявляють знання вчителем типових рис і індивідуальних особливостей школярів. Це дозволяє 

активно використовувати колективні, групові і індивідуальні форми роботи з дітьми на уроці, 

опиратися на їх сили і здібності, здійснювати корекцію загальної роботи, залучити сильних 
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учнів до роботи із слабкими. 

Слід чітко виділити вимоги до аналізу роботи вчителя.  По-перше, будь-які факти, 

отримані під час аналізу його роботи, повинні бути осмислені, призведені до повної ідеї, з якої 

пізніше викристалізуються рекомендації. По-друге, завжди важливо виявити співвідношення 

між витраченими педагогічними зусиллями і результатами роботи вчителя. Інколи педагог 

досягає високих результатів за рахунок додаткових занять, перевантаження домашніми 

завданнями, тобто успіх здобувається завдяки перенапруження сил учителя і учнів. Високі 

результати в цьому випадку не можуть бути оцінені позитивно оскільки досягаються за рахунок 

зниження якості навчання з інших предметів, вносять дисгармонію в навчальний процес. По-

третє, вивчається виховний вплив учителя, зрілість його педагогічної майстерності. 

Нарешті, важливо виявити здібності вчителя до самоаналізу і самооцінки спільної 

діяльності, оскільки від цього залежить ріст його педагогічної майстерності, ставлення до 

критики на свою адресу, вимогливість до своєї роботи. 

Отже, можна виділити чотири напрямки діагностики роботи вчителя:  раціональне 

використання досвіду, традиційних методик, оволодіння новими методами і прийомами 

навчальної діяльності, розумне поєднання їх при розкритті конкретного змісту матеріалу і 

здійсненні зворотнього зв’язку із самоаналізу, самооцінки викладання свого предмета. 

Якість роботи вчителя визначається його  майстерністю. В процесі навчання основним 

критерієм ефективності педагогічної праці є засвоєння і використання учнями провідних ідей 

науки на основі розвитку творчого мислення. Вдосконалення навчального процесу, підвищення 

вихованості дітей і майстерності вчителя прийнято вважати основними показниками 

ефективності уроку. 

Перший важливий показник результативності навчального процесу - об’єм і якість 

знань. Знання складають основний фундамент людської культури, на основі якої реалізується 

будь-яка діяльність людей. 

Практичні вміння і навички - другий важливий показник ефективності уроку, оскільки 

знання отримують реальне втілення через уміння і навички діяльності. 

Інтелектуальний розвиток дитини - третій показник ефективності уроку. Отримуючи 

знання, вміння і формуючи навички, підростаюче покоління одночасно вчиться 

систематизувати, узагальнювати і використовувати отримані відомості для досягнення 

різноманітних практичних цілей. 

У цьому процесі розвивається пам’ять, мова, мислення, увага, тобто вдосконалюються всі 

пізнавальні процеси і здібності. 

Вміння використовувати теоретичні знання на практиці - четвертий показник 

ефективності уроку. Самі по собі знання і вміння не мають цінності, якщо в різноманітній 

практичній діяльності учні не в змозі їх використати. Застосування знань одночасно 

характеризує і якість їх засвоєння, і рівень розвитку інтелекту школяра, і його практичний 

досвід, сформованість умінь і навичок.  

В результаті проведення діагностики на базі науково обґрунтованої системи критеріїв може 

бути сформована узагальнена характеристика вчителя та його діяльності. Така 

характеристика містить нормативне ядро і індивідуалізовану оболонку. Нормативне ядро  являє 

собою стандартизовану оцінку вчителя відповідно до чітко визначеного переліку показників, 

що дає можливість порівняти професійні досягнення всіх членів педагогічного колективу. 

Оболонка  утворюється з довільного переліку параметрів, які характеризують індивідуальний 

стиль педагогічної діяльності кожного вчителя. Поєднання нормативного ядра з особистою 

динамічною оболонкою може надати атестаційній характеристиці вчителя необхідну 
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життєвість та аудентичність. 

Як зазначалося, головною передумовою діагностики педагогічної діяльності вчителя є 

вибір критеріїв і показників, за якими й буде проводитись оцінка ефективності праці педагога.  

До основних критеріїв оцінки діяльності вчителя можна віднести: 

1) професійні знання предмета викладання; 

2) знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; 

3) рівень володіння методикою викладання; 

4) вміння використовувати професійний і новаторський досвід, методичне новаторство, 

власні інноваційні знахідки; 

5) особисті професійні якості: здатність до творчості, імпровізації, індивідуальний творчий 

пошук, неординарність, комунікативність, гуманізм, демократизм, організаторські здібності; 

6) результативність навчання; 

7) ставлення  до педагогів. 

Важливим показником професійної компетентності виступають знання, якими повинен 

володіти вчитель для раціональної організації навчальної діяльності: 

1. Чітко визначити і ставити перед учнями цілі і задачі їх діяльності на уроці. 

2. Правильно вибрати прийоми, методи, обладнання для реалізації поставлених завдань, 

раціонально їх використовувати. 

3. Скласти продуманий, чіткий, точний план роботи на уроці. Кожний етап уроку точно 

розрахувати за часом.  В процесі навчання здійснювати диференційований підхід до учнів.  

4. Нормувати самостійні роботи учнів за часом і вчити їх вкладатися з виконанням робіт у 

точно визначений час. Раціонально та економно використовувати навчальний час. 

5. Систематично здійснювати облік роботи і контроль за роботою учнів. Ширше вводити в 

практику тематичний облік знань учнів з усіх предметів. 

6. Вдосконалювати систему стимулів до праці, ефективно їх використовувати. 

Ефективність організації вчителем навчальної діяльності із засвоєння учнями знань та 

використання їх на практиці оцінюється на основі таких проявів як: 

• вільна орієнтація в навчальному матеріалі, знання суттєвого, головного і вміння відділити 

його від другорядного; 

• вміння аналізувати реальні явища з допомогою провідних ідей науки, основної інформації, 

отриманої в процесі навчання; 

• врахування своїх можливостей, реальних сил і здібностей під час планування практичних 

дій; 

• точність і дієвість використовуваних знань під час розв’язання практичних завдань; 

• оцінка якості своєї педагогічної праці. 

Пізнавальна активність учнів визначається на основі стійкої працездатності, вміння 

долати труднощі і вносити зміни в процес навчання. Пізнавальна активність фіксується за 

такими ознаками: 

• збереження стійкості уваги протягом  уроку (кількість і час відвернення уваги, час 

зосередженої роботи); 

• види пізнавальних труднощів, які може подолати школяр (труднощі в засвоєнні теорії і 

бачення міжпредметних зв’язків, труднощі використання теорії, відстоювання власної 

точки зору, труднощі в засвоєнні одночасно великого об’єму інформації); 

• реакція на невдачі в навчанні (впертість, самовиправдання своїх дій, небажання 

вчитися, потреби в самоосвіті); 

• здатність визнавати свої помилки; 
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• здатність примусити себе переробити неякісно виконану роботу. 

Відповідальне ставлення до навчання в кінцевому випадку характеризує моральну і вольову 

сторони розвитку школярів в процесі навчання. Відповідальність учня проявляється в таких 

ознаках: 

• ретельне виконання своїх навчальних обов’язків, вимог вчителів; 

• розуміння соціальної значимості і  особистої необхідності сумлінного навчання; 

• пред’явлення вимог до високої якості своєї навчальної роботи; 

• вміння об’єктивно оцінювати якість своїх знань, умінь і навичок; 

• вимогливе ставлення до знань і навчання своїх товаришів; 

• самомобілізація своїх сил і здібностей для подолання пізнавальних труднощів; 

• здатність чергувати працю і відпочинок, відновлювати свою працездатність; 

• самоаналіз роботи і внесення в процес праці необхідних змін. 

Ріст педагогічної майстерності вчителя - необхідний показник якості навчальної роботи. 

Навчальний процес в максимальній мірі змінює самого вчителя, якщо він позитивно впливає на 

учнів, забезпечує єдність освіти, виховання і розвиток школярів.  

Ознаками зростання педагогічної майстерності вчителя на уроці є: 

• чіткість визначення і диференціація завдань уроку; 

• забезпечення наступності в засвоєнні змісту освіти; 

• творчий характер методів навчання з врахуванням особливостей навчального матеріалу 

і здібностей учнів; 

• допомога дітям долати труднощі в навчанні; 

• наявність високої працездатності учнів на уроці за рахунок використання гігієни, 

врахування можливостей школярів; 

• вміння займатися психологічною самоосвітою і постійно вдосконалювати навчальний 

процес на основі наукових досягнень. 

Показниками оцінки професіоналізму вчителя виступають: 

1) вміння в лаконічній формі образно і виразно подати матеріал; 

2) показати багатоплановість і багатофункціональність діяльності вчителя; 

3) керуючись принципами добра і справедливості продемонструвати вміння вирішити 

складну ситуацію; 

4)  винахідливість, акторські якості, почуття гумору і міри; 

5) захопленість професією, співчуття до дітей, повага до їхніх батьків. 

Додатковими показниками для визначення професійної культури вчителя можуть 

виступати: 

1) особиста спрямованість на професійну діяльність; 

2) постійне вдосконалення свого професіоналізму; 

3) вміння планувати свою педагогічну діяльність; 

4) вміння зацікавити дітей предметом; 

5) Організація навчальної діяльності позакласної роботи з предмета; 

6) вміння аналізувати і узагальнювати досвід власної діяльності; 

7) творчий підхід до навчання і виховання; 

8) самокритичність, вміння вислуховувати інших, тактовність; 

9) авторитетність, визнання з боку учнів, їх батьків, колег. 
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 ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Дана методика дозволяє оцінити основні знання і вміння вчителя, які він застосовує у 

процесі навчання і виховання. Основні компоненти діагностики - це науково-теоретична, 

методична, психолого-педагогічна готовність вчителя. Діагностичні параметри являють собою 

знання та вміння вчителів, які оцінюються по трьохбальній шкалі (1-3). Кожен з діагностичних 

параметрів чи блоків оцінюється коефіцієнтом (К1, К2, К3), який вираховується за формулою: 

балівстькможливаомаксимальн

балів
Kn





, де   балів - загальна сума балів 

Після розрахунку коефіцієнта кожного із трьох блоків, обчислюють середній коефіцієнт за 

формулою: 

3

321 KKK
K


  

За значенням середнього коефіцієнта можна визначити три рівні  професійної 

підготовленості вчителя . Якщо значення К лежить в межах 0,8 - 1 балів, то рівень - 

оптимальний. Якщо К лежить в межах 0,6 - 0,7 балів, то рівень - допустимий. Якщо ж К менше 

0,6 балів, то вчитель перебуває на критичному рівні готовності до професійної діяльності. 

Для отримання об’єктивних даних діагностування вимагається достатньо тривалий процес 

спостереження за вчителем і накопичення діагностичних даних. Не всі діагностичні параметри 

легко оцінюються в процесі спостереження за діяльністю вчителя на уроці, тому доцільно на 

першому етапі діагностування провести співбесіду з учителем з питань, які відображають зміст 

діагностичних показників даної методики. 

Незаперечно перевагою даної методики є те, що вона дозволяє оцінювати основні сторони 

професійної підготовленості вчителя, виявляти слабкі ланки, що дозволяє розробити конкретну 

систему заходів щодо підвищення рівня готовності вчителя до педагогічної діяльності. 

Методика може бути використана в повному об’ємі чи частинами, тобто окремими блоками. Це 

дозволяє під час наступного діагностування зробити наголос на виявлених недоліках. 

 

Діагностичні блоки Склад діагностичних 

блоків 

Діагностичні параметри Оцінка 

Спрямованість 

професійної 

 

Зміст підготовки вчителя 

 

Показники оцінки 

Рівні 

підготовки вчителя  підготовленості вчителя О Д К 

1 2 3 4 5 6 

1. Науково-теоретична 

підготовка 

1. Знання теоретичних 

основ науки з предмета, 

який викладає. 

1) Орієнтація в меті та 

завданнях науки. 

2)Володіння основними 

закономірностями науки. 

3)Оперування науковою 

термінологією. 
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4)Орієнтація у відборі 

змісту навчання на основі 

наукових даних, фактів, 

понять, законів. 

5) Розуміння логіки науки. 

2. Знання методів науки з 

предмета, який викладає. 

1) Орієнтація в 

різноманітності методів 

наукового пізнання. 

2)Розуміння сутності 

методів, які 

використовуються в науці. 

3) Уявлення про 

можливості використання 

методів науки в процесі 

викладання предмета. 

   

3. Знання історії розвитку 

науки і сучасних її 

досягнень. 

1) Орієнтація в історії 

наукових відкриттів. 

2) Розуміння необхідності 

   

Оптимальний рівень - 1-0,8 балів. 

Допустимий рівень - 0,7-0,6 балів. 

Критичний рівень - нижче 0,6 балів. 

Кn
= 

                

використання історії науки 

в процесі викладання 

предмета. 

3) Володіння змістом про 

сучасні досягнення науки 

та практики. 

4) Уявлення про роль та 

місце використання цих 

знань в процесі навчання. 

   

2. Методична 

підготовка. 

1. Знання змісту освіти 

учнів з навчального 

предмета. 

1) Уявлення ролі 

навчального предмета в 

системі навчання, 

виховання і розвитку учнів. 

2) Розуміння мети та 

завдань навчання учнів з 

навчального предмета. 

3) Орієнтація в планах та 

навчальних програмах 

викладання навчального 

предмета. 

4)Виділення провідних 

знань, умінь та навичок  які 

необхідно сформувати в 

учнів у процесі викладання 

навчального предмета. 

   

 3. Знання історії розвитку 

науки і сучасних її 

досягнень. 

1)Розуміння взаємозв’язку 

змісту, форм і методів 

навчання учнів з предмета. 

2)Орієнтація у 

різноманітності та 

специфіці різних форм 

організації навчання 
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школярів  з предмета. 

3)Орієнтація в нових 

формах організації 

навчання учнів з 

навчального предмета, їх 

сутності та умовах 

успішного використання в 

процесі викладання. 

 4. Знання засобів навчання 

школярів з навчального 

предмета. 

1) Орієнтація в 

різноманітності, специфіці 

та умовах використання 

   

К2  =        балів 

   39 

різноманітних засобів 

навчання учнів з 

навчального предмета. 

2) Розуміння ролі та 

функцій засобів навчання в 

активізації навчально-

пізнавальної діяльності 

учнів і розвитку їх інтересу 

до навчального предмету, в 

розв’язанні інших 

педагогічних задач 

   

3. Психолого-

педагогічна підготовка. 

1. Знання  психологічних 

особливостей учнів. 

1) Орієнтація в 

психологічних 

особливостях школярів і 

необхідності їх обліку під 

час відбору, змісту, форм і 

методів навчання. 

2) Розуміння ролі 

психодіагностики в 

розвитку учнів. 

3)Орієнтація в 

діагностичних методах 

оцінки розвитку різних 

сторін психіки особистості 

школяра. 

   

 2. Знання психологічних 

закономірностей навчання, 

виховання і розвитку 

школярів. 

1)Розуміння 

закономірностей пізнання . 

2) Орієнтація в 

компонентах пізнання, їх 

сутності та логічного 

взаємозв’язку. 

3)Розуміння психологічних 

основ навчання, виховання 

і розвитку особистості 

школярів різних вікових 

груп. 

   

 3. Знання теоретичних 

основ педагогіки. 

1) Розуміння мети та 

завдань педагогічних 

взаємодій із школярами в 
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процесі їх навчання, 

виховання та розвитку. 

2) Орієнтація в методах 

педагогічної діагностики 

рівня освіченості та 

вихованості учня. 

3. Уявлення про 

психологію уроків та 

характеристика уроків 

різного типу. 

4)Орієнтація  класифікації 

методів навчання і 

характеристика кожного з 

них. 

 4. Знання педагогічних 

технологій. 

1)Розуміння необхідності 

управління навчально-

пізнавальною діяльністю 

учнів і місця вчителя в 

цьому процесі. 

   

К3   =       балів 

          42 

 

К= 
 К1+К2+К3 

              3
 

2)Володіння прийомами 

планування і організації 

особистої праці та 

діяльності школярів. 

3. Орієнтація в змісті 

контрольно-аналітичної 

діяльності вчителя в 

процесі навчання учнів. 

3)Орієнтація в змісті 

контрольно-аналітичної 

діяльності вчителя в 

процесі навчання учнів. 

4) Володіння прийомами 

педагогічної техніки. 

   

 

КРИТЕРІЇ ЯКІСНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

Дані критерії можуть бути використані в практиці роботи методичних кабінетів для діагностики 

вчителів з метою наступного вироблення для них методичних рекомендацій щодо участі в роботі 

шкільних методичних об'єднань,  творчих груп та ін.  

Вчителі, які  потребують посиленої уваги 

Ознаки Критерії 

1. Знання свого предмета. Володіє навчальним предметом на рівні наявної програми, 

але має суттєві пропуски з окремих розділів, допускає 

фактичні помилки у викладанні предмету і перевірці знань. 

2. Ставлення до свого предмета. Байдуже ставлення до предмета, який викладає. 

3. Почуття нового в роботі. Скептичне, часто негативне ставлення до нового, дуже 

важко долучається в процес вирішення нових задач, 

впровадження ідей тощо.  

4. Вміння планувати навчальну роботу. Штамп у поурочному і тематичному плануванні: немає 
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обліку конкретних особливостей класу, використовуються 

головним чином готові плани і рекомендації. 

5. Знання психолого-педагогічних основ 

навчання. 

Має лише загальні уявлення про сучасні психолого-

педагогічні концепції навчання. 

6. Педагогічний контакт. При зовнішньому дотриманні контакту стосовно до учнів 

мають місце зриви (грубість, несправедливість, 

насміхання)..  

7. Індивідуальний підхід до учнів у 

процесі навчання. 

Практично не здійснює індивідуального підходу до учнів, 

дуже рідко використовує додаткові позаурочні заняття з 

невстигаючими в навчанні. 

8. Робота з розвитку в учнів навичок 

навчальної праці. 

Не справляється з завданням щодо формування в учнів 

навичок праці, скептично ставиться до форм і методів 

даної роботи. 

9. Робота з розвитку в учнів мислення. Формально виконує рекомендації програми щодо 

посилення розвиваючого навчання, орієнтує учнів лише на 

запам'ятовування.  

10. Розвиток в учнів інтересу до 

предмета. 

Неадекватно формує в учнів інтерес до предмета, не 

забезпечує індивідуального підходу в даній роботі. 

11. Вміння оцінити якість знань, умінь і 

навичок учнів.  

Допускає формалізм і необ'єктивність під час оцінки 

знань, умінь і навичок учнів через недостатнє володіння 

критеріями і методами оцінки, відсутність уміння і 

небажання зібрати за короткий термін достатньо широку 

інформацію. 

Вчителі, які мають вироблений стиль роботи 

1. Знання свого предмета. Володіє твердими знаннями в рамках програми, слідкує за 

спеціальною і методичною літературою. 

2. Ставлення до свого предмета. Ставиться до свого предмета з інтересом. 

3. Почуття нового в роботі. Позитивно ставиться до нових педагогічних ідей, але не 

реалізує їх без відповідного впливу зверху. 

4. Вміння планувати навчальну роботу. Правильно здійснює тематичне і поурочне планування 

предмета, який викладає. 

5. Знання психолого-педагогічних основ 

навчання. 

Орієнтуватися в сучасних психолого-педагогічних 

концепціях навчання, але рідко використовує їх у своїй 

практичній діяльності.  

6. Педагогічний контакт Як правило, педагогічний контакт дотримується, а окремі 

його порушення не відображаються негативно на 

стосунках з учнями.  

7. Індивідуальний підхід до учнів у 

процесі навчання. 

В основному забезпечує індивідуальний підхід до учнів.  

8. Робота з розвитку в учнів навичок 

навчальної праці. 

Прагне до формування в учнів навичок раціональної 

організації навчальної праці.  

9. Робота з розвитку в учнів мислення. Виконуючи основні рекомендації програм з посилення 

розвиваючого впливу навчання, використовує лише деякі 

із спеціальних заходів з розвитку мислення. 

10. Розвиток в учнів інтересу до 

предмета. 

В основному формує в учнів інтерес до предмета. 

11. Уміння оцінити якість знань, умінь і 

навичок учнів. 

Об'єктивно оцінює знання, уміння і навички учнів. 

Вчителі, які творчо працюють. 
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1. Знання свого предмета. Має глибокі і різносторонні знання свого предмета, які 

значно перевищують знання програми, вільно орієнтується 

в спеціальній, методичній і науково-популярній літературі 

з різних галузей знань. 

2. Ставлення до свого предмета. Викладає з захопленням, любить і знає свій предмет. 

3. Почуття нового в роботі. Характеризується активним пошуком нових ідей, має 

потребу пошуку нових рішень педагогічних задач. 

4. Вміння планувати навчальну роботу. Творчо планує систему уроків з теми, їх структуру, 

урізноманітнює форми і методи навчання з врахуванням 

особливостей учнів і класу. 

5. Знання психолого-педагогічних основ 

навчання. 

Вільно орієнтується в сучасних психолого-педагогічних 

концепціях навчання, використовує їх як основу в своїй 

педагогічній діяльності. 

6. Педагогічний контакт Дотримується міри в спілкуванні з дітьми, у вимогах до 

них, у підході до учнів. 

7. Індивідуальний підхід до учнів у 

процесі навчання. 

Систематично вивчає особливості учнів і забезпечує 

індивідуальний підхід у питаннях навчання: диференціює 

об'єм і складність завдань, надає регулярну допомогу 

невстигаючим у навчанні, ретельно контролює виконання 

домашніх завдань, вміє утримувати одночасно в полі зору 

сильних, середніх і слабких щодо рівнів навчальної 

підготовленості учнів. 

8. Робота з розвитку в учнів навичок 

навчальної праці. 

Цілеспрямовано і наполегливо формує в учнів уміння і 

навички раціональної організації навчальної праці 

(самоконтроль у навчанні, раціональне планування 

навчальної праці, належний темп читання, письма, 

обчислень), здійснює при цьому індивідуальний підхід.  

9. Робота з розвитку в учнів мислення. Забезпечує активний розвиваючий вплив змісту, форм і 

методів навчання, навчає школярів умінню виділити 

суттєве в процесі вивчення матеріалу, здійснює 

індивідуальний підхід до учнів. 

10. Розвиток в учнів інтересу  до 

предмета. 

Використовує спеціальні прийоми роботи з розвитку в 

учнів інтересу  до предмета; використовує новизну змісту, 

порівняння понять, демонстрацію їх практичної значимості 

та ін.; використовує різноманітні методи навчання; 

організовує позакласні заходи; забезпечує індивідуальний 

підхід до учнів у формуванні пізнавальних інтересів. 

11. Уміння оцінити якість знань, умінь і 

навичок  учнів. 

Ретельно вивчає критерії оцінок, вміло використовує їх на 

практиці,  

забезпечує об'єктивність оцінки не лише знань, але й 

практичних та експериментальних вмінь і навичок; 

мотивує оцінки; має достатнє число поточних оцінок для 

об'єктивного оцінювання підготовленості учнів за 

підсумками навчальної чверті. 
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 ПРОГРАМИ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ ВЧИТЕЛЯ 

Мета відвідування Програма вивчення 

1. Форми, методи і засоби 

активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. 

1. Які методи навчання використовує вчитель для активізації нав-

чально-пізнавальної діяльності учнів.  

2. Які форми організації навчання забезпечують найбільш високу 

результативність роботи з формування активності учнів на уроці?  

3.  Який характер спілкування вчителя з учнями? Як це 

відображається на активності учнів під час навчання?  

4. Які засоби активізації уваги учнів використовує вчитель? Який 

результат їх використання?  

5. Організація індивідуальної роботи. 

2. Форми, методи і засоби 

формування в учнів умінь та 

навичок в процесі розвитку їх нав-

чально-пізнавальної активності. 

1. Яке місце на уроках відводиться формуванню в учнів 

загальнонавчальних умінь та навичок? Результати такої роботи. 

 2. Чи впливає розвиток навчально-пізнавальної активності учнів 

на уроці на формування спеціальних умінь і навичок з предмета? 

Як саме?  

3. Поєднання яких форм, методів і засобів навчання в процесі 

формування самоосвітніх умінь і навичок забезпечує більш 

високий результат? 

3. Стан формування загально-

навчальних умінь і навичок. Форми 

і методи організації індивідуальної 

роботи з учнями на уроці. 

1. Які навички навчальної праці формуються в учнів в процесі 

навчання? /Що формується?/  

2. Що використовує вчитель для цього на уроці?  

3. Яка результативність такої роботи? 

4. Якими навичками навчальної праці володіють учні?  

5. Наявність індивідуальної роботи з учнями на уроці. 

6. Які форми індивідуальної роботи з учнями використовує 

вчитель? Їх ефективність? 

7. Характер диференційованих завдань учнів.  

8. Чи впливає індивідуальна робота учнів на активізацію їх 

навчання? 

4. Класно-узагальнюючий контроль 

в 9 класі. 

1. Якість виконання учнями домашнього завдання. Рівень 

диференціації знань і методика їх перевірки.  

2. Організація праці учнів на уроці. Ступінь самостійності учнів 

під час отримання знань.  

3. Форми і методи активізації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів. Ставлення учнів до навчального предмета і навчання.  
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4. Характер взаємовідносин учителя і учня. Як це відображається 

на результаті навчання і виховання учнів.  

5. Наявність пропусків уроків в класі без поважних причин. 

Робота кл. керівника і вчителя з їх попередження.  

6. Рівень знань, умінь та навичок учнів з предмета.  

7. Ведення щоденників і зошитів учнями, якість їх перевірки. 

8. Стан позакласної виховної роботи в класі /результат 

анкетування/. 

5. Практична спрямованість 

навчання в початковій школі. 

1. Мета уроку. Практична реалізація . 

2. Чергування усних і письмових видів вправ, усної і практичної 

роботи.  

3. Рівень сформованості навичок читання /розвиток мовлення/.  

4. Взаємозв'язок матеріалу, що вивчається з життям  

рідного краю, учнів школи і класу.  

5. Розвиток навичок самостійної роботи.  

6. Формування прийомів самоконтролю.  

7. Використання ТЗН та ін. засобів наочності.  

8. Наявність і якість творчих робіт учнів. 

 9.Якість організації індивідуальної праці учнів /диференціація 

завдань/. 

6. Практична спрямованість 

навчання. 

1. Формування практичних навичок.  

2. Рівень активності учнів. 

 3. Організація самостійної роботи учнів.  

4. Наявність творчих завдань.  

5. Використання ТЗН та ін. засобів.  

6. Система обліку знань учнів. 

7. Стан перебудови і виховна 

результативність праці вчителя у 

відповідності з завданнями реформи 

школи. 

1. Наявність і якість використання індивідуального підходу до 

учнів в процесі навчання і виховання на уроці.  

2. Формулювання і вирішення на уроці завдань:  

а/ навчання; б/ виховання; в/ розвитку.  

3. Прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

4. Рівень виховної результативності на уроці: 

 а/ використання навчального матеріалу з метою виховання;  

б/ виховна роль оцінки на уроці. 

8. Виявлення труднощів у пе-

дагогічній практиці і їх 

попередження в подальшій роботі. 

1. Знання вчителем теоретичних основ навчального предмета.  

2. Володіння вчителем методикою викладання предмета:  

а/ організація особистої праці на уроці ;  

б/ організація праці учнів ;  

в/доцільність сформульованої мети уроку;  

г/ відповідність змісту і прийомів навчання меті уроку; 

д/ логічна послідовність уроку;  

е/ організація самостійної роботи учнів на уроці.  

3. Ефективність використання вчителем активних форм навчання.  

4. Уміння активізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів. 

9. Формування громадянських 

якостей особистості школяра 

засобами навчального предмету. 

1. Наявність виховних моментів на уроці і їх результативність.  

2. Використання змісту навчального матеріалу уроку з метою 

торування громадянських якостей особистості школяра та його 

ефективність.  

3. Які громадянські якості формуються на уроці? Їх відповідність 

шкільній програмі виховання. 
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4. Ставлення учнів до виховних впливів учителя на уроці.  

5. Місце ТЗН у вихованні громадянських якостей особистості і 

ефективність їх використання. 

10. Виховання свідомої дисципліни 

учнів і їх громадської активності на 

основі розвитку класного 

самоуправління. 

1. Стан дисципліни на уроці.  

2. За допомогою якого стилю управління діяльністю учнів 

учитель досягає необхідної дисципліни? Як до цього ставляться 

учні?  

3. Реакція учнів на зауваження вчителя під час порушення 

дисципліни учнями класу.  

4. Чи ведеться вчителем на уроці і після його закінчення 

індивідуальна робота з учнями-порушниками дисципліни в 

процесі уроку.  

5. Використовувані вчителем прийоми стимулювання. 

11. Стан гурткової роботи в школі. 1. Облік гурткової роботи учнів в класних журналах.  

2. Наповнюваність гуртків.  

3. Регулярність занять учнів в гуртках.  

4. Результативність роботи гуртків.  

5. Записи занять в журналах.  

6. Наявність розкладу занять. 

12. Єдність вимог вчителів, які 

працюють в класах. Наявність 

наступності в навчально-виховній 

роботі з учнями. 

1. Організація праці учнів:  

а/ перевірка готовності до уроку і виконання  

   домашнього завдання  

б/ мета уроку;  

в/ темп роботи учнів і ЙОГО відповідність віковим  

   особливостям школярів;  

г/ раціональність використання часу на уроці ;  

д/ підведення підсумків уроку, оцінка праці учнів;  

е/ коментування домашнього завдання  

е/ форми організації праці учнів і їх доцільність ; 

ж/ які знання, уміння і навички формуються.  

2. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці: 

а/ постановка проблеми;  

б/наявність порівнянь, аналіз і узагальнення;  

в/ наявність і результативність індивідуальної роботи учнів;  

г/ характер самостійних завдань учнів ;  

д/ результативність використання ТЗН, наочності як засобів акти-

візації учнів;  

є/ прийоми стимулювання активності учнів і ефективність їх 

використання.  

3. Виховна спрямованість уроку:  

а/ які громадянські якості формуються /їх відповідність програмі 

виховання/;  

б/ виховна роль учителя на уроці ;  

в/ єдність виховних вимог і впливів /наступність/. 

ІЗ. Стан перебудови і виховна 

результативність праці вчителя у 

відповідності із завданнями 

реформи школи. 

1. Наявність перебудови в роботі вчителя. Як це відображається 

на результатах уроку.  

2. Наявність на уроці виховних впливів засобами навчального 

предмета.  

3. Виховне спрямування організації праці учнів і її оцінка.  

4. Ступінь активності вчителя і учнів на уроці.  
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5. Наявність активних форм навчання на уроці і ефективність їх 

використання вчителем. 

6. Що нового з'явилось в практиці роботи вчителя. Яким чином це 

впливає на характер взаємовідносин вчителя і учнів.  

7. Науковість викладання.  

8. Практична спрямованість навчання.  

9. Які якості особистості особливо активно розвиваються на  

уроці. 

14. Стан перебудови і виховна 

результативність праці вчителя у 

відповідності із завданнями 

реформи школи /класні години та 

інші позакласні заходи/. 

1. Наявність системи в проведенні класних годин.  

2. Різноманітність тематики класних годин і їх відповідність 

віковим особливостям учнів класу.  

3. Цільова спрямованість класної години і її виховна 

результативність.  

4. Участь дітей та їх батьків при підготовці і проведенні класних 

годин  

5. Наявність атмосфери взаємної зацікавленості дітей і вчителя 

під час обговорення питань на виховних заходах.  

6. На формування яких громадянських якостей особистості в 

учнів класу спрямований даний позакласний захід?  

7. Наочне, художнє, естетичне забезпечення виховних заходів. 

15. Виявлення та вивчення досвіду 

роботи вчителів над здійсненням 

методичної теми школи. 

1. Виховна роль уроку у формуванні громадянських якостей 

особистості школяра у відповідності із його віком  

2. Постановка мети уроку, його мобілізуюча роль в активації 

розумової діяльності учнів під час:  

а/ перевірки домашнього завдання ;  

б/ пояснення навчального матеріалу  

в/ закріплення навчального матеріалу. 

3. Наявність активних форм навчання.  

4. Використання ідей досвіду вчителів новаторів.  

5. Наявність та ефективність індивідуального підходу до навчання 

і виховання учнів на уроці під час: опитування, пояснення нового 

матеріалу, організації самостійної роботи. 

