
1. Діагностування професійної підготовленості вчителя 

Діагностична картка № 1 

 

Мета:  діагностика професійної підготовленості вчителя. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________ 

Який предмет викладає ______________________________________________________ 

Педагогічний стаж _________________________________________________________ 

 

Діагностичні 

блоки 

Склад 

діагностичних 

блоків 

Діагностичні параметри 

Бали 

1 2 3 

Напрями 

професійної 

підготовки 

вчителя 

Зміст підготовки 

вчителя 

Показники оцінювання підготовленості 

вчителя  
   

Науково-

теоретична 

підготовка 
І. Знання 

теоретичних основ 

науки, предмета 

1. Орієнтація в меті та завданнях науки. 

2. Завдання основних закономірностей науки. 

3. Оперування науковою термінологією. 

4. Орієнтація у виборі змісту навчання на підставі 

наукових даних, фактів, понять, законів. 

5. Розуміння логіки науки. 

   

ІІ. Знання методів 

науки, предмета 

1. Орієнтація  в різноманітності методів 

наукового пізнання. 

2. Розуміння суті методів, використовуваних у 

науці. 

3. Уявлення про можливість використання 

методів науки в процесі викладання предмета. 

   

ІІІ. Знання історії 

розвитку сучасних 

досягнень науки 

1. Орієнтація в історії наукових винаходів. 

2. Розуміння необхідності використання цієї 

історії в процесі викладання предмета.  
   

Психолого-

діагностична 

підготовка  

І. Знання 

психологічних 

особливостей 

учнів 

1. Орієнтація в психологічних особливостях 

школярів і необхідності їх обліку під час  добору 

змісту, форм і методів навчання. 

2. Розуміння ролі психодіагностики в розвитку 

учнів. 

   

ІІ. Знання 

психологічних 

закономірностей  

навчання і 

розвитку 

школярів. 

1. Розуміння закономірностей пізнання. 

2. Орієнтація в компонентах навчання, їхній суті 

й логічному взаємозв’язку. 

3. Розуміння психологічних основ навчання, 

виховання, розвитку особливостей школярів 

різних вікових груп.  

   

ІІІ. Знання 

теоретичних основ 

педагогіки. 

1. Розуміння мети і завдань педагогічних 

взаємодій зі школярами.  

2. Орієнтація в методах педагогічної діагностики 

рівня знань і виховання учнів. 

3. Уявлення про психологію уроків і 

характеристика уроків різного типу. 

4. Орієнтація в класифікації методів навчання й 

характеристика кожного з них. 

   

ІV. Знання 

педагогічних 

технологій 

1. Розуміння необхідності управління навчально-

пізнавальною діяльністю учнів і місця вчителя в 

цьому процесі. 

2. Володіння прийомами планування й організації 

   



особистої праці та праці школяра. 

3. Володіння прийомами педагогічної техніки. 

Методична 

робота  
І. Знання змісту 

освіти учнів з 

навчального 

предмета 

1. Розуміння мети і завдань навчання учнів 

певного предмета. 

2. Орієнтація в навчальних планах і програмах 

предмета. 

3. Визначення провідних умінь, які необхідно 

сформувати в учнів у процесі викладання 

навчального предмета. 

   

 ІІ. Знання методів 

і прийомів 

навчання 

школярів 

навчального 

предмета 

1. Організація в різноманітності й цільовому 

спрямуванні різних методів і прийомів навчання 

учнів з предмета. 

2. Розуміння суті різних методів навчання 

школярів і специфіка їх використання в процесі 

викладання навчального предмета.  

   

 ІІІ. Знання форм 

організації 

навчання 

школярів 

навчального 

предмета. 

Орієнтація в нових формах організації навчання, 

їх суті та умов успішного використання у 

викладанні. 

 
   

 ІV. Знання засобів 

навчання 

школярів 

навчального 

предмета. 

