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СУЧАСНІ МЕТОДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ У ПТНЗ

Вирішення проблеми підвищення якості освіти на сучасному етапі передбачає значне 
поліпшення контролю навчальної роботи учнів як важливого засобу управління процесом 
навчання.

Необхідність контролю навчальної роботи й оцінки знань має об'єктивний характер. Тут діє 
закономірний зв'язок у ланцюгу: мета навчання - процес - результат - наступна мета. Але 
для того, щоб педагогічно грамотно визначити мету, необхідно точно знати, що вже досягнуто 
в результаті навчання. Педагогічний контроль - це система перевірки результатів навчання, 
розвитку і виховання учнів.

Контроль має такі функції:
• освітня (сприяння поглибленню,  розширенню, удосконаленню знань  учнів,   уточненню і 

систематизації навчального матеріалу з предмета);
• діагностично-коригуюча (виявлення  знань,  умінь  і  навичок,  ускладнень,  недоліків, 

неуспішності; забезпечення зворотного зв'язку в різновидах: «учень -педагог» і «учень - учень»);
• контролююча (визначення рівня знань, умінь і навичок учнів, підготовленості до засвоєння 

нового матеріалу, виставлення оцінок);
• виховна (спрямована  на  покращення  особистої  дисципліни,  розвиток  волі,  характеру, 

навичок систематичної самостійної праці тощо);
• розвивальна (сприяння розвитку психічних процесів особистості - пам'яті, уваги, мислення, 

інтересів, пізнавальної активності, мовленнєвої культури);
• стимулюючо-мотиваційна (стимулювання  учнів  до  покращення  навчальної  діяльності, 

розвитку особистої відповідальності, формування мотивів навчання);
• управлінська (забезпечення цілеспрямованості у навчанні);
• прогностично-методична (стосується  як  педагога,  який  отримує  досить  точні  дані  для 

оцінки  своєї  праці,  результатів  запровадження  своєї  методики  викладання,  шляхів  подальшого 
вдосконалення  навчання,  так  і  учнів,  оскільки  допомагає  їм  прогнозувати  свою  навчальну  та 
наукову роботу).

Принципи  організації  контролю  та  оцінки  знань  учнів  визначаються  метою  навчально-
виховного процесу, а також об'єктивними закономірностями педагогічного процесу в них. 

Основні принципи перевірки навчальної роботи та оцінки знань учнів:
• індивідуального характеру перевірки й оцінки знань учнів (передбачає індивідуальну роботу 

педагога з кожним учнем, врахування його індивідуальних особливостей);
• систематичності  та  системної  перевірки  й  оцінки  знань (здійснення  контролю  протягом 

усього періоду навчання);
• тематичності (стосується усіх ланок перевірки і передбачає оцінку навчальної діяльності з 

кожної теми);
• диференційованої оцінки успішності навчання (передбачає здійснення оцінки успішності на 

основі різнорівневого підходу);
• єдності  вимог  педагогів  до  учнів  (передбачає  врахування  викладачами  діючих 

загальнодержавних стандартів);
• об'єктивності  (систематичний  аналіз  результатів  контролю  і  показників  успішності  за 

єдиними критеріями з метою своєчасного здійснення заходів для поліпшення організації і змісту 
навчально-виховного процесу, підвищення ефективності і якості уроків);

• гласності (доведення результатів контролю до відома  викладачів).

 Викладені  принципи  як  регулятори  контролю  навчальної  роботи  й  оцінки  знань 
визначають конкретні види, форми її організації, критерії та норми оцінювання. Контроль 
включає в себе різні види перевірки знань, умінь і навичок.

ЯК ОЦІНЮВАТИ  ПРОВЕДЕНИЙ УРОК?



  Щоб відповісти  на це запитання подається матеріал,  який допоможе зорієнтуватись у 
типах уроків, видах їх аналізу, в показниках оцінювання відвідуваного уроку та критеріях оцінки 
прояву кожного з показників, а також у технології аналізу уроку.

Класифікація уроків
Урок засвоєння нових 
знань

Ознайомлення  з  новими фактами,  поняттями,  законами,  закономірностями, 
теоріями

Урок застосування знань 
і формування вмінь

• З’ясування  можливостей  застосування  знань  у  навчально-пізнавальній 
діяльності  і  практичних  ситуаціях,  формування  досвіду  такого 
застосування, предметних умінь;

Урок первинного формування вмінь;
Урок творчого застосування знань і вдосконалення вмінь

Урок узагальнення і  
систематизації  вмінь

Виявлення  істотних  зв’язків  між  елементами  знань,  їх  групування  та 
класифікація

Урок контролю та 
корекції знань і вмінь

Виявлення якості знань і вмінь, що характеризує стан засвоєння учнями 
логічного завершеного блоку навчального матеріалу;

Урок контролю знань і вмінь;
Урок аналізу письмових робіт

Комбінований урок Поєднує дві чи більше дидактичні мети

Види аналізу уроку

Дидактичний • Аналіз реалізації мети, додержання принципів дидактики, логіки процесу 
навчання тощо  

Психологічний • Вивчення  психологічного  клімату в  класі,  ставлення  учнів  до  навчання, 
стосунків між учителем та учнями

Виховний • Виявлення  істотних  зв’язків  між  елементами  знань,  їх  групування  та 
класифікація

Методологічний • Вивчення діяльності вчителя та учнів, їхньої  взаємодії в основних 
структурних компонентах уроку 

Організаційний • Вивчення прийомів організації  заняття; використання наочності, тзн; 
ведення документації; раціонального використання часу

Підходи до аналізу уроку
Лінійний • Хронологічне виділення результатів та прорахунків

Поелементний Виділення змісту, методів та форм навчання
Системний Встановлення причин, які зумовили як позитивні, так і негативні результати

Алгоритм процесу
здійснення педагогічного аналізу уроку

↓

Визначення об’єкта, явища, процесу, що буде аналізуватися
↓

Постановка мети, розробка завдань аналізу
↓

Виявлення характерних ознак об’єктів, явищ, процесів, які вивчаються
↓

Виявлення основних чинників впливу на досліджувані явища, процеси
↓

Висновки, що випливають з аналізу
↓

З’ясування чинників позитивного чи негативного впливу на процес уроку
↓

Розробка рекомендацій



  Результати спостереження та оцінювання проведеного уроку рекомендується фіксувати в заздалегідь 
підготовленому бланку:
 
 Дата «__» _______ 200__р.
 Викладач ___________________________________________________________________________________ 
 Група ________________________________ Предмет _____________________________________________ .
 Тема уроку ________________________________________________________________________________ .
 Мета _____________________________________________________________________________________ .
 Тип уроку _________________________________________________________________________________ .
 Мета відвідування __________________________________________________________________________ .