16. Ефективність роботи груп 

продовженого дня. Чи впливають 

заняття в ГПД на ріст якості знань, 

умінь, навичок учнів і їх 

інтелектуальний розвиток. 

1. Наповнюваність групи.  

2. Дисципліна.  

3 Чітка організація навчальної праці.  

4. Наявність індивідуального підходу.  

5. Культура праці.  

6. Культура спілкування.  

7. Виховна роль занять.  

8. Планування праці вчителя. 

17. Характеристики окремих 

елементів педагогічної діяльності 

1. Знання свого предмета.  

2. Ставлення до предмета.  

3. Почуття нового.  

4. Вміння планувати навчальну роботу.  

5. Знання психолого-педагогічних основ  навчання.  

6. Педагогічний такт.  

7. Індивідуальний підхід до учнів.  

8. Робота з розвитку в учнів навичок навчальної діяльності.  

9. Робота з розвитку в учнів мислення.  

10. РОЗВИТОК в учнів інтересів до предмета.  
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11. Вміння оцінювати знання, уміння, навички. 

18. Вивчення труднощів  в роботі 

вчителя. 

1. Планування педагогічної діяльності /цілі, відбір форм і методів 

навчання/.  

2. Оволодіння змістом нових програм і підручників.  

3. Використання методів розвиваючого навчання.  

4. Використання різноманітних форм роботи на уроці.  

5. Проведення самостійних і практичних робіт.  

6. Розвиток інтересів до навчання і потреб в знаннях.  

7. Виявлення типових помилок і труднощів школярів у навчанні .  

8. Використання міжпредметних зв'язків.  

9. Організація позакласної роботи з предмета.  

10. Забезпечення свідомої дисципліни учнів.  

11. Використання різноманітних форм і методів виховної роботи.  

12. Виявлення оптимальних причин неуспішності учнів.  

ІЗ. Ефективність роботи над методичною темою. 

 МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

Методика полягає в заповненні після закінчення уроку таблиці реєстрації даних. Знак “+” 

ставиться лише в тому випадку , якщо дії вчителя повністю відповідають вимогам, 

сформульованим в таблиці. Для отримання повної картини діяльності даного педагога 

необхідно нагромаджувати інформацію  протягом кількох уроків. Підсумковий результат 

визначається наступним чином: якщо хоча б на одному уроці конкретні вимоги виконувались, 

то в підсумковій таблиці ставиться знак “+”. В методиці містяться як класичні вимоги до уроку, 

які оцінюються 1 балом, так і сучасні вимоги педагогіки співробітництва, які оцінюються 2 

балами. Блоки спостереження поділяються на складові частини, які у свою чергу діляться на 

конкретні вимоги. Три блоки поділяються на 12 частин, кожна з яких містить чотири вимоги. 

Дана методика дозволяє провести як діагностику окремих сторін діяльності вчителя, так і за 

формулою  

Р(ср)  =        балів , де   балів - загальна сума балів 

                                                                                48 

визначити рівень професійної діяльності педагога. За величиною Р(ср) визначають чотири 

рівні професійної діяльності вчителя: 

1) менше 0,6 - не відповідає не лише сучасним вимогам, але й більшості класичних; 

2) 0,61-0,9 - відповідає практично всім  класичним вимогам і деяким сучасним; 

3) 0,91-1,2 - відповідає не лише класичним вимогам, але й значній кількості сучасних; 

4) більше 1,2 - відповідає як класичним , так і практично всім сучасним вимогам.  

Відсутність оцінки з будь-якої вимоги вказує на ближні (якщо вимога класична) і 

перспективні (якщо вона сучасна) резерви вдосконалення діяльності вчителя.  

І. Створення загальних умов ефективного навчання: 

1. Забезпечення вихідних педагогічних умов досягнення навчального ефекту на уроці:  

[1] а) попередні вказівки щодо плану уроку (мета, задачі, основні етапи) лаконічні і 

зрозумілі; 

[1]б) навчальні посібники і технічні засоби навчання сприяють швидкому включенню у 

роботу; 

[1] в) відсутні непотрібні затримки і відступи під час уроку; 

[2] г) ефективність роботи класу стимулюється передачею учням деяких функцій вчителя 

(оцінки, контролю, корекції, планування та ін.). 



Педагогічна діагностика. Методичні рекомендації / Укл. В. Уруський 

 27 

2. Адаптація навчання до учнів: 

[1] а) навчання відповідає віковим особливостям учнів; 

[1] б) в матеріалі уроку виділено найбільш важкі місця; 

[2] в) надана можливість для засвоєння матеріалу різних рівнів складності (для учнів різних 

рівнів успішності); 

[2] г) навчання будується як взаємодія вчителя і учнів.  

ІІ.  Предметна і методична компетентність: 

3. Володіння навчальним предметом і методами навчання: 

[1]а) інформація і демонстрації точні й сучасні; 

[1] б) коментарі і відповіді на запитання учнів точні й цікаві; 

[1] в) без труднощів використовує не менш як дві форми чи методи навчання; 

[2] г) крім поширених використовуються й оригінальні методи й прийоми навчання.  

4. Організація навчальної роботи в послідовності “життєвого циклу” (виступ, розвиток, 

закріплення, інтеграція): 

[1]а) урок починається із вступу, покликаного стимулювати учнів (залучення уваги учнів і 

забезпечення необхідної мотивації); 

[1]б) наочне подання нового матеріалу як відповідь на поставлені раніше (попередні 

заняття, вступ) запитання; 

[1]в)об'єднання, узагальнення і закріплення навчальних результатів; 

[2]г) урок завершується підведенням підсумків (співвідношення результатів із пройденим 

раніше, з іншими предметами, з життям). 

ІІІ. Техніка пояснення, письма і мови: 

5. Використання усних і писемних пояснень: 

[1]а) пояснення змісту зрозуміле і подається з допомогою відповідних слів та термінів; 

[1]б) ключові моменти уроку відображаються на дошці; 

[1]в) записи для учнів акуратні і розбірливі; 

[1]г) мовлення (побудова усної мови) правильне. 

6. Пояснення при нерозумінні матеріалу учнями: 

[1]а) виявлення незрозумілих слів і фраз і заміна їх загальнодоступними описовими 

виразами; 

[1]б) пояснення з допомогою аналогій та прикладів; 

[1]в) надання учням додаткової інформації; 

[2]г) логічне виведення наявної корисної інформації з аналізу вже наявних відомостей.  

IV. Навчальна взаємодія: 

7. Контроль і корекція діяльності учнів: 

[1]а) оцінка дій учнів відділяється від особистого ставлення вчителя до них; 

[1]б) уникнення прямих вказівок і корекції дій учнів; 

[2]в) учнів спонукають оцінювати і корегувати роботу один одного; 

[2]г) орієнтація на корекцію дій за запитами самих учнів. 

8. Використання пропозицій і запитів учнів щодо змісту уроку: 

[1]а) пояснення, запитання і приклади довідуються в учнів; 

[1]б) тактовно відзначаються слабкі місця, недосконалості в прикладах учнів; 

[1]в) запитання і пропозиції школярів приймаються із вдячністю; 

[2]г) ідеї учнів розробляються і використовуються на уроці. 
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V. Створення і підтримання продуктивної атмосфери на уроці: 

9. Стимулювання інтересу учнів: 

[1]а) формулюється важливість теми уроку в контексті навчального  курсу і майбутнього 

життя; 

[2]б) використовуються цікаві та незвичні аспекти теми; 

[1]в) інтерес стимулюється за допомогою запитань та гумору; 

[2]г) ідеї учнів розробляються і використовуються на уроці. 

10. Допомога учням у виробленні позитивної самооцінки: 

[1]а)  мова вчителя вільна від сарказму та насмішок; 

[1]б) імена учнів використовуються в теплій, дружній манері; 

[1]в) конкретні учні заохочуються за конкретну роботу; 

[1]г) вчитель підтримує, заохочує учнів, які зустрілись з труднощами на уроці. 

VI. Підтримка належної поведінки в класі: 

11. Підтримка залученості учнів у робочу атмосферу на уроці: 

а) використання різноманітних форм навчальної активності; 

б) використання прийомів активізації учнів на уроці; 

в) використання активних методів навчання (дискусії, рольові ігри); 

г)використання спеціальних способів організації навчальної роботи, розрахованих на 

пасивних учнів. 

12. Вплив під час порушення дисципліни: 

а) вчитель не звертає увагу на дрібні порушення дисципліни на уроці; 

б) учні, які порушують дисципліну, зустрічаються з негайною реакцією вчителя; 

в)  педагог відновлює дисципліну за допомогою самих учнів; 

г) педагог не бореться з порушеннями дисципліни, а використовує для організації 

порушників (приведення їх до порядку) особливі форми навчальної роботи. 

ПРОГРАМА ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

1. Створення загальних умов ефективності навчально-виховного процесу. 

1.1. Забезпечення загальних умов ефективності уроку: 

[1] а) попередні вказівки щодо плану уроку (мета, завдання, головні етапи тощо); 

[1] б)  навчальні посібники, ТЗН, сприяння швидкому включенню учнів в роботу; 

[1] в) відсутність лишніх затримок в процесі уроку. 

1.2. Адаптація навчання до учнів; 

[1] а) навчання відповідає віковим особливостям учнів; 

[1] б) в необхідних випадках вчитель враховує індивідуальні здібності школярів; 

[2] в) для учнів різних рівнів успішності пропонуються групові завдання відповідних рівнів 

складності. Групова діяльність - взаємозв'язок, стосунки, загальна задача, спільне 

вирішення задачі. 

2. Викладацька компетентність. 

2.1. Володіння навчальним предметом і методами навчання: 

[1] а) інформація і демонстрація  відповідають темі, чіткі, сучасні; 

[1] б) без труднощів використовується не менше як 2 форми  та методи навчання; 

[2] в) використовуються оригінальні методи і прийоми навчання. 

2.2. Організація навчальної діяльності, послідовність, досягнення, закріплення, інтеграція: 

[2] а) урок розпочинається із привертання уваги учнів і забезпечення необхідної мотивації; 
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[1] б) новий матеріал подається як питання - відповідь на запитання, поставлені на 

попередньому занятті; 

[2] в) підсумки уроку підводяться як співвідношення результатів із вивченими раніше 

предметами, з життєвим досвідом. 

3. Техніка пояснення. 

3.1. Усні і письмові пояснення: 

[1] а) ключові моменти уроку відображені на дошці (опора для мислення учнів); 

[1] б) записи на дошці акуратні і розбірливі; 

[1] в) мовлення та побудова  усної мови правильні і професійні. 

3.2. Пояснення при нерозумінні матеріалу учнями: 

[1] а) виявляються слова, фрази чи використовуються загальнодоступні вислови; 

[1] б) пояснення проводиться за допомогою аналогів і прикладів; 

[2] в) наявна навчальна інформація вводиться на основі аналізу наявних знань. 

4. Навчальне взаєморозуміння. 

4.1. Контроль та корекція діяльності учнів: 

[1] а) оцінка дій школяра відділяється від особистого ставлення до нього педагога; 

[1] б) вчитель уникає прямих вказівок і корекцій діяльності учнів; 

[2] в) учні побуджуються до самооцінки і самокорекції, а також до оцінки та корекції один 

одного. 

4.2. Використання висловлених ініціатив та запитань учнів на уроці: 

[1] а) питання і пропозиції учнів приймаються із вдячністю; 

[1] б) тактовно відзначаються слабкі місця в прикладах і пропозиціях школярів; 

[2] в) ідеї учасників навчально-виховного процесу розробляються і використовуються на 

уроці. 

5. Створення продуктивної атмосфери на уроці. 

5.1. Стимулювання інтересу учнів: 

[1] а) використовуються  цікаві, незвичні аспекти теми, парадокси, гумор; 

[2] б) пропонуються проблемні і творчі завдання; 

[2] в) на уроках використовується  життєвий досвід учнів. 

5.2. Допомога учням у вироблені позитивної самооцінки: 

[1] а) в мові вчителя немає насмішки, дорікань; 

[1 б) конкретні учні заохочуються за конкретну роботу; 

[1] в) вчитель підтримує, заохочує учнів, які зіткнулися із труднощами. 

6. Підтримка проблемного стилю навчання. 

6.1. Підтримка ділової активності учнів на уроці: 

[1] а) використання прийомів активізації уваги учнів; 

[2] б) використовуються активні методи навчання (дискусія, ділова гра, діалог і т.і.); 

[2] в) використовуються спеціальні способи організації роботи активних і пасивних учнів. 

6.2. Вплив на порушників дисципліни: 

[1] а) вчитель не помічає дрібних випадкових порушень; 

[1] б) негайно, але зважено реагує на серйозні порушення дисципліни; 

[2] в) вчитель прагне не стільки боротися з порушниками дисципліни, скільки залучати їх 

до організації особливих форм навчальної роботи. 

Визначення рівня професіоналізму: 

отримана кількість балів ділиться на кількість критеріїв (36). 
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1,1+0,31 - вчитель володіє сучасними методами навчання, професійною майстерністю; 

0,8+0,51 - норма; 

менше 0,51 - не володіє ні сучасними, ні класичними методами навчання. 

Кількість балів виставляється в дужках перед буквами. 

 

 

 

 

 

 

 МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ  

(Зирянова О.Г.) 

Методика містить десять шкал, які дозволяють оцінити різні сторони діяльності вчителя:  

А1 - оцінка психологічної готовності вчителя до роботи в сучасній школі; 

А2 - оцінка технологічної готовності вчителя; 

П1 - оцінка умінь планувати свою діяльність і прогнозувати результати своєї роботи; 

П2 - оцінка викладацької діяльності вчителя; 

П3 - оцінка позаурочної організаційно-виховної роботи; 

П4 - оцінка роботи вчителя над підвищенням свого професійного рівня; 

П5 - оцінка моральних якостей, професійної етики і культурних інтересів учителя; 

П6 - оцінка результативності громадської роботи вчителя; 

П7 - оцінка вміння вчителя жити і працювати в колективі; 

П8 - оцінка умінь учителя організувати свою працю і працю учнів. 

Кожна шкала містить набір показників, на основі яких і проводиться оцінювання за 

десятибальною шкалою. Оцінку проводить адміністрація школи, колеги по роботі, учні, батьки. 

Сюди ж входить і самооцінка. Учні оцінюють учителів за шкалами П2-П8 з використанням 

дещо спрощених показників у порівнянні з головною шкалою, але аналогічно щодо самої 

сутності. Батьки оцінюють вчителя за особливим показником ( шкали П2-П3 ) і за основним ( 

шкали П5-П8 ). Рівень учителя ( рейтинг ) визначається за формулою: 

K

ППППППППAA
P

82736455463727112111 
  

де К = 5П(А)+4П(К)+3П(С)+2П(У)+1П(Б), де 

П(А) - оцінка адміністрації, 

П(К) - оцінка колег, 

П(С) - самооцінка, 

П(У) - оцінка учнів,  

П(Б)  - оцінка батьків. 

Дана методика дає можливість побачити за низькими оцінками найбільш важкі для вчителя 

сторони його професійної діяльності, але унеможливлює вичленення конкретних труднощів. 

Загальний рейтинг вчителів розраховується за категоріями: 
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I - адміністрацією школи; 

II - колегами, вчителями; 

III - учнями (старшокласниками); 

IV - батьками; 

V - самооцінка. 

За підсумками атестації, якщо вчитель набрав: 

І - від 1000 до 850 балів - це оптимальний рівень. Такий вчитель заслуговує на заохочення. 

ІІ - від 850 до 550 балів - допустимий рівень. 

ІІІ - від 550 до 350 балів - критичний рівень. Вчителю необхідно працювати над 

підвищенням свого рівня. 

IV - нижче 350 балів - недопустимий рівень. Випадкова людина в школі, яка помилилась у 

виборі професії. 

 

 

РІВНЕВІ ШКАЛИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАЦІ І ОЦІНКА ПРОЦЕСУ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 

(оцінка діяльності вчителя колегами) 

І. Оцінка психологічної готовності вчителя до роботи в сучасній школі (А1) 

Рівень Якісна характеристика Оцінка 

1 2 3 

Оптимальний  Вчитель чітко уявляє собі мету і завдання, які стоять перед сучасною 

школою. Дана мета не суперечить його внутрішнім переконанням. Позиція 

вчителя характеризується прагненням до максимального особистого 

внеску в справу якнайшвидшого здійснення прогресивних перетворень. 

Основною рушійною силою в діяльності педагога виступають внутрішні 

мотиви (ВМ), а зовнішні позитивні (ЗПМ) і негативні (ЗНМ) перебувають 

на другому плані. 

9-10 

Допустимий Вчитель не зовсім чітко уявляє собі необхідність змін у роботі школи. 

Йому властивий деякий консерватизм мислення, однак це не мішає йому в 

основному вірно розуміти мету і завдання, які стоять перед сучасною 

школою. Основною рушійною силою в діяльності вчителя виступають 

внутрішні мотиви (ВМ) при значній долі зовнішніх позитивних мотивів 

(ЗПМ) і незначній - негативних (ЗНМ). 

6-8 

Критичний Вчитель не бачить необхідності в неперервному вдосконаленні системи 

освіти, йому властивий консерватизм мислення. Сприймає лише чисто 

організаційні зміни (введення нових навчальних планів, зміни в порядку 

комплектування класів, введення нових посад і т.д. ) і не розуміє 

необхідності в перегляді змісту освіти, зміні та вдосконаленні методик 

викладання і т.д. Основною рушійною силою в його діяльності виступають 

зовнішні позитивні мотиви при значній частці негативних мотивів. 

Внутрішні мотиви не відіграють суттєвої ролі. 

4-5 

Недопустимий Вчителю присутній мотиваційний комплекс ЗНМ>ЗПМ >ВМ, тобто 

головна орієнтація на зовнішню негативну мотивацію - уникнути 

неприємностей і лише заради цього виконання тих чи інших вимог 

реформи. При цьому яскраво проявляється позиція очікування: нехай інші 

випробують всі нововведення, а я подивлюся, що з цього вийде. 

2-3 

Недопустимий Випадкова людина в школі. Помилився у виборі професії і очікує зручного 

випадку для того, щоб покинути школу.  

1 

 

2. Оцінка технічної готовності вчителя до роботи в школі за обраною спеціальністю. (А2) 

Рівень Якісна характеристика Оцінка 
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Оптимальний Вчитель досконало знає свій предмет. Методична підготовка 

дозволяє йому легко змінювати форми проведення занять. 

Бачить можливості свого предмета для морального виховання 

учнів. Має необхідну педагогічну і психологічну підготовку. 

Знає необхідні нормативні документи. Вміє працювати з 

технічними засобами навчання. Бачить перспективу розвитку 

свого предмета, перспективу використання комп’ютерної 

техніки і т.д. 

9-10 

 Допустимий Вчитель знає свій предмет, необхідні нормативні документи, 

основні форми організації занять. Методична підготовка 

дозволяє досягати хороших результатів, нехай не завжди 

оптимальними методами. Має необхідну педагогічну і 

психологічну підготовку, але потрібно збагачувати знання з 

педагогіки та психології. Бачить можливості свого предмета 

для морального виховання учнів. Вміє користуватися 

технічними засобами навчання. Не чітко уявляє собі 

можливості використання ЕОМ у навчальному процесі. 

6-8 

Критичний Вчитель знає свій предмет лише в рамках шкільної програми. 

Нормативні документи про школу знає поверхово, що 

викликає труднощі в роботі. Методична підготовка вимагає 

значного вдосконалення. Не вміє використовувати на 

практиці знання з педагогіки та психології. Не уявляє собі в 

повному об’ємі виховних можливостей предмета. Не вміє 

працювати з технічними засобами навчання. Не уявляє 

можливостей використання ЕОМ в навчальному процесі. 

4-5 

Недопустимий Не знає свій предмет в рамках шкільної програми. Допускає 

фактичні помилки під час пояснення фактичного матеріалу. 

Не володіє необхідною методичною підготовкою. Не знає 

необхідних нормативних документів про школу. 

1-3 

3. Оцінка умінь вчителя планувати свою діяльність ( прогнозувати результати своєї 

роботи ). (П1) 

Рівень Якісна характеристика Оцінка 

Оптимальний Характер планування визначається твердою самоустановкою 

на досягнення максимальних результатів. Неухильно 

дотримуються принципи планування. Плани спрямовані на 

впровадження в життя досягнень передового педагогічного 

досвіду, на реалізацію і безумовне виконання прийнятих 

урядових рішень про народну освіту. Під час планування 

роботи враховуються результати попередньої діяльності, 

визначаються шляхи закріплення і подальшого розвитку 

досягнутого, передбачається послідовне усунення недоліків. 

Планові заходи формулюються чітко, без декларативності і 

загальних фраз. В них не передбачається проведення 

конкретної роботи, виконання якої піддається контролю. 

Плани забезпечують єдність дій школи, сім’ї і громадськості і 

передбачають досягнення мети найбільш оптимальними 

методами. Плани відображають оптимальний мотиваційний 

комплекс праці педагога ВМ>ЗПМ>ЗНМ. 

9-10 

Допустимий Характер планування визначається лише націлюванням 

„зверху“. Принципи планування загалом дотримуються. 

Плани враховують досягнення передового педагогічного 

досвіду, спрямовані на реалізацію урядових рішень про 

6-8 
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розвиток народної освіти, але не спрямовані на досягнення 

максимальних результатів у розв’язанні задач освіти, 

виховання і розвитку школярів. Планування роботи 

здійснюється на основі неповного аналізу результатів 

попередньої діяльності, хоч і з врахуванням в них основних 

моментів попереднього досвіду. В планах проглядається 

недостатня цілеспрямованість і вимогливість до себе. В них 

проявляється мотиваційний комплекс ЗПМ>ЗНМ>ВМ. 

Критичний Характер планування визначається прагненням виглядати „не 

гірше за інших“. Принципи планування дотримуються лише 

частково, так як вчитель не міцно їх засвоїв. Планування 

здійснюється на основі безсистемного аналізу результатів 

попередньої діяльності, випадкових фактів з життя школярів, 

неглибоких знань на рівні підготовленості учнів до 

сприйняття нового. В планах не передбачається узгодженість 

дій з колегами, формально враховується вплив на учнів 

громадських організацій, сім’ї. в планах проявляється 

мотиваційний комплекс ЗПМ>ЗНМ>ВМ. 

4-5 

Недопустимий Характер планування визначається лише формальними 

вимогами. Не дотримуються принципи планування, так як 

вчитель їх не знає. Плани складаються без будь-якого аналізу, 

без опори на досягнуті результати. Інколи допускається 

відсутність планів. Ставлення до них визначається 

мотиваційним комплексом ЗНМ>ЗПМ>ВМ.  

1-3 

 

4. Оцінка викладацької діяльності вчителя. (П2) 

Рівень Якісна характеристика Оцінка 

Оптимальний Глибоко розкриває і показує практичне застосування 

положень предмета, який викладає, створює основи для 

трудового навчання і професійної орієнтації школярів. 

Стимулює активність школярів на уроці, їх захопленість 

пізнавальними і практичними завданнями, їх потребою в 

самостійному одержанні знань, потребу у творчому 

переосмисленні засвоєного. Широко практикує активні форми 

навчання. Повністю використовує можливості предмета для 

морального виховання учнів. Володіє способами оптимізації 

навчально-виховного процесу. Добивається максимально 

можливих результатів. Знання учнів оцінює обґрунтовано. 

9-10 

Допустимий В основному розкриває і показує практичне застосування 

основних положень предмета, який викладає, сприяючи тим 

самим створенню основ для трудового навчання і професійної 

орієнтації школярів. Практикує, хоч і з окремими елементами 

формалізму, активні форми навчання. Виконує державні 

навчальні програми, озброюючи учнів міцними знаннями, 

уміннями і навичками. Використовує, але не  в повній мірі, 

можливості предмета для морального виховання учнів. 

Впроваджує елементи оптимізації навчально-виховного 

процесу. В основному досягає реально можливих результатів 

успішності. Знання учнів оцінює обґрунтовано. 

6-8 

Критичний Знання учнів поверхові. Вміння та навички не міцні. Мають 

місце проблеми з окремих розділів державних програм у 

значних груп учнів. Інтересу в них навчальний предмет не 

викликає. Вчитель слабо володіє способами оптимізації 

4-5 
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навчально-виховного процесу. Практикує, але без успіху, 

активні форми навчання. Не використовує можливості 

навчального предмета для морального виховання учнів. 

Знання учнів оцінює не завжди обґрунтовано. 

Недопустимий У всіх учнів значні упущення в знаннях. Вчитель не виконує 

державні навчальні програми хоч умови для цього створені. 

Вчитель не володіє способами оптимізації навчального 

процесу. Але використовує активні форми навчання. Не 

використовує можливості навчального предмета для 

морального виховання учнів. Знання учнів оцінює не 

обґрунтовано. 

1-3 

5. Оцінка позаурочної організаційно-виховної роботи вчителя. (ПЗ) 

 Рівень Якісна характеристика Оцінка 

Оптимальний Вчитель є провідним організатором виховних впливів на 

учнів зі сторони школи, позашкільних виховних закладів, 

громадських організацій. Здійснює суттєвий вплив на 

організацію виховання дітей в сім’ї. Здійснює вплив на вибір 

учнями професій (в старших класах). Вибір форм і організація 

позаурочної діяльності учнів носить цілеспрямований 

характер, який відповідає інтересам суспільства в цілому і 

колективу зокрема.  

 

 

 

 

9-10 

Допустимий  Вчитель  не виступає провідним організатором виховних 

впливів на учнів зі сторони школи, позашкільних виховних 

закладів, громадських організацій. Але його позаурочна 

організаційно-виховна діяльність спрямована на досягнення 

мети виховання, яку ставить суспільство в цілому і 

педагогічний колектив зокрема. У своїй діяльності вчитель 

досягає не менших успіхів, ніж перша категорія вчителів. 

 

 

 

6-8 

Критичний Вчитель не лише не виступає провідним організатором 

виховного впливу на учнів, але й при організації позаурочної 

діяльності допускає неузгодженість з колективними 

зусиллями. На частину учнів він не має жодного впливу. 

 

4-5 

Недопустимий Організація позаурочної діяльності учнів носить 

беззмістовний характер. Вчитель не надає допомоги батькам у 

вихованні їх дітей. Не має жодного впливу на більшість учнів, 

з якими працює. 

 

2-3 

Недопустимий Вчитель здійснює негативний вплив на вихованців. Заважає 

іншим членам педагогічного колективу, батькам досягати 

позитивних результатів у вихованні дітей. Провокує учнів на 

протиправні вчинки. 

 

1 

6. Оцінка роботи вчителя над підвищенням свого професійного рівня. (П4) 

Рівень Якісна характеристика Оцінка 

Оптимальний Вчитель вивчає за різними джерелами досягнення 

педагогічної науки і практики. Постійно вдосконалює свою 

методику викладання шукає нові форми і методи організації 

занять з учнями. Розширює знання із свого предмета. Ріст 

педагогічної майстерності відображається на результатах його 

діяльності. Вчитель першим у школі використовує 

новаторські технології. Займається дослідницькою роботою. 

9-10 

Допустимий Вчитель вивчає за різними джерелами останні досягнення 

педагогічної науки і практики. Вдосконалює традиційну 

6-8 
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методику викладання. За необхідності шукає нові форми і 

методи організації занять з учнями. Розширює знання зі свого 

предмета. Але ріст педагогічної майстерності обмежується 

лише потребами сьогоднішнього дня. Він не заглядає в день 

завтрашній. Вчитель не прагне першим у школі 

використовувати новаторські технології, але успішно 

переймає їх у своїх колег. 

Критичний Вчитель вивчає досягнення педагогічної науки і передової 

практики згідно рекомендацій адміністрації школи і колег по 

роботі. Впроваджує, але без успіху, нові форми і методи 

організації занять з учнями. Лише напоказ вдосконалює 

власну методику викладання. Не цікавиться, або цікавиться 

від випадку до випадку досягненнями науки і техніки. Не 

розширює знання зі свого предмета, задовольняючись тим, що 

отримав під час навчання. 

4-5 

Недопустимий Вчитель не вивчає останніх досягнень педагогічної науки і 

передової практики. Не використовує досвід своїх колег по 

роботі. Не вдосконалює власну методику викладання. Не 

розширює знання зі свого предмета. 

1-3 

7. Оцінка моральних якостей, ступеня оволодіння принципами і нормами професійної 

етики, культурних інтересів учителя. (П5) 

Рівень Якісна характеристика Оцінка 

Оптимальний Ви вважаєте, що вчитель має чітко вироблену життєву 

позицію, яка не суперечить моральним нормам суспільства. 

Його культура спілкування, зовнішності, його судження про 

шляхи розвитку суспільних відносин, про моральні якості 

інших людей не суперечать вимогам суспільства. Спосіб 

життя вчителя відповідає моральним та етичним нормам. 

Вчитель не залишає поза увагою громадські вчинки інших 

людей. Його естетичні інтереси проявляються в літературі, 

музиці, кіно, театрі. Вчитель своєю поведінкою, культурою 

спілкування визначає моральні орієнтири для колективу 

школи, служить прикладом для учнів. 

9-10 

Допустимий Культура спілкування і зовнішності відповідає вимогам 

суспільства, але не завжди спосіб життя відповідає моральним 

і етичним нормам. Вчитель сам в основному дотримується 

норм професійної етики, але в той же час може не реагувати 

на порушення зі сторони інших вчителів. Культурні інтереси 

проявляються в літературі, музиці, кіно, театрі і т.п. 

6-8 

Критичний Культура спілкування, зовнішності не завжди відповідає 

вимогам оточуючих. Має місце розходження між словом і 

справою. Боротьба з антигромадськими вчинками лише на 

словах. Інтереси в літературі, музиці, кіно, театрі поверхові. 

4-5 

Недопустимий Культура спілкування з людьми, зовнішності не відповідають 

вимогам професійної етики. Вчитель дає невірну оцінку 

антигромадським проявам у суспільстві. Оправдовує 

антисоціальні інтереси окремих членів суспільства. Не 

цікавиться мистецтвом. Здійснює негативний вплив на учнів. 

2-3 

Недопустимий Мають місце грубі порушення норм життя суспільства. 

Здійснює негативний вплив на учнів. 

1 

8. Оцінка результативності громадської роботи вчителя. (П6) 
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Рівень Якісна характеристика Оцінка 

Оптимальний Вчитель бере активну участь в роботі громадських 

організацій. Результати його діяльності в громадських 

організаціях схвалюються більшістю членів цих організацій і 

оточуючих його людей. Вчитель часто виступає з ініціативами 

щодо покращення роботи громадських організацій. 

Результати громадської роботи мають соціальне значення. 

9-10 

Допустимий Вчитель бере участь в роботі громадських організацій, не 

відмовляється від громадських доручень, але сам ініціативи 

не проявляє. Результати громадської діяльності загально 

відомі. 

6-8 

Критичний Вчитель має громадські доручення (є членом громадських 

організацій), але виконує їх не зовсім сумлінно, або їх 

виконання негативно відбивається на результатах основної 

діяльності. Можливо, про результати його громадської роботи 

нічого не відомо. 

4-5 

Недопустимий Ухиляється від виконання громадських доручень, від роботи 

в будь-яких громадських об’єднань, організацій. 

1-3 

 

9. Оцінка вміння вчителя жити і працювати в колективі. (П7) 

Рівень Якісна характеристика Оцінка 

Оптимальний Вчитель вміє узгоджувати свої дії з діями педагогічного 

колективу, цінує колективний досвід, вміє вчитися в колег, 

збагачуючи свій індивідуальний досвід досвідом колективу. 

Поважає прогресивні традиції колективу. Оберігає колектив 

від руйнівного впливу таких особистісних якостей як 

недоброзичливість, дратівливість, вразливість, нетактовність, 

нетерпимість до критики. Свідомо вносить свій особистий 

вклад у життя педагогічного колективу, усвідомлюючи свою 

відповідальність за все те, що в ньому відбувається. Бореться 

з проявами кастовості, професійного егоїзму. 

9-10 

Допустимий Вчитель дотримується норм професійної етики: повага до 

колег, чуйність, уважність, делікатність. Підтримує 

колективні традиції. Але не відчуває особистої 

відповідальності за стан морального клімату в колективі. Не 

порушуючи норм співжиття, вчитель разом з тим проходить 

повз порушення цих норм іншими членами колективу. 

Підтримує всі прогресивні започаткування колективу, але не 

виступає їх організатором. 

