Лагодюк В. Ю., директор
Рівненського навчально-виховного комплексу №12
Рівненської міської ради
Електорнний конструктор аналізу уроку,
як елемента системи внутрішньошкільного контролю у НВК №12
Сучасний директор навчального закладу значну частину робочого часу
витрачає на здійснення контрольно-аналітичної діяльності. Актуальність
впровадження сучасних інформаційних методик контролю зумовлена процесом
модернізації освіти та виховання, спрямованим на забезпечення умов для
інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку та
самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування
покоління, спроможного до толерантного сприйняття світу, безконфліктної
життєдіяльності в ньому, здатного навчатися впродовж життя, створювати і
розвивати цінності громадянського суспільства.
У НВК №12 розроблена певна система організації внутрішньошкільного
контролю з боку адміністрації. Застосування розроблених інформаційних
методик, з одного боку, дає керівнику закладу більше часу приділяти живому
спілкуванню з учнями та педагогічними працівниками школи, з іншого боку,
звести до мінімуму витрати робочого часу на роботу з паперами.
Відповідно до графіка черговості вивчення стану викладання предметів, в
розділі «Контрольно-аналітична діяльність» річного плану роботи школи
обираються об’єкти контролю, зазначається мета перевірки, вид контролю та
форми узагальнення результатів перевірки.
Метою внутрішньошкільного контролю є:

збір оперативної та стратегічної інформації для отримання об’єктивної
педагогічної інформації;

своєчасне виявлення й виправлення помилок і недоліків в організації та
здійсненні педагогічного процесу;

допомога вчителям у підвищенні педагогічної майстерності, в оволодінні
сучасними технологіями, ефективними методами навчання і виховання;

підвищення рівня навчально-виховної роботи та її конкретних результатів;

поширення передового педагогічного досвіду;

покращення якості навчання;

удосконалення навчально-виховного процесу та переведення його на
новий якісний рівень.
Задачами внутрішньошкільного контролю вважаємо:
 здійснення контролю щодо виконання законодавства в області навчання;
 виявлення випадків порушення й невиконання законодавчих та інших нормативноправових актів, реалізації заходів щодо їх усунення;

 аналіз причин, які лежать в основі порушень, реалізація заходів щодо їх
попередження;
 аналіз і експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних
працівників;
 вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних
тенденцій в організації навчального процесу і розробка на цій основі пропозицій
щодо розповсюдження передового педагогічного досвіду і усунення негативних
тенденцій;
 аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень по школі;
 здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень;
 надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю.
На сучасному етапі в умовах демократизації школи та інтенсивного
розвитку ІКТ технологій функції внутрішньошкільного контролю набули
особливого змісту:
1. Інформаційна – забезпечує об’єктивну інформацію про якість освіти у ЗНЗ.
2. Діагностична – фіксує реальний стан навчально-виховного процесу в
закладі.
3. Прогностична – обумовлює стратегію і тактику покращення навчальновиховного процесу в закладі.
4. Управлінська – визначає мету, зміст та методи навчальної та управлінської
діяльності у школі.
5. Педагогічна – вибудовує цілісність процесу навчання, виховання та розвитку
учнів.
6. Адаптаційна – мінімізує негативні наслідки сучасної
ситуації, дає можливість створити середовище розвитку дитини.
Форми, напрямки та методи контролю
У своїй роботі використовуємо поєднання класичних та
демократичних форм контролю :
№

Демократизовані форми контролю

класичні форми контролю

1

адміністративний

класно-узагальнюючий
попередній
оглядовий

2

колективний

фронтальний
тематичний

3

взаємоконтроль

персональний
оглядовий
тематичний

4

самоконтроль

персональний (до себе самого)

Директор школи та заступники директора, відповідно до функціональних
обов’язків, здійснюють внутрішньошкільний контроль результатів діяльності
педагогів за напрямками:
 дотримання законодавства України у сфері освіти;
 використання методичного забезпечення в навчальному процесі;
 реалізація затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних
програм і навчальних планів, дотримання затвердженого навчального розкладу;
 дотримання статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку у школі;
 дотримання порядку проведення тематичної атестації учнів і поточного контролю
учнівських досягнень;
 своєчасне забезпечення окремих категорій учнів додатковими пільгами,
передбаченого законодавством України і правовими актами органів місцевого
самоврядування;
 контроль за організацією гарячого харчування з метою охорони і зміцнення
здоров’я учнів і працівників школи;
 контроль за роботою соціально-психологічної служби школи;
 контроль за роботою медичної служби школи;
 інші питання в рамках компетенції.
Методи контролю над результатами навчальної діяльності:
 спостереження;
 усне опитування;
 письмове опитування;
 письмова перевірка знань (контрольна робота);
 комбінована перевірка;
 бесіда, анкетування, тестування;
 перевірка документації.
Методи контролю над діяльністю вчителя:
 анкетування;
 тестування;
 соціальне опитування;
 моніторинг;
 спостереження;
 вивчення документації;
 аналіз самоаналізу уроків;
 бесіда про діяльність учнів;
 результати навчальної діяльності учнів тощо;
 аналіз відвіданих уроків вчителя.

Аналіз відвіданого уроку
( теоретичні аспекти )
Внутрішньошкільний контроль може здійснюватися у вигляді планових
або оперативних перевірок, моніторингу, відвідування уроків учителів.
Для отримання об’єктивної картини рівня викладання, якості навчальних
досягнень учнів адміністрація школи здійснює такі заходи:

відвідування всіх уроків в одного вчителя, відведених на вивчення певної
теми в одному класі (вивчення системи уроків);

відвідування всіх уроків в одного вчителя протягом навчального дня в
різних класах (вивчення відповідності методичних прийомів віковим
особливостям учнів);

відвідування всіх уроків в одному класі протягом декількох днів (класноузагальнюючий контроль);

відвідування уроків у різних вчителів і в різних класах з метою вивчення
певного питання (тематичний контроль);

відвідування уроків в класах, що навчаються за програмою науковопедагогічного проекту «Інтелект України» та поглибленого вивчення
окремих предметів і в контрольних класах (у разі потреби) для визначення
ефективності запропонованої методики викладання та якості отриманих
знань.
Відвідуванню уроків, позакласних заходів передує ретельна підготовка, –
зокрема, визначається мета відвідування, адміністратор знайомиться з
поурочним планом учителя, аналізує результати попереднього відвідування
уроків у цьому класі, знайомиться з навчальною програмою, вивчає підручник,
наявну методичну літературу, з’ясовує наявність засобів навчання, які повинні
використовуватися на даному уроці. Плануючи перевірку навчальних досягнень
учнів, адміністрація готує матеріали (тексти контрольних і самостійних робіт,
тести, перелік запитань тощо) з урахуванням вимог програми. Аналіз уроку
напрямлений на співставлення загальноосвітньої, виховної та розвивальної
мети з досягнутими результатами. Мета аналізу полягає у виявленні методів та
прийомів організації діяльності вчителя та учнів на уроці, які ведуть до
позитивного результату. Основною задачею є пошук резервів підвищення
ефективності роботи вчителя та учнів. Найбільш розповсюдженими типами
аналізу є повний, комплексний, короткий та аспектний.
 Повний аналіз проводиться з метою вивчення всіх аспектів уроку;
 Короткий аналіз проводиться з метою з’ясування досягнення основної
мети та поставленого завдання уроку;
 Комплексний аналіз проводиться з метою встановлення взаємозв’язку
мети, змісту, форм та методів організації уроку;
 Аспектний аналіз проводиться з метою аналізу окремих елементів уроку.
Кожний із вказаних типів аналізу є :
1. дидактичним;
2. психологічним;
3. методичним;

4. організаційним;
5. виховним тощо.
Таке різноманіття підходів пояснює наявність великої кількості схем аналізу
уроку. З метою вивчення рівня фахової майстерності учителя, в ході атестації
пропонуємо систему відвідування уроків ( додаток 1 ).
Вважаємо, що аналіз відвіданого адміністрацією уроку має містити наступні
етапи:
1. аналіз зовнішньої організації уроку;
2. аналіз типу уроку відповідно до поставленої навчальної мети;
3. аналіз структури уроку, основних етапів уроку, їх значення та
тривалість;
4. аналіз організації навчальної діяльності учнів на уроці;
5. аналіз форм організації навчального процесу;
6. аналіз методів організації навчальної діяльності, доцільність
використання;
7. аналіз принципів навчання;
8. використання наочності;
9. дотримання техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм тощо.
Керівнику потрібно звернути увагу на основні аспекти кожного етапу
аналізу. А саме:
1. Щодо зовнішньої організації уроку потрібно звернути увагу на
такі фактори:
 чи учителем своєчасно розпочато і завершено урок;
 чи раціонально організовано робоче місце вчителя та учнів;
 чи в ході уроку своєчасно здійснено запис домашнього завдання
у щоденники та виставлено оцінки учням за роботу на уроці.
2. За типами уроку відповідно до дидактичної мети та завдань уроку,
обсягу та складності матеріалу вчителем може бути обрано такий тип
уроку як:
 комбінований урок;
 урок закріплення знань;
 урок подачі нового матеріалу;
 урок застосування знань, вмінь, навичок;
 урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок;
 урок перевірки, оцінки, корекції знань, умінь та навичок;
 комбінований урок;
 аналіз контрольної роботи;
 урок-лекція;
 урок-диспут;
 урок-семінар тощо.
3. Структура уроку має відповідати поставленій меті та типу уроку. Важливо,
що незалежно від типу уроку навчальний процес має містити на системі
актуалізацію та мотивацію навчальної діяльності, повторення вивченого
матеріалу, застосування набутих умінь та навичок, корекцію знань тощо.

Тому пропонуємо перелік етапів, що притаманні майже кожному уроку.