ОЦІНКА ПРОВЕДЕНОГО УРОКУ

№ Показники оцінювання Оцінка в балах
2 3 4 5

1 Уміння чітко і зрозуміло визначити мету і завдання уроку
2 Наявність чіткого плану
3 Реалізація поставлених мети і завдань під час навчального процесу
4 Добір змісту, розкриття теми, теоретичний рівень викладання матеріалу
5 Використання наочності, ТЗН, дидактичних матеріалів
6 Обґрунтованість вибору методів
7 Диференційований підхід до учнів
8 Формування вмінь самостійної роботи
9 Облік і контроль знань 
10 Якість самоаналізу результатів
Висновки: _________________________________________________________________________________ .
Пропозиції: ________________________________________________________________________________ .

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОВЕДЕНОГО УРОКУ
Рівень Оцінка в балах

Недопустимий 2
Критичний 3

Допустимий 4
Оптимальний 5

Сума балів Орієнтовна відповідність
46--50 Вища категорія
42--45 Перша категорія
38--41 Друга категорія
28--37 Спеціаліст
20--27 Вивчити питання на засіданні предметної комісії    

№ Показник Критерії оцінки прояву показника по рівнях
Недопустимий Критичний Допустимий Оптимальний

1 Уміння  чітко  і 
зрозуміло  визначити 
мету й завдання уроку

Мета й завдання не 
поставлені або май-
же не ставляться

Мета  й  завдання 
поставлені, але без будь-
якої системи

Мета  й  завдання  не 
завжди  чітко  сформу-
льовані

Мета й завдання визна-
чені чітко і зрозуміло

2 Наявність  чіткого 
плану

План  уроку  не 
відповідає  елемен-
тарним вимогам

План  уроку  складений 
за шаблоном

План уроку обґрунтова-
ний, але не корегується 
в разі змін 

План уроку обґрунтова-
ний  і  корегується 
відповідно до обставин

3 Реалізація  постав-
лених мети  і  завдань 
під час навчання

Мета  й  завдання 
уроку не реалізовані

Мета й  завдання  уроку 
реалізовані не чітко

Мета  й завдання уроку 
реалізовані не повністю

Мета  й  завдання  уроку 
реалізовані повною мірою

4 Добір змісту,  розкри-
ття теми, теоретичний 
рівень  викладання 
матеріалу 

Матеріал  переван-
тажений  зайвими 
фактами,  основні 
теоретичні  положе-
ння не виділені

Матеріал викладено схе-
матично,  узагальнено, 
непереконливо

Матеріал  викладено  на 
переконливих  прикла-
дах, конкретних фактах, 
необхідних  аргументах, 
але  не  сформульовано 
висновки

Конкретні факти зістав-
лені  із  загальними 
теоретичними  виснов-
ками правильно,  основ-
не  виділено  вчителем  і 
доведено

5 Використання  наоч-
ності, ТЗН, дидактич-

Наочні  посібники, 
ТЗН  і  дидактичні 

Наочні посібники, ТЗН і 
дидактичні  матеріали 

Наочні посібники,  ТЗН і 
дидактичні  матеріали 

Наочні посібники, ТЗН і 
дидактичні  матеріали 



них матеріалів матеріали  не  вико-
ристовуються  або 
майже не використо-
вуються

використовуються рідко 
і неефективно

добираються  раціональ-
но,  але  не  завжди  вико-
ристовуються ефективно

добираються і  викорис-
товуються раціонально і 
ефективно

6 Обґрунтованість 
вибору  методів

Обрані  методи  не 
відповідають меті й 
завданням  уроку, 
змісту  й  характеру 
навчального  мате-
ріалу,  готовності 
учнів  до  засвоєння 
знань

Методи,  які  застосову-
валися,  відповідають 
змісту  і  характеру 
навчального  матеріалу, 
але  не  відповідають 
меті й завданням уроку, 
готовності  учнів  до 
засвоєння  матеріалу

Методи,  які  застосову-
валися,  відповідають 
змісту  і  характеру 
навчаль-ного матеріалу, 
готовності  учнів  до 
засвоєння,  але  не 
відповідають  меті  й 
завданням уроку 

Методи,  які  застосову-
валися,  відповідають 
меті,  завданням  уроку, 
змісту  й  характеру 
навчального  матеріалу, 
готовності  учнів  до 
засвоєння

7 Диференційований 
підхід до учнів

Завдання  диферен-
ційовані  за  одним  з 
параметрів  (обсягом, 
змістом,  складністю), 
викладач  не  дає 
інстру-кції  щодо 
способів  організації 
роботи

Завдання  диференційо-
вані  за  обсягом, 
змістом,  складністю; 
викладач не  дає  інст-
рукції  щодо  способів 
організації роботи

Завдання  диференційо-
вані  за  одним  із 
параметрів   (обсягом, 
змістом,  складністю); 
викладач дає інструктаж 
щодо способів організа-
ції роботи

Завдання  диференційо-
вані  за  обсягом,  зміс-
том,  складністю;  викла-
дач   дає  інструктаж 
щодо способів організа-
ції роботи

8 Формування  вмінь 
самостійної роботи

Робота викладача не 
сприяла  формува-
нню  вмінь  само-
стійної роботи

Робота  з  формування 
вмінь самостійної робо-
ти учнів  здійснювалася 
без  урахування  їхньої 
сформованості