6-8 

Критичний Вчитель має слабкі навички колективної праці (сподівається 

лише на власні сили). Зв’язки з колегами по роботі - 

односторонні (або лише споживацькі, або визначаються лише 

випадковими стосунками, або проявляються лише під час 

особистої зацікавленості і т.д.). Інколи допускаються 

безтактовні судження про роботу своїх колег, після яких 

можуть виникнути конфліктні ситуації. 

4-5 

Недопустимий Зв’язок з колективом відсутній. Допускає порушення 

професійної етики, зневажливе ставлення до колег. Претензії 

на особливе становище і т.і. Створює конфліктні ситуації. 

Негативно впливає на соціально-психологічний клімат в 

колективі. 

1-3 
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10. Оцінка вміння вчителя організовувати свою працю і працю учнів. Ставлення до 

фізичної культури та спорту. (П8) 

Рівень Якісна характеристика Оцінка 

Оптимальний Вчитель строго дотримується режиму дня, дорожить своїм 

часом і часом учнів. Оптимально організовує свою працю. 

Немає втрат часу на уроці. Дотримується техніки безпеки під 

час організації занять, гігієнічних і санітарних вимог. У 

відповідності із своїми можливостями займається 

фізкультурою, спортом. 

9-10 

Допустимий Вчитель в основному дотримується  шкільного режиму дня, 

дорожить своїм часом і часом учнів. В основному оптимально 

організовує свою працю, дотримується техніки безпеки, 

гігієнічних і санітарних вимог. Ті порушення, які мають 

місце, не мають суттєвого впливу на здоров’я учнів і власне 

здоров’я. 

6-8 

Критичний Вчитель не завжди дотримується шкільного режиму дня 

(запізнюється на уроки, затримує учнів після дзвінка), не 

завжди дотримується гігієни і санітарії, що, можливо, 

відображається на здоров’ї учнів і власному здоров’ї. Не вміє 

оптимально організовувати свою працю. Заняття 

фізкультурою і спортом вважає марною тратою часу. 

4-5 

Недопустимий Вчитель грубо порушує шкільний режим дня, вибиваючи 

таким чином й інших із звичного режиму роботи. Результатів 

досягає, в основному, з допомогою нескінченних додаткових 

занять, позаурочних заліків. Грубо порушує вимоги техніки 

безпеки, що впливає на здоров’я дітей. До фізкультури і 

спорту байдужий. 

1-3 

 

АНКЕТУВАННЯ УЧНІВ 

Максимальна кількість балів - 10, якщо учні виставляють нижче 5, то це характеризує 

негативне ставлення до вчителя.  

Учні відповідають на питання: П2,П3, П4, П5, П6, П7, П8.  

П6 - можуть не оцінювати, за бажанням. 

П2 - Вам подобається манера спілкування вчителя з класом, пояснення вчителя Вам 

зрозумілі. Ви впевнені в тому, що знання з даного предмета стануть вам у пригоді у 

подальшому житті. Предмет цікавий. Вчитель відповідає на всі Ваші запитання. Знання оцінює 

строго, але справедливо. Основна думка - Ви впевнені в тому, що інший вчитель не навчить Вас 

краще. 

П3 - Вам подобається спілкування з вчителем у позаурочний час. Він багато знає, 

начитаний. Всі заходи, які він організовує, цікаві за змістом, Ви не вважаєте, що при цьому 

втрачаєте час. Вчитель рахується з Вашими інтересами. 

П4- Ви помічаєте, що вчитель постійно шукає нові форми проведення уроків, вдосконалює 

старі. Ви завжди з цікавістю очікуєте нововведення, оскільки вони урізноманітнюють Вашу 

діяльність, допомагають краще засвоїти матеріал. 

П5 - Вам імпонує манера вчителя одягатися, вести бесіду з людьми, вчитель коректний, 

ввічливий, його слова не розходяться зі справами.  Він ніколи не пройде повз порушення 

дисципліни, естетичні інтереси проявляються в літературі, кіно, театрі. 

П6. - Вчитель бере активну участь в громадському житті школи, всі рахуються з його 

думкою, вміє спілкуватися з учнями, колегами. 

П7 - Вчитель живе життям колективу школи, цікавиться роботою дитячих громадських 

організацій, проявляє справжню повагу до учнів. Рахується з Вашою думкою, карає завжди 

справедливо, не боїться визнати свої помилки перед учнями, якщо неправий, то завжди 
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вибачиться. 

П8 - Вчитель строго дотримується шкільного режиму дня і сам його виконує.  

АНКЕТУВАННЯ БАТЬКІВ 

П2 - Ви переконані в тому, що вчитель дає необхідні знання з предмета. Ви дуже 

шкодували б, якщо б цей вчитель пішов зі школи, в іншого вчителя Ваш син чи дочка не будуть 

вчитися краще. 

П3 - Ви вважаєте, що позаурочна організаційна виховна діяльність вчителя в значній мірі 

полегшує виховання вашого сина чи дочки. У Вас хороші зв’язки з цим учителем. Він 

консультує Вас з питань виховання. 

П5, П6, П7, П8 - аналогічні оцінкам вчителів. 

П4 - Батьками не оцінюється. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ВМІННЯМИ 

ВЧИТЕЛЯ, СПРЯМОВАНИМИ НА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЗИТИВНОГО 

ІНТЕРЕСУ НА УРОЦІ 

Вчитель вміє Вчителі школи 

1. Планувати формування пізнавального інтересу на уроці.  

2. Конструювати урок з врахуванням ставлення школярів до навчального 

предмета. 

 

3. Передбачати трудність навчального матеріалу для окремих учнів.  

4. Проектувати індивідуальний підхід на уроці до учнів.  

5. Враховувати при відборі навчального матеріалу пізнавальні інтереси і 

потреби учнів. 

 

6. Включити в навчальний матеріал цікаві факти з розрахунком на 

допитливість і зацікавленість учнів. 

 

7. Насичувати матеріалом, який вимагає роздумів і активного мислення.   

8. Підбирати систему самостійних робіт.  

9. Підбирати раціональні види робіт для сильних і слабких учнів.  

10 Виявляти ставлення учнів до уроку.  

11. Реагувати своєчасно на зміну ставлення до уроку окремих учнів.  

12. Залучати учнів у пізнавальну роботу на всіх етапах уроку.  

13. Використовувати на уроці наявні в учнів знання, вміння і навички.  

14. Залучати учнів до розв'язку пізнавальних задач.  

15. Спонукати учнів до формулювання пізнавальних запитань.  

16. Проводити пояснення з орієнтацією на самостійний пошук учнів.  

17. Організовувати спільне обговорення питань  з учнями.  

18. Ускладнювати самостійні завдання в процесі уроку.  

19. Урізноманітнювати творче вирішення питань.  

20. Заохочувати самостійний вибір посильних завдань.  

21. Спонукати до самостійних доповнень, рішень, висловлювань.  
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22. Формувати прийоми мислення.  

23. Навчати раціональним прийомам вирішення розумових завдань.  

24. Використовувати на уроці сильні і слабкі сторони пізнавальної 

діяльності учнів. 

 

25. Проводити диференційовану роботу в класі.  

26. Надавати своєчасну допомогу невстигаючим.  

27. Використовувати різноманітні форми заохочення.  

28. Формувати віру в свої можливості.  

29. Підтримувати престиж учнів.  

30. Використовувати систему додаткових завдань.  

31. Створювати емоційно-позитивне ставлення до уроку.  

32. Любити свою науку і вміти продемонструвати це дітям.  

33. Урізноманітнювати форми домашніх завдань.   

Діагностика рівня розвитку педагогічної діяльності. 

Даний варіант методики дозволяє виявити з максимальною об'єктивністю важливі 

показники педагогічної діяльності вчителя, які складені у відповідності з кваліфікаційними 

вимогами і можуть бути підставою для його атестації.  

Методика діагностування містить в собі вісім показників. Показники I,ІІ, ІІІ, ІV стосуються 

безпосередньо практичної діяльності  вчителя  і є предметом експертної оцінки; показники V, 

VI, VII, VIII- відображають аналітичну діяльність педагога. 

Всі показники даного варіанту методики складаються з двох частин: змістовної і оціночної. 

Змістовна частина включає в себе якісну характеристику діяльності педагога, складену на 

основі кваліфікаційних вимог. Оціночна частина включає в себе шкалу оцінок за 10-бальною 

системою і має декілька критерійних рівнів, що дозволяє експерту найбільш об’єктивно 

оцінити діяльність педагога за кожним показником: 

9-10 балів. Діяльність вчителя за даним показником відображає повністю якісну 

характеристику, яскраво виражена і стабільна. Здійснюється системний, творчий підхід в 

реалізації діяльності, яка відповідає даному показнику. 

5-8 балів. В діяльності педагога в основному відображена дана характеристика і 

проявляється достатньо стійко, але системність і творчий підхід відпрацьовані не до кінця, хоч 

учитель і прагне досягнути цього. 

3-4 бали. Дана характеристика проявляється в діяльності педагога нестабільно, але в межах 

допустимої норми. Системність і творчість в діяльності здійснюються епізодично, вчитель ще 

не досконало оволодів знаннями і методами використання їх у своїй роботі. 

1-2 бали. Характеристика діяльності згідно даного показника проявляється недостатньо, 

нестабільно, рівень розвитку педагога можна віднести до критичного стану. 

Максимальне число балів у підсумку може досягнути 80. Виходячи з цього можна 

визначити рейтинг вчителя, який відповідає певній категорії. Рекомендуємо використати при 

цьому таку градацію: 

- вища категорія - 65-80 балів; 

- перша категорія - 55-64 бали; 

- друга категорія - 45-54 бали. 

Підсумковою сумою балів є середнє арифметичне значення всіх оцінок членів експертної 

групи. 

Висновки, які може зробити вчитель на основі аналізу отриманих даних: співвіднести 

самооцінку з оцінками експертів, помітити тенденцію до її заниження чи завищення; визначити 

напрям у своїй діяльності, з якого дається узгоджена висока оцінка, і описати результати даного 

виду роботи, шляхи їх досягнення; побачити результати діяльності, яка вимагає особливої уваги 

і внесення коректив; зафіксувати всі розходження в оцінці діяльності зі сторони з самооцінкою 

і спробувати знайти причину відмінностей (неадекватна самооцінка чи інші причини). 

I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної 

самостійності учнів 
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Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель глибоко розкриває і реалізує в процесі діяльності основні 

положення навчального предмета, створює передумови і закладає основи для 

подальшої самоосвіти, самопізнання і професійної орієнтації учнів. 

Б. На уроці стимулюється: 

- активність усіх учнів; 

- їх захопленість демонстраційними і практичними завданнями; 

- потреба в самостійному отриманні знань; 

- потреба в творчому опрацюванні засвоєного. 

В. Широко практикуються види завдань, які вимагають самостійності і 

творчості. 

Г. Забезпечуються стійкі позитивні результати в навчально-виховному процесі. 

Д. В новій мірі використовуються можливості предмета для морального 

виховання учнів. 

Е. Вчитель досконало володіє способами оптимізації навчально-виховного 

процесу, досягає максимально можливих результатів. 

Ж. Оцінка знань учнів вчителем стимулює їх подальшу роботу з вдосконалення 

знань. 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

3-4 

 

1-2 

Примітки: в графі “Бали” підкреслюється оцінка, яку дають члени атестаційної комісії; 

- під час оцінювання враховуються насамперед кінцеві результати праці вчителя і лише 

потім якість його уроків. 

 

 

 

II. Володіння організаційними формами діагностичної  роботи з учнями. 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель володіє різними формами діагностики: бесіда, спостереження, 

анкетування, тестування, соціометрія та ін. Знає технологію їх проведення. 

Б. Може модифікуватися і розробляти свої методики діагностики, використовуючи 

наукові підходи до її розробки. 

В. Органічно поєднує діагностику з навчальним матеріалом і виховною роботою. 

Г. Використовує діагностику на різних етапах уроку під час створення мотивації, 

формуванні навчальної задачі, організації дій щодо її розв’язання та контролю. 

Д. Оперативно вносить зміни в урок, враховуючи результати діагностики. 

9-10 

 

 

 

 

5-8 

 

3-4 

 

 

1-2 

III. Оцінка позаурочної організаційно-виховної роботи вчителя. 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель виступає провідним організатором виховного впливу на учнів зі сторін 

школи, позашкільних виховних закладів і громадських організацій. 

Б. Здійснюється суттєвих необхідний вплив на організацію виховання дітей в сім’ї. 

В. Позитивно впливає на вибір учнями майбутньої професії. 

Г. Вибір форм і організація позаурочної діяльності носять цілеспрямований 

характер, відповідають інтересам кожного окремого учня, класу в цілому, всього 

колективу школи зокрема. 

9-10 

 

 

5-8 

 

3-4 

1-2 

IV. Реалізація вчителем індивідуальних програм навчання. 

Якісна характеристика Бали 

А. Організація індивідуальної самостійної роботи учнів проводиться вчителем з 

врахуванням: 
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- рівня розумового розвитку учня; 

- його швидкості засвоєння навчального матеріалу; 

- рівня сформованості знань, умінь і навичок; 

- сформованості навчальної мотивації; 

- індивідуальних особливостей дитини; 

- стану здоров’я учня. 

Б. Робота в даному напрямі проводиться систематично, послідовно, на основі даних 

діагностики, фіксування проміжних і кінцевих результатів. 

В. Постійно уточнюються мета, задачі, конкретизуються план індивідуальної роботи 

з учнями. 

9-10 

5-8 

 

 

3-4 

 

1-2 

V. Оцінка вмінь учителя планувати свою діяльність,  прогнозувати результати своєї 

роботи. 

Якісна характеристика Бали 

А. Характер планування визначається твердим самопереконанням щодо 

забезпечення виконання навчальної програми, досягнення учнями 

загальноосвітнього розвитку на оптимальному рівні. 

Б. Неухильно дотримуються принципи планування. Плани спрямовані на втілення в 

життя досягнень передового досвіду. 

В. Під час планування роботи враховуються результати попередньої діяльності, 

визначаються шляхи закріплення і подальшого розвитку досягнутого, 

передбачається послідовне усунення недоліків. 

Г. Цілі навчання формуються чітко, без декларативності і загальних фраз. 

Д. Вчитель планує систему уроків з теми, урізноманітнює структуру, форми і методи 

навчання з врахування особливостей кожного учня. 

Е. Плани забезпечують єдність учителя, учнів, колег і батьків і передбачають 

досягнення цілей оптимальними методами. 

Ж. Плани відображають оптимальний, мотиваційний комплекс праці педагога: ВМ - 

внутрішні мотиви, ЗПМ - зовнішні позитивні мотиви; ЗНМ - зовнішні негативні 

мотиви. (Під зовнішніми позитивними мотивами слід розуміти різні види 

заохочення, повага колег, батьків і т.п. Під зовнішніми негативними мотивами слід 

розуміти страх покарання). 

9-10 

 

 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

1-2 

VI. Професійна компетентність педагога 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель орієнтується на нові цінності освіти, знає концепції нових шкіл, 

альтернативних систем навчання і виховання; може викласти нові підходи до 

побудови змісту освіти. 

Б. Знає психолого-педагогічні основи розвиваючого навчання. 

В. Знає сутність, принципи і концептуальні підходи диференціації і інтеграції 

навчання. 

Г. Володіє базою знань з вікової і педагогічної психології: 

- психологія закономірностей різних вікових періодів учнів, колективу і методів їх 

діагностики; 

- форми і методи педагогічної взаємодії; 

- принципи організації самоаналізу. 

9-10 

 

 

5-8 

 

 

 

3-4 

 

1-2 

III. Творче ставлення до викладання 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель створює нову програму, здійснює її науково-педагогічне обґрунтування і 

експериментальну перевірку. 

Б. Може підтвердити відповідність даної програми сучасному змісту базової науки і 

її актуальність, новизну в порівнянні з аналогічними; 

- визначає можливості практичного використання даної програми іншими 

9-10 

 

5-8 
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педагогами. 

В. Вміє професійно грамотно описати і оформити свій досвід. 

3-4 

 

1-2 

VIII. Оцінка роботи вчителя над підвищенням свого  професійного рівня 

Якісна характеристика Бали 

А. Вчитель виявляє інтерес до всього нового в педагогіці, психології і теорії свого 

предмета. 

Б. Для підвищення своєї майстерності використовує різні види курсових підготовок, 

в тому числі і нетрадиційних, 

а також - самоосвіту. 

В. Займається дослідницькою, експериментальною роботою. 

9-10 

 

5-8 

 

3-4 

1-2 

САМОДІАГНОСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Як зазначалось вище, діагностику педагогічної діяльності вчителя можуть здійснювати 

методисти, інспектори райвно, керівники школи, колеги, учні, батьки. При цьому оцінка праці 

вчителя здійснюється зі сторони, але при проведенні діагностичних процедур учитель отримує 

відомості про вимоги до своєї праці, про способи оцінки, тобто таким чином оволодіває 

вмінням самостійно проводити діагностику педагогічної діяльності. Особливо сприяє 

оволодінню самодіагностикою участь учителя в діагностичній діяльності у складі експертних 

груп. Дійсно, якщо вчитель може якісно здійснювати аналіз уроку свого колеги, то він зможе 

самостійно виявити свої недоліки і подолати їх (за умови наявності достатнього рівня знань, 

високої загальної культури і за наявності позитивного мотиву самовдосконалення). Таким 

чином, створюються передумови для підвищення професійного рівня вчителя. 

Окремі дослідники виділяють чотири напрями самодіагностики роботи вчителя: 

1) раціональне використання попереднього досвіду, традиційних методик; 

2) оволодіння новими методиками і прийомами навчальної діяльності; 

3) розумне поєднання попереднього досвіду та нових методик при організації навчально-

виховного процесу; 

4) забезпечення зворотного зв’язку в процесі самоаналізу та самооцінки викладання свого 

предмета. 

Найбільш повно процес саморефлексії, самоаналізу і самооцінки описав з психологічної 

точки зору В.П. Беспалько. Він розкрив цей процес через професійну самосвідомість, яка 

виступає невід’ємною частиною професійної майстерності і критерієм розвитку вчителя. Автор 

виділяє чотири компоненти професійної самосвідомості: 

1. „Актуальне Я“ - яким себе бачить вчитель в даний час. 

2. „Ретроспективне Я“ - яким він себе бачить і оцінює стосовно до початкових етапів своєї 

праці. 

3. „Ідеальне Я“ - яким учитель хотів би бути. 

4. „Рефлексивне Я“ - як, з точки зору вчителя, його розглядають і оцінюють керівники 

школи, колеги, учні та батьки. 

Центральним елементом професійної свідомості вчителя є „Актуальне Я“, яке ґрунтується 

на трьох наступних. Стосовно до „Ретроспективного Я“ дається система критеріїв оцінки 

власного професійного досвіду та досягнень. „Ідеальне Я“ пропонує перспективу особистості і 

обумовлює саморозвиток у професійній сфері. „Рефлексивне Я“ виступає в якості шкали 

середовища в професійній діяльності і забезпечує об’єктивність самооцінки. 

Підкреслюючи важливість позитивного мотиву саморозвитку, Беспалько В.П. вказує, що 

формування такої мотивації адекватне формуванню навичок самоусвідомлення з аналізу 

взаємодій всіх чотирьох його компонентів. Для формування мотивації вчителя на професійний 

саморозвиток необхідно, по-перше, наявність адекватної самооцінки; по-друге, сформованість 

нормативного й ідеального уявлення про педагогічну діяльність; по-третє, співставлення 

педагогом своєї діяльності із взірцями. Беспалько В.П. у своїх роботах подає дуже повну і 

логічну структуру та етапність самодіагностики: самоспостереження, самоаналіз, 
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самооцінка, самокорекція, які утворюють завершений цикл. 

В процесі самоспостереження відбувається усвідомлення характерних сторін педагогічної 

діяльності, особистих якостей, мотивів, а також визначення свого місця в системі професійних і 

суспільних відносин. На даному етапі рекомендується використовувати такі методи 

педагогічної діагностики, як просте спостереження, ведення педагогічного щоденника, 

хронометраж навчально-виховного процесу, оцінка його результатів, оцінка окремих етапів 

діяльності, тестування професійних знань і якостей особистості. Необхідно при цьому 

забезпечити неперервність, об'єктивність, конкретність самоспостереження.  

Самоаналіз встановлює причинно-наслідкові зв’язки в отриманій про себе інформації. 

Основу здійснення самоаналізу складає мисленева декомпозиція власної особистості і 

педагогічної діяльності, вивчення отриманих завдяки самоспостереженню даних, співставлення 

цілей і результатів, ідентифікація висновків із вже сформованою системою особистісних 

уявлень і орієнтацій. На даному етапі створюється інформаційна основа для адекватної 

самооцінки. Полегшують самоаналіз знання про методику аналізу та структурування 

професійної діяльності вчителя. 

Етап самооцінки передбачає визначення ставлення до себе і своєї педагогічної діяльності. 

Значимість самооцінки залежить від її адекватності.  

На етапі самокорекції реалізується зворотній зв’язок. Саме тут втілюється в педагогічну 

діяльність результат попередніх етапів самодіагностики. Можна виділити три типи 

самокорекції  в залежності від часу реалізації зворотного зв’язку в структурі навчально-

виховного процесу: 

- оперативна самокорекція  (проводиться безпосередньо в процесі заняття, в залежності від 

змін педагогічної ситуації, що сприяє оптимізації проведення заняття за рахунок 

екстеріоризації структури професійної самосвідомості вчителя, яка утворилась раніше в процесі 

неперервної самодіагностики); 

- підсумкова самокорекція (проводиться в залежності від кінцевих результатів педагогічної 

діяльності вчителя і рівня співпадання їх з цілями і задачами навчально-виховного процесу. 

Зворотній зв’язок у даному випадку „запізнюється“ і спрямований на зміну загальної програми 

діяльності вчителя, перегляд та переосмислення кола педагогічних проблем та задач, які 

вирішуються); 

- випереджаюча самокорекція  ( визначається здатністю прогнозувати педагогічні наслідки 

своїх дій і змінювати їх до початку діяльності, використовуючи інформацію про особливості 

учнів і власного індивідуального стилю діяльності).  

Загалом, можна виділити наступні процедури самодіагностики: 

1. Дослідження власної діяльності. 

2. Виявлення та вивчення своїх труднощів. 

3. Створення мотивів, потреб, можливостей для перебудови своєї діяльності.  

4. Вміння визначити ефективність власної праці і результати її перебудови. 

5. Визначення можливих негативних впливів, наслідки перебудови негативних елементів 

на правильно сформовані ланки педагогічної діяльності. 

Володіння навичками самодіагностики дозволяють застерегтись від необ’єктивної оцінки, 

самостійно аналізувати і вносити необхідні корективи в навчально-виховний процес, 

неперервно, за будь-яких обставин, здійснювати заходи щодо вдосконалення своєї діяльності. 

Це дозволяє вийти на новий рівень самоорганізації - в режим неперервного педагогічного 

вдосконалення та пошуку. 

Анкета для самооцінки вчителем своєї діяльності 

1. Чи пов’язуєте Ви свої труднощі з тим, що недостатньо глибоко знаєте теоретичні 

питання психології дитини? (Так, важко відповісти, ні). 

2. Можливо Ваші труднощі пов’язані з тим, що Ви оволоділи не всіма способами, 

методами, прийомами активізації учнів у процесі навчання? (Так, важко відповісти, ні). 

3. Чи важко Вам формулювати питання проблемного характеру, створювати проблемні 

ситуації в навчальному процесі? (Так, важко відповісти, ні). 
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4. Чи часто Вам вдається на лабораторних і практичних заняттях організовувати роботу 

учнів так, щоб вона проходила у формі невеликого дослідження? (Так, важко відповісти, ні). 

5. Чи часто Вам вдається на уроках використовувати наукові факти так, щоб вони сприяли 

розвитку мислення учнів? (Так, важко відповісти, ні). 

6. Чи важко Вам організовувати дискусію на уроках? (Так, важко відповісти, ні). 

7. Чи володієте Ви уміннями розглядати явища, події, факти в ході пояснення нового 

матеріалу з позицій міждисциплінарного підходу (показати всезагальність законів природи і 

суспільства, запроваджувати елементи системного бачення явищ і об’єктів і т.п.)? (Так, важко 

відповісти, ні). 

8. Чи завжди і в усіх класах Вам вдається підготувати завдання різного рівня складності для 

учнів? (Так, важко відповісти, ні). 

9. Чи часто Ви можете визначити, який вид завдань буде важким для учнів? (Так, важко 

відповісти, ні). 

10. Чи вдається Вам визначити ступінь усвідомленості володіння учнями світоглядними 

поняттями? (Так, важко відповісти, ні). 

11. Чи важко Вам викладати теоретичні та дидактичні питання з Вашого предмета? (Так, 

важко відповісти, ні). 

12. Чи важко Вам аналізувати навчальний матеріал з точки зору сучасних досягнень науки, 

розвитку наукового знання? (Так, важко відповісти, ні). 

13. Чи завжди Вам вдається вибрати відповідний метод чи методичний прийом для 

реалізації мети уроку? (Так, важко відповісти, ні). 

14. Чи можете Ви оцінити те, що найбільше і найкраще Вам вдалось на уроці? (Так, важко 

відповісти, ні). 

15. Чи можете Ви оцінити, що не вдалось Вам на тому чи іншому уроці, які були труднощі? 

(Так, важко відповісти, ні). 

16. Чи завжди Вам вдається бачити недоліки тих уроків, які Ви відвідуєте (уроки Ваших 

колег)? (Так, важко відповісти, ні). 

Тест „Визначте, на якому рівні Ви перебуваєте як вчитель“ 

1. Найвищий рівень. Вчитель постійно прагне до саморозвитку і творчості та реалізує ці 

прагнення. 

2. Дуже високий рівень. Вчитель проявляє творчість у вузькому розумінні слова як пошук і 

знаходження об’єктивно нових задач, методів, способів, прийомів, форм, засобів навчання і 

виховання (новаторства). 

3. Високий рівень. Вчитель досконало володіє розробленими раніше методрозробками 

(майстерність), роблячи для себе „відкриття“, не збагачуючи при цьому науку та досвід. 

4. Середній рівень. Вчитель володіє вміннями в загальному вигляді, приблизно, невпевнено. 

5. Низький рівень. Вчитель не володіє необхідними вміннями і відчуває труднощі. 

6. Дуже низький рівень. Вчитель не володіє вміннями, допускає помилки. 

7. Найнижчий рівень. Вчитель внутрішньо закритий для професійного розвитку, він не 

володіє необхідними вміннями і не прагне до оволодіння ними. 

Експертна самооцінка педагогічних умінь вчителя 

Запропоновані нижче „Листи експертної самооцінки“ призначені для експрес-діагностики 

професійної компетентності вчителя і розраховані на заповнення вчителем чи експертом. 

Пункти листів містять опис головних професійних знань і умінь, які повинні бути присутні в 

роботі вчителя. Вчитель (експерт) оцінює, на якому рівні розвинуті в нього дані вміння, 

навички чи наскільки активно він використовує в своїй роботі ті чи інші прийоми. 

Лист оцінки включає в себе 20 пунктів, кожний з яких оцінюється за 5-бальною шкалою. 

Пункти групуються в 5 блоків у відповідності з професійними компетенціями вчителя: 

- педагогічна діяльність (пункти 1-4); 

- педагогічне спілкування (пункти 5-8); 

- особистісні особливості( пункти 9-12); 

- навченість школярів (пункти 13-16); 
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- вихованість школярів (пункти 17-20); 

із врахуванням особливостей праці вчителя початкової, середньої, сільської чи міської 

шкіл. 

Інструкція щодо обробки листів самооцінки 

Вчитель здійснює самоаналіз кожного блоку професійної компетентності, визначає 

загальний бал кожного з них і підсумковий бал з усіх блоків. 

З кожного листа самооцінки підраховується 6 показників: 

Х1 - сума балів з пунктів 1-4; 

Х2 - сума балів з пунктів 5-8; 

Х3 - сума балів з пунктів 9-12; 

Х4 - сума балів з пунктів 13-16; 

Х5 - сума балів з пунктів 17-20. 

Сума балів з усіх показників множиться на 2. 

Далі підраховується загальна оцінка: Х6= Х1+Х2+Х3+Х4+Х5. 

Середній бал обраховується за формулою Хср=Х6 : 5,  де 5 - кількість блоків. 

Оцінки за блоками використовують для якісного аналізу роботи і розробки рекомендацій 

щодо самовдосконалення власної діяльності. Але вони приймають участь у подальших 

підрахунках і використовуються лише на стадії інтерпретації результатів. 

Величина середньої загальної оцінки може коливатися від 40 до 200 балів. Якщо вчитель 

набрав від 40 до 80 балів, це низька оцінка. від 80 до 121 балів - середня оцінка, яка дає 

підстави розглядати вчителя як претендента на ІІ категорію; 121-160 - достатньо висока оцінка, 

яка дозволяє вчителю претендувати на І категорію; 161 - 200 балів - висока оцінка, яка може 

бути підставою для присвоєння вищої категорії. 

Оцініть наведені нижче твердження за 5-бальною шкалою, де: 

5 - дана якість розвинута дуже сильно чи даний вид діяльності постійно зустрічається в 

роботі вчителя; 

4 - дана якість достатньо сильно розвинута чи даний вид діяльності зустрічається в роботі 

вчителя часто; 

3 - дана якість розвинута задовільно чи даний вид діяльності зустрічається не часто; 

2 - дана якість розвинута недостатньо або даний вид діяльності зустрічається доволі рідко; 

1 - дана якість практично не виражена (виражена слабо) чи даний вид діяльності практично 

відсутній. 

Лист № 1 експертної самооцінки педагогічних умінь учителя 

№ Твердження Бали 

1 Ставить комплекс педагогічних задач, враховує складні педагогічні 

ситуації, розподіляє увагу, здійснює гнучкість в засобах організації 

уроку. 

54321 

2 Відмінно поінформований про життя дітей поза школою. 54321 

3 Володіє різноманітністю форм і методів навчання та виховання. 54321 

4 Планує навчання на основі вивчення учнів  і аналізує педагогічну 

діяльність з врахуванням цього. 

54321 

5 Передбачає близькі та віддалені результати навчально-виховного 

процесу. 

54321 

6 Враховує потреби дітей в близькому спілкуванні, вміло підтримує й 

спрямовує їхню емоційність, зберігає безпосередність і 

співпереживання іншим людям. 

54321 

7 Створює умови педагогічної безпеки у спілкуванні з дітьми. 54321 

8 Забезпечує умови самореалізації особистості і реалізації її внутрішніх 

резервів. 

54321 

9 Має і утверджує особисту позитивну концепцію праці вчителя, з якої й 54321 
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виходить його професійна поведінка. 

10 Працює творчо, використовує оригінальні прийоми. 54321 

11 Керує своїм емоційним станом. 54321 

12 Об’єктивно оцінює свої можливості (актуальні, ретроспективні, 

потенційні), а також зі сторони інших (рефлексивна самооцінка). 

54321 

13 Здійснює поетапне відпрацювання всіх компонентів навчання 

(формулювання навчальних завдань, виконання навчальних дій, 

формулювання індивідуального стилю навчання учнів). 

54321 

14 Розвиває в дітей здатність до самонавчання. 54321 

15 Опирається на результати вивчення учнів, виявляє окремі показники 

навченості (активність орієнтування, кількість дозованої допомоги для 

просування учнів), здійснює індивідуальний і диференційований 

підходи. 

54321 

16 Формує мотиваційний інтерес до здібностей навчальної роботи, 

самооцінювання і самоконтролю. 

54321 

17 Оцінює стан та рівень вихованості. 54321 

18 Розвиває самостійність учнів з врахуванням суспільно-корисної 

діяльності, пов’язує еталони вихованості з трудовою діяльністю 

дорослих, нормами та укладом життя. 

54321 

19 Прагне зміцнити вихованість як єдність знань, переконань і поведінки 

учнів. 

54321 

20 Встановлює зв’язок між способами своєї праці і результатами 

навченості та вихованості учнів. 

54321 

Лист №2 експертної самооцінки педагогічних умінь вчителя неповної середньої школи 

№ Твердження Бали 

1 Під час визначення педагогічних задач орієнтується на вивчення 

великої кількості учнів в умовах уроку і одночасно на кожного учня як 

на суб’єкт навчання. 

54321 

2 Передбачає різні форми групової діяльності і взаємоконтролю учнів. 54321 

3 Передбачає близькі й віддалені результати вирішення педагогічних 

задач навчально-виховного процесу. 