Етапи
1. Організаційний

Дидактичні
завдання
Підготовка
учнів до роботи, емоційна
налаштованість
на предмет

2. Перевірка
Перевірка
домашнього наявності,
завдання
правильності,
частково ‒
ліквідація
прогалин
3. Актуалізація Глибока пераніше
ревірка рівня
вивченого
знань,
матеріалу
визначення
причин
прогалин у
знаннях

5. Мотивація
навчальної
діяльності

Теоретичне та
практичне
обґрунтування
навчальної
діяльності

4. Засвоєння
Організація
нового мате- пізнавальної
ріалу
діяльності,

Зміст етапу

Умови досягнення результату
Організація Вимогливість,
уваги,
зібраність
перевірка го- учителя
товності
класу до
роботи
ВстановГнучкість
лення
учителя у
ступеня
виборі
засвоєння
способів перематеріалу уч- вірки
нями
Різновиди
Уміння вчитеперевірки,
ля оптимально
створення
підібрати
нестандарт- зміст вправ та
них ситуацій, запитань для
індивідуаль- актуалізації
на, групова
та колективна форми
організації
праці
Мотивація
Уміння вчитенавчальної ля оптимально
діяльності
вмотивувати
навчальну
діяльність
учнів на уроці
ПовідомУміння вчителення теми, ля
мети, заоптимально

Показник
результативності
Час, здатність
учнів швидко
долучитися до
роботи
Здатність учителя
за короткий
проміжок часу
встановити рівень
знань учнів
Усвідомленість
знань учнями,
практична спрямованість, самоконтроль,
взаємоконтроль

Активність учнів
на уроці, бажання
навчатися

Активність учнів,
правильність відповідей, адек-

досягнення
ступеня засвоєння інформації
5. Практичне
закріплення
вивченого
матеріалу

Організація
практичної
роботи учнів
над закріпленням
теоретичного
матеріалу

6. Підсумок
уроку

Теоретичний
підсумок
вивченого

7. Домашнє
завдання

Інструктаж
щодо виконання домашнього
завдання

вдань уроку,
інструктаж
щодо його
проведення,
ефективна
мотивація
Організація
індивідуальної та
мікрогрупової форми
організації
практичної
роботи з
теми

визначити об- ватність дій у
сяг інформації процесі пошуку
знань

Уміння вчителя ефективно підібрати
вправи в
логічній
послідовності
та за рівнем
складності
(від завдань
репродуктивного
характеру до
творчого)
Повторення Доброзичтеми,
ливість, об'єкосновних по- тивність, умоложень,
тивованість
оцінювання висновків
результатів
роботи учнів
Мотивація
Диференціавибору
ція, показ
домашнього алгоритму
завдання,
виконання
пояснення
методики
його
виконання

Гнучка нестандартна система
контролю
(поєднання
самооцінки,
взаємооцінки та
контролю вчителя)

Здатність учнів
самостійно
підбити підсумки
уроку у формі усного зв'язного
висловлювання
Правильність
виконання домашнього завдання

4. Про чітку організацію навчальної діяльності має свідчити оптимальність
структури уроку, чітка мотивація навчання, раціональність методів та
принципів навчання, реалізація запланованого та результативність уроку,
мовна культура учителя. З метою організації навчальної діяльності
вчителем має здійснюватися логічне і послідовне викладення матеріалу.
Учитель повинен уміти виділяти головне, аналізувати, порівнювати,
робити висновки. Завдання має бути диференційоване за обсягом, змістом
і складністю, учителем має здійснюватися інструктаж щодо шляхів
організації роботи.
5. У ході уроку мають бути оптимально використані форми організації

навчального процесу, а саме:
 фронтальна;
 групова;
 індивідуальна;
 усні та письмові види робіт, робота дітей з місця та біля дошки;
 усні висновки-повідомлення з елементами пошуководослідницької роботи над проблемним запитанням.
6. Для розкриття теми уроку учителем можуть бути застосовані такі методи
викладання, як :
 інформативно-повідомлюючий;
 пояснювальний;
 демонстративний;
 пошуковий або частково-пошуковий;
 творчий;
 навчальна дискусія;
 проблемний виклад матеріалу;
 ділова гра;
 самостійна робота з інформаційними джерелами.
Вивчаючи систему роботи вчителя, можна зробити висновки про
володіння педагогом основними елементами та вимогами до сучасного
уроку.
Висновки повинні відображати аналіз результативності уроку:
Які методи перевірки знань застосовані на уроці (усний, письмовий,
графічний, практичний) та їхня доцільність. Які види перевірки (фронтальна,
індивідуальна, поточна, схематична, атестаційна) використовувалися та їхня
доцільність. Яку функцію (контрольну, навчальну, розвивальну) вони
виконували; дотриманню яких вимог сприяли (всебічності, об’єктивності,
дієвості, гласності, індивідуалізації). Який характер мала перевірка:
відтворюючий чи творчий. Заохочення учнів до навчання методом
оцінювання.
7. Аналіз роботи вчителя під час вивчення нового матеріалу має враховувати
такі аспекти: принципи навчання, які найбільш вдало реалізовано на уроці
(наступність, доступність, науковість тощо); відповідність методичних
прийомів особливостям змісту, типу, меті уроку і віку учнів; співвідношення
методів і прийомів роботи вчителя й учнів; наявність проблемних ситуацій,
пізнавальних завдань навчального, тренувального і пошукового характеру;
види і місце самостійної роботи учнів на різних етапах уроку; доцільність
використання ТЗН, наочності, додаткової літератури; рівень творчості,
емоційності на уроці; залучення психологічного елементу навчання і
виховання; чергування різних видів діяльності учнів (слухання, мовлення,
практика).
У ході уроку можуть застосовуватися такі принципи навчання, як:
 принцип науковості;









принцип самостійності;
принцип проблемності;
принцип аналізу, синтезу, порівняння, конкретизації;
принцип стійкості засвоєння знань;
принцип зв’язку навчання з життям;
принцип врахування індивідуальних особливостей учнів;
врахування рівня сформованості умінь самостійної роботи учнів
з позашкільними джерелами знань.
8. У процесі уроку раціонально та ефективно можуть використовуватися такі
засоби навчання:
 таблиці;
 дидактичний матеріал;
 наочні посібники;
 ТЗН;
 ІКТ;
 мультимедійні засоби навчання;
 дидактичний матеріал.
 ілюстрації;
 додаткова навчальна література.
Загальні висновки щодо ефективності навчання повинні в комплексі
відображати навчально-виховний процес відвіданого уроку. Загальний
висновок щодо досягнення мети повинен містити інформацію про:
 обсяг та складність матеріалу, відповідність вимогам
програми;
 чіткість та продуманість структури уроку;
 взаємопов’язаність етапів уроку;
 оптимальність використання методів навчання для розкриття
теми уроку;
 доцільність підібраних завдань для розвитку дітей з
урахуванням вікових особливостей та можливостей кожної
дитини;
 диференціацію завдань;
 ефективність проведення контролю і актуалізації знань;
 свідоме сприймання учнями навчального матеріалу;
 наявність взаєморозуміння між учителем і учнями;
 аналіз виконання домашнього завдання та його
диференційованість;
 інформацію про повноту розкриття вчителем теми уроку.
 досягнення мети та завдань уроку (повністю/частково);
 науково-методичний рівень проведеного уроку (високий
науково-методичний рівень/достатній рівень);
 відповідність уроку сучасним вимогам;
 рівень проведення вчителем самоаналізу уроку.
У висновку важливо відображати:

o Характеристику особистості учителя (професійний рівень),
ерудицію, педагогічний такт, культуру мовлення, естетику
зовнішнього вигляду тощо. Організаторські якості (контакт із
класом, вміння організовувати роботу класу, враховувати
індивідуальні психологічні особливості учнів, наукова організація
праці).
o Характеристику особливостей класу (сильний, середній, слабкий).
Рівень працездатності учнів (стійкість уваги, зацікавленість).
Активність учнів на уроці. Рівень знань, умінь і навичок учнів.
o Аналіз результативності уроку встановлюється за наступними
критеріями:
Варто зазначити, що ефективність навчання в кінцевому результаті
визначається не тим, що хотів дати вчитель, а тим, що отримали учні у процесі
навчання. Тому аналізуючи ефективність проведеного уроку, необхідно
об’єктивно оцінити рівень реалізації його основних завдань – навчальних,
виховних та розвивальних.
Електронний конструктор
аналізу уроку
Підсумовуючи вище зазначене, варто звернути увагу на те, що якими б
різноманітними не були управлінські функції керівника школи, головна з них –
бути організатором навчально-виховного процесу. Відвідування та аналіз уроку і
виховного заходу для керівника закладу – основне джерело знань про якість
навчання й виховання у школі, про можливості педагогічного колективу. Відомо,
що спостереження та аналіз уроку складає найбільш важку частину посадових
обов’язків керівника. Причини такого явища криються не в недостатній
теоретичній чи загально дидактичній підготовці керівника, а в об’єктивних
труднощах, адже керівникам школи доводиться аналізувати уроки з багатьох
предметів інваріантної частини навчальних планів. Якщо до цього додати
предмети варіативної частини навчальних планів, предмети за вибором,
факультативи, позакласні заходи тощо, то їх стає ще більше. Викладання
кожного предмета не тільки будується на основі загальних педагогічних
закономірностей, але й має специфіку в змісті і методах викладання. Саме тому,
з’явилося бажання розробити якісний програмний продукт, який допоміг би
сучасному керівнику зафіксувати результати аналізу відвіданого уроку,
витративши на це мінімальну кількість часу. Запропонована програма
відповідно до мети відвідування уроку містить усі необхідні етапи аналізу уроку
і навіть можливі орієнтовні рекомендації для вчителя. Керівнику навчального
закладу, спостерігаючи за роботою вчителя та учнів на уроці, користуючись
допоміжними матеріалами ( Додаток 2 ), необхідно зафіксувати результати
спостережень у вигляді шифру (наприклад: 3 12 7 15 25 37 123 245 ).
Потрібно ввести даний шифр у віконечко, що з’являється після натискання двічі
лівою кнопкою миші на «start» ( див. інтерфейс програми ). Висновок про
ефективність відвіданого уроку буде в повній мірі відображати спостереження

керівника. Скористатися даною програмою можна за наступним посиланням в
мережі Інтернет: https://github.com/nvk12/lesson-characteristic
Універсальність програми полягає в тому, що будь хто, не маючи особливих
навичок програмування може змінити текстовий файл ( sentences ) і тим самим
адаптувати програму під конкретний напрям роботи, враховуючи певні
особливості адміністративної роботи.
Загальні відомості про програму:
Програма реалізована засобами мови програмування Java з використанням
бібліотеки графічних компонентів Swing. Вибір мови програмування Java
пов’язаний насамперед із тим, що програми, які розроблені засобами даної
мови програмування, можуть виконуватись на комп’ютерах з різними
операційними системами (наприклад: Linux, Windows, MacOS тощо).
Генератор текстів складається з двох основних програмних компонентів:
 Компонент, що містить логіку генерування тексту із заданого числового
коду;
 Компонент, який містить логіку відображення графічного інтерфейсу та
взаємодії з користувачем.
Опис формату вхідних даних:
Для правильної роботи програми потрібен файл із вхідними даними –
пронумерованими реченнями. На основі інформації, поданої у цьому файлі,
програма генерує текст. Необхідно, щоб кожен рядок, який містить речення,
починався з числа (після числа повинна обов’язково стояти крапка), решта
рядка вважається реченням. Кожне речення обов’язково повинне мати своє
унікальне число.
Деталі алгоритму роботи програми:
Під час запуску програма зчитує файл з реченнями і формує таблицю
відповідності між числами та реченнями. Під час обробки числового коду
програма аналізує список чисел і для кожного числа знаходить відповідне
речення у таблиці відповідності чисел та речень (якщо користувач помилково
ввів число, під яким у таблиці відповідності немає речення, програма просто
проігнорує дане число). Усі знайдені речення об’єднуються та відображаються
користувачеві.
Файл з реченнями можна доповнювати. Після доповнення файлу новими
реченнями програму потрібно перезапустити.