Викладач врахував  рі-
вень  сформованості  в 
учнів умінь самостійної 
роботи,  дав  вказівки 
щодо  ліцейних джерел

Враховувався  рівень 
сформованості  умінь 
самостійної  роботи 
учнів  із  позаліцейними 
джерелами знань

9 Облік  і  контроль 
знань

Облік  і  контроль 
знань не відповіда-
ють  елементарним 
вимогам

Облік і контроль знань 
здійснюються стихійно

Облік  і  контроль  не 
завжди обґрунтовані 

Облік і контроль знань 
учнів обґрунтовані

10 Якість  самоаналізу 
результатів

Учитель  не  знахо-
дить  у  своїй  дія-
льності недоліків

Учитель відзначив час-
тину  недоліків,  але  не 
може пояснити їх  при-
чину

Учитель  відзначив  не-
доліки в роботі, але не 
зміг їх пояснити; вказав 
позитивні сторони

Учитель  відзначив  не-
доліки  та  позитивні 
сторони,  окреслив  спо-
соби  вдосконалення 
навчального процесу

ОРІЄНТОВНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБГОВОРЕННЯ УРОКУ
1. Самоаналіз викладача

1.1 Які навчально-виховні завдання планувалося вирішити і чому?
1.2 Обґрунтування плану уроку з урахуванням мети, змісту, форм, методів та засобів навчання.
1.3 Як передбачалося враховувати начальні можливості учнів?
1.4 Чим керувався вчитель при підготовці до уроку?
1.5 Як було реалізовано тематичний план уроку?
1.6 Самооцінка проведеного уроку.
2. Аналіз проведеного уроку заступником директора
2.1 Як були реально вирішені загальноосвітні, виховні та розвивальні завдання на уроці?
2.2 Чи доцільно вибраний план уроку?
2.3 Чи було зроблено все можливе для активного залучення учнів до пізнавальної діяльності?
2.4 Яке місце даного уроку в системі інших уроків педагога?
2.5 Як відобразилася на уроці самоосвітня діяльність викладача?
2.6 Які сильні сторони діяльності викладача? У чому причина виявлених недоліків?
2.7 Загальний висновок про урок, його оцінка.

Як здійснювати самоаналіз уроку
1. Чи відповідає урок програмі?
2. Чи правильно були визначені й розв’язані на уроці навчально-виховні та розвивальні завдання?
3. Чи оптимально визначено зміст уроку?
4. Що було суттєвим на уроці?
5. Як побудована структура уроку?
6. Як організовано роботу з формування основних умінь, навичок, інтересів учнів?
7. Як здійснювалися міжпредметні зв’язки?
8. Які методи й засоби навчання були використані на уроці? Чи був вдалим їх вибір та поєднання?



9. Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) переважали на уроці? Чи було вдалим їх 
поєднання?
10. Чи об’єктивно оцінювалися знання учнів?
11. Чи  правильно  проходив  інструктаж  на  уроці,  визначалися  обсяг  та  складність  домашнього 
завдання? Чи було домашнє завдання диференційованим?
12. Що було зайвим у діяльності викладача та учнів на уроці?

  Показники якісного аналізу уроку
1. Чіткість постановки мети.
2. Виділення основного в аналізі.
3. Уміння виділяти необхідні параметри характеристик уроку.
4. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
5.   Уміння робити висновки, пропозиції.

Ефективним  шляхом  систематизації  і  узагальнення  матеріалів  контролю  є  
створення папок обліку з кожного предмета окремо. У них зберігається інформація про  
стан  викладання,  рівень  знань  учнів,  науково-методичну  діяльність  та  недоліки  в  
роботі викладача. Щоб досягти кращих результатів у навчанні й вихованні, потрібно 
знати всі аспекти ведення уроків кожним педагогом. 

ЯК УЗАГАЛЬНЮВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ  КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ?

     1 Безпосередній контроль за станом викладення та якістю знань, умінь і навичок учнів 
розпочинається з  індивідуальної  роботи з  викладачем: обговорення й уточнення плану-
графіка  контролю,  питання  виконання  викладачем  навчальної  програми  та  календарних 
планів на момент перевірки. 
     2 У ході бесіди перевіряється навчально-плануюча документація викладача: наявність 
календарних  та  поурочних  планів,  ведення  класних  журналів,  робочих  і  контрольних 
зошитів. 
     3 Особистий  внесок  в  обладнання  кабінету  (наочність,  дидактичний,  роздавальний 
матеріал). 
     4 Робота над методичною метою (самоосвіта), знайомство  з формами творчого звіту та 
реалізацією  наслідків  самоосвіти  (методичні  розробки,  статті,  виступи  на  засіданнях 
методкомісій, відкриті уроки тощо).
     5 Відвідування та аналіз уроків – це один із найважливіших компонентів фронтального 
контролю за станом викладання предмета та рівнем знань учнів. До його реалізації слід 
приступити після завершення підготовчого етапу та індивідуальної роботи з педагогом.
    Готуючись до відвідування уроків слід визначити мету відвідування, яка випливає  зі 
специфіки  предмета  й  попередніх  висновків,  зроблених  після  співбесіди  з  викладачем, 
визначити мету відвідування відповідно до того, що перевіряється:
• знання, уміння та навички учнів;
• якість викладання  предмета.
    У першому випадку перевіряється рівень сформованості учнів:
• знань, умінь та навичок відповідно до вимог програми з предмета;
• загальнонавчальних знань, умінь та навичок;
• розумових операцій (порівняння, аналіз, узагальнення, встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, використання теорії та пояснення запропонованих викладачем 
завдань);
• рівня пізнавальної активності;
• ступеня самостійності учнів у навчальній діяльності;
• усного і писемного мовлення;



