
Анкетування 
вчителів
Перед інституційним аудитом



Всього участь у тестуванні взяло 
19 педагогічних працівників.

• З них 4 респондента викладають в 

початковій школі; 15 – у 5-9 класах та 6 – у 

старших класах.

• Серед опитаних був 1 представник 

адміністрації закладу, 4 вчителів початкових 

класів та 15 – вчителів – предметників.

• Серед 19 вчителів  7- класні керівники.



Яку тематику для професійного зростання Ви 
обирали упродовж останніх 5 років? (можна було
обрати кілька варіантів відповідей)
Тематика для професійного зростання К-ть 

респондентів

законодавче забезпечення освітнього процесу 3

методичні аспекти викладання предметів та курсів; 12

організація інклюзивної форми навчання 2

форми організації освітнього процесу; 9

профілактика та прояви девіантної поведінки здобувачів освіти 2

психологічні особливості роботи зі здобувачами 1

освіти різних вікових категорій; 1

безпечне освітнє середовище; 6

формування у здобувачів освіти громадянської позиції; 3

використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті; 17



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



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



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



Які джерела/ресурси Ви використовуєте при 
розробленні календарно-тематичного
планування? (можна було обрати кілька варіантів
відповідей)

Джерела\ресурси К-ть респондентів

зразки, що пропонуються фаховими
виданнями;

12

розробки з інтернет-сайтів і блогів, 
які стосуються викладання
конкретного предмету;

13

рекомендації Міністерства освіти і 
науки України;

19

досвід, запозичений у колег; 7

спільна робота з колегами; 10

власний досвід; 11



Яку підтримку Ви надаєте здобувачам
освіти у їхньому навчанні? (пряма мова)

• Консультації.
• Постійна цілодобова підтримка на відстані за допомогою технічних засобів

спілкування.
• Індивідуальний підхід
• Консультую, відповідаю на запитання, які стосуються предмету, надаю 

консультації
• Роблю все можливе
• моральну, емоційну, мотиваційну
• Заохочення, мотивація, допомога з будь-яких питань
• Консультації, технічна допомога у здачі д. з
• Добірки, планування
• Консультація , індивідуальна робота (2 респонденти)
• Організовую освітній процес, враховуючи і ндивідуальні особливості кожної

дитини (2 респонденти)
• Різну (2 респонденти)
• Всебічну
• Різнобічну
• психологічну, методичну



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



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

Критерії оцінювання К-ть респондентів

розробляю власні, в тому числі спільно з дітьми; 3

адаптую критерії МОН до умов роботи закладу; 12

використовую виключно рекомендації МОН; 10

вважаю, що критерії мені не потрібні.



Як здобувачі освіти дізнаються про критерії, за 
якими Ви оцінюєте їх навчальні досягнення? 
(можна було обрати кілька варіантів відповідей)

Інформування К-ть 
респондентів

інформую здобувачів освіти про критерії
оцінювання на початку навчального року;

15

розміщую критерії оцінювання на веб-сайті або
інтерактивній платформі закладу освіти;

1

інформую здобувачів освіти про критерії
оцінювання перед вивченням кожної теми;

13

пояснюю здобувачів освіти індивідуально; 11

не інформую здобувачів освіти;



Чи спостерігаєте Ви особистісний поступ
здобувачів освіти? І з чим він пов’язаний? 
(пряма мова)
• Не завжди
• Так
• Ні (3 респондента)
• Так, звичайно. Вони набувають самостійності і тривалої мотивації
• Не бачу (2 респондента)
• Так. Мотивація та сумлінне ставлення до навчання
• так, з їхньо мотивацією
• Так, робота в НУШ дає можливість розвиватися та 

вдосконалювати свої навички кожній дитині. 
• Спостерігаю. Робота в НУШ сприяє творчому розвитку кожної

дитини.
• Частково (2 респондента)
• Спостерігаю. З духом часу.
• Так. З всебічним розвитком дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь.
• 3 респондентів не змогли надати відповідь на це запитання



Що Ви робите для того, щоб запобігати випадкам
порушень академічної доброчесності серед здобувачів
освіти (списування, плагіат, фальсифікація тощо)? (можна
було обрати кілька варіантів відповідей)

Способи запобігання К-ть 
респондентів

знайомлю здобувачів освіти з основами 
авторського права;

8

проводжу бесіди щодо дотримання академічної
доброчесності;

12

на уроках даю такі завдання, які
унеможливлюють списування;

11

використовую методичні розробки для 
формування основ академічної доброчесності

6

вважаю це зайвим; 1



Що саме Ви робите для забезпечення академічної
доброчесності у своїй професійній діяльності? 
(пряма мова)

• Працюю (2 респондента)

• Посилаюсь на джерела інформації, дотримуюсь норм законодавства про авторське право, 
надаю достовірну інформацію, об'єктивно оцінюю результати навчання.

