
Критерії, індикатори оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
ліцею № 1

Напрям
оцінювання

Вимога/правило
організації
освітніх і
управлінських
процесів закладу
освіти та
внутрішньої
системи
забезпечення
якості освіти

Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору
інформації

1 2 3 4 5

3.
Педагогічна
діяльність
педагогічних
працівників
ліцею

3.1.
Ефективність
планування
педагогічними
працівниками
своєї діяльності,
використання
сучасних
освітніх
підходів до
організації
освітнього
процесу з метою
формування
ключових
компетентносте
й здобувачів
освіти

3.1.1. Педагогічні
працівники планують
свою діяльність,
аналізують її
результативність

3.1.1.1 Частка вчителів,
які використовують
календарно-тематичне
планування, що
відповідає освітній
програмі ліцею

3.1.1.1
Спостереження,
опитування

3.1.2. Педагогічні
працівники
застосовують освітні
технології, спрямовані
на формування
ключових
компетентностей і
наскрізних умінь
здобувачів освіти

3.1.2.1 Частка
педагогічних працівників,
які використовують
освітні технології,
спрямовані на оволодіння
здобувачами освіти
ключовими
компетентностями та
наскрізними уміннями

3.1.2.1
Спостереження

3.1.3. Педагогічні
працівники беруть
участь у формуванні та
реалізації
індивідуальних
освітніх траєкторій для
здобувачів освіти (за
потреби)

3.1.3.1 Педагогічні
працівники беруть участь
у розробленні
індивідуальних освітніх
траєкторій, зокрема -
складають завдання,
перевіряють роботи,
проводять консультації,
проводять оцінювання
навчальних досягнень

3.1.3.1
Спостереження

3.1.4. Педагогічні
працівники створюють
та/або використовують
освітні ресурси
(електронні
презентації,
відеоматеріали,
методичні розробки,
веб-сайти, блоги тощо)

3.1.4.1 Частка
педагогічних працівників,
які створюють та
використовують власні
освітні ресурси, мають
публікації професійної
тематики та оприлюднені
методичні розробки

3.1.4.1
Опитування

3.1.5. Педагогічні
працівники сприяють
формуванню
суспільних цінностей у
здобувачів освіти у
процесі їх навчання,
виховання та розвитку

3.1.5.1 Учителі, які
використовують зміст
предмету (курсу),
інтегрованих змістових
ліній для формування
суспільних цінностей,
виховання патріотизму

3.1.5.1
Спостереження
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3.1.6. Педагогічні
працівники
використовують
інформаційно-
комунікаційні технології в
освітньому процесі

3.1.6.1 Частка
педагогічних працівників,
які застосовують
інформаційно-
комунікаційні технології в
освітньому процесі

3.1.6.1
Спостереження

3.2. Постійне
підвищення
професійного
рівня і
педагогічної
майстерності
педагогічних
працівників

3.2.1 Педагогічні
працівники сприяють
формуванню, забезпечують
власний професійний
розвиток і підвищення
кваліфікації, у тому числі
щодо методик роботи з
дітьми з особливими
освітніми потребами

3.2.1.1 Частка
педагогічних працівників
ліцею, які обирають різні
види, форми і напрямки
підвищення рівня своєї
професійної майстерності

3.2.1.1
Вивчення
документації,
опитування

3.2.2. Педагогічні
працівники здійснюють
інноваційну освітню
діяльність, беруть участь у
освітніх проектах,
залучаються до роботи як
освітні експерти

3.2.2.1 Педагогічні
працівники беруть участь
в інноваційній роботі
(розроблення/адаптація,
впровадження освітніх
технологій,
експериментальна
робота), ініціюють та/або
реалізують освітні
проекти

3.2.2.1
Вивчення
документації,
опитування

3.2.2.2 Педагогічні
працівники здійснюють
експертну діяльність

3.2.2.2
Вивчення
документації,
опитування

3.3.
Налагодження
співпраці зі
здобувачами
освіти, їх
батьками,
працівниками
ліцею

3.3.1. Педагогічні
працівники діють на
засадах педагогіки
партнерства

3.3.1.1 Частка здобувачів
освіти, які вважають, що
їхня думка має значення
(вислуховується,
враховується) в
освітньому процесі

3.3.1.1
Опитування

3.3.1.2 Частка
педагогічних працівників,
які використовують
форми роботи, спрямовані
на формування
партнерських взаємин зі
здобувачами освіти із
застосуванням
особистісно
орієнтованого підходу

3.3.1.2
Спостереження

3.3.2 Педагогічні
працівники співпрацюють
з батьками здобувачів
освіти з питань організації
освітнього процесу,
забезпечують постійний
зворотній зв’язок

3.3.2.1
У ліцеї налагоджена
конструктивна
комунікація педагогічних
працівників із батьками
здобувачів освіти у різних
формах

3.3.2.1
Вивчення
документації,
опитування
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3.3.3. У ліцеї існує практика
педагогічного наставництва,
взаємонавчання та інших
форм професійної співпраці

3.3.3.1 Педагогічні
працівники надають
методичну підтримку
колегам,
обмінюються
досвідом
(консультації,
навчальні семінари,
майстер-класи,
конференції,
взаємовідвідування
занять, наставництво,
публікації)

