
Затверджено 
на засіданні методичної ради 

(протокол №05 від 22.032013р.) 
Програма моніторингу освітньої діяльності вчителів 

Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 
Мета:  

 проведення комплексного моніторингу освітньої діяльності вчителя; 
 стимулювання зростання професійної компетентності вчителя. 

Чинники оцінювання навчально-методичної роботи вчителя 
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 

Завдання:  
 отримання повної, всебічної інформації про освітню діяльність учителя 

та її результативність; 
 формування бази даних про результативність освітньої діяльності в між 

атестаційний період; 
 визначення рейтингу вчителя за результатами навчального року; 
 справедливий розподіл матеріального стимулювання праці 

вчителя(грошова винагорода, преміювання тощо) 
Загальні показники (адміністративні) –стаж роботи, кваліфікаційна 
категорія, рівень виконавської та трудової дисципліни, рівень ведення 
шкільної документації. Їх оцінює адміністрація школи. 

Адміністративні чинники діяльності вчителя 
№п/п Чинники Критерії Бали 

До 5 років 5 
5-10 років 10 
10-20 років 15 

1 Стаж роботи 

Понад 20 років 20 
Учитель І,ІІ категорій 5 
Учитель вищої категорії 10 
Учитель-методист, старший учитель 15 

2 Кваліфікаційна 
категорія, 
педагогічне звання 

Заслужений вчитель України, відмінник 
освіти України 

20 

Допустимий 5 
Середній 10 
Достатній 15 

3 Рівень виконавської 
та трудової 
дисципліни 

Високий 20 
Допустимий 5 
Середній 10 
Достатній 15 

4 Рівень ведення 
шкільної 
документації 

Високий 20 
Усі інші показники (чинники) вносяться до системи моніторингу шляхом 
анкетування вчителя, що значно посилює складову самооцінки в системі 
моніторингу та унеможливлює суб’єктивну оцінку з боку адміністрації 
школи. 



Навчально-методична робота охоплює критерії і чинники, які зазвичай 
підтверджують рівень професійної майстерності вчителя, здатність 
використовувати в навчально-виховному процесі інноваційні методи й 
технології навчання, готовність до сприйняття передового педагогічного 
досвіду, бажання ділитися власним педагогічним надбанням. 

Чинники оцінювання навчально-методичної роботи вчителя 
№п/п Чинники Критерії Бали 

Школа 5 
Місто 10 
Область 15 

1 Відкриті уроки 

Україна 20 
Школа 5 
Місто 10 
Область 15 

2 Виступ, доповідь на 
засіданні педради, 
конференції 
(інтернет-
конференції) 

Україна 20 

Школа 5 
Місто 10 
Область 15 

3 Участь  у конкурсі 
«Вчитель року», 
творчих 
освітянських 
конкурсах 

Україна 20 

Затверджених методичною радою 5 
НМЦ 10 
Інститутом післядипломної педагогічної 
освіти 

15 

4 Розробка 
авторських 
програм, посібників, 
методичних 
матеріалів Міністерством освіти(рекомендовано) 20 

Шкільна, міська газета,сайт управління 
освіти Миколаївської міської ради. НМЦ,  
шкільний сайт 

5 

Обласні видання 10 
Всеукраїнські, регіональні 15 

5 Написання статей із 
досвіду роботи, 
життя школи, 
актуальних освітніх 
проблем 

Міжнародні 20 
Шкільних 5 
Міських 10 
Обласних 15 

6 Робота в 
методичний 
об’єднаннях, 
творчих, 
динамічних групах 

Всеукраїнських 20 

Місто 5 
Область 10 
Україна 15 

7 Участь у роботі журі 
олімпіад, конкурсів, 
турнірів, заочних 
школах для 
обдарованих учнів  

Міжнародні проекти 20 

Місто 5 
Область 10 
Україна 15 

8 Участь у соціально-
культурних, 
мистецьких та 
інших заходах Міжнародні 20 

 



Результативність роботи (досягнення учнів) охоплює чинники й критерії, 
які характеризують успіхи у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах 
тощо. 

Чинники оцінювання діяльності вчителя за досягненнями учнів 
№п/п Чинники Критерії Бали 

0-20 5 
21-30 10 
31-40 15 

1 Якісний показник 
навченості учнів з 
предмету 

Вище 40% 20 
Школа 5 
Призер міського етапу 10 
Призер обласного етапу 15 

2 Робота в МАН 
(захист роботи) 
Для вчителів 
початкових класів-
робота учнів в 
заочній школі 
«Надія» 

Призер Всеукраїнського етапу 20 

Етап ІІ 5 
Етап ІІІ 10 
Етап ІV 15 

3 Призери 
Всеукраїнських 
олімпіад із базових 
дисциплін Міжнародні олімпіади 20 

Міський рівень 5 
Обласний 10 
Всеукраїнський 15 

4 Призери інших 
освітніх, 
культурних, 
спортивних 
конкурсів 

Міжнародний 20 

 
Поєднання в системі моніторингу інформації про діяльність учителя з боку 
адміністрації та самооцінки (шляхом анкетування) забезпечує ефективний 
механізм формування бази даних про діяльність учителя. 