• Вважаю це зайвим

• Роз'яснення

• При користуванні авторськими матеріалами, завжди посилаюсь на автора (2 респондента)

• дотримуюсь академічної доброчесності

• Не користуюсь плагіатом, інтелектуальну власність намагаюсь застосовувати

• Не плагіачу

• Розробляю індивідуальні завдання

• Розроблюю індивідуальні завдання, обмежую час виконання

• Заохочую до власних висловлень, створюю вправи та активності, які унеможливлюють
списування

• Створюю свої розробки, календарне планування та завдання.

• даю завдання, які унемождивлюють списування

• Не даю списувати учням

• Цікавлюсь новими методиками

• Слідкую за чесністю виконання робіт.



Вкажіть у який спосіб Ви поширюєте власний
педагогічний досвід? (можна було обрати кілька
варіантів відповідей)

Способи К-ть респондентів

публікації на сайті закладу та/або
засновника;

2

у блогах; 2

у професійних спільнотах соціальних
мереж;

8

у матеріалах та/або виступах
конференцій;

12

у фахових виданнях; 8

на освітніх онлайн платформах; 11

не маю оприлюднених розробок; 1



Які форми комунікації з батьками Ви 
використовуєте? (можна було обрати 
кілька варіантів відповідей)



Ви задоволені освітнім
середовищем та умовами праці у 
закладі?



Ви задоволені мотиваційними
заходами, які практикуються у закладі
освіти?



Психологічний клімат закладу 
освіти сприяє співпраці
педагогів?



Наскільки Ви погоджуєтесь із
твердженнями:

Так Переважно
так

Переважно 
ні

Ні

Керівництво відкрите для 
спілкування

15 3 1

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

15 3 1

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

15 3 1

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

12 5 1 1



Продовження
Так Переважно так Переважно 

ні
Ні

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

13 4 2

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

15 4

Права педагогічних
працівників дотримуються у 
закладі

16 2 1 1

Керівництво підтримує
ініціативи педагогічних
працівників щодо розвитку
закладу і місцевої громади

14 5



Вас задовольняють умови
організації харчування у закладі?



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



Яка Ваша роль у запобіганні проявам
дискримінації в закладі освіти? (пряма 
мова)

• активна
• ніяка
• Виявлення толерантного ставлення до здобувачів освіти
• Проведення пропедевтичних заходів щодо толерантного ставлення один до 

одного
• Я не подала в таку ситуацію
• Прогнозувати та активно запобігати.
• Проведення проподевтичних заходів на уроках та в позакласній роботі.
• Висловлення власної думки, правові норми
• Не спостерігаю такого
• Не проявляю дискримінації і цим показую приклад
• Висловоення власної думки, відстоювання правових норм
• Аналітика
• Роль наглядача за навчально-виховним процесом
• Якщо побачу прояв дискримінації, повідомлю дирекцію закладу
• 2 респондентів не змогли надати відповідь на запитання



У закладі освіти реагують на Ваші
звернення про випадки булінгу?



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?



Зазначте в розробленні яких документів
Ви брали участь: (можна було обрати 
кілька варіантів відповідей)

Участь в розробленні документів К-ть респондентів

стратегія розвитку закладу освіти; 3

процедури внутрішньої системи забезпечення якості
освіти закладу;

5

річний план роботи закладу; 4

освітня програма закладу; 4

положення про академічну доброчесність; 3

антибулінгова програма; 5

правила внутрішнього розпорядку; 4

в розробленні жодного документу участі не 
брав/брала;

11



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

14 5 1

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

4 4 2 10

Діяльність педагогічної ради 
заважає системі управлінської
діяльності у закладі освіти

2 1 2 14



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



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



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



Якого запитання або запитань не вистачає
у цій анкеті? Поставте, будь ласка, собі це
запитання і надайте на нього відповідь.

Питання Відповідь

Чи комфортно проводити процес навчання
дистанційно?

Ні

Які критерії оцінювання учнів 3-4 класів Критерії оцінювання знайшла у додатку 1 відповідно
до Методичних рекомендацій «Основні вимоги до 
оцінювання результатів навчання 3-4 класів НУШ»

Питання актуальні? так

Як швидко настає педагогічне вигоряння під
час роботи у школі?

по-різному буває

Чи подобається Вам працювати в НУШ Так

хто головний в освітньому процесі діти

У закладі освіти ведеться роз'язнювальна
роботи щодо НУШ?

Так

Головне завдання вчителя? Навчити дитину думати, міркувати, прогнозувати, 
вміти зробити самостійний вибір.