Організація в різноманітності, специфіки та 

умовах використання різних засобів навчання 

учнів предмета.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Діагностика професійних умінь та знань учителя  

Діагностична картка № 2 

 

Мета:  діагностика професійної підготовленості вчителя. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________ 

Який предмет викладає ______________________________________________________ 

Педагогічний стаж _________________________________________________________ 

 

Теоретичні знання, професійні вміння та навички 

вчителя 
Володію 

Володію 

частково 

Не 

володію 

Мотивація  навчальної діяльності учнів    

Розвиток загально начальних умінь і навичок    

Здійснення між предметних зв’язків    

Розвиток логічного мислення    

Диференційований та індивідуальний підхід до учнів    

Організація самостійної роботи, роботи з книжкою    

Використання ТЗН, наочних посібників    

Використання краєзнавчого матеріалу    

Запобігання перевантаженню учнів    

Використання ігрових елементів    

Застосування методів самоконтролю    

Опитування учнів, контроль за якістю знань    

Вибір оптимальних методів навчання     

Використання дидактичного матеріалу    

Впровадження тематичного обліку знань і критеріїв 

оцінювання 
   

Розвиток пізнавальної активності учнів    

Формування наукового світогляду     

Комплексний підхід у виховній роботі на уроці    

Профорієнтаційна робота на уроці    

Робота з розвитку здібностей учнів     

Емоційність та психологічний комфорт уроку     

Використання інноваційних технологій    

Використання методів особистісно зорієнтованого 

навчання 
   

Позакласна робота з предмета    

Організація робочого місця, НОП    

Використання перспективного педагогічного досвіду    

Уміння зробити самоаналіз уроку    

Уміння забезпечити працездатність і дисципліну 

протягом уроку 
   

Бажання займатися науково-дослідною роботою    

Яка форма методичної роботи для вас 

найприйнятніша  
   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Діагностика рівня методичної підготовки 

Діагностична картка № 3 

 

Мета:  діагностика професійної підготовленості вчителя. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________ 

Який предмет викладає ______________________________________________________ 

Педагогічний стаж _________________________________________________________ 

 

Що у вашій роботі виходить, що ні (поставте знак «+» або «- «) 

 

Методичні вміння вчителя «+» « - « 

Проведення нестандартних уроків   

Проведення інтегрованих уроків   

Робота з розвитку мовлення   

Використання ТЗН на уроках   

Розв’язування проблемних ситуацій   

Диференційований підхід до навчання   

Індивідуальна робота з учнями   

Організація самостійної роботи на уроці   

Організація ігрових ситуацій на уроці   

Виховна робота на уроці   

Організація перевірки домашніх завдань   

Організація роботи зі здібними учнями   

Організація роботи з учнями, які не встигають   

Проведення практичних робіт   

Система обліку прогалин у знаннях учнів   

Робота із впровадження елементів досвіду колег   

Робота з розвитку творчих здібностей   

Проведення уроків тематичного оцінювання знань   

Проведення колекційної роботи   

Впровадження інноваційних технологій   

Впровадження інтерактивних методів навчання   

Використання методів і прийомів особистісно зорієнтованого 

навчання 
  

Уміння робити самоаналіз уроку   

Робота з батьками    

Уміння провести батьківські збори   

Робота з неблагополучними сім’ями    

Виховання бережливого ставлення до шкільного майна    

Уміння здійснювати психолого-педагогічні спостереження   

Організація учнівського самоврядування    

Забезпечення єдності вимог школи і сім’ї   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Діагностика утруднень педагогічних працівників під час організації методичної 

діяльності  

Діагностична картка № 4 

 

Мета:  діагностика професійної підготовленості вчителя. 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________ 

Який предмет викладає ______________________________________________________ 

Педагогічний стаж _________________________________________________________ 

 

Види методичної діяльності 

Самооцінювання вчителя 

Відчуваю 

утруднення 
Володію питанням 

Здатен 

допомогти 

колегам 

1. Цільовий компонент    

Визначення мети уроку    

Визначення мети позакласного заходу    

Визначення мети планування     

Визначення мети будь-якої діяльності    

2. Змістовий компонент    

Засвоєння ідей і понять науки (в рамках 

предмета, що викладається) 
   

Оволодіння змістом підручника    

Оволодіння новітніми методичними 

прийомами, технологіями 
   

Оволодіння передовим досвідом навчання     

Робота з літературою за спеціальністю    

Робота з літературою з методики    

3. Проектований компонент    

Розподіл матеріалу теми за уроками     

Складання плану, конспекту уроку    

Підбір теоретичного матеріалу до уроку     

Підбір системи задач і вправ    

Підбір діагностичного матеріалу    

Вибір форм і методів навчання     

Вибір структури уроку    

4. Організаційний компонент    
Постановка мети уроку і забезпечення 

сприйняття її учнями 
   

Організація сприйняття того, що вивчається    

Організація осмислення навчальної інформації    
Організація закріплення й застосування на 

