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Анкетування педагогічних 
працівників у ЗОШ №8 
проходило впродовж лютого-
березня. Усього взяло участь 
30 респондентів.

Метою анкетування було оцінити якість освітніх і 
управлінських процесів та напрацювати
рекомендації щодо вдосконалення діяльності.



1. В яких класах Ви викладаєте? 
(можна обрати кілька відповідей)
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2. Яку посаду Ви займаєте у школі
(можна обрати кілька відповідей)
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3. Яку тематику для професійного зростання Ви обирали 
упродовж останніх 5 років? (можна обрати кілька варіантів
відповідей)
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законодавче забезпечення освітнього 
процесу
методичні аспекти викладання предметів та 
курсів;
організація інклюзивної форми навчання

форми організації освітнього процесу;

профілактика та прояви девіантної поведінки 
здобувачів освіти
психологічні особливості роботи зі 
здобувачами
освіти різних вікових категорій;

безпечне освітнє середовище;

формування у здобувачів освіти 
громадянської позиції;



4. За якими формами відбувалося 
підвищення Вашої професійної кваліфікації? 
(можна обрати кілька варіантів відповідей)



5. У закладі освіти створені умови для постійного 
підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та 
позачергової атестації, добровільної сертифікації 
тощо?



6. Що перешкоджає вашому
професійному розвитку? (можна
обрати кілька варіантів відповідей)



7. Які джерела/ресурси Ви використовуєте при 
розробленні календарно-тематичного
планування? (можна обрати кілька варіантів
відповідей)
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8. Яку підтримку Ви надаєте
здобувачам освіти у їхньому
навчанні?

• 20 респондентів надали відповідь: «Моральну, 
психологічну, підтримую їхні починання, хвалю, 
залучаю до різних гуртків, пропагую здоровий 
спосіб життя»

• 6 респондентів відзначили, що надають 
підтримку індивідуально, за запитом здобувачів

• 4 респонденти не змогли надати відповідь на 
запитання



9. Для оцінювання здобувачів освіти Ви 
використовуєте: (можна обрати кілька
варіантів відповідей)



10. Які критерії оцінювання Ви 
використовуєте для предмету (предметів), 
які викладаєте?



11. Як здобувачі освіти дізнаються про критерії, за якими Ви 
оцінюєте їх навчальні досягнення? (можна обрати кілька 
варіантів відповідей)
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12. Чи спостерігаєте Ви особистісний
поступ здобувачів освіти? І з чим він
пов’язаний?

• 28 респондентів відповіли схвально. На їхню 
думку, це пов’язано або з віковими 
особливостями учнів, або з їхнім внутрішніми 
проявами.

• 2 респондентів відповіли негативно, але 
пояснити свою думку не змогли.



13. Що Ви робите для того, щоб запобігати випадкам порушень 
академічної доброчесності серед здобувачів освіти (списування, 
плагіат, фальсифікація тощо)? (можна обрати кілька варіантів 
відповідей)
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14. Що саме Ви робите для забезпечення
академічної доброчесності у своїй
професійній діяльності?

• 3 респондентів не змогли дати відповідь на 
поставлене запитання.

• 18- відповіли, що завжди посилаються на 
використані джерела.

• 5 респондентів вважають, що основам 
академічної доброчесності вони навчають через 
власний приклад, ще 4 готують завдання , які 
унеможливлюють списування.



15. Вкажіть у який спосіб Ви поширюєте
власний педагогічний досвід? (можна
обрати декілька відповідей)
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Жодний респондент не вибрав варіанти: 
• публікації на сайті закладу та/або засновника

• У власних блогах



16. Які форми комунікації з батьками Ви 
використовуєте? (можна обрати кілька
варіантів відповідей)
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17. Ви задоволені освітнім середовищем та 
умовами праці у закладі?



18. Ви задоволені мотиваційними заходами, 
які практикуються у закладі освіти?



19. Психологічний клімат закладу 
освіти сприяє співпраці педагогів?



У таблиці наведені відповіді респондентів, щодо певних 
тверджень про роботу навчального закладу, адміністрації 
закладу, тощо

Так Переважно 
так

Переважно 
ні

Ні

Керівництво відкрите для спілкування 24 5 1 -

Керівництво та пед.працівники співпрацюють і забезпечують 
зворотній зв'язок щодо їхньої праці

22 7 1 -

Керівництво враховує пропозиції, надані педагогічними 
працівниками щодо підвищення якості освітнього процесу

23 6 1 -

Педагогічні працівники можуть без побоювань висловлювати власну 
думку, навіть якщо вона не співпадає з позицією керівництва

18 10 2 -

Розбіжності, які виникли між педагогічними працівниками та 
керівництвом школи, вирішуються конструктивно

22 4 3 1

У закладі освіти застосовуються заходи, що допомагають
педагогічним працівникам адаптуватись до змін умов праці

23 6 1 -

Права педагогічних працівників дотримуються у закладі 22 7 1 -

Керівництво підтримує ініціативи педагогічних працівників щодо 
розвитку закладу і місцевої громади

23 6 1 -



20. Вас задовольняють умови
організації харчування у закладі?



21. У закладі освіти розроблені правила 
поведінки та учасники освітнього процесу
дотримуються їх ?