3.3.3.1
Вивчення
документації,
опитування

3.4.
Організація
педагогічної
діяльності та
навчання
здобувачів
освіти на
засадах
академічної
доброчесності

3.4.1. Педагогічні
працівники під час
провадження педагогічної та
наукової (творчої) діяльності
дотримуються академічної
доброчесності

3.4.1.1 Педагогічні
працівники діють на
засадах академічної
доброчесності

3.4.1.1
Спостереження,
опитування

3.4.2. Педагогічні
працівники сприяють
дотриманню академічної
доброчесності здобувачами
освіти

3.4.2.1 Частка
педагогічних
працівників, які
інформують
здобувачів освіти про
правила дотримання
академічної
доброчесності

3.4.2.1
Спостереження,
опитування



Узагальнення результатів вивчення педагогічної діяльності педпрацівників ліцею

Напрям
оцінювання

Вимога/ правило
організації
освітніх і
управлінських
процесів закладу
освіти та
внутрішньої
системи
забезпечення
якості освіти

Критерії оцінювання Кількісний підхід

3.
Педагогічна
діяльність
педагогічних
працівників
ліцею

3.1. Ефективність
планування
педагогічними
працівниками
своєї діяльності,
використання
сучасних
освітніх підходів
до організації
освітнього
процесу з метою
формування
ключових
компетентностей
здобувачів освіти

3.1.1. Педагогічні
працівники
планують свою
діяльність,
аналізують її
результативність

100% учителів використовують
календарно-тематичне планування, що
відповідає освітній програмі ліцею

3.1.2. Педагогічні
працівники
застосовують освітні
технології,
спрямовані на
формування
ключових
компетентностей і
наскрізних умінь
здобувачів освіти

При розробленні календарно -
тематичного планування вчителі ліцею
використовують:
86,4% - рекомендації Міністерства освіти
і науки України;
72,7% - зразки, що пропонуються
фаховими виданнями;
65,2% - спільну роботу з колегами;
47% - розробки з інтернет-сайтів і блогів,
які стосуються викладання конкретного
предмету;
45,5% - власний досвід;
22,7% - досвід, запозичений у колег

3.1.3. Педагогічні
працівники беруть
участь у формуванні
та реалізації
індивідуальних
освітніх траєкторій
для здобувачів
освіти (за потреби)

Частина педагогічних працівників беруть
участь у розробленні індивідуальних
освітніх траєкторій, зокрема - складають
завдання, перевіряють роботи, проводять
консультації, проводять оцінювання
навчальних досягнень

3.1.4. Педагогічні
працівники
створюють та/або
використовують
освітні ресурси
(електронні
презентації,
відеоматеріали,
методичні розробки,
веб-сайти, блоги
тощо)

Педагогічні працівники створюють і
поширюють власний педагогічний
досвід:
43,9% у матеріалах та/або виступах
конференцій;
27,3% у публікаціях на сайті ліцею;
24,2% у професійних спільнотах
соціальних мереж;
13,6% у фахових виданнях;
12,1% на освітніх онлайн платформах;
7,6% у блогах
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3.1.5. Педагогічні
працівники сприяють
формуванню суспільних
цінностей у здобувачів
освіти у процесі їх
навчання, виховання та
розвитку

Майже всі вчителі  використовують зміст
предмету (курсу), інтегрованих змістових ліній
для формування суспільних цінностей,
виховання патріотизму

3.1.6. Педагогічні
працівники
використовують
інформаційно-
комунікаційні
технології в освітньому
процесі

100% педагогічних працівників застосовують
інформаційно - комунікаційні технології в
освітньому процесі

3.2. Постійне
підвищення
професійного
рівня і
педагогічної
майстерності
педагогічних
працівників

3.2.1 Педагогічні
працівники сприяють
формуванню,
забезпечують власний
професійний розвиток і
підвищення
кваліфікації, у тому
числі щодо методик
роботи з дітьми з
особливими освітніми
потребами

98,5% стверджують, що у ліцеї створені умови
для постійного підвищення кваліфікації
педагогів.

Педагогічні працівники ліцею обирають такі
види, форми і напрямки підвищення рівня
своєї професійної майстерності:
86,4% - онлайн курси;
66,7% - самоосвіта;
65,2% - курси ІППО;
63,6% - тренінги, майстер-класи;
59,1% - вебінари;
43,9% - методичні семінари;
31,8% -конференції.

Для професійного зростання педагоги
обирали таку тематику:
68,2% - методичні аспекти викладання
предметів та курсів;
68,2 % - використання інформаційно-
комунікативних технологій в освіті;
45,5% - форми організації освітнього процесу;
39,4% - безпечне освітнє середовище;
28,8% - організація інклюзивної форми
навчання;
27,3% - психологічні особливості роботи зі
здобувачами освіти різних вікових категорій;
22,7% - формування у здобувачів освіти
громадянської позиції;
19,7% - законодавче забезпечення освітнього
процесу;
7,6% - ділове українське мовлення;
3% - профілактика та прояви девіантної
поведінки здобувачів освіти.
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3.2.2. Педагогічні
працівники здійснюють
інноваційну освітню
діяльність, беруть участь
у освітніх проектах,
залучаються до роботи
як освітні експерти

Впроваджено науково педагогічний проект
,,Інтелект України”.