• уміння побачити взаємозв’язок між розділами навчального предмета;
• уміння використовувати  спеціальні навички та знання предмета під час виконання 
завдань з інших предметів;
• уміння працювати з приладами;
• зацікавленість у даному навчальному предметі.
    Коли ж ми відвідується урок з метою перевірки стану викладання предмета, то в цьому 
разі мета інша і питань, які контролюються, більше. Найповнішим є  поаспектний аналіз 
усіх сторін діяльності  викладача та учнів на уроці.  Поаспектний контроль включає такі 
елементи: організаційний, дидактичний, методичний, психологічний, виховний.
    Організаційний аспект:
• ступінь організаційної підготовленості учнів до уроку;
• включення учнів у роботу на уроці;
• раціональне використання часу уроку, відповідність часу, відведеного на різні види і форми 
роботи, нормативним вимогам;
• виконання санітарно-гігієнічних норм уроку, правил техніки безпеки, охорони праці;
• ступінь забезпечення уроку наочними приладами, технічними засобами навчання, 
ефективність їх використання;
• ведення документації викладачем;
• організаційна  завершеність  уроку,  запис  домашніх  завдань  (обсяг,  ступінь  складності, 
диференціація, коментар).
    Дидактичний аспект:
• постановка мети й завдань уроку;
• дотримання дидактичних принципів (науковості, наочності, міцності, доступності тощо);
• дотримання логіки викладання навчального матеріалу, оптимальність структури уроку;
• використання різних форм, засобів і методів навчання;
• активізація пізнавальної активності учнів;
• організація самостійної роботи;
• відповідність ходу й результату вимогам уроку, загальній дидактичній меті;
• забезпечення високого рівня пізнавальної активності учнів;
• реалізація принципів диференціації та індивідуалізації на уроці.
    Методичний аспект:
• діяльність учителя й учнів в основних структурних компонентах уроку;
• сукупність заходів та методів, що використовуються для вирішення дидактичного завдання 
уроку;
• ефективність використаних дидактичних принципів;
• прийом активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці;
• оптимальність поєднання методів і форм перевірки знань учнів;
• види та місце самостійної роботи учнів на різних етапах уроку;
• керівна роль викладача в процесі роботи учня;
• методи диференціації роботи з учнями залежно від індивідуальних здібностей та 
можливостей.
    Психологічний аспект:
• рівень психологічної взаємодії вчителя й учнів, ступінь впливу педагога;
• ступінь відповідності змісту й структури уроку принципам розвивального навчання;
• врахування вікових особливостей учнів;
• виконання психологічних та гігієнічних вимог до організації уроку;
• ступінь активності учнів.
    Виховний аспект:
• вивчення ступенів та прийомів виховного впливу уроку на учнів;
• ступінь естетичного впливу уроку на учнів;



• рівень культури праці, організованості, дисциплінованості учнів, стиль стосунків один з 
одним та з викладачем.

    Одним  з  основних  чинників  поліпшення  стану  викладання  предмета  є  аналіз 
відвіданих уроків  адміністрацією ліцею,  що записується в  книгах внутрішньоліцейного  
контролю.  Проте  краще  облік  такої  роботи  вести  на  окремих  аркушах  стандартного 
формату А4, оформлених у вигляді таблиць, які зберігати в папках.
    Наприкінці навчального року всі аркуші підшиваються в книгу, яка зберігається у ліцеї 
відповідно до вимог чинного законодавства. Основними елементами є  висновки до уроку. 
При поаспектному аналізі уроку використовується таблиця з оцінками (табл. 1).

Таблиця 1
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

Викладач ______________________________________________________________________________
Предмет ______________________________________________________________________________
Група _________________________________________________________________________________
Тема уроку ____________________________________________________________________________
Освітня _______________________________________________________________________________
Виховна _______________________________________________________________________________
Розвивальна ___________________________________________________________________________
Тип уроку _____________________________________________________________________________
Мета відвідування ______________________________________________________________________
У групі _______________________________ учнів.

Робота викладача на уроці Зауваження
до  викладача до  учнів

Висновки Рівень Рівень
Критерії В Д С К Критерії В Д С К

Робота 
викладача

Педагогічний такт Принципи навчання:
наступність

Робоче місце викладача доступність, 
переконливість

Емоційність науковість
Організація роботи групи диференціація
Контакт з класом індивідуалізація
Рівень компетентності 
оцінювання Групові форми

Міжпредметні зв’язки Пізнавальні завдання

Рівень творчості, ерудиція Підбивання підсумків 
уроку

Наявність проблемних 
ситуацій

Домашнє завдання: 
інструктаж

Поурочний план диференціація

Витрата часу обсяг учнів відсоток
Робота 
учнів

Стійкість уваги, 
зацікавленість учнів

Облік знань
(форма):      усна

Робоче місце учня, його 
готовність до уроку письмова

Активність учнів на уроці практична
Ступінь засвоєння 
матеріалу

Рівень знань учнів 
усього

Підсумки Уміння визначити мету 
уроку

Обґрунтованість 
вибору методів

Всього Категорія

Наявність чіткого плану Диференційований 
підхід



Реалізація визначеної 
мети уроку

Самостійна робота 
учнів

Теоретичний рівень 
викладання

Облік і контроль 
знань

Використання наочності, 
ТЗН

Якість самоаналізу 
результатів

Пропозиції: ___________________________________________________________________________

    Перевіряльник  оцінює  кожен  складник  діяльності  викладача  одним  із  рівнів:  високий  (В),  
достатній(Д),  середній(С),  критичний(К). У таблиці напроти вказаного рівня ставиться позначка. 
Таким чином, перевіряльникові не потрібно витрачати час на перелічування позитивних і негативних 
моментів роботи викладача. Крім того, висвітлюються всі аспекти діяльності педагога на уроці.
    У графах «учнів» і «%» зазначається кількість учнів, які відповідали на уроці, та відсоток від цієї 
кількості тих, які працювали творчо й конструктивно.
    Якщо еквівалентом рівнів «високий», «достатній», «середній», «критичний» взяти відповідно 
бали 5,4,3,2, то, підрахувавши суму балів, можна орієнтовно встановити, якій категорії відповідає 
рівень викладання викладача на уроці.
    В (5) – викладач використовує нестандартні, творчі прийоми, які дають позитивний результат;
    Д (4) – викладач володіє стандартними прийомами, елементами творчості;
    С (3) – викладач володіє стандартними підходами, відпрацьованими повною мірою;
    К (2) – викладач підходить до роботи формально.
    Таблиця 1 дає можливість дати повний поаспектний аналіз усіх сторін діяльності викладача 
та учнів на уроці й може бути використана при вивченні системи роботи педагога. Але ми 
не  завжди  використовуємо  повний  поаспектний  аналіз  уроку.  Залежно  від  типів,  форм  і 
об’єктів контролю й широти охоплення об’єктів перевірки, коли метою контролю є вивчення 
певної  проблеми,  актуального  питання  використовуються  таблиці-схеми,  які  допомагають 
проаналізувати дані питання.
     Таблиця 2 допоможе проаналізувати  методи навчання,  таблиця  3 –  ефективність 
навчання,  таблиця  4  –  контрольну  роботу,   таблиця  5  –  зміст  уроку,  таблиця6 – 
організацію пізнавальної діяльності учнів.