54321 

4 Володіє варіативною методикою. 54321 

5 Виявляє повагу до проблем підлітків, допомагає їм у формуванні і 

відстоюванні власної точки зору на уроці. 

54321 

6 Розширює зони самостійності учнів для задоволення їх потреб у 

дорослішанні. 

54321 

7 Зміцнює в підлітка відповідальність за свої успіхи і прийняття власних 

рішень. 

54321 

8 Урізноманітнює взаємодію з підлітками як з рівноправними 

партнерами. 

54321 

9 Має й утверджує власну позитивну концепцію праці вчителя, з якої 

випливає його професійна поведінка. 

54321 

10 Керує своїм емоційним станом. 54321 

11 Прагне до творчості як шляху реалізації себе не лише в предметному, 

комунікативному, але й особистісному планах. 

54321 

12 Аналізує свої можливості, володіє рефлексивною самооцінкою. 54321 

13 Оцінює стан навченості учнів та їх здатності до засвоєння знань. 54321 

14 Виявляє й орієнтується на працездатність і витривалість учнів, 

здійснює індивідуальний підхід до них, спираючись на інформацію про 

школярів. 

54321 

15 Здійснює поетапне відпрацювання всіх компонентів навчання 54321 
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(формулювання навчальних завдань, виконання навчальних дій, 

формування індивідуального стилю діяльності учнів). 

16 Розвиває в школярів здатність до самонавчання. 54321 

17 Оцінює стан і рівень вихованості. 54321 

18 Бачить особистість учня в цілому у взаємозв’язку того, що він говорить, 

думає, робить, як поступає. 

54321 

19 Стимулює і створює умови для самовиховання підлітків, допомагає їм 

розвивати силу волі. 

54321 

20 Встановлює зв’язок між способами своєї праці і результатами 

навченості та вихованості учнів. 

54321 

Самооцінка реалізації потреб педагогів  у розвитку та саморозвитку 

Анкета  №1 для виявлення здатності вчителя до саморозвитку 

Відповідаючи на запитання анкети, поставте бали, які відповідають Вашій думці: 

5 - якщо дане твердження повністю відповідає дійсності; 

4 - скоріше відповідає, ніж ні; 

3 - і так, і ні; 

2 - скоріше не відповідає; 

1 - не відповідає. 

1. Я прагну вивчити себе. 

2. Я залишаю час для розвитку, як би не був завантажений справами. 

3. Виникаючі перешкоди стимулюють мою активність. 

4. Я шукаю зворотній зв’язок, оскільки це допомагає мені пізнати і оцінити себе. 

5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи для цього спеціальний час. 

6. Я аналізую свої почуття і досвід. 

7. Я багато читаю. 

8. Я широко дискутую з питань, які мене цікавлять. 

9. Я вірю в свої можливості. 

10. Я прагну бути якомога більше відкритою людиною. 

11. Я усвідомлюю той вплив, який здійснюють на мене оточуючі люди. 

12. Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні  результати. 

13. Я отримую задоволення від засвоєння нового. 

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене. 

15. Я позитивно ставлюсь до просування по службі. 

Підрахуйте загальну кількість балів, якщо Ви набрали 55 і більше балів - це означає, що Ви 

активно реалізуєте свої потреби в саморозвитку; набравши від 36 до 54 балів, Вам доведеться 

визнати, що у Вас відсутня чітка система саморозвитку; нарахувавши від 15 до 35 балів, Ви 

повинні зрозуміти, що перебуваєте в стадії призупиненого саморозвитку. 

Анкета №2 

Мета анкетування - виявити фактори, які стимулюють і перешкоджають навчанню, 

розвитку і саморозвитку вчителів.  

Оцініть перечисленні нижче фактори за 5-бальною шкалою: 

5 - так (перешкоджають чи стимулюють); 

4 - скоріше так, ніж ні; 

3 - і так, і ні; 

2 - скоріше ні; 

1 - ні. 

Перешкоджаючі фактори: 

1.  Власна інерція.  

2.  Розчарування в результаті невдач, які мали місце раніше. 

3. Відсутність підтримки і допомоги від керівників. 

4. Ворожість оточуючих (заздрощі, ревнощі і т.п.), які погано сприймають Ваші зміни і 
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прагнення до кращого. 

5. Неадекватний зворотній зв’язок з членами колективу і керівниками, відсутність 

об’єктивної інформації про себе. 

6. Стан здоров’я. 

7. Нестача часу. 

8. Обмежені ресурси, складні життєві обставини. 

Стимулюючі фактори: 

1. Шкільна методична робота. 

2. Навчання на курсах. 

3. Приклад і вплив колег. 

4. Приклад і вплив керівників. 

5. Організація праці в школі. 

6. Увага до даної проблеми керівників. 

7. Довіра. 

8. Новизна діяльності, умови роботи і можливість експериментування. 

9. Заняття самоосвітою. 

10. Інтерес до роботи. 

11. Зростаюча відповідальність. 

12. Можливість отримання визнання в колективі. 

Коефіцієнт розвитку (Кр) обчислюється за формулою: 

Кр = Кфакт. : Кmax, де Кфакт. - сума балів, проставлених в анкетах, а Кmax - максимально 

можлива кількість балів в анкетах. 

Карта педагогічної оцінки і самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності 

Інструкція:  Оцініть себе за 9-бальною шкалою з кожного з наведених нижче показників і 

визначте рівень сформованості в себе умінь та навичок самоосвіти. Запропонуйте також 

оцінити себе колегам, порівняйте результати і зробіть висновки. 

І.Мотиваційний компонент (9-81 бал) 

1. Усвідомлення особистої і суспільної значимості неперервної освіти 

в педагогічній діяльності. 

123456789 

2. Наявність стійких пізнавальних інтересів у сфері педагогіки і 

психології. 

123456789 

3. Почуття обов’язку і відповідальності. 123456789 

4. Допитливість. 123456789 

5. Прагнення отримати високу оцінку своєї самоосвітньої діяльності. 123456789 

6. Потреба в психолого-педагогічній освіті. 123456789 

7. Потреба в самопізнанні. 123456789 

8. Рангове місце психолого-педагогічної освіти серед 9-ти найбільш 

значимих для Вас видів діяльності. 

123456789 

9. Впевненість у своїх силах. 123456789 

ІІ. Когнітивний компонент (6-54 бали) 

1. Рівень загальноосвітніх знань. 123456789 

2. Рівень загальноосвітніх умінь. 123456789 

3. Рівень педагогічних знань та вмінь. 123456789 

4. Рівень психологічних знань та вмінь. 123456789 

5. Рівень методичних знань та вмінь. 123456789 

6. Рівень спеціальних знань. 123456789 

ІІІ. Морально-вольовий компонент (9-81 бал) 

1. Позитивне ставлення до процесу навчання. 123456789 

2. Критичність. 123456789 
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3. Самостійність. 123456789 

4. Цілеспрямованість. 123456789 

5. Воля. 123456789 

6. Працездатність. 123456789 

7. Вміння доводити розпочату справу до кінця. 123456789 

8. Сміливість. 123456789 

9. Самокритичність. 123456789 

IV. Гностичний компонент (17-153) 

1. Вміння ставити і вирішувати пізнавальні завдання. 123456789 

2. Гнучкість і оперативність мислення. 123456789 

3. Спостережливість 123456789 

4. Здатність до аналізу педагогічної діяльності. 123456789 

5. Здатність до синтезу та узагальнення. 123456789 

6. Креативність і її прояви в педдіяльності. 123456789 

7. Пам’ять та її оперативність. 123456789 

8. Задоволення від пізнання. 123456789 

9. Вміння слухати. 123456789 

10. Володіння різними типами читання. 123456789 

11. Вміння виділяти і засвоювати певний зміст. 123456789 

12. Вміння доводити , обґрунтовувати судження. 123456789 

13. Вміння систематизувати, класифікувати. 123456789 

14. Вміння бачити суперечності і проблеми. 123456789 

15. Вміння переносити знання і вміння в нові ситуації. 123456789 

16. Здатність відмовлятися від застарілих ідей. 123456789 

17. Незалежність суджень. 123456789 

V. Організаційний компонент (7-63 бали) 

1. Вміння планувати час. 123456789 

2. Вміння планувати свою роботу. 123456789 

3. Вміння перебудовувати систему діяльності. 123456789 

4. Вміння працювати в бібліотеках. 123456789 

5. Вміння орієнтуватися в класифікації першоджерел. 123456789 

6. Вміння користуватися оргтехнікою і банком комп’ютерної 

інформації. 

123456789 

7. Вміння володіти різними прийомами фіксації прочитаного. 123456789 

VI. Здатність до самоуправління в педагогічній діяльності (5-45 балів) 

1. Самооцінка самостійності власної діяльності. 123456789 

2. Здатність до самоаналізу та рефлексії. 123456789 

3. Здатність до самоорганізації і мобілізації. 123456789 

4. Самоконтроль. 123456789 

5. Любов до праці і старанність. 123456789 

VII. Комунікативні здібності (5-45 балів) 

1. Здатність акумулювати і використовувати досвід самоосвітньої 

діяльності колег. 

123456789 

2. Здатність до співпраці і взаємодопомоги в професійній педагогічній 

самоосвіті. 

123456789 

3. Здатність організувати самоосвітню діяльність інших. 123456789 

4. Здатність відстоювати свою точку зору і переконувати інших в 

процесі дискусії. 

123456789 
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5. Здатність уникати конфліктів у процесі спільної діяльності. 123456789 

Тест „Ваш творчий потенціал“. 

Щоб довідатись про свій творчий потенціал, уважно прочитайте запитання і виберіть одну 

відповідь з трьох запропонованих.  

1. Чи вважаєте Ви, що оточуючий Вас світ може бути покращений? 

а) так; 

б) ні, він і так достатньо хороший; 

в) так, але лише де в чому. 

2. Чи думаєте Ви, що можете самі приймати участь в значних змінах оточуючого світу? 

а) так, у більшості випадків; 

б) ні; 

в) так, в окремих випадках. 

3. Чи вважаєте Ви, що деякі з Ваших ідей принесли б значний прогрес у тій сфері 

діяльності, в якій Ви працюєте? 

а) так; 

б) так, за сприятливих обставин; 

в) лише в деякій мірі. 

4. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому будете відігравати настільки важливу роль, що 

зможете щось принципово змінити? 

а) так, напевне; 

б) це малоймовірно; 

в) можливо. 

5. Коли Ви вирішили щось зробити, то чи переконані, що реалізуєте задумане? 

а) так; 

б) часто думаю, що не зумію; 

в) так, часто. 

6. Чи відчуваєте Ви бажання зайнятись справою, яку абсолютно не знаєте? 

а) так, невідоме притягує мене; 

б) невідоме мене не цікавить; 

в) все залежатиме від характеру цієї справи. 

7. Вам доводиться займатися невідомою справою. Чи відчуваєте Ви бажання досягнути в 

ній досконалості. 

а)  так; 

б) обмежитесь тим, чого встигли досягти; 

в) так, але тільки, якщо це Вам подобається. 

8. Якщо справа, яку Ви не знаєте, Вам подобається, чи хотіли б Ви дізнатися про неї все? 

а) так; 

б) ні, Ви хочете навчитися лише головному; 

в) ні, Ви хочете лише задовольнити свою цікавість. 

9. Коли Ви потерпіли невдачу, то: 

а) деякий час опираєтесь, наперекір здоровому глузду; 

б) махнете рукою, оскільки розумієте, що справа нереальна; 

в) продовжуєте робити свою справу, навіть коли очевидно, що перешкоди нездоланні. 

10.  На Вашу думку,  професію слід  обирати виходячи з: 

а) своїх можливостей, подальших перспектив для себе; 

б) стабільності, значимості, потреби в професії; 

в) переваг, які вона забезпечує. 

11. Подорожуючи, чи могли б Ви легко зорієнтуватись на маршруті, який вже пройшли? 

а) так; 

б) ні, оскільки Вас лякатиме можливість збитися з шляху; 

в) так, але лише там, де місцевість Вам сподобалась. 

12. Відразу ж після будь-якої бесіди Ви можете згадати її зміст: 
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а) так, без труднощів; 

б) все згадати не можете; 

в) запам’ятаєте лише те, що Вас цікавить. 

13. Коли Ви чуєте слово на незнайомій вам мові, то зможете повторити його по складах, 

без помилки, навіть не розуміючи його значення: 

а) так, без труднощів; 

б) так, якщо це слово легко запам’ятати; 

в) повторите, але не зовсім правильно. 

14. У вільний час Ви надаєте перевагу: 

а) залишитися наодинці, подумати; 

б) бути в компанії; 

в) Вам без різниці, будете Ви один чи в компанії. 

15. Ви займаєтесь якоюсь справою. Вирішуєте припинити це заняття лише тоді, коли: 

а) справа завершена і здається Вам виконаною на відмінно; 

б) Ви більш чи менш задоволені; 

в) Вам ще не все вдалося зробити. 

16. Коли Ви наодинці: 

а) любите мріяти про якісь, навіть абстрактні речі; 

б) за будь-яку ціну пробуєте знайти для себе конкретну справу; 

в) інколи любите помріяти, але про речі, які пов’язані з Вашою роботою. 

17. Коли яка-небудь ідея захоплює Вас, то Ви будете думати про неї: 

а) незалежно від того, де і з ким Ви перебуваєте; 

б) Ви можете робити це лише на самоті; 

в) лише там, де не буде занадто шумно. 

18. Коли Ви відстоюєте яку-небудь ідею: 

а) можете відмовитись від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи опонентів; 

б) залишитесь при своїй думці, які б аргументи не вислухали; 

в) зміните свою думку, якщо опір виявиться занадто сильний. 

Підрахуйте бали, які Ви набрали, наступним чином: 

за „а“ - 3 бали; за „б“ - 1 бал; за „в“ - 2 бали. 

Питання 1,6,7,8 визначають межі Вашої допитливості; питання 2,3,4,5 -  віру в себе; 

питання 9 і 15 - постійність; питання 10 - амбіційність; питання 11 - зорову пам’ять; питання 

12 і 13 - слухову пам’ять; питання 14 - Ваше прагнення бути незалежним; питання 16 і 17 - 

здатність абстрагуватися; питання 18 - здатність зосереджуватися.  

Дані здібності складатимуть основні якості творчого потенціалу. Загальна сума набраних 

балів демонструватиме рівень Вашого творчого потенціалу. 

45 і більше балів.  В Вас закладено значний творчий потенціал, який надає Вам великий 

вибір творчих можливостей. Якщо Ви зможете в конкретних справах реалізувати  Ваші 

здібності, то Вам під силу різноманітні форми  творчості. 

Від 24 до 44 балів. Ви володієте цілком нормальним творчим потенціалом., тими якостями, 

які дозволяють Вам творити, але у вас є й проблеми, які гальмують процес творчості. У будь-

якому разі, Ваш потенціал дозволить Вам творчо проявити себе, якщо Ви, звичайно, цього 

забажаєте. 

23 і менше балів.  Ваш творчий потенціал, нажаль, невеликий. Але, може бути, Ви просто 

недооцінюєте себе, свої здібності? Відсутність віри в свої сили може привести  Вас до думки, 

що Ви  взагалі не здатні до творчості. Позбудьтеся цього і таким чином розв’яжете проблему. 

Самотест „ Шляхи розвитку“ 

1. У мене часто з’являється бажання більше знати про себе. 

2. Я вважаю, що я не маю потреби у чомусь змінюватися. 

3. Я впевнений у своїх силах. 

4. Я вірю: те, що мною заплановано - здійсниться. 

5. У мене немає бажання знати свої плюси та мінуси. 
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6. У моїх планах найчастіше сподіваюся на удачу, ніж на себе. 

7. Я хочу краще та ефективніше працювати. 

8. Я вмію примусити себе  змінитися, коли це потрібно. 

9. Мої невдачі частіше пов’язані з невмінням це робити. 

10. Я цікавлюся думкою інших про мої якості та можливості.  

11. Мені важко самостійно домогтися того, що задумано, і виховати себе. 

12. У будь-якій справі я  не боюся невдач та помилок. 

13. Мої якості та вміння відповідають вимогам моєї професії. 

14. Обставини сильніші за мене, навіть якщо  я дуже бажаю що-небудь змінити. 

Обробка результатів  проводиться за таким  ключем: 

1+,2-,3+, 4+, 5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-. 

Аналіз результатів : для визначення величини готовності „ хочу знати себе“ слід 

підрахувати кількість збігів тільки за  твердженнями з номерами: 1,2,5,7,9,10,13.  Максимальне 

значення „готовності знати себе“ (ГЗС) може дорівнювати 7 балів.  Так само  для готовності 

„можу самовдосконалюватися“ (МС) підраховується кількість збігів за твердженнями за 

номерами 3,4,6,8,11,12,14. Максимальне значення дорівнює 7 балів (по одному балу за збіг). 

Одержані значення ГЗС та МС переносимо  на координатну площину, де ставимо точку 

перетину значень. 

 
Площина А. „Можу, але не хочу“ - Ви маєте великі можливості до саморозвитку, вони 

більші за ваші бажання. 

Площина Б.  „ Хочу знати себе і можу самовдосконалюватися“. 

Площина В.  „ Не хочу ні знати, ні мінятися“. 

Площина Г.  „ Хочу знати, але не можу себе змінити“. 

 ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКА ОСОБИСТИХ ЗДІБНОСТЕЙ І ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ  

ВЧИТЕЛЯ. 

Особистість кожної людини  є складним психофізіологічним і соціальним утворенням. Чим 

складніша  професійна діяльність, якою займається людина, тим складнішою буде її 

особистість. Тому розглядати особистість педагога необхідно з різних сторін, у всій 

різноманітності проявів, станів і особливостей. Це вимагає значних затрат часу і пов’язано як із 

спостереженням за професійною діяльністю вчителя, його спілкуванням з колегами та учнями, 

так і з  вивченням, дослідженням та аналізом окремих аспектів його праці. 
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Як зазначалось раніше, в основі оцінювання педагогічних дій вчителя та його особистості 

лежить порівняння - стосовно попереднього стану й ідеального. 

Модель професійно важливих якостей ідеального педагога включає в себе: 

- фізичне здоров’я і висока працездатність; 

- врівноваженість психічних процесів; 

- спокійний характер та стійка (розвинена) воля; 

- ініціативність; 

- організаційні здібності й навички; 

- високий рівень загальної освіти і належна фахова підготовка; 

- прагнення до самовдосконалення, постійного поповнення своїх знань; 

- знання споріднених наук про людину; 

- знання методики викладання свого предмета; 

- розуміння учнів; 

- вміння спілкуватися з дітьми і дорослими; 

- володіння сучасними технологіями навчання і виховання; 

- дисциплінованість та відповідальність; 

- суспільна активність та низка інших якостей. 

На думку фахівців (8) ідеальний педагог повинен: 

а) як спеціаліст: 

- знати педагогічну теорію; 

- володіти педагогічною майстерністю; 

- знати психологію; 

- володіти технологіями навчання і виховання; 

- володіти методами, формами, засобами навчання і виховання; 

- вміти раціонально організовувати пізнавальну діяльність учнів; 

- любити дітей; 

- вірити в людину; 

б) як працівник: 

- вміти поставити мету і домогтися її виконання; 

- вміти розподіляти свій час; 

- систематично і планомірно підвищувати власну кваліфікацію; 

- бути націленим на піднесення продуктивності і результативності педагогічної праці; 

- бути здатним до творчості; 

- бути ерудованим та обізнаним; 

- володіти бажанням працювати; 

- бути відданим своїй справі; 

- бути схильним до колективної праці; 

в) як людина: 

- володіти високими моральними якостями; 

- брати активну участь у громадському житті; 

- мати активну життєву позицію; 

- подавати особистий приклад усім і в усьому; 

- з повагою ставитися до учнів, їх батьків та колег; 

- бути національно свідомим та патріотом своєї батьківщини; 

- вести активний спосіб життя; 

- бути гуманістом; 

- бути високо  духовним. 

Запропоновані в даному розділі тести дозволяють оцінити рівень розвитку окремих з 

наведеного вище списку особистих якостей педагога. 

Слід пам’ятати, що діагностика лише констатує наявність чи відсутність тих чи інших 

якостей, а керівник школи, користуючись її результатами, повинен допомогти визначити 

перспективи, шляхи і способи професійного розвитку вчителя. Тільки в тому випадку, коли 

вивчення й оцінка педагога буде носити не лише діагностичний, але й прогностичний характер, 
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можна говорити про той чи інший рівень результативності проведеної в даному напрямі роботи 

і її доцільність. 

Групи якостей особистості вчителя, які оцінюються: 

1) які проявляються по відношенню до людей: комунікабельність, тактовність, ввічливість, 

любов до дітей; 

2) які виявляються в ставленні до праці: цілеспрямованість, відповідальність, любов до 

праці, захопленість. 

3) які виявляються в ставленні до себе: самокритичність, почуття власної гідності; 

4) інтелектуальні якості: творчий характер мислення, логічність мислення, критичність 

мислення, вміння виділяти головне, систематичність і послідовність в мисленні, вміння 

мислити абстрактно; 

5) вольові якості: вміння долати труднощі, наполегливість; 

6) моральні якості: почуття обов’язку, дотримання слова, обов’язковість, 

дисциплінованість, чесність, справедливість, акуратність. 

Якості особистості, що підлягають оцінці в процесі діагностики: 

1) володіння системою знань про взаємозв’язки фізичного, психічного і соціального 

здоров’я людини і суспільства; 

2) знання форм і методів наукового пізнання еволюції, володіння різними способами 

пізнання і освоєння навколишнього світу, розуміння ролі науки в розвитку суспільства; 

3) володіння професійною мовою предметної сфери знань, уміння коректно висловлювати і 

аргументовано обґрунтовувати положення предметної галузі знань; 

4) знання концептуальних основ і принципів екологічної освіти, уміння реалізувати їх в 

професійній діяльності; 

5) володіння сучасними методиками пошуку, обробки і використання інформації, уміння 

інтерпретувати інформацію для адресата; 

6) здатність в умовах розвитку науки і постійних змін соціального середовища, до 

перегляду власних позицій, вибору нових форм і методів роботи,  

7) володіння організаційно-діяльними уміннями, необхідними для самоаналізу, розвитку 

своїх творчих здібностей і підвищення кваліфікації; 

8) вміння будувати взаємовідносини з колегами, знаходити, приймати і реалізувати 

управлінські рішення в своїй професійній діяльності; 

9) володіння культурою жестів, мови, спілкування; 

10) психологічна і методична підготовленість до роботи в міждисциплінарній галузі знань; 

11) усвідомленість здоров’я як цінності, володіння знаннями і уміннями по охороні 

здоров’я і безпеки життєдіяльності; 

12) усвідомлення особистої і соціальної значимості власної професії; 

13)володіння системою знань про закономірності і принципи освітнього процесу і вміння 

використовувати їх в професійній діяльності. 

Шкала оцінки: 

5 - яскраво виражена якість; 

4 - виражена; 

3 - слабо виражена; 

0 - не знаю, важко відповісти (13). 

Програма вивчення особистості та професійних вмінь педагога. 

1. Систематичність роботи педагога щодо підвищення свого науково-методичного рівня. 

Громадсько-політична активність. 

2. Рівень загальної культури. Розширення меж культурного прогнозування. 

3. Удосконалення професійних знань і вмінь.  Участь у науково-методичній роботі. 

4. Моральний авторитет. 

5. Уміння конструювати на основі науково-методичної підготовки оптимальний варіант 

діяльності: а) як учителя; б) як класного керівника. 

6. Уміння об’єктивно оцінювати результати діяльності:  а) як учителя; б) як класного 
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керівника. 

7. Педагогічна спостережливість. Системність психолого-педагогічного вивчення 

особистості учня. 

8. Сформованість творчої діяльності. Володіння педагогічною технікою. 

9. Взаємодія з учнівським самоврядуванням. 

10. Взаємодія з батьками та громадськістю. 

11. Загальна оцінка науково-методичної підготовки. 

12. Рекомендації. 

Методика  діагностики особистих якостей вчителя.  

Під час вивчення ділових та особистих якостей вчителів можна використати спеціальну 

діагностичну методику (див. табл.) , в основі якої  лежить бальна система  оцінювання 

(вимірювання) вказаних у ній параметрів. 

0 балів: ставиться у разі, якщо вказаний параметр не проявляється чи проявляється інколи, 

слабко виражений; 

1 бал: рідко і недостатньо виражений; 

2 бали: часто і достатньо виражений; 

3 бали: якщо вказаний параметр проявляється завжди та яскраво виражений. 

Оцінювання може проводитися за всіма параметрами чи окремими групами параметрів 

шляхом самооцінювання й рейтингового оцінювання, тобто оцінювання компетентними 

суддями. 

Знання вчителів - умова ефективності розстановки педагогічних кадрів у школі та змісту 

роботи з ними. 

Розглянемо організаційно-педагогічну діяльність керівників школи зі створення системи 

роботи з педагогічними кадрами, оцінюючи, наприклад, форми її організації. 

За усталеної вже практики роботи з учителями й вихователями традиційними в школі стали 

такі форми організації, як методичні об’єднання, семінари, педагогічні читання, конференції, 

консультації та ін. У їх проведенні нагромаджено різноманітний досвід, але інтерес до них усе 

більше падає. На запитання: „ У чому  причина ?“ - однозначно відповісти важко. Та все-таки 

загальні причини назвати можна. 

По-перше, захопленість різноманітністю форм організації роботи з педагогічними кадрами 

призвела до їх випадкового механічного набору, до послаблення зв’язку між ними, що 

порушило цілісність усієї роботи та знизило її якість. 

По-друге, у зазначеному переліку форм організації  методичної роботи з педагогічними 

кадрами немає тієї, яка забезпечувала б системоутворюючий зв’язок та цілісність, - немає 

керівництва процесом самоосвіти вчителів,  З деякого часу в управлінні роботою з 

педагогічними кадрами вважається неетичним втручання керівників школи в даний процес. Усе 

віддано на відкуп самому  вчителеві. Утім, як показує досвід, самоосвітня робота вчителів  

більше за інших потребує керування. А якщо взяти до уваги, що самоосвіта - 

системоутворюючий елемент, то стане зрозумілим, чому нині знижується ефективність всієї цієї 

роботи. 

Будь-яка система, а отже, і система роботи з педагогічними кадрами повинна орієнтуватися 

на вибрану в колективі педагогів мету, яка визначає форми, методи та зміст діяльності кожного 

вчителя та всього педагогічного колективу з розвитку професійної майстерності. Тобто, 

відмінності між метою і завданнями, індивідуальність кожного вчителя та творчих 

педагогічних спілок у кожній школі мають визначати індивідуальність цілей, форм, методів, 

змісту їхньої методичної роботи, тобто різноманітність компонентів системи роботи з 

педагогічними кадрами. 

Діагностика особистих якостей учителя  

 

Діагностичні 

параметри 

Рівні  

Діагностичні параметри 

Рівні 

О Д К О Д К 

1. Діагностичний блок:    5. Дієвість інтересу, в тому числі    
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спрямованість особи 

педагога 

1.1. мотиви, потреби  

1. Усвідомлення 

громадських Інтересів та 

своїх обов'язків по 

відношенню до них 

2. Орієнтація в діяльності 

на мету та завдання 

школи  

3. Намагання 

забезпечити розвиток 

особи кожного школяра  

4. Бажання 

самоудосконалення, 

удосконалення своєї 

діяльності та умов праці  

1.2. Почуття (емоції) 

1. Спрямованість емоцій 

(почуттів) на об'єкт 

педагогічних 

перетворень  

2. Інтенсивність емоцій  

3. Стійкість емоцій  

4. Глибина почуттів  

5. Наявність вольового 

контролю за своєю 

поведінкою  

6. Адекватність 

емоційного стану вчителя 

педагогічній реакції на 

діяльність учнів  

7. Доброзичливість 

реакції вчителя на 

збудження  

8. Упевненість у своїх 

педагогічних думках та 

діях  

9. Задоволеність 

результатами 

педагогічної праці  

1.3. Зацікавлення 

1. Наявність інтересу, 

пов'язаного з предметом 

педагогічної діяльності  

2. Широчінь 

(різноманітність) 

інтересів, у тому числі 

професійних  

3. Глибина інтересу  

4. Сталість (тривалість 

зберігання) інтересу, в 

тому числі професійного 

професійного  

2. Діагностичний блок: можливості 

особи педагога  

2.1. Відчуття 

1. Орієнтація в діяльності на об'єкт 

педагогічного впливу  

2. Швидкість реакцій на дії та 

вчинки учнів  

3. Чіткість координації 

педагогічних дій  

2.2. Сприйняття 

1. Цілеспрямованість сприйняття  

2. Адекватність сприйняття меті та 

завданням педагогічної діяльності  

3. Спостережливість (виділення 

особливого в предметах та явищах)  

4. Допитливість (зацікавленість 

предметом сприйняття)  

2.3. Пам'ять  

1. Цілеспрямованість уваги  

2. Швидкість та раціональне 

запам'ятовування  

3. Емоційність відношення до того, 

що запам'ятовується й 

відтворюється 4. Точність 

відтворення  

2.4. Мислення  

1. Самостійність мислення (вміння 

висувати нові завдання та 

самостійно знаходити потрібні 

рішення)  

2. Широчінь розуму (всебічність та 

глибина знань)  

3. Глибина розуму (вміння 

проникати у сутність 

найскладніших питань)  

4. Гнучкість розуму ( вміння 

швидко змінювати свої дії під 

впливом обставин, звільнятися від 

закріплених у минулому досвіді, 

прийомів та способів розв'язання 

педагогічних завдань) 
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5. Реактивність розуму 

(здібність швидко 

розібратися у складній 

ситуації, обміркувати й 

прийняти правильне 

рішення)  

6. Критичність розуму 

(вміння об'єктивно 

оцінити свої та чужі 

думки, ретельно і 

всебічно перевірити всі 

положення й висновки, 

що висуваються)  

2.5. Мова 

1. Цілеспрямованість 

мови  

2. Зв'язність та 

впевненість викладених 

думок  

3. Розгорнутість та 

доступність викладу 

думок  

4. Логічна чіткість та 

закінченість думок  

5. Ясність та чіткість 

форми їх викладу  

6. Виразність мови  

7. Образність мови  

2.6. Воля 

1. Цілеспрямованість 

(підлеглість педагогічної 

діяльності її меті та 

завданням)  

2. Самостійність 

(підлеглість поведінки 

власним поглядам та 

переконанням)  

3. Рішучість (здібність 

своєчасно приймати 

обґрунтовані та сталі 

рішення й без зайвих 

затримок переходити до 

їх виконання)  

4. Наполегливість 

(здібність контролювати 

свої дії) 

5. Дисциплінованість 

(свідоме підкорення своєї 

поведінки 

загальноприйнятим 

правилам) 

   2.7. Здібності  

1. Чутливість до учнів та їхнього 

стану  

2. Цілеспрямованість у 

прогнозуванні власної діяльності та 

діяльності учнів  

3. Орієнтованість у змісті 

педагогічної діяльності, формах і 

методах її організації  

4. Вибірковість засобів 

педагогічного впливу з урахуванням 

мети діяльності, особливостей 

учнів, їхнього стану та рівня 

розвитку, власних можливостей  

5. Зосередженість уваги та 

педагогічна доцільність її 

переключення  

6. Здібність до педагогічного 

перевтілення, артистичності  

7. Захопленість педагогічною 

діяльністю та її результатами  

3. Діагностичний блок: стиль, 

психологічні особливості 

поведінки педагога  

3.1. Характер. Риси характеру;  

1. Ставлення до колективу:  

а) колективізм, активність у справах 

колективу  

б) чесність, справедливість  

в) товариськість, комунікабельність  

2. Ставлення до праці 

(працелюбність) 

   

ДІАГНОСТИКА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ 



Педагогічна діагностика. Методичні рекомендації / Укл. В. Уруський 

 58 

В даній методиці виявляється наявність у вчителя особистісних якостей, які є передумовою 

успішного здійснення навчально-виховного процесу. Методика ґрунтується на тривалому 

вивченні особистості вчителя у вмінні експерта правильно встановити наявність діагностичного 

параметру. Діагностика особистісних якостей вчителя включає в себе наступні діагностичні 

блоки: 

I. Спрямованість особистості педагога:  

1) мотиви, потреби, які вимірюються  за 4 діагностичними параметрами;  

2) почуття, емоції, які вимірюються за 9 діагностичними параметрами; 

3) інтереси, які вимірюються за 5 діагностичними параметрами.  