Частина вчителів були освітніми
експертами на неконференціях ,,EdCamp
Україна”.

У ліцеї 1 учитель є освітнім експертом із
сертифікації вчителів початкових класів.

3.3.
Налагодження
співпраці зі
здобувачами
освіти, їх
батьками,
працівниками
ліцею

3.3.1. Педагогічні
працівники діють на
засадах педагогіки
партнерства

Здобувачі освіти стверджують, що:
84% учителів підтримують їх;
82% учителів вірять у них та їх успіхи;
84% учителів поважають їх;
93% учителів на прохання здобувачів освіти
допомагають їм.

Значна частина педагогічних працівників
використовують форми роботи, спрямовані
на формування партнерських взаємин зі
здобувачами освіти із застосуванням
особистісно орієнтованого підходу.

3.3.2 Педагогічні
працівники
співпрацюють з
батьками здобувачів
освіти з питань
організації освітнього
процесу, забезпечують
постійний зворотній
зв’язок

У ліцеї налагоджена конструктивна
комунікація педагогічних працівників із
батьками здобувачів освіти у таких формах:
98,5% індивідуальне спілкування з
батьками;
74,2% батьківські збори;
1,5% спільна діяльність щодо різних
організаційних питань та відпочинку.

Батьки стверджують, що отримують
інформацію про діяльність ліцею:
83,5% від класного керівника;
55,2% зокрема під час батьківських зборів;
32,9% із сайту ліцею;
29,8 із спільнот в соціальних мережах;
1,6% з інтерактивної платформи.

3.3.3. У ліцеї існує
практика педагогічного
наставництва,
взаємонавчання та
інших форм професійної
співпраці

Педагогічні працівники постійно надають
методичну підтримку колегам,
обмінюються досвідом (консультації,
навчальні семінари, майстер-класи,
конференції, взаємовідвідування занять,
наставництво, публікації).
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3.4.
Організація
педагогічної
діяльності та
навчання
здобувачів
освіти на
засадах
академічної
доброчесності

3.4.1. Педагогічні
працівники під час
провадження педагогічної
та наукової (творчої)
діяльності дотримуються
академічної доброчесності

Педагогічні працівники ліцею діють
на засадах академічної доброчесності

3.4.2. Педагогічні
працівники сприяють
дотриманню академічної
доброчесності здобувачами
освіти

Педагогічні працівники інформують
здобувачів освіти про правила
дотримання академічної
доброчесності таким чином:
95,5% проводять бесіди щодо
дотримання академічної
доброчесності;
48,5% ознайомлюють здобувачів
освіти з основами авторського права;
43,9% на уроках дають такі завдання,
які унеможливлюють списування;
33,3% використовують методичні
розробки для формування основ
академічної доброчесності.

Здобувачі освіти стверджують, що
88,4% вчителів проводять з ними
бесіди про важливість дотримання
академічної доброчесності.



Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення

І. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання
сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових
компетентностей здобувачів освіти.

1. Не всі педагоги коригують календарне планування в залежності від результативності
роботи учнів.

2. Деякі вчителі проводять уроки, які не відповідають сучасним вимогам, і це призводить до
зниження інтересу учнів до навчання.

ІІ. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних
працівників.

1. Низьким є відсоток педагогів, які беруть участь у конкурсах фахової майстерності.
2. Активізації потребує робота з поширення досвіду вчителями школи через друк у фахових

та Інтернет-виданнях.
3. Удосконалення системи допрофільної підготовки.
4. Впровадження технологій змішаного навчання.
5. Вивчення методик що використовуються в роботі з дітьми з ООП з різними нозологіями.

ІІІ. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками ліцею.
1. У деяких випадках взаємовідвідування уроків та наставництво носить формальний

характер.
2. Недостатньо високим є відсоток батьків, які цікавляться життям школи, класу, є пасивними

учасниками освітнього процесу.

ІV. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної
доброчесності.

1. Не всі учні та батьки розуміють сутність поняття академічної доброчесності та
відповідальність за її порушення.

Шляхи реалізації

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні Примітка

Здійснювати коригування календарного
планування в залежності від якості засвоєння
учнями навчального матеріалу, результативності
роботи учнів.

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив

Впроваджувати сучасні освітні технології,
можливості мережі Інтернет з метою активізації
пізнавальної діяльності учнів

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив
Працювати над питанням поширення досвіду
роботи педагогічних працівників через участь у
конкурсах фахової майстерності, друк у фахових
виданнях, Інтернет-виданнях.

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив

Упроваджувати практично доцільне
взаємовідвідування уроків та заходів з наступним
обговоренням та обміном думками.

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив
Обирати теми та форми підвищення кваліфікації,
які відповідають запитам та вимогам
педагогічних працівників

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив
Залучати батьків до освітнього процесу,
розширювати форми співпраці з ними.

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив


