
Пам’ятка 

«Аналіз заняття як цілісного творчого процесу»  

 

№ Складові 

заняття 

Показники, які аналізуються 

1 Організація 

заняття (5 б.) 

- залучення вихованців до визначення теми (завдань) заняття; 

- вдалість мотивації навчальної діяльності, виникнення у 

вихованців бажання здобувати нові знання, уміння; 

- зміна видів діяльності на кожному етапі заняття та  їх 

доцільність; 

- раціональний розподіл часу на основні етапи заняття; 

- організація рефлексії вихованців стосовно сприйнятого і 

зробленого  на занятті 
2 Зміст заняття 

(6 б.) 

 

 

 

- відповідність структури заняття його змісту і меті; 

- логічний зв’язок між основними етапами заняття; 

- створення ситуації вибору; 

- доцільність вибору завдань з точки зору активізації 

навчально-пізнавальної діяльності вихованців; 

- використання завдань розвивального характеру; 

- диференціація завдань за рівнем складності, обсягом 

матеріалу, мірою допомоги педагога, змістом, етапом 

виконання завдань (або 2-ма, 3-ма цими параметрами) 
3 Засоби 

навчання(5 б.) 

 

 

- доцільність вибору методів і прийомів щодо активізації 

навчально-пізнавальної та пошукової діяльності дітей; 

- діалогічний характер навчання; 

- організація навчально-творчої діяльності вихованців; 

- доцільність використання наочних та технічних засобів 

навчання; 

- доцільність використання роздавального матеріалу 
4 Психологічна 

атмосфера 

заняття (4 б.) 

 

- прийоми стимулювання зацікавленості вихованців до 

заняття: створення ефекту здивування, 

- захоплення, сумніву, недовіри тощо; 

- створення ситуації успіху; стиль спілкування педагога з 

дітьми (авторитарний, демократичний, ліберальний);  

- оптимальність мовлення педагога (темп, сила голосу) 

педагога  
5 Наявність 

професійно-

значущих 

якостей 

особистості 

педагога, 

інтелектуально

-творчих умінь 

(10 б.) 

- наявність динамічної системи знань з педагогіки, психології 

та методик навчання; 

- винахідливість педагога, гнучкість у формулюванні питань 

у процесі вивчення теми; 

- вміння вчителя здійснювати проблемно-пошуковий  діалог 

з вихованцями;  

- прояв вихователем емпатії, динамізму, артистизму, 

емоційної стійкості;  

- дотримання  норм педагогічної етики;  

- здатність до імпровізації;  

- здатність знаходити раціональний вихід з непередбачених 

педагогічних ситуацій 



28-30 балів – високий рівень; 

22-27 балів – достатній рівень; 

16 - 21 балів – середній рівень; 

15 балів і менше – низький рівень. 
 


