
АНАЛІЗ 

Учительських анкет 

(самооцінювання закладу освіти , відповідно до наказу по школі від 17.02.2020р  №65) 

 

       На питання анкети, наданої в  «Рекомендаціях до побудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти» (Бобровський М.В., 

Горбачов С.І., Заплотинська О.О)., дали відповіді 30 педагогів, в основному, вчителі-

предметники, які викладають в 5-11 класах та вчителі початкових класів, по одному з 

вихователів ГПД та з членів адміністрації. 

     Для професійного зростання протягом останніх 5 років вчителі обирали, в основному 

теми, пов’язані з формами організації освітнього процесу та методичними аспектами 

викладання предметів та курсів. На другій позиції: - формування в учнів громадянської 

позиції; - освіта різних вікових категорій та безпечне середовище; - законодавче 

забезпечення освітнього процесу; - психологічні особливості роботи із здобувачами 

освіти. По двоє вчителів вказали на теми: - організація інклюзивної форми навчання; - 

профілактика та прояви девіантної поведінки здобувачів освіти. 

    Найбільш популярними формами підвищення кваліфікації виявилися курси при 

ЖОІППО (97%) та самоосвіта (80%).  Також вчителі вказують методичні семінари (73%), 

тренінги та майстер-класи (63%), конференції (50%). Менша кількість вчителів практикує 

участь у вебінарах (20%), он-лайн курсах (43%). 

    Практично всі опитувані вважають, що в закладі створені умови для постійного 

підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної 

сертифікації тощо. 

    67% респондентів вказує на відсутність в школі перешкод щодо їх професійному 

зростанню. Якщо ж такі перешкоди є, то це, найчастіше, недостатня матеріально-технічна 

база (30%). По одному вчителю вказали на відсутність матеріального заохочення та опір з 

боку керівництва. 

    Під час розробки календарно-тематичного планування найбільше вчителів 

користуються Рекомендаціями МОН щодо викладання предметів в поточному році (90%), 

посилаючись на власний досвід (60%), а також спільну роботу з колегами по МО (57%). 

Використовуються й фахові видання та інтернет-ресурси (50%). 

   20 респондентів (67%) вважають, що вони надають своїм учням моральну, психологічну 

допомогу, підтримуючи їхні починання, хвалять, залучають до різних гуртків, пропагують 

здоровий спосіб життя. 6 вчителів (20%) надають підтримку лише за зверненням до них 

здобувачів освіти. Ще 4 (13%) – не змогли дати відповідь. 

     Переважна більшість опитаних надає перевагу поточному та підсумковому оцінюванню 

учнів (по 90%), взаємооцінюванню (87%). Також для оцінювання здобувачів освіти вчителі 

використовують самооцінювання (67%) та формувальне оцінювання (50%). 

    Для предметів, які викладаються, вчителі орієнтуються або повністю дотримуються 

Критеріїв, рекомендованих МОН (по 53%). Розробляють власні критерії , в тому числі, 

спільно з учнями, 37% опитаних. Причому, переважна більшість вчителів інформує учнів 

про критерії, за якими буде оцінюватися їх навчальна діяльність на початку уроку. Ще 50% 

вказали, що обговорюють це питання на початку вивчення нової теми або індивідуально. 

 

 

 
 