практиці отриманих значень 
   

Організація своєї діяльності на уроці    

Організація колективної діяльності на уроці    
Поєднання індивідуальної та групової 

діяльності учнів 
   

Підтримання необхідного темпу уроку    
Організація індивідуально-диференційованого 

підходу до учнів  
   

Використання елементів проблемного навчання: 

створення проблемної ситуації; висування 

гіпотези; її логічний доказ. 
   

Навчання учнів: планування, самоконтролю;    



прийомів скорочення записів; раціональної 

витрати часу;  уміння висловлювати свою 

думку, прищеплення начальних навичок, 

специфічних для даного предмета. 

Володіння методикою проведення навчальних 

занять; перевірка підсумків попередньої роботи; 

презентація нового матеріалу; практика під 

керівництвом учителя; незалежна самостійна 

практика учнів; сам контроль і само оцінювання 

результатів роботи; узагальнення навчального 

матеріалу; визначення домашнього завдання; 

підбиття підсумків заняття.  

   

5. Контрольно-оцінний компонент    
Визначення з кожної теми обов’язкового для 

учнів обсягу знань, умінь та навичок відповідно 

до рівнів навчальних досягнень. 
   

Конструювання завдань для тематичної 

атестації 
   

Застосування критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 
   

Визначення форми проведення тематичної 

атестації 
   

Методика проведення різних форм тематичної 

атестації 
   

Обгрунтування виставлених оцінок    

Дотримання такту під час виставлення оцінок     
Організація колекційної роботи за результатами 

тематичної атестації 
   

Поточне оцінювання учнів    

Самоконтроль     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Діагностика творчого потенціалу вчителя 

  

Діагностична картка № 5 

 

№ 

з/п 
Зміст анкети Відповідь 

Міра 

значущості 

1 Знаю сучасні психолого-педагогічні ідеї   

Використовую їх у практичній діяльності   

а) часу витрачаю багато, але результати навчання не 

поліпшуються 
  

б) використовувати складно через відсутність 

методичних рекомендацій 
  

2 Знаю наукову теорію предмета, який викладаю    

Коректую свої теоретичні знання:   

а) це впливає на мій авторитет   

б) сприяє правильному засвоєнню їх учнями   

3 Можу описати (з пам’яті) методику формування в 

школярів будь-яких понять з навчального предмета, 

який викладаю 

  

а) дотримуюся логіки підручника, методичних 

посібників під час вибору методики формування 

понять  

  

б) враховую здібності учнів   

Легко справляюся з цим видом роботи   

4 Володію методикою формування:   

а) творчих здібностей учнів   

б) творчої особистості учня   

в) загально навчальних умінь   

г) діалектичного світогляду   

Звертаюся по допомогу:   

а) до літератури   

б) до колег   

в) до працівників системи підвищення кваліфікації   

г) до адміністрації школи   

д) це все важливо, але дуже складно: розв’язувати всі 

названі проблеми одночасно неможливо 
  

5 Чітко уявляю собі внутрішньопредметні та між 

предметні зв’язки, які формуються протягом 

тривалого часу  

  

Творчо осмислюю всю навчальну інформацію та 

адаптую її до учнів: 
  

а) це має велике значення для побудови ефективного 

навчального процесу 
  

б) це дуже складно   

в) подобається тому, що бачу все в системі   

г) радію, якщо можу виявити свої знання з інших 

предметів 
  

6 Знаю виховні та розвивальні можливості навчального 

матеріалу 
  

Співвідношу такі можливості з рівнем вихованості та 

розвитку школярів для конкретизації завдань щодо їх 
  



виховання та розвитку 

7 Складно, бо не вмію визначати рівні вихованості та 

розвитку школярів: 
  

а) завдання навчання й виховання, поставлені 

суспільством, мені зрозумілі: вони зводяться до 

міцного засвоєння знань 

  

б) чітко розумію завдання сучасної школи   

в) виявляю типові помилки та ускладнення в 

діяльності учнів і спрямовую їх на засвоєння знань 
  

г) ставлю мету та завдання й виховання учнів саме ті, 

які пропонують відповідні програми  
  

Радію міцним знанням своїх учнів.   

8 Чітко уявляю вимоги шкільних програм:   

а) до змісту   

б) до знань і вмінь   

в) до розвитку школярів   

Відповідно до вимог програм визначаю мету уроку, 

що забезпечує єдність навчання, виховання та 

розвитку 

  

а) це дуже складно   

б) важливо, бо є умовою гармонійного розвитку 

школяра 
  

9 Знаю, як визначити:   

а) навчальні можливості учнів;   

б) вікові та індивідуальні особливості, їхні задатки та 

здібності 
  

Вивчаю їхні особливості шляхом:   

а) спостережень   

б) аналізу продуктів їхньої діяльності   

в) участі педагогічних діалогах   

г) аналізу взаємодії   

г)анкетування   

Складно, бо це потребує дуже багато часу, тому для 

вчителя-предметника діяти так нереально 
  

10 Знаю особливості розвитку та навчально-пізнавальної 

діяльності кожного учня 
  

Здійснюю індивідуальний підхід:   

а) до слабких   

б) до сильних   

в) до учнів з різними типами вищої нервової системи   

Мене дуже дратує:   

а) повільність учнів   

б) квапливість   

в) незгода з думкою вчителя   

11 Умію використовувати можливості вчителя для 

вирішення завдань уроку 
  

На уроці організовую цілеспрямовані взаємини між 

учнями: 
  

а) цього робити не варто, бо відвертає увагу від 

головного і не поліпшує ефективності навчально-

виховного процесу 

  



 б) важливо, але складно   

12 Чітко уявляю собі роль та місце методів:   

а) навчання    

б) виховання   

в) мотивації та стимулювання;   

г) розвитку   

г) контролю   

д) самоконтролю та взаємоконтролю    

Використовую оптимальну кількість методів, з їх 

допомогою вирішую різноманітні навчальні завдання  
  

Для поліпшення ставлення учнів до навчання та 

ставлення їхньої особистості загалом використовую 

такі методи: 

  

а) догану   

б) зауваження   

в) вказівку   

г) контроль та оцінку   

г) створення ситуації зацікавленості   

д) розкриття успіху в навчанні    

е) навчальні дискусії   

13 Чи складно обирати оптимальні методи:   

а) вимога щодо оптимального сполучення методів 

дезорієнтує  
  

б) мені приємно обговорити свій вибір методів з 

адміністрацією гімназії 
  

в) мені складно це зробити   

г) раджуся з колегою   

г) мені приємно, якщо можу впливати на формування 

позитивного ставлення учнів до навчання 
  

д) вимога щодо оптимальності (інтенсифікую працю)    

14 Знаю вимоги щодо обліку знань, умінь і навичок   

Під час планування обліку знань учнів добираю 

запитання для перевірки в процесі уроку  
  

а) мене охоплює приємне відчуття, коли бачу 

зосередження учнів, які  готують відповіді на 

запитання 

  

б) відчуваю натхнення та передбачаю творчу 

насолоду, коли помічаю блиск в очах учнів під час 

підготовки відповіді на запитання  

  

15 Моя оцінка своєї діяльності   

а) можу аналізувати свою діяльність   

б) прогнозую результативність своєї діяльності   

в) з’ясовую причини невдач і умови успіху   

г) коректую свою діяльність   

г) вважаю, що невдачі в моїй роботі визначені 

недбалістю учнів, відсутністю в них зацікавленості 

навчанням 

  

д) успіх пов’язую з особистою діяльністю   

   



16 Знаю, де і як мені здобути знання, яких бракує   

а) завжди готовий до цього   

б) прагну розширювати коло своїх знань   

в) складно, бо не завжди можу знайти потрібну 

літературу 
  

г) складно через брак часу   

 

 

 Міру значущості того чи іншого аспекта педагогічної діяльності вчителя 

визначаємо його відповіддю з кодом: 

 

Відповідь Міра значущості 

Так +2 

Швидше так + 1 

Не знаю 0 

Швидше ні – 1 

Ні – 2 

 

 

 

 

 

 