Таблиця 2

АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Прізвище, ім’я, по батькові викладача_____________________________________________________
Предмет ______________________________________________________________________________
Дата __________________________________________________________________________________
Група _________________________________________________________________________________
Тема уроку ____________________________________________________________________________
Мета уроку ____________________________________________________________________________

Показники Зауваження
Обладнання уроку
– Які засоби навчання використовував викладач?
– Чи підготовлено наочне приладдя та ТЗН?
– Як підготовлено дошку до уроку?
Тип і структура уроку
– Який тип уроку обрано?
– Місце уроку в системі уроків за даним розділом
Обладнання уроку
Методи навчання
– пояснювально ілюстративні
– репродуктивні
– методи проблемного навчання:
а) проблемний виклад
б) частково пошукові



в) дослідницькі методи
– методи контролю і самоконтролю
– Якою  мірою  застосовувані  методи  відповідали  завданням 
уроку?
– Який характер пізнавальної діяльності вони забезпечували?
– Як  планувалася  й  проводилася  самостійна  робота;  чи 
забезпечувала вона розвиток пізнавальної самостійності учнів?
– Яка ефективність використаних прийомів і методів навчання?

Пропозиції: ___________________________________________________________________________

Таблиця 3
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ

Прізвище, ім’я, по батькові викладача_____________________________________________________
Предмет ______________________________________________________________________________
Дата __________________________________________________________________________________
Група _________________________________________________________________________________
Тема уроку ____________________________________________________________________________
Мета уроку ____________________________________________________________________________

Показники Етапи уроку
Швидкість вирішення
Кількість використовуваних методів, змінюваність методів
Кількість опитаних за урок:
Повні відповіді
Неповні відповіді
Кількість поставлених учнями запитань  
Кількість поставлених учнями запитань як показник їхньої 
активності й інтересу до досліджуваного
Кількість  охочих  взяти  участь  в  обговоренні  питань, 
поставлених перед класом
Кількість  учнів  які  бажають  доповнити,  відкоректувати 
відповіді товаришів; їхня діяльність
Кількість  абстрагувань  учнів  як  показник  негативного 
ставлення до діяльності, до уроку, до теми

Пропозиції: ___________________________________________________________________________

Таблиця 4
АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

«____»______________  2009 р.  
Викладач _________________________________
Група_______________ учнів за списком ______ учнів на уроці ______
Мета контролю ________________________________________________________________________
Контрольна робота _____________________________________________________________________
Мета уроку ____________________________________________________________________________

Підготовчий етап Психологічна підготовка
Наявність приладів
Порядок на парті

Основний етап Повідомлення теми і мети
Підпис контрольної роботи
Короткий інструктаж
Подання змісту
Усвідомлення змісту учнями
Перевірка усвідомлення
Поведінка вчителя під час проведення 



Заключний етап Збирання робіт
Підбиття підсумків

Результати  контрольної роботи
За контрольну роботу За ____________

високий
достатній
середній
початковий
середній і вище
достатній і вище

Висновки і аналіз контрольної роботи:
             ______________________________________________________________________________________

Пропозиції: ___________________________________________________________________________

Таблиця 5
АНАЛІЗ ЗМІСТУ УРОКУ

Прізвище, ім’я, по батькові викладача_____________________________________________________
Предмет ______________________________________________________________________________
Дата __________________________________________________________________________________
Група _________________________________________________________________________________
Тема уроку ____________________________________________________________________________
Мета уроку ____________________________________________________________________________

Показники Зауваження
Обладнання уроку

– Які засоби навчання використовував учитель?
– Чи підготовлено наочне приладдя та ТЗН?
– Як підготовлено класну дошку до уроку?
Тип і структура уроку
– Який тип уроку обрано?
– Місце уроку в системі уроків за даним розділом
– Як здійснювався зв’язок уроку з попередніми уроками?
– Які етапи уроку, їхня послідовність, логічний зв’язок?
– Відповідність структури даному типу уроку
– Як забезпечено цілісність і завершеність уроку?
Зміст уроку
– Чи відповідає  зміст програмі, завданням уроку?
– Формуванню яких знань, умінь,  навичок він сприяє
– З яким матеріалом учні працювали вперше, які знання, вміння та навички 
формували й закріплювали на уроці?
– Як матеріал уроку сприяв розвитку творчості й здібностей учнів?
– Які загальнонавчальні  та спеціальні вміння й навички розвивалися?
– Чи дотримані внутрішньопредметні зв’язки?

– Чи сприяв зміст уроку розвитку інтересу до навчання?

Пропозиції: ___________________________________________________________________________

Таблиця 6

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Прізвище, ім’я, по батькові викладача_____________________________________________________
Предмет ______________________________________________________________________________
Дата __________________________________________________________________________________
Група _________________________________________________________________________________
Тема уроку ____________________________________________________________________________
Мета уроку ____________________________________________________________________________



Показники Зауваження
Обладнання уроку
– Які засоби навчання використовував викладач?
– Чи підготовлено наочне приладдя та ТЗН?
– Як підготовлена дошка до уроку?
Тип і структура уроку
– Який тип уроку обрано?
– Місце уроку в системі уроків за даним розділом
Організація пізнавальної діяльності учнів

1. Як було забезпечено умови для продуктивної роботи мислення й уяви:
А.  Як  домагався  викладач  потрібної  вибірковості,  усвідомлення,  цілісності 

сприйняття учнями досліджуваних предметів?
Б. Які використовував установки та в якій формі (переконання, навіювання)?
В. Як домагався викладач зосередженості й стійкості уваги?
Г.  Які  використав  форми  роботи  для  актуалізації  раніше  засвоєних  знань, 

необхідних  для  розуміння  нового  матеріалу  (індивідуальне  опитування,  бесіда  з 
групою, вправи на повторення тощо)?

2. Організація  діяльності  мислення  й  уяви  учнів  у  процесі  формування  нових 
знань і вмінь

А.  На  якому  рівні  формувалися  знання  учнів  (на  рівні  конкретно-почуттєвих 
уявлень, понять, що узагальнюють образи, «відкриттів», виведення формул та ін.)?

Б.  За  допомогою  яких  методів  і  форм  роботи  домагався  викладач  активності  й 
самостійності мислення учнів (система запитань, створення проблемних ситуацій, різні 
рівні проблемно-евристичного вирішення завдань, використання завдань із відсутніми і 
зайвими даними, організація пошукової й дослідницької діяльності на уроці тощо)?

В.  Якого  рівня  розуміння   (описового,  порівняльного,  пояснювального, 
узагальнювального,  оцінного, проблемного)?

Г. Які види творчих робіт використані на уроці як керував педагог творчою уявою 
учнів  (пояснення  теми  і  мети  роботи,  умови  її  виконання,  навчання  відбору  і 
систематизації матеріалу, а також обробки результатів та оформлення роботи )?

3.  Закріплення результатів роботи
Формування навичок шляхом вправ

Пропозиції: ___________________________________________________________________________

    Групно-узагальнювальний  контроль передбачає  вивчення  діяльності   великої  групи 
викладачів, які ведуть навчально-виховну роботу з учнями однієї групи (система опитування, 
робота над помилками, забезпечення єдиних вимог до характеру й обсягу домашніх завдань 
тощо; рівень знань, умінь, навичок учнів; психологічний клімат в учнівському колективі.

«___» _____________ 200 __ р.

ГРУПНО-УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1 
ур

ок

2 
ур

ок

3 
ур

ок

4 
ур

ок

5 
ур

ок

6 
ур

ок

Предмет
Вчитель
Тема уроку

Мета уроку

Мотивація навчальної діяльності
Засоби формування та застосування ЗУНів (диктант, опитування, самостійна 
робота та ін.)
Опитано учнів і виявлено рівні навчальних досягнень:



високий
достатній
середній
початковий
Час на опитування
Виставлено оцінки (бали) в щоденники
Актуалізація знань
Вивчення нового матеріалу
Пошукова діяльність
Самостійна робота
Індивідуальна робота
Використання ТЗН, наочності
Зв’язок із життям
Формування трудових навичок
Темп уроку
Самостійність учнів

1 
ур

ок

2 
ур

ок

3 
ур

ок

4 
ур

ок

5 
ур

ок

6 
ур

ок

Естетичний вплив
Педагогічний такт
Санітарно-гігієнічний режим
Дисципліна
Домашнє завдання:

– обсяг;
– інструктаж;
– мотивація;
– диференціація;
– творчий характер

За списком учнів
На уроці учнів
Своєчасність закінчення уроку

ЯК ЧАСТО СЛІД ПРОВОДИТИ ПЕРЕВІРКУ?
По-перше,  у  період  з  12  до  20  вересня  кожного  року  варто  проводити  «зондувальні» 
контрольні роботи з української мови, математики, фізики, хімії, історії України у групах, які 
за  результатами  минулого  навчального  року  викликають  занепокоєння,  або  у  заново 
сформованих групах І курсу. Мета проведення: мати чітке уявлення про навчальні досягнення 
учнів на початок навчального року.
По-друге:  варто  додержуватися  таких  норм  письмових  директорських  робіт  (крім 
«зондувальних»): по дві з кожного предмету (вони проводяться у грудні та травні). У одного 
викладача слід проводити не більше 2-3 контрольні роботи. Директорські контрольні роботи 
мають виявити глибину знань і практичних умінь та навичок на трьох рівнях:
– наявність самого факту знань;
– уміння застосовувати знання за зразком;
– уміння застосовувати знання у зміненій ситуації.
 Завершальним етапом перевірки стану викладання навчального предмета  та  якості  знань 
учнів  є  аналіз  та  узагальнення  матеріалів  перевірки,  розробка  рекомендацій щодо 
вдосконалення викладання навчального предмета й поліпшення якості знань, умінь та навичок 
учнів.  Провести  підсумкову  співбесіду  з  викладачем   (викладачами),  ознайомити  з 
рекомендаціями щодо ліквідації прорахунків. Після співбесіди з учителем здійснити корекцію 
рекомендацій, висновків (якщо це потрібно).

При вивченні стану викладання навчальних предметів можна використати таку таблицю:



ВИВЧЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

№
з/п Показники освітньої діяльності Встановлений рівень освітньої 

діяльності (відповідний бал) / норми 
відповідно до рівня

Норми та способи оцінювання високий 
12, 11, 10

достатній 
9, 8, 7

середній 
6, 5, 4

низький
3, 2, 1, 0

1

 Навчальна-методичне і технічне забезпечення
1.1  Відповідність  обладнання  класу  Типовому  переліку, 

забезпечення  наочними  посібниками,  роздатковим 
матеріалом,  матеріалами  для  проведення  тематичних 
оцінювань.  Стан  виготовлення  саморобних  навчально-
наочних посібників.

1.2  Забезпечення технічними засобами навчання та наявність 
умов для їх комплексного використання.

1.3  Систематизація  обладнання,  наочних  посібників  та 
роздаткового матеріалу.

1.4  Стан  зберігання  обладнання,  навчально-наочних 
посібників, технічних засобів навчання.

1.5 Забезпечення учнів підручниками.
1.6 Забезпечення бібліотеки відповідною літературою для учнів.

2

 Підготовка викладача до уроку
2.1  Знання  та  розуміння  викладачем  вимог  навчальної 

програми,  інших  нормативних  документів, 
методичних рекомендацій з викладання предметів та 
їх реалізація у практичній діяльності.

2.2  Ознайомленість  педагога  з  інноваційними  педагогічними 
технологіями, кращим педагогічним досвідом.

2.3  Стан  календарного  планування  (відповідність 
планування  вимогам  навчальної  програми; 
доцільність  розбивки  тем  за  тематичними 
оцінюваннями).

2.4 Стан поурочного планування.
2.5  Забезпеченість  викладача  фаховою  та  методичною 

літературою, фаховими періодичними виданнями.
2.6 Самоосвітня робота викладача
Навчально-виховна робота на уроці
3.1 Якість навчально-виховної роботи на уроці
3.1.1 Ступінь перебудови навчально-виховного процесу на за
садах гуманізму, демократизму, застосування нових підходів 
до організації навчально-виховного процесу з утвердженнями 
педагогіки особистості.
3.1.2  Доцільність  визначення  та  ступінь  реалізації 
навчальних,  виховних  та  розвиваючих  завдань  уроку. 
Прогнозування  навчальної  діяльності  на  кінцевий 
результат.
3.1.3 Раціональність вибору структури уроку. Дотримання ло
гіки уроку незалежно від форми його проведення.
3.1.4 Оптимальність застосування форм, методів, прийомів і 
засобів  навчальної  роботи  учнів  і  викладача,  поєднання 
традиційних і нетрадиційних методів роботи.
3.1.5 Планування та організація самостійної роботи учнів на 
уроці.  Зміст самостійних робіт. Формування в них навичок 
самостійного здобування знань.
3.1.6  Диференціація  та  індивідуалізація  навчальної 
діяльності учнів.
3.1.7 Робота з виділення в змісті матеріалу, що вивчається,
      найголовнішого та його безпосереднє засвоєння на уроці.
3.1.8  Науковість  викладання,  доступність  сприймання 
учнями програмного матеріалу.
3.1.9  Використання  наочності,  технічних  засобів 
навчання.
3.1.10 Систематизація знань, умінь і навичок школярів.
3.1.11.  Використання міжпредметних та  внутрішньо-
предметних  зв'язків.  Система  роботи  з  повторення 
виучуваного матеріалу.
3.1.12.  Організація  домашніх  завдань.  Диференціація 
та індивідуалізація їх.
3.2Методика  перевірки  та  оцінювання  рівня 
навчальних досягнень школярів
3.2.1. Знання  викладачем  та  учнями  критеріїв 
оцінювання.
3.2.2. Ефективність застосування методів, форм, прийомів 
та засобів контролю рівня навчальних досягнень учнів
3.2.3  Об'єктивність  оцінювання  рівня  навчальних 
досягнень  учнів  (на  основі  зіставлення  результатів 
різних видів контролів).
3.3. Стан ведення учнівської документації.
3.4 Стан ведення класних журналів



4 Позакласна робота з предметів 

5

Результативність навчально-виховної роботи 
5.1 Стан виконання навчальної програми. 
5.2 Відповідність рівня навчальних досягнень учнів дер

жавним  вимогам  до  рівня  загальноосвітньої 
підготовки, вимогам програм з предметів.

6

Внутрішньоліцейний контроль і керівництво 
6.1  Укомплектованість  школи  відповідними  фахівцями, 

проходження ними курсової підготовки, атестації. 
6.2 Методична робота з викладачами. 
6.3  Вивчення  керівництвом  ліцею  роботи  викладачів 

(відвідування та аналіз уроків і позакласних заходів, перевірка 
документації).  Ефективність  висловлених  адміністрацією 
пропозицій. 

6.4 Вивчення системи роботи, системи уроків викладачів. 
6.5 Розгляд стану викладання, рівня навчальних досягнень 

учнів із навчальних предметів на засіданнях педагогіч
ної  ради,  узагальнення  матеріалів  наказами  по 
навчальному закладу. 

6.6  Обґрунтованість,  реалістичність,  конкретність 
управлінських рішень та контроль за їх виконанням. 

Сума балів та рівень, визначений експертами: С = __________, рівень – __________.
Можливий/встановлений рівень, сума балів 

високий достатній середній низький 
72-60 59-42 41-24 23-0 

Формула для розрахунку відсоткового прояву показника:
С = (К1+К2+К3+К4+ К5 + К6) / 6 х 100 %

Плануючи відвідування уроків, потрібно чітко визначити мету відвідування як системи 
уроків,  так  і  кожного  епізодичного  відвідування,  користуючись  при  цьому  основними 
вимогами  до  навчання,  виховання  та  розвитку  учнів,  конкретними  завданнями, 
поставленими перед  навчальних закладом на даному етапі її розвитку, специфікою роботи 
кожного  викладача  чи  групи,  зокрема,  особливостями  викладання  кожного  навчального 
предмету чи професії в цілому.

ПРИКЛАДИ МЕТИ ВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ:
 •  якість і рівень виконання навчальних програм;
 •  перевірка якості навчальних досягнень учнів;
 •  використання активних, інтерактивних методів навчання, інноваційних технологій;
 •  організація самостійної роботи учнів;
 •  формування загальнонавчальних (специфічних) умінь та навичок учнів;
 •  розвиток самостійності й ініціативи, формування пізнавальних інтересів учнів;
 •  шляхи і методи формування внутрішньої мотивації навчання;
 •  реалізація основних принципів розвивального навчання;
 •  форми і методи використання засобів навчання;
 •  використання можливостей навчального матеріалу для цілісного розвитку особистості 
учня;
 •   використання внутрішньопредметних і  міжпредметних зв’язків,  формування опорних 
знань;
 •  використання можливостей навчального матеріалу для реалізації основних принципів 
виховання;
 •  методика використання на уроці новітніх, зокрема інформаційних технологій;
 •  робота викладача з раціонального використання навчального часу;
 •  методика формування свідомої робочої дисципліни тощо.
   За матеріалами контролю приймається управлінське рішення (засідання педагогічної ради, 
наради  при  директорові,  засідання  методичної  комісії,  наказ  по  ліцею),  яке  обирається 



відповідно до педагогічної ситуації  і  спрацьовує в певній ситуації  найкраще  (орієнтовний 
варіант наказу додається).