Графічний інтерфейс програми:

Графічний інтерфейс програми місить текстове поле для введення
числового коду, кнопку, яка відповідає за запуск алгоритму генерування тексту,
а також текстове поле для відображення згенерованого тексту. На даному
зображенні наведено приклад роботи програми:

Числовий код
Файл з пронумерованми реченнями

Згенерований текст

Нижче наведений код програми:
package com.nvk12;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.*;
import javax.swing.*;
public class TextGeneratorProgram {
/**
* Точка початку виконання програми
*/
public static void main(String... args) throws IOException {
// Ініціалізація компоненту, який відповідає за логіку генерування
// текстів. Вхідними даними є шлях до файлу з реченнями.
TextGenerator generator = new TextGenerator("sentences.txt");
// Ініціалізація графічного інтерфейсу програми
GraphicalInterface graphicalInterface = new GraphicalInterface();
graphicalInterface.initialize();
graphicalInterface.setTextGenerator(generator);
// Відображення графічного інтерфейсу на екрані
graphicalInterface.display();
}
/**
* Програмний компонент, який містить логіку генерування тексту з числового
* коду
*/
private static class TextGenerator {
// Символ, з допомогою якого поєднуються згенеровані речення
private static final String DELIMITER = " ";
// Таблиця, в якій зберігається інформація
// про відповідність номерів та речень
private Map<Integer, String> numberToSentence = new HashMap<>();
/**
* Ініціалізація. Вхідними даними є шлях до файлу з реченнями.
*/
public TextGenerator(String fileWithSentences) throws IOException {
// Зчитування даних про відповідність номерів та речень
// з текстового файлу (кодування: UTF-8)
try (BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(
new FileInputStream(fileWithSentences), "UTF-8"))) {
String line;
while ((line = br.readLine()) != null) {
// Зчитуються лише ті рядки, які мають формат:
// Число (з крапкою), після якого слідує речення
if (line.matches("\\d+\\..+")) {
// Зчитування числа
String numStr = line.replaceAll("(\\d+)\\.\\s+.+", "$1");
int num = Integer.parseInt(numStr);
// Зчитування речення
String sentence = line.replaceAll("\\d+\\.\\s+(.+)", "$1");
// Збереження речення під відповідним числом у таблицю
this.numberToSentence.put(num, sentence);

}
}
}
}
/**
* Функція, яка генерує текст. Вхідними даними є список чисел.
*/
public String compose(List<Integer> numbers) {
// Змінна, яка відповідає за побудову згенерованого тексту
StringBuilder sb = new StringBuilder();
// Перелік усіх чисел зі списку
for (Integer num : numbers) {
// Для кожного числа знаходиться відповідне речення
// (у таблиці відповідності номерів та речень)
String sentence = this.numberToSentence.get(num);
if ((sentence != null) && !sentence.isEmpty()) {
// Приєднання знайденого речення до тексту
sb.append(sentence).append(DELIMITER);
}
}
// Результатом є згенерований текст
return sb.toString();
}
}
/**
* Програмний компонент, який відповідає за створення графічного інтерфейсу
* програми.
*/
public static class GraphicalInterface {
// Прив'язка логіки генерування текстів до графічного інтерфейсу
private TextGenerator textGenerator;
// Головне вікно програми
private JFrame appWindow;
// Текстове поле для введення числового коду
private JTextField numbersInputField;
// Кнопка, яка запускає логіку генерування тексту
private JButton generateButton;
// Текстове поле для відображення згенерованого тексту
private JTextArea composedTextArea;
// Компонент, який допомагає у првильній реалізації функціональних
// можливосей графічного інтерфейсу
private ExecutorService exector = Executors.newSingleThreadExecutor();
/**
* Ініціалізація графічного інтерфейсу (розмір вікна, розміщення
* елементів керування і т.д.)
*/
public void initialize() {
this.appWindow = new JFrame();
this.appWindow.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
this.appWindow.setSize(600, 600);
this.appWindow.setLocationRelativeTo(null);
this.appWindow.setLayout(new GridBagLayout());
GridBagConstraints c = new GridBagConstraints();
c.fill = 2;
this.numbersInputField = new JTextField();
c.gridx = 0;
c.gridy = 0;
c.weightx = 0.9;

this.appWindow.add(this.numbersInputField, c);
this.generateButton = new JButton("OK");
c.gridx = 1;
c.gridy = 0;
c.weightx = 0.1;
this.appWindow.add(this.generateButton, c);
// Ініціалізація логіки обробки введеного користувачем числового
// коду - після натиснення на кнопку генерування тексту
this.generateButton.addActionListener(this.generateButtonHandler());
this.composedTextArea = new JTextArea(5, 10);
this.composedTextArea.setLineWrap(true);
this.composedTextArea.setWrapStyleWord(true);
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(this.composedTextArea);
c.gridx = 0;
c.gridy = 1;
c.gridwidth = 2;
c.weighty = 1;
c.fill = 1;
c.insets = new Insets(2, 2, 2, 2);
this.appWindow.add(scrollPane, c);
}
public void display() {
this.appWindow.setVisible(true);
}
private ActionListener generateButtonHandler() {
return new ActionListener() {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
// На момент, поки програма генерує текст - елементи
// керування робляться недоступними для користувача
GraphicalInterface.this.disableControls();
// Запуск фонового процесу генерування тексту
GraphicalInterface.this.exector.submit(new Runnable() {
@Override
public void run() {
// Зчитування числового коду, введеного користувачем
String numbersStr = GraphicalInterface.this.numbersInputField.getText();
// Усі введені числа повинні бути розділені
// пробільними символами
String[] numStrArr = numbersStr.split("\\s+");
// Перетворення числового коду - у список чисел
List<Integer> numbers = new ArrayList<>();
for (String numStr : numStrArr) {
try {
int num = Integer.parseInt(numStr);
numbers.add(Integer.valueOf(num));
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
// Запуск логіки генерування тексту зі списка чисел
final String text =
GraphicalInterface.this.textGenerator.compose(numbers);
// Відображення згенерованого тексту в графічному
// інтерфейсі
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
@Override

public void run() {
GraphicalInterface.this.composedTextArea.setText(text);
// Елементи керування знову робляться
// доступними для користувача
GraphicalInterface.this.enableControls();
}
});
}
});
}
};
}
/**
* Функція, яка робить елементи графічного інтерфейсу недоступними для
* користувача
*/
public void disableControls() {
this.numbersInputField.setEnabled(false);
this.generateButton.setEnabled(false);
this.composedTextArea.setEnabled(false);
}
/**
* Функція, яка робить елементи графічного інтерфейсу доступними для
* користувача
*/
public void enableControls() {
this.numbersInputField.setEnabled(true);
this.generateButton.setEnabled(true);
this.composedTextArea.setEnabled(true);
}
/**
* Функція прив'язки логіки генерування тексту до графічного інтерфейсу
*/
public void setTextGenerator(TextGenerator textComposer) {
this.textGenerator = textComposer;
}
}
}

ДОДАТОК 1
З метою вивчення рівня фахової майстерності учителя, в ході атестації
пропонуємо наступну систему відвідування уроків.
АНАЛІЗ УРОКУ № 1
Дата

Клас

Предмет

Учитель

Мета відвідування: визначення стилю спілкування учителя з учнями
Тема уроку :
***Примітка: критерії оцінюваня: наявність і вияв тих чи інших компонентів оцінюється одним з семи
балів:
+3, +2, +1, 0 для позитивниж компонентів
-3, -2, -1, 0 для негативних компонентів

Позитивні компоненти

Бал

Негативні компоненти

Доброзичливість

Недоброзичливість

Учитель
уміє
поєднати
принципову
строгість з добротою і справедливістю.
Уміло реагує на репліки, жарт, дотепні
вислови учнів. З педагогічною мудрістю
ставиться до необачних дитячих вчинків

Учитель не поважає дітей, надміру
строгий, з відсутньою чутливістю до них,
проявляє
несправедливість.
Грубо
відповідає учням, не звертає уваги на
репліки та жарти учнів. Вдається до
публічного осуду будь-яких учинків
дітей, не враховує при цьому психіки
дитини, залякує її.

Зацікавленість

Байдужість

Учитель зацікавлений в тому, щоб усі діти
охоче і активно працювали на уроці. Він
проявляє психологічну спостережливість,
уміє використати різні прийоми і методи,
щоб зацікавити дітей темою, пошуком,
творчим процесом на уроці, оволодіти
увагою, враховуючи пізнавальні здібності
дітей.

Учитель може знати предмет, але його не
цікавить чи діти розуміють його, чи
слухають, чи спроможні вони в даний
момент сприймати навчальний матеріал,
чи ні. Такий учитель обмежує лише
прагнення подати дітям тільки те, що
було заплановано ним на урок.

Заохочення ініціативи

Придушення ініціативи

Кожне намагання учнів висловити свої
думки, внести пропозиції, виразити своє
ставлення учитель підтримує, заохочує,
доброзичливо оцінює, рецензує. При
проведенні підсумків уроку, не забуває
похвалити
ініціативних,
самостійних,
спостережливих,
заохотити
скромних,
сором'язливих, тобто створює на наступний
урок ситуацію успіху для кожного учня.

Учитель не підтримує жодної ініціативи
дітей, не зважає на них, хто хоче
висловити своє міркування. Може грубо
відповісти "Хто тебе питає?!", "Невже ти
цього не розумієш?!", "Ти ніколи ще
нічого розумного не сказав" та ін.

Відкритість

3

3

Скритність

Бал

Учитель вільно виражає свої почуття, у
нього відсутня "маска" при спілкування з
учнями на уроці, він самокритичний.

Учитель
тримається
осторонь
від
колективу класу, виявляє надмірну
тривогу за свою репутацію. Боїться
визнати свої опущення. Боляче реагує на
різні відхилення в поведінці учнів,
пов'язуючи їх з насмішкою над ним

Активність

Пасивність

Учитель використовує різні педагогічні
прийоми і форми спілкування з учнями,
тримає їх в "тонусі". Уміє активізувати увагу
використати мотивацію навчання, коли і як
зняти фізичне чи психологічне напруження
учнів.

Не управляє процесом спілкування,
пускає все на самовплив, діти займаються
чим хто хоче, відсутня навчальна напруга.
Учитель не в змозі активізувати учнів.

Гнучкість

Жорсткість

Учитель легко схоплює і вирішує різні
конфліктні,
проблемні
ситуації,
що
виникають серед дітей як у стосунках між
ними, так і в навчанні. Помічає, розгадує,
розкриває наміри і прагнення учнів.
Спостерігає як за зовнішнім, так і за
внутрішнім станом дітей. уміє оперативно
перебудувати свою роботу, блискавично
прийняти виправдані пояснення.

Вчитель не зауважує змін в настроях
дітей, використовує "силові" і "вольові"
прийоми у наведенні порядку чи
виконанні завдань. Не бачить (не хоче
бачити) змін у настроях учнів, приймає
необдумані, педагогічно невиправдані
рішення. Своїми діями підкреслює владу
над учнями, показує свою зверхність над
ними. на уроці дає мало інформації, а
домашніми завданнями перевантажує.

Диференційованість у спілкування

Відсутність диференційованості у
спілкування

Проявляється в умінні знайти підхід до будьякого із учнів, враховуючи їх загальний
розвиток,
темперамент,
тимчасовий
психологічний
стан.
Рекомендації,
зауваження, відзначення такого вчителя
об'єктивні,
виправдані
і
конкретно
адресовані

Учитель не бачить (не хоче бачити), не
вміє (не хоче) вияснити причину змін у
настроях дитини чи групи дітей. Не
розуміє і не сприймає їх мотивів.
Зауваження чи своє невдоволення
відносить до всього класу, критику
узагальнює, чим ображає інших людей.

Всього балів позитивних компонентів

Всього балів негативних компонентів

Залежно від результатів спостереження визначаються наступні стилі спілкування:
Активно-позитивний - +17 - +21
Пасивно-позитивний - +9 - + 16
Ситуативний -

+8 - -3

Пасивно-негативний - -4 - -12
Активно-негативний - -13 - -21
Результати спостереження стилю спілкування
Позитивний
Негативний
Ситуативний -

+8 - -3

ВИСНОВКИ :

Ситуативний -

+8 - -3

АНАЛІЗ УРОКУ № 2
Дата

Клас

Предмет

Учитель

Мета відвідування: визначення рівня педагогічних здібностей учителя
Тема уроку :
***Примітка: критерії оцінювання
Бал Високорозвинуті, яскраво виражені якості, що проявляються у
"3" забезпеченні оптимального рівня навчального процесу;
Бал Прояв здібностей, які забезпечують ефективність уроку, але у випадках
"2" неповного їх використання;
Бал
Здібності проявляються недостатньо, внаслідок чого знижується
"1"
ефективність уроку;
Бал
Здібності відсутні, або майже не проявляються
"0"

Педагогічні
здібності
1. Дидактичні
здібності (вміння
довести до учнів
найдопустимішими
методами
навчальний
матеріал)

2. Академічні
здібності
(захоплення
відповідною
галуззю науки)

Характеристика здібностей
*уміє подати матеріал чи
проблему ясно, зрозуміло,
викликаючи в учнів
зацікавленість;
*пробуджує активну розумову
діяльність;
*стимулює самостійну роботу;
*враховує психологічний стан
учнів;
*враховує різні рівні розвитку
учнів;
*враховує наявний обсяг знань;
*створює, якщо потрібно, паузи
для переклю-чення з одного виду
діяльності на унший
*"збуджує" одних і "вгамовує"
інших;
*забезпечує сприятливу
навчальну атмосферу;
*має глибокі та обширні знання
зі свого предмета поза межами
шкільної програми;
*виявляє постійний інтерес до
"своєї" галузі науки;

бали Замітки

3. Перцептивні
здібності (вміння
реагувати на
психологічний стан
учня)

*за незначними ознаками,
малопомітними проявами (очі,
рух, мова, дії і т. д.) вловлює
найменші зміни у внутрішньому
світі учня і знаходить підхід, щоб
допомогти йому;
4. Мовні здібності
*мова вчителя відрізняється
(вміння просто,
внутрішньою структурою,
чітко і зрозуміло
переконливістю, зацікавленістю
виражати свої
в тому, про що він говорить;
думки і почуття)
*вміє вживати слова і вирази, які
мобілізують увагу і активізують
розумову діяльність учня;
*вдало використовує гумор, жарт,
іронію;
*відсутні граматичні,
стилістичні, фонетичні та логічні
помилки;
*темп мови і висота голосу помірні;
*мова вчителя образна, виразна,
емоційна;
5. Організаторські
*швидко створює ділову, робочу
здібності (уміння
обстановку;
організовувати
*усі розпочаті справи доводяться
учнівський колектив до логічного завершення;
і свою роботу на
*ніхто в класі не залишається
уроці)
поза увагою;
*уміє правильно планувати час
уроку;
*оперативно вносить корективи в
розподіл часу;
*оперативно заповнює резерв
часу додатковим матеріалом;
6. Авторитарні
*у вчителя наявні знаходить
здібності (емоційно можливість висловити
вольовий вплив
обгрунтовану впевненість щодо
учителя на учнів)
успіхів у майбутньому
працьовитих учнів;
*наявне почуття відповідальності
за здоров'я дітей, за їх
інтелектуальний і духовний
розвиток;

*вміє знайти такий підхід до
учня, який переконує його діяти
відповідно до правил і норм;
*вміє вимагати, домагатися свого
без примусу, погроз і без
надмірного педантизму;
7. Комунікативні
*уміє знаходити найбільш
здібності (вміння
ефективні способи впливу на
спілкуватися з
учнів, враховуючи обставини;
дітьми)
*дотримується меж застосування
способів впливу на учнів;
*проявляє розуміння та любов
до учнів, поєднує обгрунтовану
вимогливість з повагою;
*поєднує педагогічний контроль
з довір'ям;
*поеднує вольову
урівноваженість з простотою,
природністю, щирістю,
доброзичливістю;
8. Здібності до
*знаходить можливість
педагогічного
висловити обгрунтовану
передбачення
впевненість щодо успіхів у
(уміння
майбутньому працьовитих учнів;
прогнозувати
*знаходить можливість
наслідки своїх дій,
застерегти при необхідності від
розвиток якостей
помилок і упущень, невдач тих, з
учня)
якими це може статись;
9. Здібності до
*уважно стежить за
розподілу уваги
розгортанням своєї думки і
(уміння розподіляти висновків учнів, і одночасно
увагу на всі види
тримає в полі зору усіх учнів;
діяльності)
*реагує на ознаки
втомлюваності, неуважності,
нерозуміння тощо;
*уміє поєднувати ділову
зосередженість з швидким
реагуванням на всі процеси в
класі;
10. Уміння
*знає тип своєї нервової системи,
управляти своїм
позитивні і негативні її сторони;
темпераментом
*об'єктивно порівнює
особливості свого темпераменту
з фактичними діями;

*оптимально використовує свої
позитивні риси і уміє стримувати
негативні;
*стежить за своїми позами,
рухами, мімікою;
*уміє володіти собою, управляти
своїми почуттями, настроями,
переживаннями.
Загальна сума балів

27-30
22-26
17-21
12-16
7-11
0-6

Рівні здібностей
Високий
Допустимий
Середній
Низький
Критичний
Недопустимий

Рівень здібностей
Добре розвинені здібності:

ВИСНОВКИ :

АНАЛІЗ УРОКУ № 3
Оцінка якості уроку як педагогічної системи
Дата___________ Клас ___________ Предмет_______________
Учитель_______________
Тема
уроку_______________________________________________________________
_____
***Примітка: "2 бали" - відмінний показник реалізації, "1 бал" - частково
реалізований, "0" - не реалізований. Коефіцієнт якості уроку (к. я. у.)
характеризується відношенням фактичної кількості балів до максимально
можливої (56 балів).

Зміст
навчання

1.

2.

3.

Організація
діяльності
вчителя

Принципи
навчання

Організація
діяльності
учнів

Форми
організації
навчальнопізнавальної
діяльності
учнів
Методи
навчання

Організація
навчального
матеріалу
4.

5.

6.

виховний

санітарногігієнічний
Санітний стан
навчального
приміщення

Психологічні
основи
навчальнопізнавальної
діяльності учнів
Врахування у
процесі
навчання
темпераменту
учнів
Стиль
спілкування
вчителя і учнів
на уроці

Постановка
виховної
мети
Реалізація
виховного
потенціалу
навчального
матеріалу
Принципи
виховання

Гігієна праці
вчителя

Формування
внутрішньої
мотивації
навчання

Методи
виховного
впливу на
уроці

Взаємодія
внутрішніх і
зовнішніх
факторів
виховного
впливу на
учнів у
процесі
навчання

Дотримання
фізіологопедагогічних
вимог до
організації
процесу
навчання
Організація і
зміст
гігієнічного
навчання і
виховання
учнів на уроці

Організація
навчального
матеріально
го та
технічного
забезпеченн
я

Технології
навчання (у т.
ч.
комп'ютерні)

Розумова
діяльність
учнів, ступінь
засвоєння
понять

Використан
ня часу на
уроці

Засоби
навчання

Реалізація
розвивальної
мети уроку

Гігієна праці
учнів

бали

Психологічний

бали

дидактичний

бали

організацій
ний
Структура
уроку

бали

Аспети уроку
бали

№
з/п

Сума балів

0

0

0

Загальна кількість балів

0

Коефіцієнт якості уроку

0

Критерії якості уроку
46Високий
56
34Допустимий
45
23Середній
33
13Низький
22
0-12
Критичний
Результат критерія якості уроку
**** Посилання на Б.Л. Тевлін "Контрольно-аналітична
діяльність керівника школи" - Харків; видавнича група "Основа", 2006.

ВИСНОВКИ :

0

0

АНАЛІЗ УРОКУ № 4
Мета відвідування: вивчення рівня активізації самостійності учнів у
процесі навчання
***Примітка:
Бал "2" - ставиться за вірні, обгрунтовані дії учителя в процесі реалізації параметрів, що
забезпечують високий рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, їх інтелектуального і
фізичного розвитку (Реалізовано повністю).
Бал "1" - виставляється тоді, коли учителем допущені помилки, недоліки, які призводять
до зниження рівня засвоєння учнями навчального матеріалу низьку їх активність, а також
дії, що не стимулюють розвитку дітей (Реалізовано частково).
Бал "0" - виставляється за значні упущення та помилки учителя в процесі реалізації
складових уроку, що призводить незадовільного засвоєння учнями навчального матеріалу, їх
пасивності, неорганізованості, дії, що гальмують інтелектуальний розвиток особистості,
шкодять їх здоров'ю.
Дата

Клас

Предмет
ТЕМА :

Учитель

Критеріальні рівні
Планування і степінь реалізації основних завдань уроку
Вибір змісту самостійної роботи
Оптимальний підбір видів навчальних завдань в ситемі самостійної роботи
Оптимальний підбір методів самостійної роботи:
за ланками навчального процесу;
за характером пізнавальної діяльності учнів;
за характорем керівництва навчальною діяльністю;
за ознакою дидактичної цілі.
Оптимальний вибір місця самостійної роботи в процесі уроку
Забезпечення засобами навчання для організації самостійної роботи
Реалізація вимог до керівництва самостійною роботою
Забезпечення зворотного зв'язку при проведенні самостійної роботи учнів
Стимулювання самостійної роботи учнів
Рівень сформованості загальнонавчальних умінь і навичок учнів - основи їх підготовленості
до самостійної роботи:

Бал

а) з організації навчальної діяльності;
б) з роботи з підручниками, іншими джерелами інформованості;
в) з розвитку усного і писемного мовлення.
Загальна кількість балів

Результат
вивчення
активізації
самостійності
учнів ____________

ВИСНОВКИ :

Рівень
20-15
Високий
Допустимий
14-10
Низький
Критичний

9-5
4-0

АНАЛІЗ УРОКУ № 5

Назва
блоків

Значущі
компоненти

Критерільні рівні

Оцінка у балах

5

І

ІІ

Зміст цілей
завдань уроку

особистісно
зорієнтована
спрямованість
гуманістичність
єдність
національного і
загальнолюдсько
го
виховання
здорового
способу життя
іноваційний
характер змісту
завдань

Зміст навчального
матеріалу

актуальність
науковість
доступність
зв'язок з життям
гуманістична
спрямованість
системність
якість інформації

Вибір типу та
структури уроку

доцільність
структури
послідовність
етапів
розподіл часу
своєчасність
домашніх
завдань
підведення
підсумків уроку

Цільови
й блок

Проекту
-вальноорганіза
-ційний
блок

4

3 2 1 0

зЗагальна
оцінка у
балах

Аналіз сучасного уроку
Дата
Клас
Предмет
Учитель
Мета відвідування: експертна оцінка сучасного уроку
Тема уроку :
***Примітка: Бали заности цифрами, в кожному рядку і стовпчику одна цифра

використання
потенціалу
творчої
лабораторії
вчителя

Організація пізнавальної
діяльності
учнів
на
уроці

Назва
блоків

методи
навчанн
я

раціональність
вибору
доцільність
ефективність
новизна
відповідність
мети і змісту
уроку

Засоби
навчанн
я

технологічність
наочність
доступність
різноманітність
якісний рівень

Форми
навчанн
я

особистісно
зорієнтована
спрямованість
наукова
організація праці
активність,
ініціантивність
цілеспрямованіст
ь
новизна

Значущі
компоненти

Критерільні рівні

Оцінка у балах

5

ІІІ

Стимулюючий
блок

Застосування
методів соціальної
та пізнавальної
мотивації

позитивна
мотивація до
навчання
активізація
мислення
рівень
відповідальності
за навчання
власна
зацікавленість в
отриманні знань
забезпечення
психоло-гічного
комформу

4

3 2 1 0

IV

V

VI

Блок педагогічної
культур
и
вчителя

Оціннорезульта
-тивний
блок

Організаційнопідготов
-чий
блок

Професійна етика
та естетика

культура
мовлення
культура
спілкування
наукова ерудиція
загальне
ерудиція
естетичний
вигляд кабінету
естетичні умови
для навчаня

Кількісні та якісні
зміни в розвитку
учня

сформованість
інтелектуальних
якостей
комунікативних
якостей
розвиток
критичного
мислення
розвиток
творчого
потенціалу
рівень
саморозвитку
особистості учня
здатність до
самонавчання,
навчання
"протягом життя"
здатність до
самооцінки

Дотримання
санітарно
гігієнічних норм

стан навчальної
кімнати
гігієнічні умови
(запобігання
перевантаження
учнів,
температурний
режим тощо)
Всього набраних балів
Максимальна
сума балів
Максимальна
сума балів
визначена
експертом
критеріальних
рівнів

270

270

Крезультативнос
ті

сума набраних балів
максимальна сума
балів

Крезультативнос
ті

Експерт
-на
оцінка

Визначення
результативності
уроку

0

Якщо експерт виділяє тільки окремі
критеріальні рівні для дослідження якоїсь
однієї петагогічної проблеми, тоді коефіцієнт
результатисності виглядає так:
Крезультативнос
сума набраних балів
ті
максимальна сума
балів визначених
експертом
критеріальних рівнів
Крезультативнос
ті

0

Критерії оцінювання:
високий рівень - 0,93-1
достатній рівень - 0,72-0,93
незадовільний рівень - 0,61-0,71
критичний рівень - менше 0,60
Результат по першому Крезультативності:

Результат по другому Крезультативності

****Розроблено та апробовано кафедрою методичної освіти і управління Дніпропетровського ОіППО,
опубліковано в посібнику: "Орієнтир керівника загальноосвітньої школи: Практичні матеріали"
упорядники: Г.П. Мороз, Л.З. Онищук - Тернопіль: Астон, 2007 - 164с. (стор. 117)

ВИСНОВКИ :

АНАЛІЗ УРОКУ № 6
Дата

Клас

Предмет

Учитель

Мета відвідування: перевірка рівня відповідності кваліфікаційної

категорії в ході атестації
ТЕМА УРОКУ :
__________________________________________________________________________
_____________________________________________
Рівні
№

1.

Оцінка в
балах
Уміння чітко і
ясно визначити
мету і завдання
уроку

4.

Критичний

Допусти
мий

Оптимальн
ий

2б
Мета і
завдання не
поставлені
або майже
не
ставляться

3б
Мета і
завдання
поставлені,
але без будьякої системи

4б
Мета і
завдання
не завжди
чітко
сформуль
овані

5б
Мета і
завдання
визначенні
точно, чітко
і якісно

Наявність
чіткого плану

План уроку
не
відповідає
елементарн
им вимогам

План уроку
План
складений за уроку
шаблоном
обгрунтов
аний, але
не
коригуєть
ся із
змінами

План уроку
обгрунтован
ий і
коригується
відповідно
до умов, які
виникли

Реалізація
намічених мети
і завдань під
час
навчального
процесу

Мета і
завдання
уроку не
реалізовані

Мета і
завдання
уроку
реалізовані
частково

Мета і
завдання
уроку
реалізова
ні не
повністю

Мета і
завдання
уроку
реалізовані
повністю

Добір змісту,
розкриття теми,
теоретичний
рівень
викладання
матеріалу

Матеріал
перевантаж
ений
зайвими
фактами,
основні
теоретичні
положення
не виділені

Матеріал
викладено
схематично,
узагальнено,
переконливо

Матеріал
викладен
о на
переконл
ивих
приулада
х,
конкретни
х фактох,
необхідни
х
аргумента
х, але не
були
сформуль

Конкретні
факти
співвіднесен
і із
загальними
теоретични
ми
висновками
правильно,
основне
чітко
виділено
вчителем,
переконливо
доведено

2.

3.

Недопусти
мий

Бал по
рівню

овані
теоретичн
і
висновки

Використаня
наочності, ТНЗ,
дидактичних
матеріалів

Наочні
посібники,
ТНЗ і
дидактичні
матеріали
не
використов
уються або
майже не
використов
у-ються

Наочні
посібники,
ТНЗ і
дидактичні
матеріали
використову
ються рідко і
мало
ефективно

Наочні
посібники
, ТНЗ і
дидактич
ні
матеріали
використо
вуються
раціональ
но, але не
завжди
використо
вуються
ефективн
о

Обгрунтованіст
ь вибору
методів

Методи, які
застосовую
ть, не
відповідают
ь меті і
завданням
уроку,
змісту і
характеру
навчальног
о матеріалу,
готовності
до
засвоєння

Методи, які
застосовувались,
відповідають змісту
і характеру
навчального
матеріалу,
але не
відповідають меті і
завданням
уроку, готовності учнів
до засвоєння
матеріалу

Методи,
які
застосову
вались,
відповіда
ють
змісту і
характеру
навчально
го
матеріалу,
готовност
і учнів до
засвоєння

5.

6.

Наочні
посібники,
ТНЗ і
дидактичні
матеріали
обираються
і
використову
ються
раціонально
і ефективно

Диференційова
ний підхід до
учнів

Завдання
дифереційо
вані за одни
з
параметрів
(обсягом,
змістом,
складністю)
учительне
дає
інструктаж
у про
способи
організації
роботи

Завдання
диференційо
-вані за
змістом,
обсягом,
складністю;
учитель не
дає
інструктажу
про способи
організації
роботи

Завдання
диференц
ійо-ване
за одним
із
параметрі
в
(обсягом,
змістом,
складніст
ю),
учитель
дає
інструкта
ж про
способи
організаці
ї роботи

Завдання
диференцій
о-вані за
обсягом,
змістом,
складністю;
учитель дає
інструктаж
про способи
організації
роботи

Формування
умінь
самостійної
роботи

Робота
вчителя не
сприяла
формуванн
ю умінь
самостійної
роботи

Робота з
формування
умінь
самостійної
роботи учнів
здійснювала
сь
безурахуван
ня їхньої
сформованості

Учитель у
роботі
врахував
рівень
сформова
ності в
учнів
умінь
самостійн
ої роботи,
вказівки
давались
до
шкільних
джерел

У роботі
вчителя
враховувавс
я рівень
сформовано
сті умінь
самостійної
роботи учня
з
позашкільн
ими
джерелами
знань

Облік і
контроль знань

Облік і
контроль
знань не
відповідає
елементарн
им вимогам

Облік і
контроль
знань
здійснювавс
я стихійно

Облік і
контроль
не завжди
обгрунтов
ані

Облік і
контроль
знань учнів
обгрунтован
і

Якість
самоаналізу
результатів

Учитель не
знаходить у
своїй
діяльності
недоліків

Учитель
відзначив
частину
недоліків,
але не може
пояснити
іїню
причину

Учитель
відзначив
недоліки
в роботі,
але не
зміг
пояснити
їх, та
вказав
позитивні

Учитель
відзначив
недоліки та
позитивні
риси,
накреслив
способи
удосконален
ня
навчального

7.

8.

9.

10.

сторони

процесу

Загальна сума балів
Критерії оцінювання проведеного уроку
Сума
балів
Відповідність
"2" - недопустимий рівень
"вища" категорія
46-50
"3" - критичний рівень

42-45

"перша" категорія

"4" - допустимий рівень

38-41

"друга" категорія

"5" - оптимальний рівень

28-37

"спеціаліст"
невідповідає
займаній посаді

20-27
Результат відповідності

ВИСНОВКИ :

ДОДАТОК 2
Орієнтовні висновки для коструювання електронного аналізу урока
Для зручності у користуванні, в додатку жирним шрифтом виділено позитивні
моменти аналізу відвіданого уроку. Звертаємо увагу, що програма складена
таким чином, що можна вносити корективи у запрограмований текст
sentences.txt

За типами уроку
1. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, віку учнів, обсягу
та складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як
комбінований урок.
2. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, обсягу та
складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як урок
закріплення знань.
3. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, обсягу та
складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як урок
подачі нового матеріалу.
4. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, обсягу та
складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як урок
застосування знань, вмінь, навичок.
5. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, обсягу та
складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як урок
узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок.
6. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, обсягу та
складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як урок
перевірки, оцінки, корекції знань, умінь та навичок.
7. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, обсягу та
складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як уроксемінар.
8. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, обсягу та
складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як уроклекція.
9. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, обсягу та
складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як урокдиспут.
10. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, обсягу та
складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як уроканаліз контрольної роботи.

11. Відповідно до дидактичної мети та завдань уроку, обсягу та
складності матеріалу вчителем обрано такий тип уроку як урок ділова гра.
Щодо зовнішньої організації уроку
12.Учителем своєчасно розпочато і завершено урок.
13.Учителем не своєчасно розпочато урок.
14.Учителем не своєчасно завершено урок.
15. Робоче місце вчителя та учнів організовано відповідно до типу
уроку раціонально.
16. Робоче місце вчителя та учнів організовано нераціонально.
17. На класній дошці попередньо зроблено необхідні записи.
18. На класній дошці попередньо не зроблено необхідні записи.
19. Підготовлено необхідні наочні приладдя, обладнання.
20. Підготовлено технічні засоби навчання.
21. Не підготовлено необхідні наочні приладдя, обладнання.
22. Не підготовлено технічні засоби навчання.
23. У ході уроку своєчасно здійснено запис домашнього завдання у
щоденник.
24.Запис домашнього завдання здійснено не своєчасно.
25. Учителем виставлено оцінки учням за роботу на уроці.
26. Учителем не виставлено оцінки учням за роботу на уроці.
27. Оцінки вмотивовано.
28. Оцінки не вмотивовано.
29. Учителем здійснювався чіткій інструктаж щодо шляхів організації
роботи на уроці.
30. Інструктаж щодо шляхів організації роботи на уроці здійснювався
частково.
31.Учителем не здійснювався інструктаж щодо шляхів організації роботи на
уроці.
32.Учням, які відповідали, вказано на недоліки.
33. Вказано на недоліки лише деяким учням.
34.Учням, що відповідали, не вказано на недоліки.
35. Учитель надав учням рекомендації щодо усунення прогалин у
знаннях.
36.Учитель лише частково надавав учням рекомендації щодо усунення
прогалин у знаннях.
37. Учитель не надавав учням рекомендації щодо усунення прогалин у
знаннях.
За організацією навчальної діяльності