8

22

Ознайомлення з правилами поведінки

учасники освітнього 
процесу ознайомлені з 
ними та дотримуються їх;

правила поведінки у 
закладі освіти розроблені, 
учасники освітнього 
процесу ознайомлені з 
ними, але не завжди 
дотримуються їх;

Варіанти: «правила поведінки у закладі освіти розроблені, але учасники
освітнього процесу не ознайомлені з ними» та  «у закладі освіти відсутні

правила поведінки» жодний респондент не вибрав.



22.Яка Ваша роль у запобіганні проявам
дискримінації в закладі освіти?

1. публічне засудження, обговорення 
ситуацій з подальшою профілактикою

2. відсутня дискримінація у закладі освіти

3. Спілкування з учнями та колегами

4. Висловлюю свою думку майже прямо і в 
лоб

5. Проведення просвітницької роботи

6. Посередня

7. дискримінація відсутня

8. Намагаюся запобігти таким випадкам, 
врегулювати конфліктні ситуації

9. Постійне інформування учасників 
навчального процесу, співпраця з завучем 
з виховної роботи, соціальним педагогом 
та психологом

10. Привентивна робота

11. Превентивна робота

12. Толерантність

13. Проводжу виховні бесіди щодо 
попередження дискримінації серед дітей

14. Проводжу виховні бесіди,щодо
запобігання проявів дискримінаціі

15. проводжу роз'яснювальну роботу

16. Опосередкована

17. відсутня

18. Дитиноцентризм. Повага до кожноі
особистості дитини, батьків, колег та всіх 
працівників школи.

19. публічне засудження.переважно так

20. Важлива . Суворо присікаю.

21. не проявляю дискримінацію, толерантне 
ставлення.

22. правила поведінки у закладі освіти 
розроблені, але учасники освітнього 
процесу не ознайомлені з ними;

23. проведення виховних бесід

7 респондентів не змогли 
відповісти на дане 

запитання



23. У закладі освіти реагують на Ваші
звернення про випадки булінгу?



24. У закладі освіти проводиться навчання, просвітницька робота за 
участі відповідних служб/органів/організацій для учасників освітнього 
процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання 
його прояву?



24. Зазначте в розробленні яких документів Ви 
брали участь: (можна обрати кілька варіантів
відповідей)
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25. Оцініть діяльність педагогічної 
ради закладу освіти:

Так Переважно 
так

Переважно 
ні

Ні

Педагогічна рада функціонує системно і 
ефективно розглядаються актуальні
питання діяльності закладу, рішення
приймаються колегіально і демократично

27 3 - -

Педагогічна рада функціонує системно, 
але помітна  відсутність активності у 
педагогічних працівників під час прийняття 
рішень

- 5 12 13

Діяльність педагогічної ради заважає 
системі управлінської діяльності у закладі 
освіти

4 - 5 21



26. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в 
умовах надзвичайних ситуацій, інструктажі з домедичної допомоги



27. У закладі освіти розроблений алгоритм дій у 
разі нещасного випадку із учасниками освітнього
процесу? Ви дотримуєтесь його?



28. У закладі освіти проводиться інформаційні, освітні
заходи, спрямовані на формування негативного ставлення
до корупції?



Останнє питання дає можливість респондентам самим задати питання, 
яке не прозвучало в анкеті та надати на нього відповідь(Відповіді 
респондентів-авторські та не були змінені).

Питання Відповідь

Як мотивувати здобувачів освіти до навчання Тільки змінами у суспільстві

чи люблю я дітей і свою роботу? дітей люблю дуже, від праці маю насолоду

Чи є ви корисним на займаній посаді? Безумовно

чи люблю я дітей і свою роботу? дітей люблю дуже, від праці маю насолоду

люблю я свою роботу? люблю

Чи подобається Вам працювати у вашій школі? Так!

Чи співпрацюють батьки з ЗОШ? Ні, вони часто відсторонюються від школи, делегуючи всі
виховні питання на педпрацівників. А в час, коли стається
щось- лише пред'являють претензії

Чи подобається вам працювати у школі? Так

Чи задоволені ви тим, що працюєте в цій школі? Звичайно, так.

Чи задоволені працівники закладу результатами 
своєї праці?

Так



Питання Відповіді

Чи підтримуєте Ви освітні реформи? Так. Це значний простір для свободи вибору та 
творчості вчителя.

Чи вважаєте формувальне оцінювання
результативним? 

Так

Які з особистісних якостей вчителя є, на Ваш 
погляд, найбільш важливими для ефективної
взаємодії з учнями?

Справедливість, здатність до співпраці, 
доброзичливість, здатність усвідомлювати свої
дії та вчинки , співпереживання

Чи задовільняє Вас розклад занять? Чи
правильний розподіл факультативних занять ?

ні

Що є основою професійноі компетентності
педагога?

Практична готовність до самоорганізаціі своєі
діяльності, уміння планувати, розподіляти свій 
час , знаходити оптимальні способи іі організаціі, 
умінь самоконтролю, самоаналізу, самооцінки іі
результатів.

Звіт адміністрації за використання фінансів
бюджету школи перед педколективом

Щорічно , в грудні.

Як справи? Дякую, добре.

чи задоволені ви заробітною платою ні

12 респондентів відмітили, що питань достатньо в анкеті й їм 
немає, що доповнити.


