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Автоматизація моніторингових досліджень накладає певні вимоги на 

навички, знання й уміння педагогічних працівників навчально-виховного 

комплексу. Значним поштовхом для підвищення рівня інформаційно-

комунікаційної компетентності у закладі було створення комп’ютерної бази 

даних для реалізації моніторингових досліджень. 

З метою удосконалення методичної роботи, в закладі в рамках 

внутрішкільного контролю щорічно проводиться оцінка та самооцінка 

методичного рівня кожного вчителя. За методикою доктора педагогічних 

наук Г. Єльникової цей процес є дуже трудомістким і вимагає великої 

кількості розрахунків. Тому в базі даних передбачено блок аналізу 

методичного рівня вчителів. 

На початку року за допомогою анкетування всіх працівників закладу 

підраховуються коефіцієнти вагомості обраних критеріїв і факторів та 

створюється адаптивна модель педагогічної діяльності учителя. 
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При цьому всі показники розраховуються і передаються в програму 

оцінки діяльності автоматично.   

 

Вироблені таким чином показники вагомості критеріїв та факторів 

дозволяють оцінити методичний рівень кожного вчителя з урахуванням 



головної мети закладу, враховуючи думку всього колективу. 
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За виробленими параметрами проводяться самооцінка діяльності та 

оцінка діяльності вчителів представниками адміністрації, керівниками 

методичних об’єднань, іншими вчителями.  

 

Комп’ютером видаються результати розрахунків, які використовуються 

при плануванні методичної роботи та при проведенні атестації працівників. 

 

 

 

Одним з проблемних питань у створенні електронних баз даних 

залишається тарифікація вчителів, яка пов’язана з розподілом годин між 

ними. Трудомістким та обмеженим в часі є процес тарифікації педагогічних 



працівників, а тарифікація закладу, що складається з трьох філій, втричі 

складніша. Автоматизація цього процесу зменшує час на її створення до 

одного дня. На основі даних з шкільної бази відомості про педагогів 

автоматично потрапляють в програму тарифікації. В саму програму навпроти 

кожного прізвища педагогічного працівника виставляється кількість годин у 

кожному класі, при цьому автоматично контролюється кількість 

нерозподілених годин, які заносяться в рядок вакансії. В разі, коли 

помилково розподілили більше годин, ніж відведено, в рядку вакансії 

з’являється сигнал про помилку. Кількість розподілених годин постійно 

порівнюється з кількістю годин за робочими навчальними планами.  

 

 

 

Кількість годин, відведених для кожного класу з кожного предмету, в 

тарифікаційний список заноситься з робочих навчальних планів, які теж 

корегуються на початку кожного навчального року. При цьому автоматично 

враховується поділ класів на групи.  



 

 

 

 

За статистичними даними зі списків вчителів, що формуються 

автоматично на початку року і корегуються програмою, згідно самооцінки 

діяльності вчителя, педагоги умовно діляться на групи:  



 

Методика векторного аналізу уроку — це управлінська технологія 

внутрішньошкільного контролю якостей освітніх послуг, які ми 

використовуємо на основі системного підходу до спостереження і аналізу 

уроку.  

Метою методики векторного аналізу уроку є визначення ефективності 

організації і проведення особистісно орієнтованого уроку, що розвиває, по 

суті.  Завдання: 

• організація системного і систематичного контролю за якістю освітніх 

послуг; 

•  фіксація ефективності організації і проведення уроку; 

• моніторингове відстежування особового професійного зростання 

педагога; 

• виявлення типових ускладнень в діяльності педагога; 

• реалізація проектного підходу до планування методичної роботи з 

педагогічними кадрами на внутрішньошкільному рівні. 

 Комп’ютерна програма дає можливість без додаткових затрат 

проаналізувати урок  методом векторного аналізу.  



 

 

За результатами автоматично підраховується рівень проведеного уроку 

і будується його діаграма. П’ять відвіданих уроків об’єднуються в загальну 

діаграму. 

 

 

 Всі результати проведених уроків збираються в електронну папку 

вчителя – Портфоліо. Таким чином, на кожного вчителя формується 



технологічна картка, інформація  якої використовується  при оцінці 

діяльності вчителя за поточний період,  навчальний рік, за 5 років.   

 

 

Запорізький навчально –виховний комплекс № 19 

Технологічна картка векторного аналізу уроку 

 

Учитель Категорія Предмет 

Малига Любов 

Петрівна 

Спеціаліст І 

категорії 

Географія, 

природознавство 

 



 

 

 

Інтерпретація результатів ефективності уроку: 

до 24 балів – низький рівень; 

до 40 балів – середній рівень; 

до 56 балів – високий рівень; 

до 64 балів – творчий рівень. 
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1 бал: низький рівень 

2 бали: середній рівень 

3 бали: високий рівень 

4 бали: творчий рівень 
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-      сформувати знання про 

особливості економічного 

районування України; навчити 

учнів розуміти причини 

спеціалізації районів, необхідність 

виробничо – територіальних 

зв’язків; 

- розвивати критичне 

мислення, використовуючи метод 

проектів;  

-  виховувати почуття 

патріотизму, бережного ставлення 

до природи. 
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Параметри та критерії ефективності уроку 

Орієнтація на розвиток особистості 

Вектор 1. Особистісно орієнтований тип стосунків 

Вектор 2. Опора на суб’єктний досвід учня 

Вектор 3. Конструювання діалогічної структури уроку 



Вектор 4. Моделювання особистісної форми змісту 

Процес ціле формування 

Вектор 5. Правильність визначення мети, завдань уроку щодо теми 

Вектор 6. Відповідність добору змісту щодо мети, завдань, теми 

Вектор 7. Доцільність вибору типу, структури щодо мети, завдань 

 уроку 

Вектор 8. Оптимальність добору методів, прийомів, форм щодо мети,        

завдань 

Процес цілепокладання 

Вектор 9. Повідомлення теми, мети уроку 

Вектор 10. Завданнєве оформлення уроку 

Вектор 11. Прийняття особистісно значущих завдань школярами 

Вектор 12. Цілереалізація: досягнення мети, завдань уроку 

Активізація пізнавальної діяльності 

Вектор 13. Орієнтація на самостійну пошукову діяльність учнів 

Вектор 14. Використання активних та інтерактивних методів  

Вектор 15. Формування пізнавальної активності учнів 

Вектор 16 Технологізованість знань 

Моніторинг ефективності уроку в системі внутрішкільного 

контролю 

 

           



Ці дані використовуються для планування методичної роботи на 

наступний рік та при проведенні атестації педагогічних працівників. Вчителі 

школи відзначають, що розроблений стандарт допомагає проводити 

самоаналіз, узгоджувати свої потреби з нормативними вимогами, при цьому 

підвищується суб’єктність вчителя в організації своєї діяльності, яка із 

зовнішньо унормованої переходить до внутрішньо мотивованої. Це 

підкріплюється змогою на основі рефлексії планувати самоосвіту і 

коригувати свою поведінку, не витрачаючи на це багато часу. Таким чином,  

вся зібрана інформація щодо результативності роботи вчителя аналізується 

та використовується під час атестації педагогів, в плануванні  методичної 

роботи. Кожен вчитель має свою електронну папку – Портфоліо, в якій 

зібрані всі матеріали результативності своєї діяльності в закладі протягом 5 

років.   

Методична цінність отриманих матеріалів спонукає кожного вчителя 

до роботи з базою даних навчального закладу. Таким чином саме практична 

робота сприяє зростанню ІКТ компетентності педагогічних працівників. 

 