38. Про чітку організацію навчальної діяльності свідчить
оптимальність структури уроку.
39. Структура уроку не оптимальна.
40. Вчителем здійснено чітку мотивацію навчання.
41. Вчителем не здійснено мотивації навчальної діяльності.
42. Раціонально підібрані методи та принципи навчання.
43. Методи та принципи навчання дібрані не раціонально.
44. З метою чіткої організації навчальної діяльності викладання
навчального матеріалу здійснювалося логічно і послідовно.
45. Викладання навчального матеріалу здійснювалося не послідовно, без
логічного взаємозв’язку.
46.Учитель вміє виділяти головне, робити висновки.
47.Учитель вміє аналізувати, порівнювати.
48.Учитель не вміє виділяти головне, не робить висновки .
49. Учитель не вміє аналізувати, порівнювати.
50. Завдання диференційовано за обсягом, змістом і складністю.
51. Завдання не диференційовано за обсягом.
52. Завдання не диференційовано за змістом.
53. Завдання не диференційовано за складністю.
54. Чіткій організації навчальної діяльності сприяло вміння учнів
творчо працювати.
55. Спостерігалася повна реалізація запланованого.
56. Учитель частково реалізував заплановане.
57. Учитель не зумів реалізувати заплановане.
58. Мовна культура учителя на високому рівні.
59. Мовна культура учителя на достатньому рівні.
60. Мовна культура учителя на низькому рівні.
За формами організації навчального процесу
61. У ході уроку оптимально використано форми організації
навчального процесу.
62. Форми організації навчального процесу обрано не оптимально.
63. Для досягнення поставленої мети учителем застосовано фронтальну
форму роботи.
64. Для досягнення поставленої мети учителем застосовано групову
форму роботи.
65. Для досягнення поставленої мети учителем застосовано
індивідуальну форму роботи.

66. Для досягнення поставленої мети учителем застосовано такі групові
та індивідуальні форми роботи як усні та письмові, з місця та біля
дошки.
67. Для досягнення поставленої мети учителем застосовано таку
групову форму роботи як усні висновки-повідомлення з пошуководослідницької роботи над проблемними запитаннями.
За методами навчання
68. Для досягнення мети та завдань, розкриття теми уроку застосовано
інформативно-повідомлюючий метод викладання.
69. Для досягнення мети та завдань, розкриття теми уроку застосовано
пояснювальний метод навчання.
70. Для досягнення мети та завдань, розкриття теми уроку застосовано
демонстративний метод навчання.
71. Для досягнення мети та завдань, розкриття теми уроку застосовано
пошуковий метод навчання.
72. Для досягнення мети та завдань, розкриття теми уроку застосовано
частково-пошуковий метод навчання.
73. Досягненню мети та завдань уроку сприяв частково-пошуковий
метод навчання.
74. Для розкриття теми уроку, досягнення мети та завдань,
поставлених перед учнями, застосовано пошуковий метод навчання.
75. Для розкриття теми уроку, досягнення мети та завдань,
поставлених перед учнями, застосовано творчий метод навчання.
76. Для розкриття теми уроку, досягнення його мети та завдань
застосовано пошуковий та творчий методи навчання.
77. Для розкриття теми уроку, досягнення його мети та завдань
проведено навчальну дискусію.
78. Для розкриття теми уроку, досягнення його мети та завдань
застосовано проблемний виклад матеріалу.
79. Для розкриття теми уроку, досягнення його мети та завдань
організовано ділову гру.
80. Для розкриття теми уроку, досягнення його мети та завдань
організовано навчальну дискусію.
81. Для розкриття теми уроку, досягнення його мети та завдань
організовано роботу з книгою.
82. Для розкриття теми уроку, досягнення його мети та завдань
організовано самостійну роботу з інформаційними джерелами.
83. Заохочення учнів до навчання здійснювалося методом оцінювання.
84. Вчителем ефективно здійснювалася перевірка знань, умінь та
навичок учнів.

85. Перевірка знань учнів здійснювалася з контролюючою метою.
86. Перевірка знань учнів здійснювалася з навчальною метою.
87. Перевірка знань учнів здійснювалася з розвивальною метою.
88. Перевірка знань учнів здійснювалася з метою здійснення корекції
знань, умінь та навичок учнів ( ЗУН ).
89. Перевірка знань, умінь та навичок учнів здійснена неефективно.
90. На уроці застосовано усний метод перевірки знань.
91. Перевірку знань учнів здійснено у письмовій формі.
92. Учителем здійснено перевірку ЗУН учнів шляхом проведення
практичної роботи.
93. У ході перевірки ЗНУ вчитель дотримувався об’єктивності.
94. Перевірка ЗУН учнів мала відтворюючий характер.
95. Перевірка ЗУН учнів мала творчий характер.
96. Перевірка ЗУН учнів здійснювалася у вигляді фронтальної бесіди;
97. Перевірка ЗУН учнів здійснювалася у вигляді атестації учнів.
98. На уроці застосовано доцільні форми перевірки ЗУН учнів, які дали
можливість перевірити знання кожної дитини індивідуально
99. На уроці здійснено поточну перевірку ЗУН учнів.
100. На уроці не здійснено поточну перевірку ЗУН учнів.
101. Використано недоцільні форми перевірки ЗУН учнів.
За принципами навчання
102. У ході уроку раціонально застосовано науковий принцип
навчання.
103. Матеріал викладається доступно.
104. Учителем вдало використано методичні прийоми які
відповідають особливостям змісту, типу, меті уроку і віку учнів.
105. Застосовані методичні прийоми не відповідають особливостям змісту,
типу, меті уроку і віку учнів.
106. На уроці створено проблемну ситуацію.
107. Навчальні та тренувальні вправи є пізнавального характеру.
108. Вчителем вдало використано вправи пошукового характеру.
109. У ході уроку ефективно використано вміння дітей працювати
самостійно.
110. У ході уроку застосовано принцип зв’язку навчання з життям.
111. Під час вивчення нового матеріалу вчитель застосував зв’язок
нового матеріалу з життям.
112. У ході застосування набутих знань, удосконалення умінь та
навичок учителем застосовано зв’язок навчання з життям.
113. У ході уроку раціонально використано принцип проблемності.

114. У ході уроку застосовано прийом мислення - синтез.
115. Учитель навчає свої вихованців аналізувати, порівнювати,
конкретизувати.
116. У ході уроку застосовано принцип стійкості засвоєння знань.
117. У ході уроку раціонально застосовано принцип врахування
індивідуальних особливостей учнів.
118. Новий матеріал подано з урахуванням індивідуальних
особливостей учнів.
119. Новий матеріал подано без урахування індивідуальних особливостей
учнів.
120. Вправи дібрано з урахуванням індивідуальних особливостей
учнів.
121. Вправи дібрано без урахування індивідуальних особливостей учнів.
122. Учитель враховує рівень сформованості умінь самостійної роботи
учнів з позашкільними джерелами знань.
123. Учитель не враховує рівень сформованості умінь самостійної роботи
учнів з позашкільними джерелами знань.
124. Вчитель вміє зрозуміти психологічний стан дітей, ефективно
використовує у навчальній діяльності рекомендації психологічної
служби школи.
125. На уроці спостерігалося ефективне чергування різних видів
діяльності учнів (слухання, мовлення, практика). Це сприяє
розвитку пізнавальної активності дітей.
126. Вчитель не вміє змінювати різні види діяльності.
За використанням засобів навчання
127. У процесі уроку раціонально та ефективно використано різні
засоби навчання: таблиці, дидактичний матеріал, підручники.
128. У процесі уроку раціонально та ефективно використано наочні
посібники.
129. У процесі уроку раціонально та ефективно використано ТЗН.
130. У процесі уроку раціонально та ефективно використано ІКТ.
131. У процесі уроку раціонально та ефективно використано
мультимедійні засоби навчання.
132. У процесі уроку раціонально та ефективно використана додаткова
навчальна література.
133. Учителем раціонально та ефективно використано дидактичний
матеріал.
134. Учителем ефективно використано ілюстраційний матеріал.
135. У процесі уроку неефективно використані засоби навчання.

136. Вчитель користувався лише підручником і не використовував
додаткові засоби навчання, що вплинуло на ефективність уроку.
Типові недоліки та орієнтовні рекомендації щодо їх усунення
137. План уроку не відповідає елементарним вимогам.
138. План уроку складений за шаблоном.
139. План уроку не коригується зі змінами.
140. Вчителем не розроблено тактику проведення уроку на основі його
мети й завдань.
141. Спостерігається слабка теоретична підготовка вчителя з питань
методики викладання предмета.
142. Відсутня установка на кінцевий результат.
143. Вчитель не враховує особливостей класу, спостерігається низький
темп уроку.
144. Вчитель не враховує особливостей класу, спостерігається занадто
високий темп уроку.
145. Нераціонально використовується час уроку.
146. Учитель не готовий провести урок творчо, нетрадиційно.
147. Етапи уроку не взаємопов’язані, кожний попередній вид роботи не є
підгрунтям наступного.
148. Багато часу використано на організацію робочого місця учнів (учні не
навчені готувати все необхідне на урок безпосередньо перед ним).
149. Учні не зайняті навчально-пізнавальною діяльністю впродовж усього
уроку.
150. Нераціонально проводиться перевірка виконання домашнього
завдання, готовності учнів до уроку.
151. Не повідомляється мета уроку.
152. Мета й завдання уроку формулюються не чітко.
153. Мета й завдання уроку формулюються, але без взаємозв’язку.
154. Учитель не вміє донести до учнів мету й завдання на доступній для
їхнього розуміння мові.
155. Відсутня мотивація навчальної діяльності учнів. Учні не розуміють,
для чого будуть вивчати новий матеріал.
156. Рекомендовано мету уроку узгоджувати в процесі обговорення з
учнями, а не ставити учнів перед фактом. Саме такий підхід дасть
можливість ефективно вмотивувати навчальну діяльність учнів.
157. Тема уроку не записується на дошці.
158. Урок не завершується із дзвінком.
159. Рекомендовано раціонально використовувати час на уроці.
160. Рекомендовано ретельніше готуватися до уроку.
161. Продумувати кожен етап плану уроку, їх взаємозв’язок.

162. Учителю рекомендовано якісно розробляти тактику проведення
уроку відповідно до мети та завдань.
163. План уроку укладати відповідно до типу уроку з урахуванням
методичних рекомендацій.
164. Корегувати діяльність відповідно до ситуації на уроці з урахуванням
психологічного клімату.
165. Рекомендовано звернути увагу на зовнішню організацію уроку.
166. Матеріал перевантажений зайвими фактами, не виокремлено основні
теоретичні положення, не показано практичне використання матеріалу,
який вивчається.
167. Навчальна діяльність учнів не відзначається чіткістю.
168. Відсутнє емоційне заохочення та похвала учнів як стимуляція їхньої
роботи.
169. Оцінки не відповідають критеріям, не сповна використовується їх
стимулювальна функція.
170. Рекомендовано приділяти належну увагу мотивації та активізації
пізнавальної діяльності учнів на уроці.
171. Спостерігається недотримання основних дидактичних вимог щодо
сучасного уроку.
172. У ході уроку наявне зниження пізнавального інтересу.
173. Час активної роботи учнів на уроці набагато менший, ніж час
активного пояснення вчителем.
174. Учні недостатньо добре володіють термінологією предмета.
175. Нетактовна поведінка вчителя стосовно окремих учнів.
176. Мовчання більшості учнів на уроці.
177. Спостерігається зниження працездатності учнів, уваги в класі.
178. Спостерігається незацікавленість учителем роботою кожного учня на
уроці.
179. Учитель не володіє особливими методичними прийомами, які дають
змогу індивідуально працювати з усіма (чи хоча б із більшістю) учнів
класу.
180. Пояснення, закріплення навчального матеріалу проводиться вчителем
таким чином, що немає розумового напруження, радості досягнення
успіху, відкриття.
181. Неналежна увага самостійній роботі учнів на уроці.
182. Більшість учнів класу не сприймає тему уроку як особисту й важливу
для себе проблему.
183. Учитель не домагається від учнів оволодіння прийомами
самоконтролю та самоаналізу своєї діяльності.
184. Одноманітність структури уроків.
185. Небажання вчителя систематично готуватися до уроків цілої теми та
відповідно будувати їх.

186. Зосередження уваги лише на учневі, який відповідає.
187. Низький ступінь зосередженості учнів.
188. Добиралися завдання лише репродуктивного характеру.
189. Немає живого інтересу до теми зі сторони вчителя.
190. Клас не захоплений уроком.
191. Учні відволікаються сторонніми справами й після цього важко
повертаються до навчальної роботи.
192. Учитель не здатний мобілізувати увагу учнів (через пряму вимогу,
пов’язуючи виучуваний матеріал із життям учнів, за допомогою
використання цікавої інформації і проблемних ситуацій).
193. Учитель не вміє підтримувати і розвивати увагу учнів через чітку
організацію уроку, його темп, динаміку, розмаїтість видів роботи,
самостійну розумову діяльність, заохочення.
194. Спостерігається невміння вчителя вислухати співрозмовника, не
перебиваючи його.
195. Спостерігається невміння організувати роботу класу з проведення
аналізу відповіді товариша.
196. Учні не вміють вибудувати свою розповідь.
197. Більшість запитань, з якими вчитель звертається до учнів, потребують
лише механічного відтворення вивченого.
198. У ході підготовки до уроку вчитель не продумав серію запитань, які б
стимулювали активну розумову діяльність учнів і викликали в них
інтерес до навчальної праці.
199. Не дається час на обдумування учнями запитань, які ставить учитель.
200. Учитель ставить запитання й сам на них відповідає.
201. Спостерігається втрата учнями віри в себе, більшість учнів
недостатньо розуміють головне.
202. Невміння вчителя сконцентрувати роботу учнів на головному.
203. Відсутня диференціація навчання на різних етапах уроку.
204. Неналежна диференціація навчання на різних етапах уроку.
205. Рідко проводиться опитуваннядля учнів із низьким рівнем навчальних
можливостей.
206. Не завжди проводиться перевірка виконання учнями домашнього
завдання.
207. Не пропонуються учням раціональні способи підготовки до уроку –
складання планів відповідей та використання їх на уроці.
208. Не заохочуються найменші успіхи учнів, не стимулюється інтерес до
виучуваного матеріалу.
209. Не підтримується увага при сприйнятті нового навчального матеріалу;
не виокремлюється головне.
210. Не проводиться поділ навчальної інформації на частини.

211. Для учнів із високим рівнем навчальних можливостей: не даються
завдання підвищеної складності.
212. Не пропонується розв’язувати завдання кількома способами й
указувати найбільш раціональний.
213. Не рекомендуються завдання на добір додаткових прикладів, фактів з
матеріалу, що вивчається.
214. Не даються завдання на самостійне складання задач, вправ, проведення
домашніх дослідів, додаткових спостережень, експериментальних
завдань.
215. Не ставляться підвищені вимоги до логіки викладу, культури мовлення
учнів.
216. Не даються спеціальні творчі завдання.
217. Не контролюється оптимальність навантаження, не проводиться
робота з попередження можливої перевтоми.
218. Учитель не проводить інструктаж щодо способів організації роботи.
219. Не створюються умови для успішного запам’ятовування й
попередження забування навчального матеріалу.
220. Навчальний матеріал не вивчається з різних точок зору, не
проводиться його значеннєве й логічне угрупування.
221. Не використовуються ситуації, під час яких включаються різні види
пам’яті (моторна, образна, словесно-логічна, емоційна).
222. Учитель не вміє організувати ефективну роботу з навчальною книгою
на уроці.
223. Учні не залучаються до роботи з навчальною книгою впродовж уроку.
224. Учні не вміють звертатися до навчальної книги у разі виникнення
труднощів.
225. Учитель не продумує форми вивчення нового матеріалу з урахуванням
його характеру, змісту, складності, особливостей класу, вікових
особливостей школярів, власних індивідуальних особливостей.
226. На робочих учнівських місцях немає необхідних для проведення уроку
інструментів та матеріалів, навчальних посібників.
227. Не виховується інтерес до навчальної діяльності в процесі домашньої
роботи.
228. Зовсім або неякісно використовується дошка, технічні засоби навчання
на етапі опитування.
229. Учитель не проводить попередню підготовку дошки, технічних
засобів навчання до уроку.
230. Не використовуються індивідуальні картки-завдання, тестові форми
контролю, різні види самостійних робіт.
231. Учитель неякісно пояснює сутність домашнього завдання. На етапі
подачі домашнього завдання вчитель не демонструє учням, якого
значення він надає йому. Учні не знають, що було задано додому.

232. Школярі не ознайомлені зі способами виконання домашнього
завдання.
233. Вчитель не дає можливості учням, які забули матеріал, тренувати
пам’ять, а в тих, у кого вона добре розвинена – застосовувати одержані
знання, уміння й навики. При підготовці до уроку вчитель не передбачив
матеріал, який учні мали повторити.
234. Дібрані навчальні завдання були спрямовані лише на повторення та
закріплення знань, умінь і навичок школярів, а не на активізацію
розумових та пізнавальних чинників їхньої діяльності.
235. Не простежується самостійної роботи учнів з усвідомлення виучуваної
теми та її місця в загальній картині предмета.
236. Закріплення матеріалу відбувається лише як повторення пройденого, а
закріплення вмінь і навичок – як виконання вправ, розв’язування
прикладів і задач.
237. Не приділяється увага самостійному, творчому застосуванню
одержаних на уроці знань, сформованих умінь і навичок.
238. У ході підготовки до уроку вчитель не проаналізував структуру дії,
чітко не уявив, з яких основних елементів (операцій) вона складається.
Саме тому на уроці не визначається найбільш доцільна послідовність дії і
не організовується система вправ на вироблення вмінь виконувати ці дії.
239. Переважають завдання на закріплення, повторення вивченого на уроці;
не приділяється увага завданням творчого, проблемного, дослідницького
характеру.
240. Оцінюються не успіхи кожного школяра, а наголошується на його
невдачах.
241. Недотримання критеріїв оцінювання. Оцінки, виставлені в ході уроку,
не зрозумілі для учнів.
242. Переважають монологічні або колективні відповіді.
243. Учитель не виправляє мовні помилки.
244. Учитель виправляє мовні помилки самостійно, без залучення учнів.
245. Недостатнім є процес формування лексичного запасу слів із цієї
предметної галузі.
246. Невміння використовувати ТЗН.
247. Незнання санітарно-гігієнічних вимог щодо використання ТЗН.
248. Формальний підхід до використання дидактичного матеріалу.
249. Відсутність системи в роботі з використанням ТЗН та дидактичного
матеріалу для оптимізації навчально-виховного процесу.
250. Недотримання режиму рухової активності учнів.
251. Через слабку підготовку до уроку вчитель не може відірватися від
конспекту.
Загальний висновок

252. Обсяг та складність матеріалу відповідає вимогам програми.
253. Обсяг та складність матеріалу не відповідає вимогам програми.
254. Структура уроку продумана чітко, етапи уроку взаємопов’язані
добре.
255. Структура уроку не чітка, етапи уроку не взаємопов’язані.
256. Для розкриття теми методи навчання використано оптимально.
257. Для розкриття теми методи навчання використано не оптимально.
258. Завдання для розвитку дітей підібрані вдало, з урахуванням
вікових особливостей та можливостей кожної дитини.
259. Завдання для розвитку дітей підібрано не диференційовано, без
урахування вікових особливостей дітей.
260. На уроці здійснювався контроль за якістю отриманих знань.
261. Актуалізація навчальної діяльності проведена ефективно.
262. Контроль знань проведено неефективно.
263. Не здійснювався контроль за якістю отриманих знань.
264. Не проведено актуалізацію навчальної діяльності учнів.
265. Учні сприймали матеріал свідомо.
266. Учні сприймали матеріал несвідомо.
267. Між учителем і учнями панувало взаєморозуміння.
268. Між учителем та учнями не було зворотнього зв’язку.
269. Домашнє завдання задано диференційовано.
270. Домашнє завдання задано не диференційовано.
271. Учителем здійснено аналіз домашнього завдання, учні отримали
чітку інструкцію щодо його виконання.
272. Учителем не здійснено аналіз домашнього завдання.
273. Мета та завдання уроку досягнуті повністю.
274. Мета та завдання уроку досягнуті частково.
275. Учитель вміло корегує діяльність відповідно до ситуації на уроці з
урахуванням психологічного клімату.
276. Матеріал не перевантажений зайвими фактами, чітко
виокремлено основні теоретичні положення, показано практичне
використання.
277. Навчальна діяльність учнів відзначається чіткістю.
278. На уроці спостерігається емоційне заохочення та похвала учнів як
стимуляція їхньої роботи.
279. Виставлені в ході уроку оцінки відповідають критеріям, вчитель
сповна використовує їх стимулючу до навчання функцію.
280. Спостерігається дотримання основних дидактичних вимог щодо
сучасного уроку.
281. Форми та методи роботи сприяють розвитку та підвищенню
пізнавального інтересу.

282. Учні достатньо добре володіють термінологією предмета.
283. Учитель вимагає від учнів оволодіння прийомами самоконтролю
та самоаналізу своєї діяльності.
284. За допомогою використання цікавої інформації і проблемних
ситуацій учитель мобілізує увагу учнів, пов’язуючи виучуваний
матеріал із життям.
285. Учитель підтримує і розвиває увагу учнів через чітку організацію
уроку, його темп, динаміку, розмаїтість видів роботи, самостійну
розумову діяльність, заохочення.
286. Спостерігається вміння вчителя вислухати співрозмовника, не
перебиваючи його.
287. Учитель вміє організувати роботу класу з проведення аналізу
відповіді товариша.
288. Учні вміють вибудувати свою розповідь.
289. У ході підготовки до уроку вчитель продумав серію запитань, які
стимулюють активну розумову діяльність учнів і викликають в них
інтерес до навчальної праці.
290. Учитель вміє сконцентрувати роботу учнів на головному.
291. Наявна диференціація навчання на різних етапах уроку.
292. Контролюється оптимальність навантаження, проводиться робота
з попередження можливої перевтоми.
293. Учитель проводить інструктаж щодо способів організації роботи.
294. Створюються умови для успішного запам’ятовування й
попередження забування навчального матеріалу.
295. Навчальний матеріал вивчається з різних точок зору,
проводиться його значеннєве й логічне групування.
296. Використовуються ситуації, під час яких включаються різні види
пам'яті (моторна, образна, словесно-логічна, емоційна).
297. Оцінюються успіх кожного школяра, наголошується на його
досягненнях.
298. Учитель виправляє мовні помилки, залучаючи учнів.
299. Достатнім є процес формування лексичного запасу слів із теми, що
вивчається.
300. Спостерігається системна робота з використання ТЗН та
дидактичного матеріалу для оптимізації навчально-виховного
процесу.
301. Дотримано режим рухової активності учнів.
302. Урок проведено на високому науково-методичному рівні.
303. Урок проведено на високому рівні.
304. Урок відповідає сучасним вимогам.
305. Учитель на високому рівні здійснює самоаналіз проведеного
уроку.

306. Самоаналіз проведеного уроку здійснено на достатньому рівні.
307. Учитель не вміє аналізувати проведений урок.

Таблиця 1
Дата

Клас

Мета відвідування:

Предмет

Учитель

визначення стилю спілкування учителя з учнями

Тема урок :

***Примітка: критерії оцінюваня: наявність і вияв тих чи інших компонентів оцінюється одним з семи
балів:
+3, +2, +1, 0 для позитивниж компонентів
-3, -2, -1, 0 для негативних компонентів

Позитивні компоненти

Бал

Негативні компоненти

Доброзичливість

Недоброзичливість

Учитель
уміє
поєднати
принципову
строгість з добротою і справедливістю.
Уміло реагує на репліки, жарт, дотепні
вислови учнів. З педагогічною мудрістю
ставиться до необачних дитячих вчинків

Учитель не поважає дітей, надміру
строгий, з відсутньою чутливістю до них,
проявляє
несправедливість.
Грубо
відповідає учням, не звертає уваги на
репліки та жарти учнів. Вдається до
публічного осуду будь-яких учинків
дітей, не враховує при цьому психіки
дитини, залякує її.

Зацікавленість

Байдужість

Учитель зацікавлений в тому, щоб усі діти
охоче і активно працювали на уроці. Він
проявляє психологічну спостережливість,
уміє використати різні прийоми і методи,
щоб зацікавити дітей темою, пошуком,
творчим процесом на уроці, оволодіти
увагою, враховуючи пізнавальні здібності
дітей.

Учитель може знати предмет, але його не
цікавить чи діти розуміють його, чи
слухають, чи спроможні вони в даний
момент сприймати навчальний матеріал,
чи ні. Такий учитель обмежує лише
прагнення подати дітям тільки те, що
було заплановано ним на урок.

Заохочення ініціативи

Придушення ініціативи

Кожне намагання учнів висловити свої
думки, внести пропозиції, виразити своє
ставлення учитель підтримує, заохочує,
доброзичливо оцінює, рецензує. При
проведенні підсумків уроку, не забуває
похвалити
ініціативних,
самостійних,
спостережливих,
заохотити
скромних,
сором'язливих, тобто створює на наступний
урок ситуацію успіху для кожного учня.

Учитель не підтримує жодної ініціативи
дітей, не зважає на них, хто хоче
висловити своє міркування. Може грубо
відповісти "Хто тебе питає?!", "Невже ти
цього не розумієш?!", "Ти ніколи ще
нічого розумного не сказав" та ін.

Відкритість

3

3

Скритність

Бал

Учитель вільно виражає свої почуття, у
нього відсутня "маска" при спілкування з
учнями на уроці, він самокритичний.

Учитель
тримається
осторонь
від
колективу класу, виявляє надмірну
тривогу за свою репутацію. Боїться
визнати свої опущення. Боляче реагує на
різні відхилення в поведінці учнів,
пов'язуючи їх з насмішкою над ним

Активність

Пасивність

Учитель використовує різні педагогічні
прийоми і форми спілкування з учнями,
тримає їх в "тонусі". Уміє активізувати увагу
використати мотивацію навчання, коли і як
зняти фізичне чи психологічне напруження
учнів.

Не управляє процесом спілкування,
пускає все на самовплив, діти займаються
чим хто хоче, відсутня навчальна напруга.
Учитель не в змозі активізувати учнів.

Гнучкість

Жорсткість

Учитель легко схоплює і вирішує різні
конфліктні,
проблемні
ситуації,
що
виникають серед дітей як у стосунках між
ними, так і в навчанні. Помічає, розгадує,
розкриває наміри і прагнення учнів.
Спостерігає як за зовнішнім, так і за
внутрішнім станом дітей. уміє оперативно
перебудувати свою роботу, блискавично
прийняти виправдані пояснення.

Вчитель не зауважує змін в настроях
дітей, використовує "силові" і "вольові"
прийоми у наведенні порядку чи
виконанні завдань. Не бачить (не хоче
бачити) змін у настроях учнів, приймає
необдумані, педагогічно невиправдані
рішення. Своїми діями підкреслює владу
над учнями, показує свою зверхність над
ними. на уроці дає мало інформації, а
домашніми завданнями перевантажує.

Диференційованість у спілкування

Відсутність диференційованості у
спілкування

Проявляється в умінні знайти підхід до будьякого із учнів, враховуючи їх загальний
розвиток,
темперамент,
тимчасовий
психологічний
стан.
Рекомендації,
зауваження, відзначення такого вчителя
об'єктивні,
виправдані
і
конкретно
адресовані

Учитель не бачить (не хоче бачити), не
вміє (не хоче) вияснити причину змін у
настроях дитини чи групи дітей. Не
розуміє і не сприймає їх мотивів.
Зауваження чи своє невдоволення
відносить до всього класу, критику
узагальнює, чим ображає інших людей.

Всього балів позитивних компонентів

Всього балів негативних компонентів

Залежно від результатів спостереження визначаються наступні стилі спілкування:
Активно-позитивний - +17 - +21
Пасивно-позитивний - +9 - + 16
Ситуативний -

+8 - -3

Пасивно-негативний - -4 - -12
Активно-негативний - -13 - -21
Результати спостереження стилю спілкування
Позитивний
Негативний
Ситуативний -

+8 - -3

Ситуативний -

+8 - -3

Таблиця 2

Аналіз сучасного уроку
Дата
Клас
Предмет
Учитель
Мета відвідування: визначення рівня педагогічних здібностей

учителя
Тема уроку :
***Примітка: критерії оцінювання
Бал Високорозвинуті, яскраво виражені якості, що проявляються у
"3" забезпеченні оптимального рівня навчального процесу;
Бал Прояв здібностей, які забезпечують ефективність уроку, але у випадках
"2" неповного їх використання;
Бал
Здібності проявляються недостатньо, внаслідок чого знижується
"1"
ефективність уроку;
Бал
Здібності відсутні, або майже не проявляються
"0"
Педагогічні здібності

Характеристика здібностей

1. Дидактичні здібності
(вміння довести до
учнів
найдопустимішими
методами навчальний
матеріал)

*уміє подати матеріал чи проблему
ясно, зрозуміло, викликаючи в учнів
зацікавленість;
*пробуджує активну розумову
діяльність;
*стимулює самостійну роботу;
*враховує психологічний стан учнів;
*враховує різні рівні розвитку учнів;
*враховує наявний обсяг знань;
*створює, якщо потрібно, паузи для
переклю-чення з одного виду
діяльності на унший
*"збуджує" одних і "вгамовує" інших;
*забезпечує сприятливу навчальну
атмосферу;
*має глибокі та обширні знання зі
свого предмета поза межами шкільної
програми;
*виявляє постійний інтерес до "своєї"
галузі науки;

2. Академічні здібності
(захоплення
відповідною галуззю
науки)
3. Перцептивні
здібності (вміння
реагувати на
психологічний стан
учня)
4. Мовні здібності
(вміння просто, чітко і
зрозуміло виражати
свої думки і почуття)

*за незначними ознаками,
малопомітними проявами (очі, рух,
мова, дії і т. д.) вловлює найменші
зміни у внутрішньому світі учня і
знаходить підхід, щоб допомогти
йому;
*мова вчителя відрізняється
внутрішньою структурою,
переконливістю, зацікавленістю в
тому, про що він говорить;

бали

Замітки

*вміє вживати слова і вирази, які
мобілізують увагу і активізують
розумову діяльність учня;
*вдало використовує гумор, жарт,
іронію;
*відсутні граматичні, стилістичні,
фонетичні та логічні помилки;

5. Організаторські
здібності (уміння
організовувати
учнівський колектив і
свою роботу на уроці)

6. Авторитарні
здібності (емоційно
вольовий вплив
учителя на учнів)

7. Комунікативні
здібності (вміння
спілкуватися з дітьми)

*темп мови і висота голосу - помірні;
*мова вчителя образна, виразна,
емоційна;
*швидко створює ділову, робочу
обстановку;
*усі розпочаті справи доводяться до
логічного завершення;
*ніхто в класі не залишається поза
увагою;
*уміє правильно планувати час уроку;
*оперативно вносить корективи в
розподіл часу;
*оперативно заповнює резерв часу
додатковим матеріалом;
*у вчителя наявні знаходить
можливість висловити обгрунтовану
впевненість щодо успіхів у
майбутньому працьовитих учнів;
*наявне почуття відповідальності за
здоров'я дітей, за їх інтелектуальний і
духовний розвиток;
*вміє знайти такий підхід до учня,
який переконує його діяти відповідно
до правил і норм;
*вміє вимагати, домагатися свого без
примусу, погроз і без надмірного
педантизму;
*уміє знаходити найбільш ефективні
способи впливу на учнів, враховуючи
обставини;
*дотримується меж застосування
способів впливу на учнів;
*проявляє розуміння та любов до
учнів, поєднує обгрунтовану
вимогливість з повагою;
*поєднує педагогічний контроль з
довір'ям;
*поеднує вольову урівноваженість з
простотою, природністю, щирістю,
доброзичливістю;

8. Здібності до
педагогічного
передбачення (уміння
прогнозувати наслідки
своїх дій, розвиток
якостей учня)

*знаходить можливість висловити
обгрунтовану впевненість щодо
успіхів у майбутньому працьовитих
учнів;
*знаходить можливість застерегти при
необхідності від помилок і упущень,
невдач тих, з якими це може статись;

9. Здібності до
розподілу уваги (уміння
розподіляти увагу на
всі види діяльності)

*уважно стежить за розгортанням
своєї думки і висновків учнів, і
одночасно тримає в полі зору усіх
учнів;
*реагує на ознаки втомлюваності,
неуважності, нерозуміння тощо;

10. Уміння управляти
своїм темпераментом

*уміє поєднувати ділову
зосередженість з швидким
реагуванням на всі процеси в класі;
*знає тип своєї нервової системи,
позитивні і негативні її сторони;
*об'єктивно порівнює особливості
свого темпераменту з фактичними
діями;
*оптимально використовує свої
позитивні риси і уміє стримувати
негативні;
*стежить за своїми позами, рухами,
мімікою;
*уміє володіти собою, управляти
своїми почуттями, настроями,
переживаннями.
Загальна сума балів

Рівні здібностей
27-30

Високий

22-26

Допустимий

17-21

Середній

12-16

Низький

7-11

Критичний

0-6

Недопустимий

Рівень здібностей
Добре розвинені здібності:
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