
Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної  

діяльності педагогічних працівників  
 

Оцінювання педагогічної  діяльності педагогічних працівників 

відбувається відповідно до чинного законодавства: 

 Атестація педагогічних працівників (наказ МОН № 930 від 06.10.2010 

р. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників»); 

Підвищення кваліфікації педпрацівників (наказ МОН №36 від 15.01.2018 

р. «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної 

педагогічної освіти»); 

Сертифікація педагогічних працівників (Положення “Про сертифікацію 

педагогічних працівників”, затверджене постановою КМУ №1190 від 

27.12.2018 р.); 

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів ЗЗСО» (наказ 

міністерства соціальної політики України  від 10.08.2018 р. №1143). 

 

Вимоги до оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників 

 

Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього 

процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів 

освіти 

 

Критерії: 

1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, 

аналіз її результативності 

Календарний (календарно-тематичний) план є основним робочим 

документом, який визначає педагогічну діяльність вчителя та допомагає 

досягти очікуваних результатів навчання. Календарне планування 

розробляється вчителем самостійно або спільно з іншими педагогами в 

структурі методичного об’єднання  закладу освіти.  

Розроблюючи календарно-тематичні плани, потрібно враховувати:  

- Державні стандарти загальної середньої освіти;  

- навчальні програми предметів (курсів);  

- модельні навчальні програми (якщо вони передбачені типовою освітньою 

програмою);  
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- освітню програму закладу освіти.  

Учителі можуть розробляти власні навчальні програми з предметів, 

курсів на основі Державних стандартів загальної середньої освіти чи за 

зразком модельної навчальної програми – самостійно або об’єднавшись у 

професійні спільноти/мережі. 

Календарно-тематичний план, навчальна програма повинні бути 

синхронізовані з освітньою програмою закладу освіти. Обсяг запланованих 

годин за планом не повинен перевищувати або бути меншим за обсяг годин 

робочого навчального плану освітньої програми закладу освіти. 

2. Застосовання освітніх технологій, спрямованих на формування ключових 

компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти 

Процес навчання не може спиратись лише на передачу знань і навичок від 

учителя до учня. Вчителі мають вчити учнів умінням робити висновки, 

самостійно ухвалювати рішення, критично мислити.  

Щоб досягти цієї мети, необхідно формувати ключові компетентності, 

простежувати у викладанні предметів (курсів) наскрізні змістові лінії. 

Прикладами форм роботи, які допомагають застосовувати 

компетентнісний підхід, можуть бути включення учнів у дослідницьку та 

проектну діяльність, постановка та розв’язання проблемних завдань, диспути, 

розв’язання ситуативних завдань, мультимедійне навчання, комп’ютерне 

моделювання, прогнозування. 

Організаційною формою навчального заняття, яка сприяє формуванню 

компетентностей, може бути не тільки урок, але й інші організаційні форми 

проведення навчальних занять: перевернуте, змішане навчання, технологія 

веб-квесту, проектна, науково-дослідницька робота тощо. 

3. Участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для 

здобувачів освіти (за потреби) 

Метою розроблення індивідуальної освітньої траєкторії є врахування 

індивідуальних особливостей, здібностей та розвитку дитини. Вона дозволяє 

зробити освітній процес комфортним для учня, забезпечує індивідуальний 

прогрес дитини в оволодінні ключовими компетентностями.  

Індивідуальна освітня траєкторія може розроблятися, зокрема, для учнів, 

які:  

- потребують індивідуальної форми навчання (педагогічного патронажу);  

- перебувають на дистанційній формі навчання;  

- перебували на довготривалому лікуванні;  

- потребують відповідного періоду адаптації;  

- прибули з інших закладів освіти (наприклад, з вивченням мов національних 

меншин);  



- випереджають однокласників у швидкості та якості засвоєння навчального 

матеріалу;  

- мають індивідуальні інтереси, нахили, уподобання;  

- мають особливі освітні потреби.  

4. Створення або використання освітніх ресурсів (електронні презентації, 

відео матеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо)та їх 

оприлюднення 

Основні види освітніх ресурсів, які можуть створюватись педагогічними 

працівниками:  

- розробки, плани-конспекти, сценарії проведення навчальних занять;  

- додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків;  

- тестові перевірочні контрольні роботи та моніторинги;  

- практичні і проектні завдання для роботи учнів під час проведення 

навчальних занять та вдома;  

- завдання для самостійного опрацювання учнями;  

- навчальні програми;  

- календарно-тематичні плани;  

- електронні освітні ресурси для дистанційного навчання;  

- педагогічне портфоліо 

- інші інформаційні ресурси. 

Освітні ресурси педагогів можуть оприлюднюватись на сайті закладу 

освіти, освітніх сайтах, фахових виданнях, матеріалах конференцій, збірниках 

наукових праць тощо. 

5. Формування суспільних цінностей у здобувачів освіти у процесі їх навчання, 

виховання та розвитку 

Одним із дев’яти ключових компонентів формули НУШ (Концепція 

«Нова українська школа») є наскрізний процес виховання, який формує 

цінності. Виховний процес не буде ефективним, якщо він не поєднується з 

навчальною діяльністю та не вплетений органічно в освітній процес. 

Основні аспекти виховання, які можна забезпечити під час проведення 

навчальних занять: 

- повага гідності, прав і свобод людини; • повага до культурної 

багатоманітності; 

- визнання цінності демократії, справедливості, рівності та верховенства 

права;  

- розвиток громадянської свідомості та відповідальності;  

- розвиток навичок критичного мислення;  

- розвиток навичок співпраці та командної роботи;  

- формування здорового і екологічного способу життя;  



- статеве виховання та виховання гендерної рівності;  

- інші виховні аспекти. 

6. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

процесі 

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання 

відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та 

спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, 

системи дистанційного навчання (системи комп’ютерного супроводу 

навчання) та інші. 

Оцінюється: 

- створення електронних освітніх ресурсів;  

- інтенсифікація роботи з документами;  

- комунікація з учнями та батьками;  

- створення наочності, дидактичних матеріалів в електронному вигляді; 

-  використання нових освітніх технологій (дистанційного, змішаного 

навчання, веб-квестів тощо);  

- розроблення моніторингових робіт; 

- створення електронних каталогів і баз даних; 

- використання хмарних сховищ документів;  

- використання електронних підручників в освітньому процесі; 

- підвищення професійного рівня педагога, обмін досвідом;  

- отримання актуальної освітньої інформації.  

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють використовувати 

нові освітні технології, зокрема, змішане навчання, вебінари, веб-квести та 

інші. 

 

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників   

 

Критерії: 

1. Сприяння формуванню, забезпеченню власного професійного розвитку і 

підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами 

Оцінюється: 

- використання різних форм підвищення кваліфікації; 

- відповідність напрямків підвищення кваліфікації освітній програмі закладу 

освіти; 

- зростання якісно-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 

2. Здійснення інноваційної освітньої діяльності, участь у освітніх проектах 



 Інноваційна діяльність  виявляється  в оновленні та освоєнні нового 

змісту освіти.  

Продуктами інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що 

позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і 

характеризуються як нові чи вдосконалені. 

Оцінюється: 

- участь педагогічних працівників в інноваційній, дослідно-

експериментальній роботі; 

- результати інноваційної діяльності вчителя; 

- впровадження результатів дослідно-експериментальної роботи в освітній 

процес закладу. 

 

Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, 

працівниками закладу освіти 

 

Критерії:  

1. Діяльність педагогічних працівників на засадах педагогіки партнерства 

Оцінюється: 

- використання вчителем під час проведення навчальних занять особистісно 

орієнтований підхід у навчанні; 

- простеження під час освітнього процесу можливості розвитку учнів та їх 

самореалізація; 

- забезпечення в ході освітнього процесу психологічного комфорту дитини.  

2. Співпраця з батьками здобувачів освіти з питань організації освітнього 

процесу, забезпечення постійного зворотнього зв’язку 

Оцінюється: 

- чи комунікують педагогічні працівники з батьками, наскільки системно це 

відбувається; 

- чи використовується для комунікування інтерактивна інтернет-платформа 

чи інші онлайн-ресурси; 

-  чи є позитивний результат комунікування педагогічних працівників з 

батьками; 

-  який відсоток батьків позитивно оцінюють результати комунікування. 

3. Педагогічне наставництво, взаємонавчання та інших форм професійної 

співпраці 

Оцінюється: 

- форми співпраці між педагогічними працівниками у закладі освіти. 

 

Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на 

засадах академічної доброчесності  



 

Критерії: 

1. Дотримання академічної доброчесності під час провадження педагогічної 

та наукової (творчої) діяльності 

Оцінюється : 

- чи дотримуються педагогічні працівники норм академічної доброчесності в 

освітній діяльності; 

- чи розробляють вчителі завдання, спрямовані на творчу і аналітичну роботу 

учнів, критичне мислення. 

2. Сприяння педагогічниї працівників дотриманню академічної доброчесності 

здобувачами освіти 

Оцінюється : 

- чи інформують педагогічні працівники учасників освітнього процесу про 

норми академічної доброчесності та їх важливість; 

- чи розробляють вчителі завдання, які унеможливлюють списування; 

- чи оприлюднюють чіткі критерії оцінювання. 

Процедура оцінювання якості педагогічної діяльності педагогічного 

працівника включає в себе атестацію та сертифікацію. 

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на 

всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних 

працівників. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або 

позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не 

менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених 

законодавством. За результатами атестації визначається відповідність 

педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні 

категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань 

педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення 

атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного 

працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. Положення 

про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. Щорічне підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється 

відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних 

годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти 

років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має 

бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних 

навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Один із 

принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки діяльності 

педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного розгляду 



матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний 

аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої. 

Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з 

педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і 

технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.   

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних 

засадах виключно за його ініціативою.  

 