ІІ. Можливості педагога:  

1) відчуття - вимірюються за  3 діагностичними параметрами;  

2) сприйняття вимірюються за 4 діагностичними параметрами;  

3)  пам’ять - вимірюється за 4 діагностичними параметрами;  

4) мислення - вимірюється за 6 діагностичними параметрами;  

5) мова - вимірюється за 7 діагностичними параметрами; 

6) воля - вимірюється за 5 діагностичними параметрами;  

7) здібності - вимірюються за 7 діагностичними параметрами. 

ІІІ. Стиль, психологічні особливості поведінки педагога:  

1) характер (його риси), які вимірюються за 4 діагностичними параметрами; 

2) ставлення до праці:  

Перевагою методики є те, що вона охоплює практично всі існуючі якості особистості, які 

необхідні для професійної діяльності вчителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностичні 

блоки 

Склад  

діагностични

х блоків  

 

Діагностичні параметри 

Бали 

 

Спрямованість 

особистості 

педагога 

1. Мотиви,  

потреби 

1. Усвідомлення суспільних інтересів і своїх 

обов’язків стосовно до них.  

2. Орієнтація в діяльності на цілі і задачі школи.  

3. Прагнення забезпечити розвиток особистості 

кожної дитини.  

 4. Бажання самоудосконалювати себе, свою 

діяльність і умови праці. 

   

 2. Почуття 

(емоції) 

1. Спрямованість емоцій і почуттів на об’єкт 

педагогічних впливів.  

2. Інтенсивність емоцій.  

3. Стійкість емоцій. 

4. Глибина почуттів.  

5. Наявність валового контролю за своєю 

поведінкою.  

6. Адекватність емоційного стану вчителя, 

педагогічна реакція на діяльність учнів.  

7. Доброзичливість реакції вчителя на 

збудження.  

8. Впевненість в своїх педагогічних діях.  

9. Задоволеність від результатів педагогічної 
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праці.  

 3. Інтереси  1. Наявність інтересу, пов’язаного з предметом 

педагогічної діяльності.  

2. Широта інтересів, у тому числі професійних.  

3. Глибина інтересу.  

4. Стійкість інтересу, в тому числі професійного.  

5. Дієвість інтересу, в тому числі професійного.  

 

 

Можливості 

особистості 

1. Відчуття 1. Орієнтація в діяльності на об’єкт 

педагогічного впливу. 

2. Швидкість реакції на дії і вчинки вчителя. 

3. Чіткість координації педагогічних дій. 

 

 2. Сприйняття 1. Цілеспрямованість сприйняття. 

2. Адекватність сприйняття меті і задачам 

педагогічної діяльності. 

3. Спостережливість. 

4. Допитливість. 

 

 3. Пам’ять  1. Цілеспрямованість уваги. 

2. Швидкість і раціональність запам’ятовування. 

3. Емоційність ставлення до матеріалу, 

запам’ятовується і відтворюється.  

4. Точність відтворення.  

 

  

 4. Мислення  1. Самостійність мислення (вміння ставити нові 

завдання і самостійно знаходити необхідні 

розв'язки).  

2. Широта розуму (різносторонність та широта 

знань). 

3. Глибина розуму (вміння проникати в сутність 

складних питань).  

4. Гнучкість розуму (вміння швидко змінювати 

свої дії під час зміни обставин, свобода 

мислення у закріплених у минулому досвіді 

прийомів і способів розв’язання педагогічних 

задач). 

5. Швидкість розуму (здатність швидко 

розібратися в складній ситуації, швидко 

обдумати і прийняти правильне рішення). 

6. Критичність розуму (вміння об’єктивно 

оцінювати свої і чужі можливості, ретельно і 

різносторонньо перевіряти всі висунуті 

положення і висновки). 

 

 5. Мова 1. Цілеспрямованість мови. 

2. Зв’язність і переконливість викладу. 

3. Розгорнутість і доступність висловлювань 

4. Логічна чіткість і завершеність висловлювань. 

5. Якість і чіткість форми викладу. 

6. Виразність мови. 

7. Образність мови . 

 

 

 6. Воля 1. Цілеспрямованість (підпорядкованість 

педагогічної діяльності меті і завданням). 

2. Самостійність (підпорядкованість поведінки 
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своїм особистим поглядам і переконанням). 

3. Рішучість (здатність своєчасно приймати 

обґрунтовані і стійкі рішення і без коливання 

переходити до їх виконання). 

4. Наполегливість (здатність досягати 

поставленої мети і доводити прийняті рішення 

до  кінця). 

5. Витримка (здатність контролювати свої дії). 

6. Дисциплінованість (свідоме підпорядкування 

своєї поведінки суспільним нормам). 

 7. Здібності 1. Відчуття учнів та їх стану.  

2. Цілеспрямованість у прогнозуванні своєї 

діяльності і діяльності учнів. 

3. Орієнтація у змісті педагогічної діяльності, 

формах та методах її організації. 

4. Вибірковість засобів педагогічного впливу з 

врахуванням мети діяльності, особливостей 

учнів, їх стану та рівня розвитку, власних 

можливостей.  

5. Зосередженість уваги і педагогічна 

доцільність її переключення. 

6. Здатність до педагогічного перевтілення, 

артистичність. 

7. Захопленість педагогічною діяльністю та її 

результатами.  

 

Стиль 

поведінки 

1. Характер 1. Ставлення до колективу: 

а) колективізм, активність у справах колективу; 

б) чесність, справедливість; 

в) комунікативність, комунікабельність. 

2. Ставлення до праці:  

а) працьовитість. 

 

Обробка :  

„0“ балів ставиться тоді, коли показник не проявляється, або слабо виражений. 

„1“ бал ставиться тоді, коли показник проявляється рідко чи недостатньо виражений.  

„2“ бали виставляються тоді, коли показник проявляється часто і достатньо виражений.  

„3“ бали виставляються тоді, коли показник проявляється завжди і яскраво виражений. 

Розрахунок рівня усієї діяльності чи поетапно: 

 

Рівні: оптимальний - до 0,8 балів. 

 ТЕСТ “ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ” 

На кожне із 25 запитань пропонується три варіанти відповідей, з яких слід вибрати один чи 

два, які найбільш для Вас підходять. Відповіді записуйте (№ запитання, Букви “а”, “б” чи “в”) 

на окремому листку паперу. 

1. Загалом до тестів ставлюсь: 

а) з упередженням; 

б) з гострою зацікавленістю; 

в) з ентузіазмом. 

2. З числа товаришів з великою повагою ставлюсь до тих, хто: 

а) знає все на світі і завжди повідомляє найбільш потрібне, цікаве і незвичне; 

б) цікавиться чим-небудь конкретним; 

в) знає далеко не все, але цікавиться багатьма речами і легко змінює чи поєднує 
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захоплення. 

3. Бюрократ - це: 

а) злочинець; 

б) несвідомий працівник; 

в) не здатний і такий, що не знає своєї справи. 

4. Думаю, що в бібліотеці: 

а) завжди можна знайти те, що потрібно; 

б) далеко не завжди можна знайти те, що потрібно; 

в) майже нічого, що потрібно не знайдеш. 

5. Якщо мене з роботи направлять вчитися, тоді: 

а) спробую ухилитися, оскільки робота більш важлива; 

б) поїду лише тому, що так потрібно; 

в) поїду з охотою, хоч можливо пізніше і розчаруюсь. 

6. На мою думку, робота секретаря в керівника: 

а) дуже проста, її може виконувати будь-яка людина з середньою освітою; 

б) не дуже проста і вимагає хоча б незначної підготовки; 

в) достатньо складна і вимагає кваліфікованої підготовки. 

7. Мабуть, інфаркти, інсульти, це: 

а) від сидячого способу життя; 

б) невідворотнє зло спеціаліста розумової праці; 

в) через невміння організовувати свою й чужу роботу. 

8. Професія перекладача з англійської мови: 

а) не дуже потрібна сьогодні; 

б) потрібна сьогодні й завтра; 

в) потрібна сьогодні 

9. Вважають, що кожен спеціаліст повинен читати головним чином:  

а) книжки зі своєї спеціальності; 

б) журнали зі своєї спеціальності; 

в) книжки зі суміжних спеціальностей. 

10. Робота з “папірцями”: 

а) все-таки принизлива в порівнянні з іншими професіями; 

б) не принизлива, але й не в пошані; 

в) якщо не в пошані, то, принаймні, дуже необхідна в наш час. 

11. Інформатика в школі повинна: 

а) допомагати лише в навчанні математики; 

б) навчити програмувати і користуватися комп’ютерами; 

в) перевернути весь навчальний процес. 

12. Відвідуючи один і той же музей: 

а) прагну кожного разу оглянути все; 

б) вибираю, що-небудь цікаве; 

в) йду до чогось конкретного. 

13. Документом виступає:  

а) художній фільм; 

б) не художній, а документальний фільм; 

в) взагалі не фільм, а папір з печаткою. 

14. Низьку ефективність конторської праці пояснюю: 

а) несвідомістю, яка межує з безвідповідальністю; 

б) відсутністю кращої зарплати; 

в) невмінням організувати свою й чужу роботу. 

15. Ручні перфокарти: 

а) знаю, що це таке і користуюсь ними; 

б) інколи звертаюсь до каталогу; 

в) завжди обходжусь без каталогу. 
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16. Коли буваю в бібліотеці: 

а) прагну користуватися каталогом; 

б) інколи звертаюсь до каталогу; 

в) завжди обходжусь без каталогу. 

17. Впевнений, що в архівах зберігаються: 

а) практично всі діючі папери; 

б) більшу їх частину; 

в) меншу частину. 

18. Прагну: 

а) свідомо регулювати потоки інформації, вибираючи лише те, що потрібно;  

б) спрямовувати на себе побільше інформації, щоб нічого не пропустити;   

в) обмежити кількість інформації, використовуючи головне. 

19. Колір в нашому житті: 

а) має велике значення, розкриває характер людини, діагностує хвороби, лікує, 

    впливає на настрій і продуктивність праці, допомагає в спілкуванні і прикрашає; 

б) мабуть, це так, але сказано занадто сильно; 

в) маю сумніви щодо більшості перерахованого. 

20. На тексти, які переповнені штампами, реагую: 

а) з великим обуренням; 

б) негативно; 

в) спокійно. 

21. Поважаю: 

а) в однаковій мірі вченого-теоретика і спеціаліста-практика; 

б) вченого-практика; 

в) спеціаліста-практика. 

22. Реферативні журнали: 

а) читав(-ла) їх; 

б) не читав(-ла) їх, але маю про них уявлення; 

в) скоріше не зможу пояснити, що це таке. 

23. Реклама - це справа: 

а) дуже корисна; 

б) корисна, але далеко не завжди; 

в) для нас, принаймні, зовсім не потрібна. 

24. В своєму місті: 

а) із задоволенням буду водити гостя, демонструвати старовину і розповідати  

     цікаві історії, які знаю; 

б)  якщо і буду щось показувати гостеві, то лише не старовину; 

в) віддаю перевагу не виконувати роль гіда. 

 

 

 

25. Електронно-обчислювальна техніка - це: 

а) лише засіб, велика ефективність якого залежить від поєднання з іншими  

     засобами і методиками; 

б) революція, яка вирішує багато проблем; 

в) нововведення, яке варто впроваджувати, не поспішаючи. 

 

Після того, як Ви відповіли на всі 25 запитань, оцініть відповіді за такими правилами. Від 

1-го до 12-го запитання включно: а=0; б=2; в=4. Якщо вибрали два варіанти відповідей визначте 

середнє арифметичне. Від 13-го до 25-го запитання - навпаки: а=4; б=2; в=0 (якщо вибрано два 

варіанти, визначте середнє арифметичне). Сума всіх відповідей буде характеризувати рівень 

вищої інформаційної культури. 

У відсотках до максимально можливого: 
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- від 81 до 100% - високий рівень; 

- від 41 до 80% - середній рівень; 

- від 0 до 40% - недостатній рівень. 

Тест “Чи вмієте Ви контролювати себе” 

Підкресліть один з двох варіантів відповідей на кожне запитання. 

1. Мені важко бути подібним на інших людей. 

Так. Ні. 

2. Я міг би при потребі зіграти дурня, щоб привернути увагу і розвеселити оточуючих. 

Так. Ні. 

3. З мене вийшов би непоганий актор. 

Так. Ні. 

4. Іншим людям інколи здається, що я переживаю що-небудь значно глибше, ніж це є 

насправді. 

Так. Ні. 

5. В компанії я рідко опиняюсь в центрі уваги. 

Так. Ні. 

6. В різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто веду себе зовсім по-різному. 

Так. Ні. 

7. Я можу відстоювати лише те, в чому щиро переконаний. 

Так. Ні. 

8. Щоб мати успіх у справах і в стосунках з людьми, я прагну бути такою людиною, яким 

мене хочуть побачити. 

Так. Ні. 

9. Я можу бути товариським з людьми, яких я не терплю. 

Так. Ні. 

10. Я завжди такий, яким виглядаю. 

Так. Ні. 

Результати тестування. 

Нарахуйте собі по 1 балу за відповідь “Ні” на 1,5,7 запитання; за відповідь “Так” - на всі 

інші. Підрахуйте суму балів. Якщо Ви відповіли щиро, то про Вас можна сказати наступне: 

0-3 бали - Ви володієте низьким комунікативним контролем. Ваша поведінка стійка, Ви не 

вважаєте за потрібне її змінювати в залежності від ситуації. Ви здатні до щирого саморозкриття 

в спілкуванні. Окремі люди вважають Вас “незручним у спілкуванні” через Вашу надмірну 

прямолінійність. 

4-6 балів - у Вас середній комунікативний контроль. Ви щирий, але стриманий у своїх 

емоційних проявах. Вам слід більше рахуватися у своїй поведінці з оточуючими. 

7-10 балів - у Вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите в будь-яку роль, 

гнучко реагуєте на зміну ситуації і навіть в стані передбачити враження, яке складете на 

оточуючих. 

Тест “Направленість Вашого розуму” 

Дайте відповідь “так” або “ні” на кожне з наведених нижче тверджень: 

ГЕНЕРАТОР ІДЕЙ  

1. Кожна нова справа пов’язана з великою кількістю цікавих ідей, які виникають в мене. 

2. У своєму оточенні нові ідеї частіше за всіх пропоную я. 

3. Мої ідеї не завжди зрозумілі оточуючим. 

4. Ряд моїх ідей сприймаються оточуючими лише після багаторазового їх висунення. 

5. Іноді я буваю так захоплений ідеєю, що, мабуть, складаю на оточуючих дивне враження. 

6. Я хороший критик власних ідей. 

7. Я не відчуваю труднощів і незадоволення, коли вимушений переключити свої думки на 

інший предмет. 

8. Вважаю, що ідея хороша лише в тому випадку, коли з самого початку очевидна 

можливість її використання. 

9. Я проти “божевільних” ідей на роботі. 
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10. Я не люблю фантазувати. 

КРИТИК 

1. Мені відразу кидаються в очі слабкі місця роботи. 

2. В колективі багато людей визнають мої здібності критично оцінити роботу. 

3. Часто переконуюсь в тому, що нові ідеї, які в мене виникають, при перевірці 

виявляються далеко не новими. 

4. В моєму оточенні я дуже не багатьох високо оцінюю. 

5. Слід висувати лише принципово нові ідеї. 

6. Можу не помітити недоліки в роботі, якщо мене захоплює яка-небудь нова ідея. 

7. Не люблю і не вмію давати критичні оцінки іншим роботам. 

8. Часті дискусії лише перешкоджають встановленню істини. 

9. Критичному аналізу виконаних робіт надаю перевагу власний пошук. 

10. Займатися доопрацюванням “сирих” ідей не приносить мені жодного задоволення. 

ЕРУДИТ 

1. Дуже люблю працювати з літературою. 

2. Краще шукати матеріал для вирішення якої-небудь задачі в літературі, ніж вирішувати 

проблему самому. 

3. Дуже люблю нові ідеї і терміни. 

4. Не визнаю права за ким-небудь називатися професіоналом своєї справи і при цьому не 

знати літератури з свого предмета. 

5. Завжди можу дати пораду, де відшукати потрібну інформацію з того чи іншого питання. 

6. Свідомо відгороджую себе від “надмірної” інформації. 

7. Читаю достатньо багато літератури, яка не має безпосереднього відношення до проблем, 

якими займаюсь. 

8. Не люблю робити літературні огляди. 

9. Уникаю дискусій в своєму оточенні.  

10. Не частіше, ніж інші, інформую своїх колег по роботі. 

Ключ: в трьох варіантах тестів перші п’ять тверджень повинні мати “так”, п’ять інших 

“ні”. 

Підрахуйте бали з кожного тесту окремо. Кожне співпадання з ключем рахується за 1 бал. 

Направленість розуму особистості визначається найбільшою кількістю балів з одного з  тестів. 

Якщо у всіх трьох випадках отримаєте однакову кількість балів (по 5-6), то у Вас всього 

потрохи. Якщо з усіх трьох тестів отримаєте не більше 3 балів, це означатиме, що прийшла 

пора зайнятися самовихованням і самоосвітою. 

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ НАПРАВЛЕНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Опитувальник Т. Лірі, Р. Лафорга, Р. Сазека включає в себе набір відносно стійких 

властивостей особистості, її соціальної поведінки в процесі взаємодії з іншими людьми. 

Використання опитувальника дозволяє вивчити направленість очікувань у міжособистісних 

стосунках. Методика буде корисною й для вивчення співвідношення самооцінки людини з 

уявленнями про неї інших членів групи. 

1. Я людина, здатна до співпраці, взаємодопомоги. 

2. Я впевнений в собі. 

3. Я користуюсь повагою в інших. 

4. Я не терплю, щоб мною командували. 

5. Я людина відверта. 

6. Я схильний постійно скаржитись. 

7. Я часто прошу допомоги в інших. 

8. Я людина, яка шукає схвалення. 

9. Я довірлива людина і прагну втішати інших. 

10. Я люблю відповідальність. 

11. Я справляю враження значущості. 
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12. Я володію почуттям гідності. 

13. Я людина, що всіх підтримує. 

14. Я вдячна людина. 

15. Я зла, жорстока людина. 

16. Я людина, яка любить хвалитися. 

17. Я корислива людина. 

18. Я здатний визнати свою неправоту. 

19. Я людина деспотична. 

20. Я вмію стояти на своєму. 

21. Я великодушний і терпеливий до недоліків.  

22. Я люблю командувати. 

23. Я прагну виступати в ролі покровителя. 

24. Я здатний викликати захоплення. 

25. Я дозволяю іншим приймати рішення. 

26. Я прощаю все. 

27. Я людина лагідна. 

28. Я можу виявити байдужість. 

29. Я людина некорислива. 

30. Я люблю давати поради. 

31. Я людина залежна, несамостійна. 

32. Я самовпевнений і наполегливий. 

33. Я очікую захоплення собою від кожного. 

34. Я часто сумую. 

35. Я людина комунікабельна. 

36. Про мене важко скласти враження. 

37. Я людина відкрита і прямолінійна. 

38. Я людина озлоблена. 

39. Я люблю підкорятися. 

40. Я люблю розпоряджатися іншими. 

41. Я здатний бути критичним до себе.  

42. Я людина щедра. 

43. Я завжди люб’язний в спілкуванні. 

44. Я людина поступлива.  

45. Я людина сором’язлива. 

46. Я люблю турбуватися про інших. 

47. Я думаю лише про себе. 

48. Я людина покладиста. 

49. Я відгукуюсь на заклик про допомогу. 

50. Я вмію розпоряджатися, наказувати. 

51. Я часто розчаровуюсь.  

52. Мене неможливо вмовити, але я неупереджена людина. 

53. Я часто гніваюсь.  

54. Я людина критична до інших. 

55. Я суджу про людей за їхнім статусом і матеріальним становищем, а не за  

особистісними якостями. 

56. Я здатний виявити недовіру. 

57. Я дуже поважаю авторитети. 

58. Я завжди товариський. 

59. Я людина ревнива. 

60. Я люблю поплакатися. 

61. Я людина сором’язлива. 

62. Я людина вразлива, делікатна. 

63. Я часто недружелюбний. 
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64. Я людина, що любить володарювати. 

65. Я людина безініціативна. 

66. Я здатний бути суворим. 

67. Я людина делікатна. 

68. Я всім симпатизую. 

69. Я людина діловита, практична. 

70. Я переповнений надмірним співчуттям. 

71. Я уважна і лагідна людина. 

72. Я хитра і обачна людина. 

73. Я ціную думку оточуючих. 

74. Я гордовита і самовдоволена людина. 

75. Я надто  довірливий. 

76. Я готовий довіритися будь-кому. 

77. Я легко знічуюсь. 

78. Я людина незалежна. 

79. Я егоїстична людина. 

80. Я ніжна, м’яка людина. 

81. Я легко піддаюся впливові інших. 

82. Я поважна людина. 

83. Я справляю враження на інших. 

84. Я добросердечна людина. 

85. Я з охотою приймаю поради. 

86. Я володію талантом керівника. 

87. Я легко попадаю в невиграшні ситуації. 

88. Я довго пам’ятаю образи. 

89. Я легко підпадаю під вплив друзів. 

90. Я проникнутий духом суперечливості. 

91. Я марную людей надмірною добротою. 

92. Я надто поблажливий до оточуючих. 

93. Я людина гоноровита. 

94. Я прагну приваблювати до себе кожного. 

95. Я схильний захоплюватися іншими. 

96. Я з охотою підкоряюся. 

97. Я зі всіма погоджуюсь. 

98. Я турбуюся про інших на шкоду собі. 

99. Я дратівлива людина. 

100. Я людина сором`язлива. 

101. Я характеризуюсь надмірною готовністю підкорятися. 

102. Я товариська, доброзичлива людина. 

103. Я добра людина і створюю відчуття впевненості. 

104. Я холодна, черства людина. 

105. Я людина, яка прагне до успіху. 

106. Я нестерпний до помилок інших. 

107. Я прихильний до всіх без винятку. 

108. Я суворий, але справедливий. 

109. Я люблю всіх. 

110. Я люблю, щоб мною опікувались. 

111. Я майже нікому і ніколи не заперечую. 

112. Я м'якотіла людина. 

113. Я вперта людина. 

114. Я стійка, де це потрібно, людина. 

115. Інші думають про мене доброзичливо. 

116. Я можу бути щирим. 
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117. Я скромна людина. 

118. Я здатний сам потурбуватися про себе. 

119. Я скептичний. 

120. Я уїдлива, глузлива людина. 

121. Я людина нав’язлива. 

122. Я злопам’ятна людина. 

123. Я люблю змагатися. 

124. Я прагну вживатися з іншими. 

125. Я невпевнена в собі людина. 

126. Я прагну втішити кожного. 

127. Я сам собі дошкуляю. 

128. Я неспівчутлива, байдужа людина. 

Методику можна використовувати як під час індивідуальної, так і при груповій співбесіді, 

або в якості засобу самооцінки суб’єкта і оцінки його іншими. 

В даній методиці 128 якостей домінують в 8 основних секторах - октантах, на основі 

“кругової структури особистісних якостей“, в яких ближні по колу властивості володіють 

максимальною подібністю, а розміщені по кінцях діаметра - мінімальною. Октанти розміщені 

за годинниковою стрілкою і орієнтовані відносно двох головних осей: домінування (I), 

підпорядкування (V), агресивність (III), товариськість (VII). 

Октанти характеризують наступні психологічні тенденції: 

I - тенденція до лідерства - владність - деспотичність; 

II - впевненість в собі - самовпевненість - самозакоханість; 

III - вимогливість - непримиримість - жорстокість; 

IV - скептицизм - впертість - негативізм; 

V - поступливість - лагідність - пасивна підпорядкованість; 

VI - довірливість - послушність - залежність; 

VII - добросердечність - несамостійність - надмірний конформізм; 

VIII - чуйність - безкорисливість - жертовність. 

На першому етапі обробки даних здійснюється підрахунок балів з кожного октанта за 

допомогою ключа до опитувальника. 

На другому етапі отримані результати переносяться на дискограму, при цьому відстань від 

центра відповідає числу балів з кожного октанта: мінімальне значення - 0, максимальне - 16. 

Кінці таких векторів з’єднуються і утворюють профіль, який відображає певне уявлення 

піддослідного - про себе самого, про людину, про “я“ - в ідеалі, “Він в ідеалі“ і т. п. Для 

кожного уявлення будується окрема дискограма, на якій уявлення характеризується за виявом 

ознак кожного октанта. Підрахунок балів з кожного октанта здійснюється за допомогою ключа 

до опитувальника шляхом додавання відповідей “так“. Після нанесення результатів на 

дискограму окреслений простір заштриховується пропорційно до балів, отриманих з кожного 

октанта. Таким чином, ми отримуємо індивідуальний профіль щодо того чи іншого уявлення 

особистості. 

Важливо зазначити, що внутрішнє коло з пороговим значенням 8 балів характеризує 

адаптивну поведінку особистості. Зовнішнє коло, яке включає простори за межами цього 

порогового значення, характеризує екстремальну, неадаптивну поведінку особистості, 

відповідно екстремальний прояв того чи іншого октанта. Кожний октант характеризує певний 

тип інтерперсональної поведінки особистості: адаптивний варіант даного типу і дезадаптивний 

варіант цього ж типу. Наведемо їх короткий опис: 

1. Владний-лідируючий. Адаптивний тип: : хороший керівник, порадник, наставник, 

організатор. Дезадаптивний тип : нестерпність до критики, переоцінка власних можливостей, 

догматизм, деспотичність. 

2. Незалежний-домінуючий. Адаптивний тип : впевнений, незалежний, конкуруючий. 

Дезадаптивний тип : самовдоволеність, почуття переваги над оточуючими, відокремлена 

позиція в групі. 

3. Прямолінійний-агресивний. Адаптивний тип : щирість, безпосередність, 
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наполегливість у досягненні мети. Дезадаптивний тип : надмірна впертість, нетовариськість, 

гарячковість. 

4. Недовірливий-скептичний. Адаптивний тип : реалістична основа суджень, скепсис і 

неконформність. Дезадаптивний тип : недовіра, схильність до критики, незадоволеність 

оточуючими, підозрілість. 

5. Покірливий-встидливий. Адаптивний тип : скромний, встидливий, тенденція залюбки 

виконувати чужі обов’язки. Дезадаптивний тип : повна покірність, підвищене почуття вини, 

самопокарання. 

6. Залежний-послушний. Адаптивний тип : потреба в допомозі і довірі зі сторони 

оточуючих. Дезадаптивний тип :надконформність, повна залежність від думки оточуючих. 

7. Співпрацюючий-конвекціальний. Адаптивний тип : прагнення до співпраці в групі, 

товариськість. Дезадаптивний тип : компромісна поведінка, невитриманість в проявах своєї 

товариськості. 

8. Відповідальний-великодушний. Адаптивний тип : яскраво виявлена готовність 

допомагати і співчувати оточуючим. Дезадаптивний тип : м'якість, надмірна обов’язковість, 

гіперсоціальні установки.  

На  третьому етапі визначається сума показників з двох основних факторів: 

“Домінування“ і “Товариськість“ за формулами:  

 “Домінування“ = I-V+0,7(VIII+II-IV-VI), 

“Товариськість“ =VII-III+0,7(VIII-II+IV+VI),  

де римські цифри позначають номер октанта, а арифметичні дії проводять з балами, 

отриманими з кожного октанта. Якісний аналіз проводиться шляхом порівняння дискограм, які 

демонструють спрямованість і рівень відмінностей між якими-небудь уявленнями. Кількісний 

аналіз проводиться шляхом співставлення числових показників з “Домінування“ і 

“Товариськості“. 

Обробка результатів. Ключ до опитувальника. 
Номер  

 
Номер якості. 

I 3,10,11,19,20,22,24,30,33,40,50,64,84,86,105,113 

II 2,12,16,28,32,47,56,69,72,74,78,79,93,104,118,123 

III 5,15,17,37,52,53,54,63,66,99,106,108,115,116,120,128 

IV 4,6,34,38,51,57,59,60,62,88,89,90,114,119,122 

V 18,27,41,44,45,48,61,65,77,96,100,112,117,125,127 

VI 7,8,9,14,25,31,39,58,75,82,85,87,110,111,121 

VII 1,36,43,55,68,71,73,76,81,84,94,97,102,107,109,124 

VIII 13,21,26,29,42,46,49,67,70,80,91,92,103,126 

 МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ОСНОВНИХ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ (ЗА К. 

ЛЕНГАРДОМ) 

Лист для опитування 

1. Ваш настрій буває головним чином хороший, нічим не затьмарений? 

2. Чи схильні Ви гніватися, засмучуватися? 

3. Чи легко у Вас можна викликати сльози? 

4. Чи виникає у Вас після закінчення якої-небудь роботи сумнів щодо якості її виконання і 

прагнення перевірити, чи правильно все було зроблено? 

5. Чи були Ви в дитинстві такі ж сміливі, як Ваші ровесники? 

6. Чи бувають у Вас коливання настрою: від дуже веселого до дуже сумного? 

7. Перебуваючи в товаристві, чи любите Ви бути в центрі уваги? 

8. Чи бувають дні, коли Ви без будь-якої причини потрапляєте в незадоволено-дратівливий 

настрій? 

9. Чи серйозна Ви людина? 

10. Чи здатні Ви захоплюватися? 
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11. Чи Ви підприємливі? 

12. Чи швидко Ви забуваєте про нанесену кому-небудь образу? 

13. Ви м'якосердечна людина? 

14. Коли Ви вкидаєте листа у поштову скриньку, чи перевіряєте Ви, що лист впав, а не застряг 

у щілині? 

15. Чи прагнете Ви на роботі бути одним з кращих?  

16. Чи боялись Ви у дитинстві собак? 

17. Чи вважають Вас люди дещо педантичним? 

18. Чи залежить Ваш настрій від зовнішніх причин? 

19. Чи люблять Вас Ваші знайомі? 

20. Чи схильні Ви інколи до внутрішнього неспокою? 

21. Чи Ваш настрій дещо пригнічений? 

22. Чи доводилось Вам плакати, переживати важке внутрішнє потрясіння? 

23. Чи важко Вам довгий час перебувати на одному місці?  

24. Чи відстоюєте Ви енергійно свої інтереси, коли стосовно до Вас проявили 

несправедливість? 

25. Чи можете Ви різати птицю? 

26. Чи нервує Вас. якщо скатертина на столі застелена нерівно, чи прагнете Ви відразу ж 

виправити це? 

27. Чи боялись Ви в дитинстві залишитись один вдома? 

28. Чи бувають у Вас безпідставні коливання настрою? 

29. Чи є Ви за своїми якостями чи навчанням одним з кращих? 

30. Чи легко Ви впадаєте в гнів? 

31. Чи здатні Ви бути грайливо-веселим? 

32. Чи бувають у Вас стани, коли Ви переповнені щастям? 

33. Чи можете Ви безпосередньо висловити кому-небудь свою думку про нього? 

34. Чи можете Ви розважати товариство, бути душею компанії? 

35. Чи лякає Вас вигляд крові? 

36. Чи охоче Ви беретесь за справу, яка вимагає від Вас великої особистої відповідальності? 

37. Чи заступаєтесь Ви за людей, стосовно яких допущена несправедливість? 

38. Чи турбуєтесь Ви тоді, коли Вам потрібно зійти в темний підвал, зайти в пусту, темну 

кімнату? 

39. Чи надаєте Ви більшу перевагу роботі, яка вимагає повільного темпу і посидючості, ніж 

роботі швидкій і з нескладними результатами? 

40. Чи комунікабельна Ви людина? 

41. Чи охоче Ви в школі  декламували вірші? 

42. Чи видається Вам життя важким? 

43. Чи втікали Ви в дитинстві з дому? 

44. Чи доводилось Вам так засмучуватись через який-небудь конфлікт, сварку, що після цього 

Ви почували себе не в стані піти на роботу, навчання? 

45. Чи можете Ви сказати, що навіть під час невдач Ви не втрачаєте почуття гумору? 

46. Чи прагнете Ви помиритись з тим, кого образили? 

47. Чи зробите Ви першим кроки до примирення? 

48. Йдучи з дому чи лягаючи спати, чи перевіряєте Ви, чи закрили газ, чи зачинили двері? 

49. Чи турбують Вас думки, що з Вами чи з Вашими рідними може щось трапитись? 

50. Ваш настрій змінюється в залежності від погоди? 

51. Вам важко виступати на сцені чи з кафедри перед великою аудиторією? 

52. Чи можете Ви, якщо на кого-небудь сердитесь, дати волю рукам? 

53. Чи подобається Вам бувати в товаристві? 

54. Чи можете Ви під впливом розчарування впасти у відчай? 

55. Чи подобається Вам організаторська робота? 

56. Чи наполегливі Ви у досягненні мети, якщо на шляху зустрічаєте багато перешкод? 

57. Чи може трагічний фільм так розхвилювати Вас, що на очі навернуться сльози? 
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58. Чи часто Вам буває важко заснути, коли Ви задумуєтесь про проблеми дня чи мрієте про 

майбутнє? 

59. Чи підказували Ви або давали списувати в шкільні роки? 

60. Чи доводилось Вам долати страх, щоб одному вночі пройти через кладовище? 

61. Чи слідкуєте Ви за тим, щоб кожна річ у Вас вдома лежала на своєму місці? 

62. Чи траплялось з Вами, що, лягаючи спати в хорошому настрої, наступного ранку Ви 

прокидались в поганому настрої, який тривав протягом  кількох годин? 

63. Чи легко Ви пристосовуєтесь до нових умов? 

64. Чи страждаєте Ви головними болями? 

65. Чи часто Ви смієтесь? 

66. Чи зможете Ви звернутись до людини, яку недолюблюєте, настільки по-товариському, що 

вона не здогадається про Ваше справжнє ставлення до неї? 

67. Чи вважаєте Ви себе енергійною, підприємливою людиною? 

68. Чи дуже Ви переживаєте від несправедливості? 

69. Чи любите Ви по - справжньому природу? 

70. Чи доводилось Вам, йдучи з дому, повертатись, щоб перевірити, чи чогось не трапилось? 

71. Чи Ви боязливий? 

72. Чи часто змінюється Ваш настрій? 

73. Чи приймали Ви участь раніше, чи зараз в самодіяльних виставах, драматичних гуртках? 

74. Чи відчуваєте Ви інколи тягу до чого-небудь невідомого? 

75. Чи ставитесь Ви до майбутнього песимістично? 

76. Чи трапляються в Вас різкі переходи настрою від великої радості до глибокої печалі? 

77. Чи вдається Вам під час спілкування з людьми створити певний настрій? 

78. Чи довго Ви зберігаєте почуття гніву, розчарування? 

79. Чи переживаєте Ви тривалий час горе інших людей? 

80. Чи могли б Ви в шкільні роки переписати через чорнильну пляму  сторінку в зошиті? 

81. Чи можна сказати, що Ви відноситесь до людей скоріше недовірливо, ніж з довірою? 

82. Чи часто Ви бачите страшні сни? 

83. Чи приходять до Вас такі думки, що Ви можете кинутись під колеса поїзда, або викинутись 

з вікна чи балкона? 

84. Чи стаєте Ви веселішим в оточенні веселих людей? 

85. Чи вдається Вам відволіктись від проблем, які пригнічують Вас, щоб не думати про них 

постійно? 

86. Чи робите Ви раптові, імпульсивні вчинки?  

87. В розмові Ви скоріше небагатослівні, ніж говіркі? 

88. Чи могли б Ви, граючи у виставі, так вжитися в роль, щоб при цьому забути, що Ви інша 

людина? 

Дана методика дозволяє виявити десять типів акцентуацій: 1) гіпертимність, 2) застрягання, 

3) емотивність, 4) педантичність, 5) тривожність, 6) циклотимічність, 7) демонстративність, 8) 

збудливість, 9) дистимність, 10) екзальтованість. 

Обробка результатів тесту “Акцентуації характеру“ 

Отримані показники з кожного типу акцентуації прирівнюються за допомогою певних 

коефіцієнтів, які вказані нижче після назви виду акцентуації. Максимальний показник з 

кожного виду акцентуації - 24 бали. Ознакою акцентуації вважається показник, який перевищує 

12 балів. Можна підрахувати і середній показник акцентуації конкретної особи. В такому 

випадку ознакою акцентуації вважаються показники, які перевищують середнє число. 

1. Гіпертимний тип (Х х 3) (відповіді “так“ на питання: 1,11,23,34,45,55,67,77). Переважно 

гіпертимні люди відзначаються великою рухливістю, комунікабельністю, надмірною 

самостійністю, у підлітковому віці схильні до пустощів, недостатнім почуттям дистанції у 

ставленні до дорослих. З перших років життя вони всюди приносять багато галасу, люблять 

компанії однолітків, прагнуть ними командувати. Головна риса гіпертимних людей - майже 

завжди хороший настрій, дещо припіднятий. Хороший настрій гармонійно поєднується з 
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хорошим самопочуттям, високим життєвим тонусом, чудовим зовнішнім виглядом. У них 

завжди хороший  апетит і здоровий сон. Велике прагнення до самостійності може бути часто 

наслідком конфліктів, призводить в дитинстві до втеч, тривалої відсутності. Характерні спалахи 

гніву і роздратування, особливо коли вони зустрічають сильну протидію, терплять невдачі. 

2. Застрягаючий тип (Х х 2) (відповіді “так“ на питання: 2,15,24,33,37,56,68,78,81 і “ні“ на 

питання: 12,46,59). 

Застрягаючі люди особливо чутливі до образ і жалю, довго переживають подію, що 

сталася, характеризуються мстивістю, відсутністю здатності “легко відходити“ від образ. 

Сильно розвинута честолюбність часто призводить до наполегливого відстоювання своїх 

інтересів, які вони відстоюють з особливою енергійністю. Інколи вступають в конфлікт, 

відстоюючи інтереси інших. Характеризуються в досягненні своїх цілей, часто страдають від 

надуманої несправедливості стосовно до них. У зв’язку з цим проявляють пересторогу і 

недовіру до людей. 

3. Елютивний тип (Х х 3) (відповіді “так“ на питання: 3,13,35,47,57,69,79 і “ні“ на 

питання: 25). 

Найбільш сильно виявлена риса елютивного типу - співпереживання іншим людям чи 

тваринам. У підлітків цього типу можуть бути “очі на мокрому місці“, особливо коли вони 

дивляться фільм, де комусь загрожує небезпека чи сцена насилля викликає сильне потрясіння, 

яке довго не може забутися і може порушити сон. Ці люди, наділені м'якосердечністю, легко 

прощають недоліки інших і самі  часто йдуть на примирення в конфліктах. Вони специфічно 

ставляться до природи, люблять вирощувати рослини, доглядати за тваринами. Про таких 

говорять: “Мухи не скривдить“. 

4. Педантичний тип (Х х 2) (відповіді “так“ на питання 4,14,17,26,39,48,58,61,70,80,83 і 

“ні“ на питання: 36). 

Педантичний тип характеризується постійним сумнівом правильності виконаної роботи, 

частими самоперевірками. Пунктуальний, акуратний, особливу увагу приділяє чистоті і 

порядку. Педантичний тип сильно реагує на будь-які порушення порядку, внаслідок чого 

можуть виникнути конфлікти. У виконанні будь-яких дій повільний, посидючий, орієнтований 

на високу якість роботи і особливу акуратність. Від надмірної педантичності інколи може бути 

занижена самооцінка, невпевненість в тому, що виконає роботу. 

5. Тривожний тип (Х х 3) (відповіді “так“ на питання: 16,27,38,49,60,71,82 і відповідь “ні“ 

на питання: 5). 

В осіб цього типу переважно з дитинства проявляється лякливість і боязливість. Діти 

тривожного типу часто бояться темряви, тварин, лякаються залишатися наодинці. Вони 

стороняться галасливих однолітків, не люблять занадто галасних ігор, відчувають почуття 

несміливості і сором’язливості, важко переживають контрольні, екзамени, перевірки. Часто 

соромляться відповідати перед класом.  Залюбки підпорядковуються турботі старших: нотації 

дорослих можуть викликати докори сумління, почуття вини, сльози, відчай, на відміну від 

протестів, що характерно для інших дітей підліткового віку. Рано формується почуття 

обов’язку, відповідальності, високі моральні й етичні вимоги. Почуття власної неповноцінності 

прагнуть замаскувати в самоутвердженні через ті види діяльності, де вони можуть більш за все 

розкрити свої здібності. Властиві з дитинства чутливість, сором’язливість, образливість 

перешкоджають потоваришувати з ким захочеться. Особливо слабкою ланкою є реакція на 

ставлення до них оточуючих. Нездатність переносити насмішки, підозри супроводжуються 

невмінням постояти за себе, відстояти правду при несправедливих звинуваченнях. 

6. Циклотимічний тип (Х х 3) (відповіді “так“ на питання: 6,18,28,40,50,62,72,84). 

В підлітковому віці можна виявити два варіанти циклоїдної акцентуації: типові і лабільні 

циклоїди.  

Типові циклоїди - переважно в дитинстві складають враження гіперетимних, але пізніше 

з’являється відчуття витрати сил ; те, що раніше давалося легко, тепер вимагає надмірних 

зусиль. Раніше галасливі і жваві, стають в’ялими, спостерігається зниження апетиту, а також, з 

однієї сторони, безсоння і сонливість, - з іншої. На зауваження і докори переважно 

відповідають роздратуванням, навіть грубощами і гнівом, в глибині душі, однак, впадаючи при 



Педагогічна діагностика. Методичні рекомендації / Укл. В. Уруський 

 72 

цьому в смуток, глибоку депресію, яка інколи може навіть закінчитись суїцидними спробами. В 

типових циклоїдів фази зміни стану переважно тривають 3 тижні. В студентські роки вчаться 

нерівно, часто пропуски наздоганяються з труднощами, що породжує відразу до занять. 

Лабільні циклоїди мають фази зміни настрою переважно коротші, ніж у типових 

циклоїдів. “Погані“ дні більше заповнені кепським настроєм, ніж в’ялістю. В період підйому  

виявляється бажання мати друзів, увійти в компанію. Самооцінка формується поступово, в 

залежності від того, як накопичується досвід переживання хороших і поганих фаз. Допоки 

такого досвіду немає - самооцінка підпорядковується настрою. 

7. Демонстративний тип (Х х 2) (відповіді “так“ на питання: 

7,19,22,29,41,44,63,66,73,85,88 і  відповідь “ні“ на питання: 51). 

Головна риса цього типу - безмежний егоцентризм, ненаситне бажання постійної уваги до 

своєї особи, захоплення, співчуття, пошани, здивування. Особливо подавлює перспектива стати 

непомітним. Брехливість і фантазування цілком спрямовані на прикрашання власної персони. 

Видима емоційність насправді повертається відсутністю глибоких почуттів при великій 

експресії емоцій, театральності, схильності до позування. Переважно схвалення інших у їхній 

присутності викликає особливо неприємне відчуття, вони цього не переносять. Прагнення до 

компанії переважно пов’язане з потребою відчути себе лідером, обійняти виключне становище. 

Самооцінка далека від об’єктивності. 

Володіючи патологічною здатністю до витіснення, вони можуть повністю забувати те, про 

що вони не бажають знати. Це робить їх розкутими в брехні. Переважно вони обманюють без 

докорів сумління; те, що вони говорять в даний момент, для них є правдою, оскільки 

внутрішньо вони не усвідомлюють своєї брехні, або усвідомлюють дуже неглибоко, без докорів 

совісті. 

8. Збудливий тип (Х х 3) (відповіді “так“ на питання: 8,20,30,43,52,64,74,86). 

Збудливий тип часто відрізняється неслухняністю в дитинстві, трудністю регулювання 

своєї поведінки. Можливо, це пов’язано з відставанням в розвитку другої сигнальної системи, 

оскільки цей тип легко діагностується пробою на назву предметів за короткий відрізок часу. 

Переважно люди за 3 хвилини  можуть назвати понад 60 предметів. Особи із збудливою 

акцентуацією під час подібних іспитів значно відстають. Часто спостерігається небажання 

вчитися вже з початкових класів. Тільки при умові постійного контролю, нехотячи 

підпорядковуючись, вони виконують шкільні завдання. Все погане наче “прилипає“ до них. 

Нездатні самі зайнятися собою, вони погано переносять самостійність. Недостатня 

ініціативність не дозволяє їм зайняти місце лідера. Ніяка праця не стає привабливою, працюють 

вони лише у випадку крайньої потреби. Байдужі до майбутнього, цілком живуть сьогоденням, 

бажаючи добитись від нього якнайбільше розваг. Реакція збудження гаситься важко, може бути 

небезпечною для оточуючих, можуть бути владними, вибираючи для спілкування найбільш 

слабких. 

9. Дистимний тип (Х х 3) (відповіді “так“ на питання: 9,21,42,75,87 і “ні“ на питання: 

31,53,65). 

Відрізняється серйозністю, навіть пригніченістю настрою, песимістичним ставленням до 

майбутнього; в розмові переважно небагатослівні, або мовчазні, відчувають труднощі при 

виникненні веселого настрою. Переважно уникають товариства, галасливої компанії. 

Характерна риса - похмурість. 

10. Екзальтований тип (Х х 6) (відповіді “так“ на питання: 10,32,54,76). 

Яскрава риса цього типу - здатність захоплюватися, а також посміхненість, відчуття щастя, 

радості, насолоди. Це почуття часто може виникнути в них з причини, яка в інших не викликає 

великого піднесення. З іншої сторони, ці особистості можуть легко впадати у відчай, 

розчаровуватися. Ці стани можуть раптово змінюватися великою радістю, припливом 

захоплення. 

Розглянемо для прикладу процедуру визначення основних акцентуацій характеру і 

продемонструємо, як позначаються і визначаються загальна та індивідуальна норми за цими 

показниками. Дані, наведені в таблиці, довільні, лише для прикладу. 

Акцентуації Бали 1 6 12 18 24 
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Гіпертимність 6х3=18    Х  

Застрягання 10х2=20    Х  

Емотивність 7х3=21    Х  

Педантичність 8х2=16   Х   

Тривожність 4х3=12   Х   

Циклотимність 7х3=21    Х  

Демонстративність 7х2=14   Х   

Збудливість 8х3=24     Х 

Дистимність 2х3=6  Х    

Екзальтованість 3х6=18    Х  

Всього 170      

 Загальна норма дорівнює половині шкали, тобто 12 (вся шкала дорівнює 24). 

Індивідуальна норма визначається шляхом поділу суми всіх отриманих балів на 10, тобто 

170 : 10 = 17 (в даному прикладі), для даної особистості. Таким чином, у даної особистості 

нижче індивідуальної норми перебувають лише педантичність, тривожність, демонстративність 

і дистимність (прихована акцентуація), а всі інші відносяться до явної акцентуації і реально 

проявляються у ставленні даної особистості до себе, до інших людей, до роботи і речей. 

 ТЕСТ “ЕМОЦІЙНА НАПРАВЛЕНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ“ 

З наведених нижче варіантів відповідей наберіть один і залишіть число балів перед 

номером твердження. Тоді заповніть матрицю, поставивши біля номерів тверджень відповідні 

їм бали. Відповіді оцінюються за шкалою: “безумовно, так“ - 2 бали; “мабуть, так“ - 1 бал; 

“мабуть, ні“ - 0 балів; “безумовно, ні“ - мінус 2 бали. 

1. Я часто турбуюсь за близьких друзів.  

2. Відчуваю потребу ділитися з іншими людьми своїми думками і переживаннями.  

3. Мені дуже приємно, коли всі звертають на мене увагу. 

4. Для мене завжди важливо досягти успіху в роботі. 

5. Я люблю гострі відчуття. 

6. Я охоче відвідав би яке-небудь нове, невідоме місце. 

7. Я відчуваю велику радість, самостійно вирішивши важку проблему. 

8. Люблю солодке і красиве відчуття, яке виникає під впливом віршів і музики. 

9. Надаю перевагу простим утіхам (смачно поїсти, солодко поспати). 

10. Люблю займатися колекціонуванням. 

11. Хочу приносити людям радість і щастя. 

12. Для мене важливим є схвалення оточуючих. 

13. Приємно відчувати перевагу над суперником. 

14. Я захоплююсь будь-якою роботою, яку виконую. 

15. Охоче йду на ризик. 

16. Інколи мені здається, що повинно щось статися незвичайне. 

17. Люблю розбиратися в причинах подій, явищ. 

18. Я можу прийти в захоплення від красоти природи. 

19. Люблю стан спокою і свободи від обов’язків. 

20. Радію, коли поповнюю свою колекцію. 

21. Я завжди шкодую невдах. 

22. Я не зміг би обійтись без друзів. 

23. Я можу піти на будь-що, лиш би завоювати визнання оточуючих. 

24. Приємно почувати, що день пройшов недарма. 

25. Я людина рішуча. 

26. Я люблю все таємниче і незвичне. 

27. Прагну приводити свої знання в систему. 

28. Твори мистецтва можуть зворушити мене до сліз. 

29. Люблю приємно, бездумно проводити час. 

30. Люблю щось купляти. 
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31. Радію, коли хто-небудь досягає успіху. 

32. Серед моїх рідних і знайомих є люди, від яких я у захваті. 

33. Я самолюбивий. 

34. Я почуваю радісне збудження і душевне підняття, коли робота йде добре. 

35. Я люблю долати небезпеки. 

36. Іноді мене кличе далечінь. 

37. Я люблю читати про наукові відкриття, пошуки і знахідки. 

38. Я відчуваю насолоду, слухаючи улюблену музику. 

39. Я схильний до лінощів. 

40. Я люблю розглядати свою колекцію. 

41. Я прагну допомагати людям. 

42. Я почуваю велику вдячність до людей, які роблять мені приємне. 

43. Мені хочеться якомога швидше взяти реванш при невдачах. 

44. Мій настрій піднімається  від усвідомлення того, що робота виконана сумлінно. 

45. Азарт, спортивна злість покращують результати моєї діяльності. 

46. Я люблю мріяти. 

47. Найбільш приємне відчуття - радість відкриття істини, почуття близькості рішення. 

48. Я відчуваю почуття піднесення і відсторонення при зустрічі з прекрасним. 

49. Мені хотілось би жити безтурботно і спокійно. 

50. Я неохоче розлучаюсь із своїми речами. 

Матриця 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Альтруїстична   направленість. 1, 11, 21, 31, 41 

II. Комунікативна    направленість. 2, 12, 22, 32, 42 

III. Направленість на   самоутвердження. 3, 13, 23, 33, 43 

IV. Практична  направленість. 4, 14, 24, 34, 44 

V. Задоволення від подолання небезпеки. 5, 15, 25, 35, 45 

VI. Романтична   направленість. 6, 16, 26, 36, 46 

VII. Гностична   направленість. 7, 17, 27, 37, 47 

VIII. Естетична    направленість. 8, 18, 28, 38, 48 

IX. Гедоністична (на  отримання задоволення) 

направленість. 

9, 19, 29, 39, 49 

X. Направленість на   колекціонування, 

накопичення. 

10, 20, 30, 40, 50 

 

Підрахуйте бали за видами направленості, визначивши свою педагогічну направленість. 

Якщо Ви набрали більше 5 балів з  I, II, IV, VIII напрямів, то у Вас схильність бути вихователем 

дитячого садка і вчителем початкових класів. Варто подумати над зниженням балів з напрямів 

III і IX (чим більше балів із цих напрямів, тим менше бажано займатися педагогічною 
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діяльністю). 

Якщо Ви набрали більше 5 балів з  I, II, IV, і V напрямів, то у Вас схильність до роботи 

вихователя чи вчителя фізичного виховання. 

Якщо Ви отримали високі показники з напрямів I, II, IV, VII, то для Вас притаманна 

схильність до роботи вчителя іноземних мов. 

Методика діагностики рівня педагогічної співпраці в процесі навчання 

Перечитавши твердження, які вміщені в таблиці, поставте знак “+“ в графі “Варіанти 

відповідей“ напроти тверджень, з якими Ви згідні. 

 

№ Зміст твердження Варіанти відповідей 

п/ п . завжди часто інколи нікол

и 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

Обговорюю з учнями мету і завдання спільної 

навчальної діяльності. 

Раджуся з дітьми щодо питань організаційних 

форм проведення уроку. 

Прагну створити на уроці міжособистісні 

взаємини з учнями на основі довіри. 

Прагну до взаємної особистісної 

інформованості з учнями. 

Використовую учнів у ролі “викладачів“ на 

уроці. 

 

Виставляю окремим учням декілька оцінок 

протягом уроку. 

Визнаю право учнів на помилку. 

Використовую на уроці навчальний 

взаємоконтроль учнів. 

На уроці прагну ставити не завищені оцінки 

учням, а адекватні їхнім знанням. 

Недобросовісним учням ставлю в журналі 

“двійки“. 

Оцінки використовую в якості головного 

мотивуючого стимулу до навчання. 

Під час порушення учнями навчальної 

дисципліни, у випадку їхньої непідготовленості 

до навчального заняття, негайно ставлю до 

відома адміністрацію школи і батьків. 

    

 

Обробка результатів. Відповіді від 1 до 8 включно оцінюються в графі “завжди“ в 3 бали; 

“часто“ - 2; “інколи“ - 1; “ніколи“ - 0 балів. Відповіді від 9 до 12 включно (відповіді для 

перевірки) оцінюються у зворотній послідовності: “ніколи“ - 3; “інколи“ - 2; “часто“ - 1; 

“завжди“ - 0 балів. Максимальна кількість набраних балів - 36. 

Тих, хто отримав від 24 до 36 балів, можна вважати прихильниками педагогічного 

співробітництва; сума від 12 до 23 балів характеризує помірковане ставлення до співпраці з 
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учнями на уроці; від 1 до 11 балів - характеризуються негативним ставленням до організації 

спільної діяльності з учнями в процесі навчання. 

ОЦІНКА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

За попередніх часів система освіти мала чітко розроблену систему контролю установ і 

закладів освіти, яка періодично коригувалась відповідно до нових досягнень педагогічної 

науки. Вона мала таку структуру. 

І. Відбір інформації про різні аспекти діяльності установи або закладу освіти /методика 

такого відбору могла бути різною/. 

2. Аналіз інформації. 

3. Оцінка діяльності системи в двох аспектах: 

а/ на підставі статистичних даних, певних математичних вимірювань; 

б/ оцінні судження: суб'єктивні, з погляду того, хто перевіряє, або більш-менш об'єктивні, 

на основі опитування певного кола осіб /анкетування, інтерв'ю, педагогічний консиліум/. 

Не дивлячись на. бурхливий розвиток та відкритість освітнього простору України в умовах 

демократизації, проблема оцінки успішності освітніх закладів, особливо нового типу, 

залишається актуальною і не до кінця вирішеною. Ще немає чітко визначених одиниць виміру 

чи усталених критеріїв оцінки педагогічної праці для відповідних установ освіти. За таких умов 

оцінити ефективність діяльності навчального закладу адміністрація чи органи управління 

освіти можуть лише виробивши власні критерії і порівнюючи навчальний заклад з його 

попереднім станом та з ідеальною моделлю. 

Модель оцінки успішності навчального закладу має три компоненти: 

1. Інформація. Знімаються всі інформаційні показники діяльності навчального закладу. 

Система інформації про стан діяльності навчального закладу за певний період часу 

включає в себе інформацію про: 

- стан викладання навчальних предметів; 

- стан виконання навчальних програм; 

- якість знань, умінь та навичок учнів; 

- стан виховної роботи в школі; 

- стан дисципліни і культури поведінки в школі; 

- стан відвідування учнями школи; 

- робота з педагогічними кадрами з питань професійного вдосконалення; 

- стан ведення шкільної документації, зошитів, щоденників; 

- стан реалізації нормативних документів про школу; 

- стан управління школою; 

- стан роботи з батьками та громадськістю. 

  Інформація, яка поступає від учителя 

 - про виконання навчальної програми з предмета; 

 - про якість, рівень знань, умінь та навичок учнів з предмета; 

 - про стан та результативність виховної роботи в процесі викладання предмета; 

 - про проведення позакласної роботи з предмета /гурток, клуб, товариство, факультатив 

тощо/; 

- про роботу над підвищенням кваліфікації і удосконалення педагогічної майстерності ; 

- про роботу з батьками; 

- про стан ведення шкільної педагогічної документації. 

Інформація, яка поступає від класного керівника.  

- про згуртованість учнівського колективу і стан дисципліни; 

- про ставлення учнів до навчання та громадсько-корисної праці; 

- про стан успішності учнів класу; 

- про роботу з батьками ; 

- про стан роботи учнівського активу, самоврядування, учнівських об'єднань та oб’єднань 

та організацій; 
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- про працевлаштування випускників школи; 

- про матеріальне забезпечення дітей, умови виховання в сім'ї. 

Інформація, яка поступає від учня 

- про поведінку в школі, вдома, громадських місцях; 

- про відвідування шкільних занять; 

- про успішність навчання; 

- про навчальну роботу в класі та вдома; 

- про виконання громадських доручень; 

- про участь у громадсько-корисній праці; 

- про стан ведення зошитів, щоденника, збереження підручників. 

 Інформація, яка поступає від батьків учня 

 - про ставлення дітей до батьків, старших та молодших, дисципліну вдома; 

- про сумлінність виконання домашніх завдань,  домашніх  обов'язків; 

- про інтереси, нахили, спілкування з дітьми в неформальних ситуаціях; 

- про бережливість та економію бюджету сім'ї, догляд за одягом, власними речами тощо; 

- про захоплення мистецтвом, художньою літературою, спортом. 

  2. Класифікація. На основі класифікації інформаційних показників визначаються 

критерії оцінювання. Створюється система критеріїв. 

 Для прикладу наведемо орієнтовні критерії оцінки діяльності навчального закладу / /   

1. Державне визнання навчального закладу 

Критерії оцінювання: 

1.1. Ліцензування навчального закладу. 

1.2. Акредитація, комплексна перевірка. 

1.3. Співпраця з вищими навчальними закладами, науковими інституціями, державними і 

громадськими організаціями. 

1.4. Розроблення та реалізація проектів /одержання грантів/. 

1.5. Розроблення та впровадження освітніх експериментів, технологій програм. 

1.6. Впровадження концепцій розвитку навчального закладу, забезпечення його пакетом 

документів /статут/, положення/. 

1.7. Участь у міжнародних проектах, міжнародне співробітництво. 

2. Якість освіти  

  Критерії оцінювання: 

2.1. Наявність системи управління якістю освіти. 

2.2. Освітня модель навчального закладу. 

2.3. Показник /якісний/ результатів державних випускних іспитів. 

2.4. Показник /відсоток/ вступу випускників до вищих навчальних закладів. 

2.5. Рівень науково-педагогічного складу. 

2.6. Матеріально-технічне та. інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу. 

3. Навчальний процес 

 Критерії оцінювання: 

З.і. Показник /якісний/ рівня знань, умінь та навичок учнів державного компонента освіти. 

3.2. Мотиваційний аспект навчальної діяльності. 

3.3. Оцінювання навчальних планів закладу відповідно до спеціальності, спеціалізації. 

3.4. Розроблення та впровадження авторських програм, навчальних посібників. 

3.5. Образ-стратегія освітньої технології навчального закладу /згідно з концепцією/. 

3.6. Кваліметричний підхід до оцінювання глобальної мети освіти: 

формування творчої, гуманної особистості учня. 

4. Виховний процес 

Критерії оцінювання: 

4.1. Стратегія концепції національного виховання. 

4.2. Рівень взаємозв'язків та взаємовпливів: учитель - учень - родина.  
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4.3. Розвиток учнівського самоврядування. 

4.4. Робота експериментальних майданчиків /відповідність запитам особистості, ідея, 

принципи, положення, новаторство, актуальність,  способи діяльності. 

4.5. Розроблення змісту /етапи, творчі та цільові програми/. 

4.6. Реалізація виховних моделей /ефективність діяльності/. 

4.7. Факторно-критеріальні рівні розвитку особистості /психологічний клімат у сім'ї; повага 

дитини до людської особистості, гуманізм сімейних стосунків/. 

5. Науково-методична робота 

 Критерії оцінювання: 

5.1. Розвиток навичок навчально-пошукової роботи: 

- забезпечення науковості методичної роботи; 

-  удосконалення наукової організації праці; 

- використання довідкової, енциклопедичної літератури, науково-інформаційних джерел; 

- розроблення програми діяльності, цілей, завдань науково-методичної роботи. 

5.2. Інформаційні підходи до практичної індивідуальної діяльності: 

- проведення досліджень з питань удосконалення змісту, методів роботи; 

- вироблення вмінь аналізувати, осмислювати чужий і власний досвід; 

- нестандартне, оригінальне розв'язання завдань. 

5.3. Інноваційні підходи до практичної колективної діяльності: 

- видавнича діяльність, робота науково-методичної ради; 

- діяльність предметних кафедр, школи педагогічної майстерності; 

- творчі звіти кафедр; 

- тижні педагогічної майстерності; 

- педради. 

5.4. Робота над обраною науково-методичною темою: 

- розроблення програм, їх апробація та впровадження, прогнозування, оновлення 

навчальних курсів /коригування/; 

- аналіз одержаних результатів; 

- діагностика етапів дослідження; 

- аналіз стану викладання свого предмета за результатами; 

- наставництво; 

- уроки, виховні заходи; 

- видавнича діяльність. 

5.5. Реалізація принципу неперервності освіти: 

- розроблення наскрізних навчальних планів і програм; 

- підвищення кваліфікації педагогічних кадрів /координація планів індивідуальної наукової 

роботи/; 

-  участь у виконанні програми, проектів. 

5.6. Складання планів видавничої діяльності: 

- затвердження видавничої Ради; 

- рецензування авторських програм, посібників, підручників; 

- редагування статей; 

- популяризація результатів освітньої діяльності закладу. 

5.7. Участь у проведенні експерименту, реалізація програми, апробація державних 

стандартів освіти. 

6. Управління освітнім закладом  

 Критерії оцінювання: 

 6.1. Вироблення керівництвом закладу на основі наукових, творчих засад концепції, яка. 

має висвітлювати основні цілі закладу, його специфіку, основні завдання та етапи становлення і 

функціонування навчального закладу. 

6.2. Модель управління: принципи, стиль, роль та. взаємодія з дорадчими структурами, 

роль національно-психологічних /з огляду на менталітет/ чинників. 

6.3. Психологічна готовність керівника до управлінської діяльності /мотиваційний 
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компонент/. 

6.4. Добір педагогів на конкурсній основі за спеціальними критеріями /високий інтелект, 

професіоналізм, творчий потенціал, орієнтація на гуманістичні і національні ідеали та. цінності, 

розуміння основної місії закладу тощо/ відповідно до Положення про конкурсний відбір 

учителів та педагогів-кураторів. 

6.5. Система добору учнів з урахуванням їхніх здібностей і нахилів та профілю закладу 

/згідно з правилами прийому/. 

6.6. Створення відповідного до основних завдань навчального закладу соціально-

психологічного клімату в педагогічному і учнівському колективах, показником якого мають 

бути: 

а) ціннісно-орієнтаційна єдність; 

б) дух творчості, пошуку і майстерності, дотримання демократичних і гуманістичних 

принципів, партнерство, повага між учителями, учнями, батьками  

в) відкритість, довіра. 

6.7. Управлінський цикл, реалізація прогностичних, діагностичних, координаційних, 

науково-методичних і контрольних функцій. 

6.8. Контроль, механізм запровадження. 

3. Останнім компонентом моделі оцінювання є порівняння. Використовуючи визначені 

критерії, порівнюється стан навчального закладу з його попереднім станом та. з ідеальною 

моделлю. 

Зазначена, модель оцінки діяльності освітнього закладу реалізується в ході наступних 

етапів:   

1. Конструювання ідеальної моделі навчального закладу, передбачивши всі його функції. 

2. Опис сучасного стану закладу, аналіз його. Визначення критеріїв оцінки. 

3. Повторення аналізу стану освітнього закладу через певний час. 

4. Порівняння "зрізів" із використанням визначених критеріїв. Обробка інформації. 

5. Формування оцінного судження на підставі порівняння і аналізу. 

6. Формування кількох варіантів рішень на підставі оцінки і вибір одного з них. 

ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ АЛГОРИТМУ АНАЛІЗУ ПІДСУМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Аналіз підсумків діяльності освітнього закладу за навчальний рік поділяється на три 

періоди: 

 І. Підготовчий період. 

2. Період аналізу одержаної інформації. 

3. Завершальний. 

  змістом аналізу діяльності освітнього закладу за навчальний рік виступають: 

І. Провідні завдання навчального року, ступінь їх реалізації. 

2. Аналіз проблеми, над якою працювала школа. 

3. Ступінь реалізації мети освіти, головних завдань. 

4. Рівень роботи з виховання морально психічно і фізично здорового покоління. 

5. Створення умов для здобуття загальної освіти на. рівні державних стандартів. Якість 

знань,  умінь та навичок учнів. 

6. Розвиток природних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і 

вміння самовдосконалюватись, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності 

до трудової діяльності, відповідальності за свої дії. 

7. Якість методичної роботи в школі. 

8. Результативність роботи школи з батьками. 

9. Використання навчально-матеріальної бази предметних кабінетів. 

10. Ефективність роботи громадських та учнівських організацій. 

11. Взаємозв'язок школи з навколишнім середовищем. 

12. Психологічний клімат у школі, соціальний захист учителя. Поліпшення умов його 

праці.  
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ІЗ. Якість управлінської діяльності.  

14. Висновки та пропозиції. 

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ  ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

І. Оцінити повноту і глибину підсумків роботи за попередній навчальний рік. 

ПОВНОТА   

І. Аналіз основних напрямів роботи: 

- підвищення кваліфікації; 

- самоосвіта; 

- ефективність всіх форм комплексної методичної роботи, в тому числі результативність 

засідань методоб'єдналь;  

-  вивчення і узагальнення досвіду; 

- вивчення стану викладання , знань, умінь та навичок учнів; 

- робота з молодими вчителями; 

- позакласна виховна робота з предмета; 

- розвиток кабінетної системи.  

2. Різносторонність аналізу: 

- оцінка стану методичної роботи; 

- впровадження в практику досягнень науки і передового досвіду; 

- результативність заходів з підвищення методичних знань вчителів; 

- можливі недоліки в організації і проведенні методичної роботи. 

ГЛИБИНА   

1. Оцінка досягнутих результатів, в тому числі оцінка результатів в розв'язанні задач 

методичної допомоги /роботи/ за попередній навчальний рік. 

2. Виявлення, наявність причинно-наслідкових зв'язків в процесі аналізу: 

- загальна характеристика підсумків роботи; 

- визначення факторів, які позитивно чи негативно впливають на організацію методичної 

роботи; 

- розкриття причин появи факторів, які позитивно чи негативно впливають на. здійснення 

різних напрямів методичної роботи. 

  2. Визначити ступінь обґрунтованості постановки задач методичної / роботи на рік: 

- чи випливають задачі з аналізу результатів роботи; 

- чи вони конкретні, чи реальними є їх виконання на протязі одного навчального року, чи 

можливо проконтролювати і оцінити їх виконання; 

- чи дотримується наступність в постановці задач. 

  3. Оцінити якість і зміст роботи: 

- відповідність системи заходів з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів визначеним 

завданням; 

- наявність єдності, науково-теоретичної і методичної підготовки в роботі з кадрами; 

- наявність зв'язку самоосвіти педкадрів з колективними нормами методичної роботи; 

- відповідність структури плану за попередній рік рекомендаціям. 

  4. Складання довідки за результатами аналізу: 

- загальна характеристика діяльності закладу за звітний період; 

- досягнення і   недоліки з усіх напрямів роботи; 

- оцінка факторів, які   обумовили досягнення чи недоліки в роботі. 

ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ РОБОТИ 

 І. Виконання завдань, поставлених перед школою на навчальний рік: 

- повне виконання, 

- часткове виконання, 

- аналіз причин невиконання /реальність виконання, правильність постановки і т.п./. 

2. Короткі відомості про кадровий склад: 
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- молоді спеціалісти, 

- стажери, 

- неспеціалісти, 

- пенсіонери, 

- за освітою /вища, середня-спеціальна, незакінчена вища, студенти/. 

- за категоріями, 

- мають звання. 

3. Аналіз роботи методичних об'єднань /з окремих предметів/ з відзначенням найбільш 

суттєвого, цінного досвіду; основні завдання, які стоять перед методичними об'єднаннями, 

рівень їх виконання; які форми і методи виявились найбільш ефективними; хто з педагогічних 

працівників і в яких видах робіт приймав активну участь, яка результативність. 

4. Оцінка результативності всіх форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

методичного рівня /спираючись на результати навчання учнів, на рівень сформованості знань, 

умінь та навичок школярів з предмета/: 

а) характеристика і аналіз форм підвищення кваліфікації, їх результативність: 

- виконання плану, причини невиконання; 

- школи педагогічної майстерності, групи та інші форми роботи з різними категоріями 

вчителів; 

- семінари, коротка оцінка рівня їх проведення; 

- результати проведення районних, шкільних, педагогічних читань, конференцій та інших 

форм роботи; 

- якість рекомендацій і атестацій, робота з їх виконання в міжатестаційний період; 

- проведення відкритих уроків /мета, якість, форма/; 

- оцінка ефективності допомоги, наданої всій категоріям педагогічних працівників з боку 

адміністрації школи; 

б) використання нових форм і методів навчання, порівняння їх ефективності з попередніми 

/за результатами знань, умінь та навичок учнів/; 

в) характеристика результативності роботи вчителів з забезпечення високого рівня згань 

учнів /за рівнем знань, умінь та навичок  учнів/; 

г) роль заступника директора з навчально-виховної роботи у керівництві самоосвітою 

вчителів, визначенні шляхів надання допомоги педагогам, форми його роботи та її результат. 

5. Аналіз стану знань, умінь і навичок: 

- за підсумками перевірок; 

- за підсумками екзаменів; 

- за підсумками діагностичних зрізів; 

- за підсумками тестів.  

Позитивні та. негативні зміни в рівні якості знань,причини негативних тенденцій, вчителі, 

які потребують методичної допомоги. 

6. Аналіз рівня викладання, рівня вихованості на. основі рівня сформованості знань, умінь 

та навичок: 

- за результатами анкетування, аналізу робіт учнів; 

- за підсумками перевірок; 

- за. підсумками екзаменів; 

- за підсумками контрольних робіт; 

- за результатами відвідувань уроків методистами. 

Оволодіння нестандартними, активними формами і методами навчаня; роль функціонально 

придатних кабінетів у підвищенні ефективності навчання; .причини негативних фактів, 

тенденцій. 

7. Підсумки роботи над методичною темою в практиці роботи школи: 

- результати роботи з вивчення передового педагогічного досвіду; 

- пропаганда сучасних тенденцій і досягнень науки та передового педагогічного досвіду, її 

результативність; 

- досвід вчителів району /міста/, вивчений і запропонований для  запровадження; 
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- досягнення педагогічної і психологічної науки, реалізовані в практиці роботи; 

- участь школи в експериментальній роботі з вдосконалення навчально-виховної роботи, 

управлінської діяльності і т.п. 

8. Аналіз основних недоліків в організації і проведенні методично] роботи в школі /в усіх 

напрямках/: 

- перелік недоліків, недопрацювань; 

- причини їх появи; 

- заходи щодо їх ліквідації. 

9. Завдання на новий навчальний рік /виходячи з аналізу невирішених проблем/. 

 ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Педагогічний колектив є насамперед колективом людей, різних за віком і досвідом 

педагогічної роботи, за характером і комунікабельністю, за інтересами і ціннісними 

орієнтаціями, за темпераментом і вольовими якостями. 

Знати кожного, дійти до кожного, визначити місце кожного в колективі та його трудових 

досягненнях, включити кожного в коло необхідних особистості й школі організаційних 

відносин - ось ті далеко не прості завдання, які обов’язково повинен вирішити керівник, що 

стає до організації шкільних справ. 

Методи управлінського впливу, що застосовуються при цьому організаторами з метою 

стимулювання більш ефективного досягнення кінцевого результату, також передбачають 

знання всіх і кожного члена педагогічного колективу. 

Даний чинник, який впливає на успіх організаційно-педагогічної діяльності та визначає 

рівень вирішення всіх організаційних питань у школі, передбачає передусім озброєність 

керівника школи методикою вивчення педагогічних кадрів. Реалізація її на практиці може бути 

здійснена шляхом вивчення ділових та особистих якостей окремих вчителів та їх груп, 

колективу у цілому, що можливо із запровадженням найрізноманітніших форм і методів. 

Збір попередніх даних доцільно розпочинати з вивчення анкетних даних в особових 

листках з обліку кадрів чи трудових книжках учителів. Статистика цифр, що отримані 

керівником школи на основі аналізу вказаної документації, дозволяє виявити й оцінити віковий 

склад колективу; його інтелектуальний і професійний рівень дізнатися, де і як здійснювалося 

навчання з вибраного вчительського фаху та ін. 

Усебічному вивченню педагогічних кадрів сприяють: спостереження за роботою вчителів на 

уроці та в позаурочний час; аналіз шкільної документації; анкетування вчителів та учнів; бесіди 

з учителем із різноманітних питань шкільного життя, психолого-педагогічними та іншими 

проблемами; спостереження за настроєм вчителя, його манерою спілкування в учительському 

та учнівських колективах, характером його бесід з батьками; аналіз мови, позиції вчителя в 

його оцінках, жестах, міміці, виразі очей за різноманітних педагогічних ситуацій і т.п. 

Під час вивчення особистих якостей кожного вчителя важливо не лише зрозуміти його 

характер, стиль його стосунків у колективі, а й з’ясувати інтереси та нахили, захопленість, 

ораторські й творчі здібності. 

В основу вивчення ділових якостей вчителів доцільно покласти з’ясування рівня їх 

науково-теоретичної, методичної та психолого-педагогічної підготовки; ефективності 

застосування педагогічних впливів на учнів і способів (форм) взаємодії з ними; ступеня 

цілеспрямованості й зацікавленості в роботі та її результатами. Потрібна при цьому деталізація 

аспектів вивчення й педагогічне інтрументування процесу вивчення, форми узагальнення 

вивченого матеріалу та використання отриманих даних подано в таблиці?  

Викладений у таблиці підхід до вивчення педагогічних кадрів має узагальнений характер, 

тому що передбачає комплексне вивчення діяльності вчителів за усіма її основними 

напрямками. Розв’язок завдання можна полегшити, якщо вивчати педагогічний колектив та 

окремих його членів за певними проблемами, дозволить конкретизувати та поглибити процес 

спостереження. під час з’ясування конкретного кола питань, що входять до програми вивчення і 

тим паче детально провести збір та обробку отриманої інформації. Це можуть бути програми з 

опрацювання результатів співбесід та аналізів адміністративних контрольних робіт; програми 
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вивчення рівня запровадження певних нормативних вказівок і методичних рекомендацій; 

програми контролю за реалізацією рішень, педрад, нарад і т.п. 

Під час вибору проблеми вивчення за якою передбачається складати програму важливо 

враховувати завдання, які вирішує школа; загальну шкільну методичну тему, над якою 

організовано роботу педагогічного колективу; труднощі, що зустрічаються в практичній 

діяльності вчителів  та вихователів і т.п. 

Зміст програм вивчення  та інформаційних схем до них визначається специфічними 

особливостями шкіл, їхніх керівників та тих умов, в яких вони здійснюють свою роботу; 

новизною, насиченістю проблеми та глибиною її визначення; метою спостереження та збору 

інформації; характером обробки та використання отриманих даних. Мета: запровадження 

програм у практику - полегшити процес вивчення педагогічного колективу та окремих його 

членів керівниками школи для того, щоб ефективніше здійснювати організацію всіх шкільних 

справ. 

Таблиця 

Вивчення педагогічного колективу школи 

Аспекти 

вивчення 

Форми і методи 

вивчення 

Педагогічне 

інструментуванн

я 

Узагальнення 

вивченого  

Застосування 

отриманих даних 

під час 

управління 

1. Особові справи 

учителів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Трудові книжки 

вчителів 

Дослідження 

анкетних даних 

Збір попередніх 

даних про вчителів 

1. Відображення 

даних у зведеній 

відомості за 

формою: 

П.І.П., рік, число 

та місяць 

народження, 

освіта, який 

навчальний заклад 

закінчив, коли; 

факультет, фах; 

дані з 

попереднього 

місця роботи, 

педстаж, нагороди, 

домашня адреса; 

примітки 

(складання 

доручити діловоду 

школи) 

2. Визначення на 

базі аналізу даних 

зі зведеної 

відомості 

навчальних 

закладів, які 

закінчили члени 

колективу 

1. Під час 

атестаційних 

матеріалів. 

2. Під час 

планування роботи 

з педкадрами. 

3. Під час 

визначення форм 

та методів 

контролю за 

роботою 

педколективу. 

4. Під час 

складання 

статистичних 

звітів по школі. 

 

Ділові якості 1. 

Спостереження за 

роботою вчителя 

на уроці та в 

позакласній 

роботі. 

2. Аналіз 

відвідування 

уроків. 

Вивчення системи 

роботи вчителя: 

1. З’ясувати: 

а)знання вчителем 

фактичного 

матеріалу, його 

теоретичну 

підготовку; 

б)ступінь 

1. Занесення 

отриманих даних 

до книги 

контрольних 

записів і за 

зазначенням: 

а)П.І.П. вчителя; 

б)кількості 

відвіданих уроків 

1. Під час 

складання 

характеристик на 

вчителів, яких 

атестують. 

2. Під час 

складання 

характеристик 

вчителів, яких 
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3. Аналіз 

позакласних 

заходів: 

а) виховна 

цінність, 

значимість для 

учнів даного 

класу; 

б) ефективні 

застосування форм 

та методів; 

в)актуальність; 

г) роль і місце 

вчителя і учня у 

процесі підготовки 

та проведенні 

заходів; 

д)відповідність 

тематики меті та 

завданням, що 

відзначені 

вчителем у роботі 

з учнями протягом 

навчального року. 

4. Вивчення 

плану навчально-

виховної роботи 

класами: 

а) якість 

педагогічної 

характеристики 

класу; 

б)відповідність 

завдань психолого-

педагогічним та 

віковим 

особливостям 

учнів;в) 

актуальність мети 

та форм роботи, їх 

перспективність; 

г)відповідність 

форми та змісту 

плану даним 

рекомендаціям; 

д) елементи 

творчості вчителя 

у планування 

роботи з учнями 

класу, його 

активом, батьками; 

е) наявність та 

глибина 

педагогічного 

інструментування 

заходів. 

5. Аналіз стану 

оформлення 

володіння 

методикою 

викладання та 

використання ТЗН; 

в)рівень 

практичних 

навичок вчителя зі 

здійснення 

принципів 

навчання, що 

розвиває та 

виховує; 

г)ефективність 

педагогічних 

впливів вчителя на 

учнів під час 

створення 

необхідного 

мікроклімату у 

класі; 

д) навички вчителя 

із самоаналізу 

уроку та 

позакласних 

заходів, нахили до 

дослідницької 

роботи. 

2. Визначити 

рівень 

професійної 

підготовки 

вчителя. 

3. З’ясувати: 

а)цілеспрямованіс

ть вчителя у 

роботу; 

б)навички 

володіння 

арсеналом 

педагогічних 

засобів, формами 

та методами 

виховної роботи з 

учнями та їхніми 

батьками; 

в) у чому і коли 

проявляється в 

роботі з учнями 

особисті якості 

вчителя, оцінка їх 

вчителем та 

учнями; 

г)вплив учителя на 

батьків учня; 

˜ ) 

комунікабельність 

учителя. 

4. З’ясувати: 

та позакласних 

заходів, терміни 

відвідування; 

в)мета 

відвідування; 

г) слабкі місця у 

роботі вчителя, 

чого варто 

навчитися у колег; 

д) порад та 

пропозицій у 

вчителів. 

2. Узагальнення 

результатів, 

анкетування за 

формою: 

а)П.І.П. вчителя; 

б)ступінь 

авторитету серед 

вчителів; 

в)ступінь 

авторитету серед 

учнів та їх батьків; 

г)форми 

організації праці; 

д)підготовленість 

до професії; 

е)потрібна 

допомога; 

є)пропозиції з 

поліпшення 

організації праці. 

3. Укладання 

перспективного 

плану 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів за 

формою: 

а)П.І.П. вчителя; 

б)дата закінчення 

навчального 

закладу; 

в) дані про 

перепідготовку; 

г)терміни 

черегової 

перепідготовки 

додати підвищення 

кваліфікації 

вчителя. 

4. Складання 

попередніх планів 

розстановки 

кадрів на 

наступний 

навчальний рік. 

5. Внесення до 

представлено до 

нагород. 

3. Для вивчення й 

узагальнення 

передового 

педагогічного 

досвіду. 

4. Під час 

розподілу 

громадських 

доручень та 

вибору шкільних 

громадських 

організацій. 

5. Під час 

планування роботи 

з педкадрами. 

6. Під час 

визначення форм, 

методів та змісту 

позашкільного 

контролю. 

7. Під час 

створення 

мікроклімату в 

колективі. 

8. Під час 

визначення 

перспективних 

ліній у розвитку 

колективу. 

9. Під час 

складання плану-

графіка 

позакласної 

роботи з учнями. 

10. Під час 

здійснення 

внутрішньошкільн

ого контролю 

організації й 

координації 

роботи 

педколективу. 

11. Під час 

складання 

перспективного 

плану підвищення 

кваліфікації 

вчителів школи. 

12.Під час 

розстановки кадрів 

на навчальний рік. 

13. У виступах на 

педрадах 

виробничих та 

інших нарадах. 

14. У керуванні 
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класних 

журналів: 

а) акуратність та 

своєчасність 

оформлення 

журналів; 

б)дотримання 

єдиних вимог під 

час доформлення; 

в)стан виконання 

державних 

програм; 

г) наявність 

творчих робіт та 

система їх 

проведення; 

д)система 

опитування; 

е)якість занань 

учнів. 

6. Аналіз стану 

щоденників та 

особових справ 

учнів класу: 

а)своєчасність та 

охайність записів; 

б) система 

перевірки 

щоденників 

класним 

керівником; 

в) характер та 

форми зауважень 

вчителів в 

щоденниках учнів; 

г) форми 

заохочення; 

д)дотримання 

єдиних вимог до 

ведення даної 

шкільної 

документаці. 

7. Аналіз якості 

перевірки 

зошитів учнів. 

8. Анкетування 

вчителів: 

а) як Ви 

організовуєте свою 

пацю? 

б) що Вас не 

зодовільняєв 

організації праці? 

в) як Ви 

підготовлені до 

своєї професії? 

г)якої конкретної 

допомоги Ви 

а)рівень знань 

вчителем 

психолого-

педаггічних та 

вікових 

особливостей 

учнів, рівень їх 

обов’язковості; 

б)вміння вчителя 

творчо підходити  

до вирішення 

педагогічних 

завдань; 

в)пунктуальність 

вчителя під час 

дотримання вимог, 

що висуваються. 

5.Спільна участь 

завуча і 

директора школи 

у перевірках: 

якості знань учнів 

з предмету; 

класних журналів і 

щоденників учнів 

певної паралелі 

для з’ясування : -

об’єктивності і 

принциповості 

міркувань і 

висновків; 

-знання вчителями 

нормативних 

документів; 

- аналітичних 

здібностей 

вчителя. 

6. Доручити групі 

вчителів очолити 

підготовку до 

позакласного 

заходу для 

з’ясування: 

а) організаційних 

здібностей; 

б) ступеня 

відповідальності за 

доручену справу; 

в) творчі здібності. 

7.Запропонувати 

участь у роботі 

різних 

громадських 

організацій для 

з’ясування: 

а)нахилів до 

громадської 

роботи; 

зведеної відомості 

(графа 

“Примітки”) 

особливих 

поміток про 

ділові якості 

кожного педагога. 

 

педколективом у 

цілому та кожним 

його членом. 

15.Під час 

організацій всіх 

форм позакласної 

та позашкільної 

роботи з 

учнями.16. Під час 

керування 

методичною , 

внутрішньошкільн

ою й особистою 

роботою 

 



Педагогічна діагностика. Методичні рекомендації / Укл. В. Уруський 

 86 

потребуєте від 

колег? 

�) в організації 

яких справ Ви 

бажали б 

спробувати власні 

сили, проявити 

вміння? 

9. Анкетування 

учнів: 

а) який 

навчальний 

предмет ти 

любиш? Чому? 

б)кому б ти хотів 

наслідувати у 

своїх вчинках? 

б) мотивів вибору 

для самовідводу. 

8. Запропонувати 

взяти участь у 

складанні плану з 

проведення 

загальношкільно

го заходу для 

з’ясування: 

а) рівня 

оригінальності 

рішення; 

б) бажання 

особистої участі у 

ньому. 

9. Провести 

анкетування 

вчителів та учнів 

для з’ясування: 

а) рівня організації 

праці вчителів та 

педколективів; 

б) труднощі у 

роботі; 

в) ступінь 

авторитетності 

вчителів в 

учнівському 

колективі; 

г) авторитетних 

особистостей 

педколективу. 

10. Вивчити:  

а)фактичне 

завантаження 

кожного вчителя 

та його функції в 

колективі; 

б) система 

підвищення 

кваліфікації 

вчителів у школі. 

11. З’ясувати: 

а)чи висуває 

колектив вимоги 

досвоїх членів і як 

ці вимоги 

виконуються? 

б) чи створено в 

колективі умови 

взаємоги та 

взаємозв’язку в 

світлі порад 

А.С.Макаренка та 

В.О.Сухомлинсько

го? 

в) чи є в колективі 

свої традиції? Які 
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саме? 

г) стиль, тон у 

стосунках членів 

педколективу. 

4. Індивідуальні 

риси особистості 

кожного вчителя 

1. Бесіди з 

учителем з різних 

питань шкільного 

життя; наукових 

питань; про 

мистецтво та 

літературу, спорт 

тощо. 

2. Спостереження 

за настроєм 

вчителя, з яким 

приходить до 

школи його 

зовнішній вигляд, 

поведінка за 

різних обставин. 

1. Вивчити 

характери 

вчителів, стиль, 

тон у стосунках. 

2. З’ясувати: 

а)інтереси та 

нахили; 

б) захопленість; 

в) ораторські 

здібності; 

г) творчі здібності. 

 

1. У зведеній 

відомості (графа 

“Примітки”) 

визначити 

особливості 

характеру, які 

варто врахувати 

під час процесу 

управління. 

2. У зведеній 

відомості (графа 

“Примітки”) 

відмітити його 

індивідуальні риси 

характеру на які 

можна 

покладатися під 

час виконання 

відповідальних 

доручень. 

1. Під час 

планування, 

організації та 

координації 

роботи з 

педкадрами. 

2. Під час 

складання 

характеристик 

вчителів. 

 

тест 

ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

ІНСТРУКЦІЯ 

Оцініть за десятибальною шкалою відповідність наведених нижче тверджень стану справ у 

Вашому колективі: 0- повністю не відповідає; ... ; 9 - повністю відповідає. 

Довго не задумуйтесь. Підходьте до кожного твердження окремо, відкладіть їх аналіз до 

завершення оцінки. Прагніть бути якомога більше об’єктивним, щоб мати можливість побачити 

на чому слід зосередити свою увагу. 

Відмітьте вибрані Вами варіанти. 

1. Всі вчителі в нашій школі прагнуть виконувати роботу якомога 

краще. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. В нашому колективі всіх хвилює якою буде наша школа в 

майбутньому. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Кожен вчитель в нашій школі прагне бути обізнаним зі всього 

нового зі своєї спеціальності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. В нашій  школі всі педагоги сумлінно виконують свої обов’язки. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Вчителям для узгодження своїх дій не потрібна допомога 

директора школи чи його заступника. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Вирішуючи колективні завдання, вчителі швидко знаходять 

спільну мову. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. В нашій школі кожний вчитель почуває себе відповідальним за 

спільні результати 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. В нашому колективі конфлікт між учителями був би 

„надзвичайною подією“. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Працюючі в нашому колективі, вчителі можуть реалізувати свої 

здібності краще, ніж у будь-якому іншому місці. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Педагог, який почне працювати „з прохолодою“, в нашому 

колективі відчує несхвалення своїх колег. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. Вчителі-новатори користуються повагою в нашому колективі. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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12. Наші вчителі турбуються про підвищення власної професійної 

майстерності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Для забезпечення сумлінної роботи вчителів керівництву школи 

не потрібно звертатись до жорсткого контролю. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. Під час розподілу навантаження між вчителями не виникає 

проблем, які потребували б адміністративного втручання. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Підсумки роботи школи за рік завжди активно обговорюються в 

нашому колективі. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Всі члени нашого колективу згідні з цілями, які ставить перед 

собою школа. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. В колективі не буває серйозних суперечок через незручний 

розклад уроків. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Всі члени колективу - патріоти  нашої школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. Всі вчителі прагнуть до того, щоб школа мала найкращу 

репутацію. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20. Ми прагнемо до того, щоб всі наші випускники могли успішно 

скласти вступні іспити у вищі навчальні заклади. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. Наші вчителі цікавляться педагогічними новинками, які 

з’являються в інших школах. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22. Багато вчителів, якщо це необхідно для школи, з власної 

ініціативи виконують те, що не входить у перелік їхніх безпосередніх 

обов’язків. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. Взаємодопомога - характерна риса нашого колективу. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. Якщо рішення, які приймає адміністрація школи, не знаходять 

підтримки в колективі, то завжди шукається компроміс. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. Під час оцінки загальних результатів діяльності нашої школи між 

учителями рідко коли виникають розбіжності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

26. Будь-які розбіжності в поглядах щодо роботи в нашій школі не 

переростають в конфлікти між педагогами. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27. Можливостей для професійного росту в нашій школі в педагогів 

не менше, ніж у будь-якій іншій. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. У всіх вчителів нашої школи високі вимоги до результатів своєї 

діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29. Всі вчителі нашої школи постійно щось покращують в своїй 

роботі. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30. Вчитель, який не займається самоосвітою, в нашому колективі 

буде почувати себе „білою вороною“. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31. Сумлінність в нашому колективі цінується дуже високо. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32. Ні в кого з педагогів не виникає труднощів при потребі узгодити 

свої дії з іншими. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

33. Якщо між окремими вчителями нашої школи виникає конфлікт, 

то інші прагнуть якнайшвидше загасити його. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34. В нашому колективі існує єдність у розумінні проблем школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35. В нашому колективі всі вчителі тактовно ставляться один до 

одного. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36. Мабуть що в іншому колективі нашим учителям не було б так 

цікаво працювати. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37. Вчителі нашої школи прагнуть до таких результатів роботи, 

якими можна було б пишатися. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38. На педрадах та загальних зібраннях у нас буває багато 

конструктивної критики і пропозицій щодо вдосконалення нашої 

роботи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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39. Наші вчителі охоче переймають досвід своїх колег. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40. В нашому колективі існує єдине розуміння, якими повинні бути 

стосунки між учнями та вчителем. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41. Ніхто з учителів не буде з упередженням сприймати поради свого 

колеги. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42. Кожного вчителя в нашій школі цікавить наскільки добре інші 

вчителі роблять свою частину спільної роботи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43. Всі вчителі єдині в розумінні вимог, які ставляться до сучасної 

школи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44. Під час вирішення суперечок у нашому колективі кожна сторона 

уважно вислуховує протилежну. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45. Під час порівняння нашого колективу з іншими кожний з 

вчителів знайде в ньому багато переваг. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46. В нашому колективі пониження рівня успішності будь-якого учня 

обов’язково стане предметом обговорення для педагогів, які 

працюють в цьому класі. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

47. В нашому колективі хороша атмосфера творчості. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48. В нашому колективі не знайде підтримку та людина, яка вважає, 

що вже досягла своїх „вершин“. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

49. В нашому колективі під час невдач ніхто не буде перекладати 

відповідальність на інших. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50. Вчителі доброзичливо ставляться до нових працівників і 

допомагають їм якнайшвидше увійти в колектив. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51. Всі вчителі завжди активно обговорюють результати перевірки 

роботи школи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

52. В нашому колективі існує єдине бачення майбутнього школи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53. Серед вчителів не виникає серйозних розбіжностей під сач 

розподілу педагогічного навантаження. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54. Під час обговорення важливих питань завжди прислуховуються 

до думки кожного вчителя. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55. Вчителям нашої школи не байдуже, як добре працюють їхні 

колеги. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

56. Кожний вчитель в нашій школі впевнений, що якщо він 

запропонує ідею якого-небудь експерименту, то зустріне зацікавлене 

ставлення своїх колег. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57. Професійна майстерність дуже ціниться в нашому колективі. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

58. В нашій школі немає працівників, які працюють не сумлінно. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

59. В керівників школи рідко виникають проблеми через 

неузгодженість дій окремих педагогів, які працюють разом. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

60. Оцінюючи якість праці вчителів, адміністрація завжди 

прислуховується до думки колективу. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

61. В нашому колективі існує єдність поглядів на організацію 

навчально-виховного процесу. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

62. В нашій школі ділові стосунки між вчителями зміцнюються 

хорошими людськими взаємовідносинами. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

63. Нашим учителям пощастило у житті оскільки вони працюють в 

нашому колективі. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

64. Наявність невстигаючих учнів усі вчителів в нашій школі 

розглядають як власне недопрацювання та недопрацювання своїх 

колег. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

65. Бути не новатором у нашому колективі престижно. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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66. У нас у школі заведено вчитися на уроках своїх колег. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

67. Досвідчені учителі з власної ініціативи допомагають своїм 

колегам. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

68. Якщо педагогічний колектив вважає, що адміністрація школи 

прийняла несправедливе рішення стосовно будь-кого з учителів, він 

буде добиватися перегляду такого рішення. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

69. В нашому колективі вчителів багато що пов’язує, а тому перехід 

когось в іншу школу малоймовірний. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Підрахуйте загальну суму балів. Вона й буде загальною оцінкою рівня розвитку Вашого 

колективу. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана в рамках даного теста - 648. Це 

результат який характеризує ідеальний рівень розвитку Вашого колективу. І чим нижчий буде 

отриманий Вами показник, тим більше Ваш колектив відрізняється в цій сфері від ідеалу. 

Загальний рівень розвитку колективу залежить від рівня розвитку його інтегральних та 

первинних характеристик. Тому для аналізу факторів, які визначають загальну оцінку, внесіть 

отримані Вами результати в наведену нижче таблицю, кожен із 9 стовпчиків якої містить 

номери тверджень, які стосуються даної з первинних характеристик колективу. При цьому 

первинні характеристики об’єднані в групи наступним чином. 

А - ціннісно-орієнтаційна зрілість колективу включає: 

а1 - орієнтованість колективу на біжучі досягнення; 

а2 - орієнтованість колективу на розвиток способів діяльності; 

а3 - орієнтованість вчителів на саморозвиток. 

Б- організованість колективу включає: 

б1 - відповідальність ; 

б2 - злагодженість; 

б3 - включеність членів колективу в управління. 

В - згуртованість колективу включає: 

в1 - єдність орієнтацій; 

в2- сумісність членів колективу; 

в3 - потенційна стабільність. 

Вкажіть поряд кожного номера запитання Вашу оцінку з теста і підрахуйте кількість балів 

кожної з характеристик. Результат запишіть в нижньому рядку кожного стовпчика. 

Порівняння між собою отриманих балів у кожному із стовпчиків дозволяє виявити як 

сильні, так і слабкі сторони колективу, виділити фактори, які найбільше знижують загальний 

рівень його розвитку і вимагають серйозного вивчення. 

Максимальна кількість балів, яка може бути отримана в межах одного стовпчика - 72. Це 

супер результат, який є свідченням ідеального рівня розвитку даної характеристики колективу. І 

чим нижчий буде отриманий Вами показник, тим більше Ваш колектив відрізняється в даній 

сфері від ідеалу. 

Для підвищення ефективності оцінок характеристик колективу та загального рівня його 

розвитку керівникам доцільно власну оцінку доповнювати оцінками членів колективу. Якщо 

оцінки керівника і членів колективу в окремих позиціях будуть суттєво відрізнятися, це - 

серйозна підстава для стурбованості і критичного аналізу своїх оцінок.  

А Б В 

а1 а2 а3 б1 б2 б3 в1 в2 в3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 10 14 15 16 17 18 

19 20 21 13 23 24 25 26 23 

28 29 30 22 32 33 34 35 36 
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37 38 39 31 41 38 40 44 45 

46 47 48 49 50 42 43 53 54 

55 56 57 58 59 51 52 62 63 

64 65 66 67 62 60 61 68 69 

         

А= Б= В= 

ТЕСТ. ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В ШКОЛІ 

ІНСТРУКЦІЯ 

Вам пропонують 35 тверджень, які характеризують мотиваційне середовище в школі, вам 

слід оцінити за 9-бальною шкалою вашу згоду чи незгоду з чцими твердженнями: 9- повністю 

згідний, 0 - повністю незгідний. 

Намагайтесь довго не задумуватися над оцінкою. 

Я вважаю, що в нашій школі кожний вчитель: 

1. Чітко знає яких результатів у роботі очікує від нього школа. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2. Впевнений в об’єктивності оцінки його роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

3. Знає, за якими критеріями оцінюють його роботу. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

4. Впевнений, що про його успіхи обов’язково буде відомо 

керівництву школи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

5. Впевнений, що про його невдачі обов’язково буде відомо 

керівництво школи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

6. Впевнений, що за хорошу роботу матиме відповідне 

заохочення. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

7. Впевнений, що про його успіхи обов’язково буде відомо 

колегам. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

8. Впевнений, що реакція колег на його успіхи завжди буде 

позитивною. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

9. Вільний у виборі форм і методів викладання. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

10. Вважає, що система матеріального заохочення справедлива і 

дієва. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

11. Вважає свою роботу цікавою. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

12. Знає які заохочення і які результати праці прийняті в школі. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

13. Вважає, що результати праці в школі залежать тільки від нього 

самого. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

14. Вважає, що форми матеріального заохочення в школі 

достатньо різноманітні і привабливі. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

15. Має навантаження, яке не вимагає від нього надмірних зусиль 

для досягнення хороших результатів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

16. Вважає, що оплата його праці залежить від результатів його 

роботи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

17. Впевнений, що керівництво справедливо заохочує його 

роботою. 

 

18. Переконаний, що успішна робота не можлива без постійного 

вдосконалення методів своєї діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

19. Має чіткі й конкретні цілі вдосконалення своєї роботи. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

20. Вважає за цікаве розшукувати чи придумувати педагогічні 

новації. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

21. Охоче ділиться з колегами своїми педагогічними знахідками. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

22.  Відчуває схвалення і повагу колег за нововведення в свою 

роботу.. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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23. Має достатньо часу для освоєння чи розробки педагогічних 

нововведень. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

24. Отримує від школи підтримку і допомогу у вдосконаленні 

своєї роботи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

25. Переконаний, що для нього особисто освоєння педагогічних 

новацій не потребує надзусиль. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

26. Впевнений, що участь в інноваційній роботі школи 

обов’язково буде відзначено заохоченням і визнанням 

керівництва. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

27. Впевнений, що здатний розвивати і вдосконалювати свої 

методи роботи. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

28.  чітко знає перспективи свого професійного росту. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

29. Має достатньо можливостей для професійного розвитку. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

30. Має конкретну мету підвищення свого професійного рівня на 

найближчу перспективу. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

31. Має зв’язок між підвищенням своєї кваліфікації і зміною 

свого статуса в педагогічному колективі. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

32. Переконаний, що професійне зростання пов’язане із 

зростанням матеріального добробуту. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

33. Впевнений, що керівництво школи обов’язково помітить і 

заохотить роботу з саморозвитку. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

34. Впевнений, що за наявного навантаження професійний 

саморозвиток під силу кожному. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

35. Впевнений, що керівництво школи прагне створити 

сприятливі умови для професійного розвитку педагогів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

36. Вважає для себе необхідним постійний професійний розвиток. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

РЕЗУЛЬТАТ 

Підрахуйте суму одержаних балів і Ви отримаєте оцінку мотиваційного середовища у 

Вашій школі. Різниця між максимальною сумою балів - 324, яку можна було б отримати, якщо б 

всі умови при оцінці отримали найвищий бал, і реально отриманою сумою, кількісно визначає 

резерв удосконалення мотиваційного середовища. 

Аналізуючи оцінки різних суджень тесту, Ви зможете виявити сильні і слабкі сторони 

існуючого мотиваційного середовища, а також конкретні напрями його вдосконалення, які 

будуть відповідати тим умовам, що отримали найвищу оцінку. 

ПЛАН-СХЕМА  

аналізу змісту, структури. підсумків навчального року 

№ п/п 

блок 

Назва і зміст 

блоку 

Основні завдання Матеріали, зв'язки, на основі яких 

здійснюється аналіз 

1 Діяльність 

адміністрації в  

управлінні 

школою 

Показ ефективності 

здійснення впродовж 

року функцій 

управлінської діяльності, 

вплив на хід і розвиток 

навчально-виховного 

процесу й кінцеві річні 

результати 

Річний план  роботи школи та окремих 

ланок, накази з навчально-виховної 

роботи; книга записів аналізів і 

висновків відвіданих керівниками 

школи уроків; книга протоколів, 

засідань, педрад; книга записів нарад 

при директорі; протоколи виробничих 

нарад, 

 Стан і 

результативність 

аналітичної 

роботи  

Показати роль, значення і 

силу вмілого аналізу 

діяльності педагогічного 

колективу, вплив на 

основні сторони 

шкільного життя 

Система аналізу уроків - якісні зміни 

рівня викладання; система аналізу 

стану викладання предметів, що 

характеризуються найнижчими  

показниками - зміни змісту  і методів 

роботи класних керівників - 
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підвищення вихованості учнів тощо (в 

залежності від того, що піддавалось 

аналізу  

 Якість 

планування його 

доцільність і 

вплив на 

результативність 

навчального 

процесу 

Як були виконані основні 

завдання, накресленні  в 

річному плані роботи 

школи; як його головні 

аспекти відобразились на 

всіх інших рівнях 

планування. Роль і 

значення планування 

його ефективність 

планова дисципліна, 

розуміння необхідності 

планування 

Річний план роботи, класних 

керівників, методичних об’єднань, 

шкільної бібліотеки, гуртків, 

спортивних секцій, клубів за 

інтересами, шкільного психолога. 

 Ефективність 

організаторської 

роботи апарату 

Показати дійовість 

основних форм 

організаторської роботи 

(педради, наради при 

директорі, збори 

учнівського колективу. 

виробничі наради тощо) 

Протоколи засідань педради, ради 

школи, план нарад при директорі, 

протоколи виробничих нараді, 

профспілкових зборів, засідань 

профспілкового комітету, органів 

учнівського самоврядування. 

Прослідкувати зв'язок: організаторська 

робота - результати (в загальному 

виді). 

 Стан 

внутрішкільного 

контролю, його 

взаємозв’язок з 

функцією 

педагогічного 

аналізу 

Розкрити роль і місце 

внутрішкільного 

контролю в системі 

управління школою, його 

взаємозв'язок з іншими 

елементами управлінської 

діяльності, зокрема з 

аналітичною його 

функцією 

Книга обліку відвідування уроків 

директора школи, його заступників з 

навчально-виховної роботи та 

виховної роботи (кількість відвіданих 

уроків: всього по класах, вчителях, 

предметах і класних годин, виховних 

заходів). Кількісні показники 

контролю за якістю знань 

 Ефективність 

поточної 

розпорядчої 

діяльності 

адміністрації 

Висвітлити 

інструментарій 

розпорядництва, показати 

вплив оперативного 

регулювання на хід і 

розвиток процесу 

навчання і виховання 

Наради з групами вчителів, виробничі 

наради з питань навчання і виховання, 

"малі педради", консиліуми, 

співбесіди, підготовка наказів. 

2. Внутрішкільна 

методична 

робота 

Довести важливість 

методичної роботи в 

школі для якісної роботи 

педколективу 

Заходи методичного характеру, 

тематика, зміст і якість засідань метод 

об’єднань, організація групової та 

індивідуальної роботи з учителями, 

вивчення рівня знань, умінь учнів, 

активність педагогів у творчому 

процесі Результати діагностики, 

наслідки атестації Зв'язок: якість 

методичної роботи - якість 

викладацької і виховної діяльності 

вчителів, зростання майстерності. 

3. Стан якості 

викладання 

Показати рівень 

відповідальності 

Дані результатів навчання за рік, 

протягом року, за кілька років 
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основ наук викладання основ наук 

сучасним нормативним, 

концептуальним і 

методичним вимогам, 

розкрити прямий 

безпосередній зв'язок між 

рівнем викладання і 

якістю знань учнів 

(використання статистичних даних, 

контрольних зрізів, спостережень) 

через кількісні показники. Аналіз 

стану виконання шкільних програм 

Висновки на основі написів відвіданих 

дирекцією: впродовж року уроків, 

позакласних заходів. Зв'язки: рівень 

викладання - якість знань учнів - 

результати навчання і виховання; 

запровадження прогресивних 

технологій - підвищення рівня 

викладання (приклади, і зразки). 

4. Робота школи з 

батьками 

Показати залежність 

стану роботи з батьками 

від управління нею з боку 

дирекції, ефективної 

діяльності метод 

об'єднання класоводів, 

співпраці школи і сім'ї 

Протоколи батьківських зборів, 

засідань батьківського комітету, 

інформації про роботу з батьками по 

класах, основні напрями співпраці, 

педагогічна освіта батьків, приклади, 

зразки організації родинного 

виховання, впливу на нього з боку 

педагогічного колективу: колективні, 

групові, індивідуальні форми роботи. 

Зв'язок: якість роботи з батьками - 

рівень співпраці школи і сім'ї-

ставлення школярів  до навчання 

результати навчання і виховання. 

5. Етап виховної 

роботи і рівень 

вихованості 

школярів 

Показати якість і 

результативність 

виховної роботи, 

встановити їх при-чинно 

наслідковий зв'язок. 

Записи висновків відвіданих /років, 

позаурочних занять, гуртків, 

спортивних секцій, масових заходів 

(аналіз різних напрямів і складників 

гармонійного виховання школярів, 

реалізація на практиці концептуальних 

основ національного виховання). 

Плани виховної роботи школи в 

цілому і окремих її складників 

(заступника директора з виховної 

роботи. педагога-організатора, 

класних керівників, бібліотеки, 

керівників предметних гуртків і 

гуртків художньої творчості, 

спортивних секцій, сценаріїв масових 

заходів тощо); якість планування - 

повнота виконання ефективність, 

результативність реалізації 

6. Результати 

діяльності 

учнівського й 

педагогічного 

колективів 

Розкрити тенденцію 

розвитку школи, наявні 

резерви й ресурси, 

показати типові 

проблеми, важливість їх 

урахування в наступній 

діяльності 

Графічний огляд якісного стану 

успішності учнів за кілька років у 

порівнянні (може бути система 

графіків). 

Відвідування учнями занять, стан 

навчальної дисципліни. Рівень 

вихованості учнів через кількісні 

показники якості. 

7 Висновки Загальна характеристика 

наслідив роботи за рік, 

Узагальнення висловлених у доповіді 

висновків за розділами, систематизація 
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тенденції та перспективи 

розвитку школи 

за їх проблемами на основі причинно-

наслідкових зв'язків, виведення 

загальних пропозицій. 

АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

1. Результати  навчально-виховної роботи  

1.1. Динаміка росту /спаду/ успішності учнів у порівнянні з минулим навчальним роком в 

цілому по школі та в розрізі класів. 

1.2. Ріст /спад/ кількості учнів, які навчаються на "4" та "5" у порівнянні з минулим 

навчальним роком /по школі, по класах/. 

1.3. Результати екзаменів /випускних, перевідних/ у порівнянні з минулим навчальним 

роком та поточними оцінками. 

1.4. Інформація про результати контрольних робіт, проведених адміністрацією школи та 

працівниками методичних служб, органів управління освітою. 

1.5. Розподіл випускників школи за каналами навчання та працевлаштування. 

1.6. Робота педагогічного колективу з другорічниками та учнями,  які відстають у засвоєнні 

програмного матеріалу, набутті нових знань. 

1.7. Результативність громадсько-корисної та продуктивної праці учнів /праця на 

виробництві, у шкільних майстернях, комерційних структурах тощо/. 

1.8. Стан дисципліни в школі та окремих учнів, рівень культури ставлення до навчання, 

громадських доручень. 

1.9. Діяльність учителів щодо розвитку творчого потенціалу учнів,  залучення їх до різних 

видів творчої /урочної та позаурочної/ діяльності; .забезпечення умов для розвитку та 

саморозвитку суб’єктів цілісного навчально-виховного процесу. 

2.  Аналіз стану викладання навчальних предметів  

2.1. Стан  виконання навчальних планів та програм за змістом, кількістю годин, видами 

навчальної діяльності. 

2.2. Раціональний вибір варіантів навчальних планів, розроблених Міністерством освіти 

України, у відповідності до особливостей структури організації навчально-виховного процесу. 

2.3. Розробка та впровадження авторських, альтернативних навчальних планів, програм, 

ефективність їх реалізації. 

2.4. Розробка та впровадження нових спецкурсів з навчальних предметів, окремих галузей 

науки, інтегрованих курсів та спецкурсів, ефективність їх реалізації. 

2.5. Стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості.  

2.6. Робота факультативів, наукових товариств, клубів, предметних гуртків. 

2.7. Стан позакласної роботи вчителів-предметників (конференції, диспути, тематичні 

вечори, тижні предмету). 

2.8. Система та результативність підвищення професійного рівня вчителів школи 

/методичні об'єднання, творчі групи, науково-теоретичні семінари, курси при інститутах 

удосконалення вчителів тощо/ 

2.9. Згуртованість педколективу, єдність у постановці  та досягненні мети, завдань 

навчання, виховання і розвитку особистості. 

2.10. Забезпечення умов у школі для реалізації та самореалізації потенційних можливостей 

кожного учня. 

2.11. Систематичність та послідовність діяльності вчителів над професійним ростом, 

творчим розвитком та майстерністю. 

2.12. Результати участі учнів школи в районних,  міських, республіканських та 

міжнародних олімпіадах з навчальних предметів. 

2.13. Система профорієнтаційної роботи з учнями школи, її результативність. 

3. Аналіз стану виховної роботи  

3.1. Постановка та досягнення виховної мети, визначеної школою. 
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3.2. Виявлення та розв'язання проблем виховного характеру у навчальному році. 

3.3. Стан виховної роботи з учнями в класах, рівень загальноосвітньої  культури та 

дисципліни. 

3.4. Національне спрямування виховної роботи в школі, її результативність. 

3.5. Впровадження нових форм та методів виховання учнів школи, їх ефективність. 

3.6. Система індивідуальної роботи з педагогічно занедбаними дітьми та дітьми, які мають 

нахили до правопорушень. 

3.7. Ефективність роботи методичного об'єднання класних керівників та вихователів. 

3.8. Учнівське самоврядування та його участь у справах школи. 

3.9. Учнівські організації в школі, їх роль у вихованні учнів, проведенні дозвілля. 

3.10. Впровадження інноваційних ідей у виховну роботу з учнями, в тому числі авторських 

/індивідуальних, колективних/. 

3.11. Результативність виховної роботи школи /рівень вихованості учнів, загальноосвітньої 

культури, поведінки тощо/. 

4. Аналіз діяльності учнівських колективів з формування    громадянської активності та 

набуття освіти 

4.1. Згуртованість шкільного колективу та класних учнівських колективів. 

4.2. Стан виконавчої та свідомої дисципліни учнів школи. 

4.3. Громадська активність учнів, сумлінність у виконанні своїх обов’язків, сформованість 

почуття обов’язку, працелюбність, працездатність, повага до людей праці. 

4.4. Співробітництво учителів, класних керівників, вихователів та учнівських організацій. 

5. Аналіз роботи школи  з батьками та громадськістю мікрорайону 

5.1. Робота школи з педагогізації батьків / лекторії, університет знань, тематичні 

батьківські збори, зустрічі з виробничниками, працівниками культури/.   

5.2. Ефективність роботи класних батьківських комітетів /регулярність засідань, 

актуальність тематики, активність у боротьбі за успішність учнів та їх дисципліну/. 

5.3. Індивідуальна робота керівників школи, вчителів, класних керівників, вихователів з 

батьками окремих учнів, які потребують посиленої уваги до їх виконання. 

5.4. Участь батьків в організації та проведенні позакласної навчальної і виховної роботи з 

учнями /гурткові заняття, екскурсії, виробничі справи, оснащення та обладнання навчальних 

кабінетів/. 

5.5. Наявність у школі батьків-спонсорів, батьків-меценатів, організаторів учнівських 

кооперативів тощо. 

5.6. Ініціатива батьків у створенні в школі "батьківського фонду", як додаткового джерела 

асигнування різних виховних заходів, в т.ч. обміну учнями з зарубіжними країнами. 

6. Аналіз та самоаналіз діяльності адміністративно-управлінської ланки 

6.1. Рівень забезпечення умов діяльності шкільного колективу /навчально-матеріальної 

бази, мікроклімату/. 

6.2. Діяльність керівників школи щодо згуртування педагогічного і   учнівського 

колективів, розвитку їх ініціативи та творчості. 

6.3. Стан виконання функціональних обов'язків членів адміністративно-управлінської 

ланки. 

6.4. Стан реалізації регулюючої та стимулюючої функції керівників школи. 

6.5. Стан запровадження демократичних засад в роботу школи, форму-вання 

демократичного стилю її діяльності та управління. 

6.6. Реалізація ідей та принципів реформування школи і управління. 

6.7. Раціональний вибір організаційної структури управління та навчально-виховного 

процесу. 

6.8. Організація економічної діяльності школи /кооперативи, участь у комерційних 

структурах/. 

7. Питання для узагальнення інформації про діяльність школи та формулювання висновків 
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7.1. Чи забезпечує педагогічний колектив школи освітній рівень, рівень розвитку та 

вихованості учнів у відповідності до вимог сьогодення? 

7.2. Чи добре підготовлені випускники школи до продовження навчання, активної участі у 

сфері виробництва матеріальних і духовних цінностей ? 

7.3. Чи готує школа громадян, гідних свого народу, батьківщини? 

7.4. Чи систематизує педагогічний колектив виявлені недоліки та визначає можливі шляхи 

їх подолання? 

7.5. Чи вироблена перспектива діяльності школи у майбутньому, зокрема на наступний 

навчальний рік? 

 

 

ПРОГРАМА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 (за Ю.А. Конаржевським) 

Аналіз діяльності адміністрації з управління школою: 

• аналіз стану та ефективності всіх ланок управління; 

• зв'язок планування зі станом контролю роботи в школі; 

• загальний аналіз успішності учнів за окремими паралелями класів, навчальними 

предметами; 

• причини недостатньої ефективності внутрішкільного контролю внаслідок: 

а) непродуктивного розподілу обов'язків між членами адміністрації; 

б) недостатньо обміркованого вибору напрямків контролю; 

в) недостатнього контролю за виконанням прийнятих рішень; 

г) недостатньої допомоги вчителям з боку адміністрації; 

д) недостатньої роботи методичних об’єднань, громадських організацій; 

• ефективність планування шкільного компоненту (предмети за вибором, факультативи, 

індивідуальні консультації); 

• робота з охорони життя, здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму. 

Аналіз організації методичної роботи в школі: 

рівень роботи шкільних методичних об’єднань, їх вплив на якість викладання основ наук, 

успішність учнів; 

робота педагогічного колективу над проблемною темою; 

робота з вивчення й запровадження передового педагогічного досвіду, вплив на 

майстерність педагогічних працівників; 

нові, нетрадиційні форми методичної роботи, їх ефективність; 

наявність взаємозв’язку в ланцюгу: самоосвіта – якість викладання – рівень знань, умінь і 

навичок учнів; 

недоліки в організації методичної роботи школи. 

Атестація вчителів, її вплив на підвищення майстерності педагогів. 

IV. Якість викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів: 

статистичний графік успішності за останні три роки (кількість відмінників, учнів, які 

навчаються на "4" і "5", % успішності за класами і предметами; 

тенденція розвитку успішності "слабких класів" (класів корекції) за останні три роки; 

аналіз якості знань у початкових класах за схемою: 

- виконання програм; 

- рівень оволодіння учнями навичками розумової праці; 

- знання учнями фактичного матеріалу; 

- уміння учнів використовувати здобуті знання на практиці; 

- уміння самостійно здобувати знання; 
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- сформованість загально навчальних умінь і навичок; 

- наявність взаємозв'язку: "якість викладання - якість знань учнів"; 

— стан справ у п'ятих класах (порівняно з результатами в попередніх третіх класах), 

проблеми наступності в навчанні, шляхи ліквідації програми; 

— негативні явища у викладанні окремих предметів у інших класах, причини невстигання 

(низький рівень викладання, відсутність єдиних вимог, індивідуалізації, диференціації 

навчання, недостатня увага до особливостей роботи окремих класних колективів тощо); 

— аналіз ефективності роботи класів із поглибленим вивченням окремих предметів, 

тенденції та перспективи розвитку таких класів; 

— виявлення найслабших за успішністю класів й накреслення заходів щодо подолання 

недоліків у роботі з ними; 

— перелік навчальних предметів, де наявна найнижча успішність, зміни успішності за 

останні 3 - 4 роки; 

— ефективність роботи ГПД з метою запобігання низьких показників; 

— аналіз роботи факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять і консультацій, їх 

ефективність (результати предметних олімпіад, робота з невстигаючими учнями тощо); 

— реалізація принципів гуманізації та гуманітаризації навчання. 

V. Відвідування учнями навчальних занять: 

— реалізація тези: "Ставлення до навчання залежить від якості викладання, стилю роботи 

вчителя. Учні не відвідують посередні уроки пересічних учителів"; 

— аналіз обставин, які призводять до пропуску уроків учнями. 

VI. Аналіз виховної роботи, рівня вихованості учнів: 

— характеристика рівня вихованості учнів за критеріями: 

а) дисциплінованість; 

б) працездатність; 

в) виконання громадських доручень; 

г) моральне виховання; 

д) естетичне виховання; 

е) виховання національної свідомості; інтернаціональне виховання; 

є) економічне виховання; 

—  шляхи формування основних якостей вихованості, аналіз цих шляхів: 

а) виховання на уроках; 

б) робота класного керівника; 

в) робота громадських учнівських організацій; 

г) позакласна робота (у школі, з окремих предметів, класних колективів); 

д) робота шкільного психолога, соціологічної служби школи; 

— організація гурткової роботи в школі. 

 ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО САМОАНАЛІЗУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

1. Документи передатестаційного самоаналізу: 

1.1. Характеристика закладу. 

1.2. Довідка про стан навчально-виховної роботи. 

1.3. Довідки про стан інструктивно-методичної, науково-методичної, експериментальної та 

організаційно-масової роботи. 

1.4. Аналіз матеріально-технічного забезпечення. 

1.5. Аналіз кадрового забезпечення. 

1.6. Аналіз санітарно-гігієнічного стану, дотримання вимог охорони праці, життя та 

здоров'я учнів. 

2. Аналіз і оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу в 

школі 
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2.1. Відповідність основних концептуальних заса,д розвитку закладу перспективному та 

календарному плануванню. 

2.2. Аналіз роботи закладу з реформування змісту навчально-виховного процесу: 

- гуманізація та демократизація навчання і виховання; 

- впровадження нових сучасних напрямів навчання і виховання /економіка, екологія, право, 

інформатика тощо/; 

- відродження національних традицій; 

- модернізація навчально-виховного процесу. 

2.3. Аналіз виконання навчальних планів і програм за попередній навчальний рік з кожного 

предмета /кількість уроків за планом, з них - фактично проведених, види контролю, його 

системність, кількість самостійних, контрольних, творчих та інших видів робіт/. 

2.4. Комплекс вивчення роботи вчителя на уроках і в позаурочний час /творча лабораторія 

вчителя, технологія проведення уроків, система перевірки рівня знань, умінь і навичок  учнів, 

роль диференціації і індивідуалізації навчання, якість виконання навчальних планів і програм/. 

2.5. Усна і письмова перевірка рівня знань, умінь і навичок учнів. Порівняння одержаних 

результатів з підсумковими оцінками за минулий навчальний рік, минулу чверть, з 

попередньою учительською перевіркою. 

2.6. Об'єктивність в оцінюванні знань, умінь і навичок учнів. 

2.7. Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу /чим користуються 

вчителі при підготовці до проведення уроків/. 

2.8. Роль психологічної служби в навчально-виховному процесі. 

2.9. Робота з обдарованими і здібними учнями та результативність цізї роботи. Успіхи 

учнів на предметних олімпіадах, конкурсах тощо. 

3. Вивчення умов для виховання та розвитку дітей, оцінка результативності виховної 

роботи, підготовки учнів до продовження навчання або наступної трудової діяльності. 

3.1. Становлення системи виховної роботи в школі, єдність процесів виховання і 

самовиховання, спрямованість виховної системи на формування особистості. 

3.2. Стан інформованості вчителів, зокрема, класних керівників, про особистість учня, 

умови життя в сім'ї, його батьків та рідних; роль навколишнього середовища і його вплив на 

учня; рівень загальноосвітньої підготовки учня, його ставлення до навчання; творчі здібності, 

інтереси і нахили учня; дисципліна і навички культури поведінки, стосунки з товаришами; 

ставлення до праці, до якої професії виявляє інтерес; фізичний розвиток і стан здоров'я. 

3.3. Оцінка школи як закладу соціального захисту дітей: набір дітей на конкурсній та без 

конкурсній основі; кількість дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей і робота з ними; 

кількість дітей-сиріт, турбота про їхню долю; кількість дітей з асоціальною поведінкою, робота 

з ними; співпраця з школами-інтернатами; робота з дітьми-інвалідами; форми роботи 

психолога, соціального педагога з діагностики, корекції, реабілітації, профілактики, 

становлення та розвитку особистості. 

3.4. Форми і методи вивчення особистості учня. 

3.5. Вивчення зайнятості учнів у позаурочний час. 

3.6. Аналіз управління  системою виховної роботи в школі: 

- планування на всіх рівнях; 

- організація виконання планів; 

- регулювання та. корекція планів у процесі їх виконання; 

- консоль за виконанням запланованого; 

- аналіз ефективності та результативності запланованих заході; 

- роль перспективного планування /на 5-10 років/. 

3.7. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення виховної роботи в школі. 

3.8. Робота з народознавства і краєзнавства на уроках і в позаурочний час. 

3.9. Виховання національної самосвідомості, громадянських рис учнів, вивчення з ними 

основних державних документів. 

3.10. Організація дозвілля учнів різних вікових категорій, роль масових заходів. 
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3.11. Стан роботи гуртків, секцій, студій, творчих об'єднань. 

3.12. Вивчення роботи в групах продовженого дня. 

3.13. Правове, трудове, статеве, етичне і художньо-естетичне виховання учнів. 

3.14. Наявність і роль учнівських організацій. 

4. Аналіз ефективності управління закладом освіти 

4.1. Аналіз матеріалів педагогічної та інших існуючих у школі рад, метод об'єднань, 

контроль за виконанням їх рішень. 

4.2. Аналіз наказів по школі та їх виконання. 

4.3. Аналіз роботи з нормативними документами. 

4.4. Аналіз педагогічних кадрів закладу, оцінка їхнього якісного складу, доцільності і норм 

педагогічного навантаження. 

4.5. Аналіз фахової підготовки, стану й форм підвищення кваліфікації; роль атестації 

педагогічних кадрів. 

4.6. Стан необхідної шкільної документації. 

4.7. Забезпечення оптимально зручних умов для праці, самоосвіти і відпочинку педагогів. 

Дотримання вимог щодо розкладу занять. 

4.8. Відповідність перспективного й річного планування, концепції і статуту школи 

проблемам, над якими працює педколектив. Наступність, послідовність і системність у цій 

роботі. 

4.9. Форми контролю роботи в школі: його ефективність і дієвість. Перехід від контролю 

до оцінки діяльності різних напрямів роботи школи з метою їх удосконалення. 

4.10. Рівень управлінської діяльності, ділових і особистісних якостей керівників школи. 

4.11. Діяльність дирекції школи з контролю за якістю знань, умінь і навичок учнів, 

вивчення стану викладання шкільних дисциплін, виконання навчальних планів і програм. 

4.12. Вивчення стану методичної роботи в школі: аналіз наказів про організацію і підсумки 

методичної роботи, кількість проведених семінарів, науково-практичних конференцій, 

консиліумів, наявність розроблених методичних матеріалів, навчальних посібників, програм 

тощо. 

4.13. Доцільність штатного розпису, його відповідність раціональному використанню 

коштів. Підбір і розстановка кадрів. 

5. Оцінка ефективності діяльності ради школи 

5.1. Рівень реалізації на засіданнях ради потреб усіх суб'єктів школи. ' 

5.2. Роль шкільної ради в роботі із створення сприятливих умов для творчої праці 

педагогів, навчання, праці і відпочинку учнів, участі батьків у шкільному житті в якості 

рівноправних партнерів педагогів і своїх дітей. 

5.3. Забезпечення школи нормативними документами з діяльності ради. 

5.4. Вклад ради школи у вдосконалення освітнього процесу, розробка перспектив розвитку 

школи. 

5.5. Роль ради школи в гуманізації і гармонізації взаємодії працівників школи, учнів і їх 

батьків. 

5.6. Вклад шкільної ради в створення матеріальної бази школи, залучення сил і засобів 

трудових колективів і громадської допомоги школі. 

5.7. Робота ради із захисту інтересів школи, членів шкільної ради від несприятливих 

впливів шкільного середовища. 

5.8. Роль ради в розвитку самоуправління педагогів, батьків і учнів, шкільної демократії. 

6. Вивчення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу освіти 

6.1. Наявність і стан навчальних приміщень, шкільних меблів і обладнання, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог. 

6.2. Стан навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки і трудового навчання. 

6.3. Технічні засоби навчання, їх стан і ефективність використання. 

6.4. Характеристика кабінету інформатики і обчислювальної техніки. 
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6.5. Стан шкільної бібліотеки, наявність бібліотечних фондів і їх збереження, робота 

бібліотеки. 

6.6. Стан забезпечення учнів підручниками та оплата за користування ними. 

6.7. Формування фінансових ресурсів закладу, доцільність і раціональність їх 

використання. 

6.8. Харчування учнів у школі, можливості і реальний стан. 

6.9. Аналіз господарської діяльності керівника за попередній період і його планів на 

перспективу. 

6.10. Роль технічного і допоміжного персоналу в школі. 

7. Характеристика навчального закладу  

7.1. Кількість учнів, у т.ч. в 1-х кл; в 11-х кл. 

7.2. Кількість класів, у т.ч. 1-х кл; в 11-х кл. 

7.3. Середня наповнюваність класів. 

7.4. Кількість відмінників навчання, в т.ч. золотих медалістів, срібних медалістів. 

7.5. Кількість учнів, які вчаться на "4" і "5". 

7.6. Кількість учнів, залишених на другий рік. 

ТУ. Кількість учнів - випускників 9-х класів, які навчаються в: 

- професійно-технічних училищах; 

- вузах І-ІІ рівнів акредитації; 

- охоплені іншими формами навчання; 

- не навчаються. 

7.8. З випускників  11-х класів навчається в: 

- вузах; 

- вузах І-ІІ рівнів акредитації; 

- професійно-технічних училищах; 

- охоплені іншими формами навчання; 

- працевлаштовані; 

- не працюють і не навчаються. 

7.9. Кількість дітей-сиріт. 

7.10. Кількість дітей, позбавлених батьківської опіки. 

7.11. Кількість дітей з сімей, які отримують допомогу. 

7.12. Кількість груп продовженого дня. 

7.13. В них учнів: 

- які харчуються безплатно; 

- за батьківську плату. 

7.14. Кількість учнів у пришкільних інтернатах. 

7.15. Кількість учнів, яких підвозять до школи. 

7.16. Усього вибуло учнів, причини вибуття і кудивибули. 

7.17. Не одержали свідоцтва про неповну середню освіту. 

7.18. Не одержали атестат про середню освіту. 

7.19. Кількість переможців і призерів районних /міських/ та обласних олімпіад. 

7.20. Кількість переможців Всеукраїнських предметних олімпіад. 

 8. Аналіз кадрового забезпечення закладу 

 8.1. Усього вчителів: 

- з вищою освітою; 

- з середньою спеціальною; 

 - з незакінченою вищою . 

8.2. Мають категорію: 

- спеціаліст; 

- ІІ категорію; 

- І категорію; 

- вищу категорію. 
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8.3. Старших учителів. 

8.4. Заслужених учителів України. 

8.5. Нагороджено педагогічних працівників: 

- значком "Відмінник освіти України"; 

- грамотою Міністерства освіти України; 

- грамотою обласного управління освіти; 

- грамотою райвідділу освіти; 

- інші нагороди. 

8.6. Розподіл учителів за педстажем: 

- до 5 років; 

- до 10 років; 

- 10-15 років; 

- 15-20 років; 

- 25-35 років; 

- 35 і більше. 

8.7. Атестовано учителів. 

8.8. Пройшли курсову перепідготовку. 
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