ОРІЄНТОВНИЙ ВАРІАНТ НАКАЗУ

НАКАЗ
від ____________                                                                                                                    № ______________

Про підсумки перевірки
стану викладання та рівня знань,
умінь та навичок учнів з ___________________
                                                                 назва предмета
Згідно з річним планом роботи навчального закладу з ____ до ____ ц. р. перевірявся стан викладання й 

рівень знань, умінь та навичок учнів – груп  ________
Викладає __________________ викладачів

№
Прізвище,

ім’я, по батькові 
викладача

К
ат

ег
о-

рі
я

Зв
ан

ня
Педагогічний стаж

У яких 
класах 
працює

Кількість 
годин

Навчально-матеріальна база достатня (недостатня) для забезпечення виконання програмних вимог для 
викладання  предмета  (наявність  навчального  кабінету,  рівень  його  обладнання,  у  т.  ч.   обладнання  та 
наочність, виготовлені самими викладачами, наявність додаткової, програмної літератури тощо).

Адміністрація ліцею відвідала ____ уроків,  ___ позакласних заходів, провела контрольні зрізи знань у 
групах, співбесіди з педагогами, перевірила навчальну документацію.

Перевірка показала, що навчальна програма виконується (повністю, на ___ відсотків).
Аналіз відвіданих уроків дозволяє зробити такі висновки: викладачі_____________ (прізвища) працюють 

на високому (достатньому) рівні, впроваджують у навчальний процес перспективні педагогічні технології 
_____________ (назви технологій).

Кваліфіковано  реалізують  у  своїй  навчальній  діяльності  дидактичні  принципи  _____________  (назва 
принципів) викладачі _____________ (прізвища).

Розвивальний  характер  мають  уроки  викладачів  _____________  (прізвища),  які  використовують  такі 
форми і методи навчання _____________ (назва методів).

Багато  уваги  приділяють  активізації  пізнавальної  діяльності  учнів  на  уроках  та  в  позаурочний  час 
педагоги_____________ . З цією метою вони використовують такі форми роботи: _____________ .

Викладачі  _____________  з  метою організації  самостійної  роботи  учнів  на  уроці  впроваджують  такі 
нетрадиційні форми і засоби:  _____________ .

Врахування  вікових,  психологічних  та  фізіологічних  особливостей  учнів,  створення  сприятливого 
мікроклімату на уроці та в позаурочній роботі з дітьми вирізняє діяльність викладачів_____________ .

За  наслідками  контрольних  зрізів  знань  найвищу  результативність  показали  учні  педагоги 
_____________ (показники всіх груп, знання яких перевірялися).

№ Прізвище, ім’я 
по батькові

група Кількість 
учнів

Бали Відсоток 
якостіВ Д С П

Індивідуальна  та  групова  позаурочна  робота  викладача  _____________  з  учнями  дає  позитивні 
результати:  _____________  учнів  посіли  призову  місця  на  олімпіадах  та  конкурсах-захистах  науково-
дослідницьких робіт МАНу.

Разом з тим під час перевірки виявлено й такі суттєві недоліки:
______
   Виходячи з вищевикладеного,

НАКАЗУЮ:

1. Відзначити позитивний досвід роботи викладачів_____ з питань _____ .
2. Голові методоб’єднання:
2.1 До ___ обговорити результати перевірки, розробити заходи для усунення недоліків.
2.2 До ___ заслухати творчі звіти викладачів.
3. Заступникові директора з навчальної роботи:



3.1  До  ___  організувати  роботу  викладачів  із  виконання  рекомендацій,  одержаних  ними  під  час 
перевірки.

3.2.  До ___ провести перевірку ходу виконання викладачами рекомендацій.
Про результати перевірки доповісти на нараді при директорові.
3.3. До  ___  вивчити  досвід  роботи  викладача  _______  з  питання  роботи  зі  здібними  та 

обдарованими учнями в урочний та позаурочний час.
3.4.  Запланувати  проходження  курсів  підвищення  кваліфікації  в  наступному  навчальному  році 

викладача ______ (прізвища).
3.5. До ___ підготувати матеріали на засідання атестаційної комісії щодо перегляду кваліфікаційної 

категорії викладачів _____ (прізвища).
4. Викладачам _______ (прізвища) з метою підвищення педагогічної майстерності:
4.1.
4.2.
5.    Контроль за  виконанням даного наказу покласти на заступника  директора з  навчально-виховної 

роботи.

Директор ________

З наказом ознайомлені:

Управлінське  рішення  базується  на  фаховому  висновкові  (довідка),  у  якому 
відображено реальну картину результатів  праці  викладачів  та  учнів  у кожній групі,  що 
перевіряється.
    Функція  внутрішньоліцейного контролю пов’язана з  іншими функціями управління, 
передусім  із  функцією  педагогічного  аналізу.  Дані  внутрішньоліцейного  контролю, 
оперативної і тематичної інформації підлягають педагогічному аналізу з метою виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків.  виявлені  причини,  які  гальмують  розвиток  того  чи  того 
явища,  дають  можливість  коригувати  навчально-виховний  процес  і  саму  управлінську 
діяльність.
    Контроль  дозволяє  впевнено  крокувати  у  визначеному  напрямі,  своєчасно  вносити 
корективи,  доповнення  до  плану,  що  створює  сприятливу  ситуацію для  управління,  не 
перетворюючи його  на процес усунення недоліків та розв’язування складних і застарілих 
проблем.
    Отже, дотримуючись чіткої системи контролю за станом викладання основних курсів 
навчального  плану,  заступник директора  з  навчальної  роботи має реальну картину 
професійної майстерності викладачів-предметників, рівня навчальних досягнень учнів, 
їхніх можливостей з окремих навчальних дисциплін, прогалин у знаннях та стану роботи 
з обдарованими дітьми.


