
Підсумки анкетування педагогів від 03.12.2021 р. – 06.12.2021 р. 

( у анкетуванні прийняв участь 21 педагог) 

1. Яку тематику для професійного зростання ви обирали упродовж останніх 5 

років? 

 

2. За якими формами відбувалося підвищення вашої професійної кваліфікації? 

 
 

3. У закладі освіти створено умови для постійного підвищення кваліфікації 

педагогів, тощо ? 

організація інклюзивної форми навчання

особливості роботи в НУШ

безпечне освітнє середовище

форми організації освітнього процесу

профілактика та прояви девіантної поведінки

психологічні особливості роботи зі здобувачами різних вікових категорій
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4. Що перешкоджає вашому професійному розвитку? 

 

100%  -  жодних перешкод 

 

5. Які джерела ви використовуєте під час розроблення календарно- 

тематичного планування? 

 

 
  

6. Яку підтримку ви надаєте здобувачам освіти у їхньому навчанні? 

 

індивідуальні консультації для дітей; 

консультації для батьків; 

використання сучасних освітніх технологій; 

заохочення; 

7. Для оцінювання здобувачів освіти ви використовуєте? 

 

Формувальне, самооцінювання, взаємне оцінювання, підсумкове. 

 

8. Які критерії оцінювання ви використовуєте для предметів які викладаєте? 

переважно так

переважно ні

ні

так
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1 – адаптую критерії МОН до умов роботи закладу; 

2 – розробляю власні, зокрема разом з дітьми; 

3 – використовую виключно рекомендації МОН. 

9. Як здобувачі освіти дізнаються про критерії за якими ви оцінюєте їхні 

навчальні досягнення? 

1- інформую на початку навчального року 

2- на вебсайті або інтерактивній платформі 

 

10.  Чи спостерігаєте ви особистісний поступ здобувачів освіти? 

Усі педагоги відповіли - Так  

11.  Що  ви робите для того, щоб запобігти випадкам порушень академічної 

доброчесності? 

Знайомство здобувачів освіти з основами авторського права – вчителі; 

Проводжу бесіди щодо дотримання академічної доброчесності; 

вважаю це зайвим – вихователі. 

12. Що саме виробите для забезпечення академічної доброчесності у своїй 

професійній діяльності? 

Використовуючи матеріали інших педагогів вказую інформацію про 

авторів; 

посилання на джерела інформації. 

13.  Вкажіть, у який спосіб ви поширюєте власний педагогічний досвід? 

 
 

14. Які форми комунікації ви використовуєте? 
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15. Ви задоволені умовами праці у закладі? 

100% так 

16.  Відсутні відповіді 

17. Ви задоволені мотиваційними заходами, які практикують у закладі? 

                                                   100% так 

18.  Психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів? 

100% так, у закладі створено всі умови для співпраці 

19.  Наскільки ви погоджуєтесь із твердженням: 

 

Перелік твердження Так Переважно 

так 

Переважно 

ні 

ні 

Керівництво відкрите до спілкування 20 1   
Керівництво та педагогічні працівники 

співпрацюють і забезпечують зворотній 

зв'язок щодо їхньої праці 

18 3   

Керівництво враховує пропозиції, надані 

педагогічними працівниками щодо 

підвищення якості освітнього процесу 

17 4   

Педагогічні працівники можуть без 

побоювання висловлювати власну думку 

16 5   

Розбіжності, які виникли між керівництвом і 

працівниками вирішуються конструктивно  

19 2   

У закладі застосовуються заходи, що 

допомагають педагогічним працівникам 

адаптуватися до змін умов праці 

17 3 1  

Права педагогічних працівників 

дотримуються 

19 2   

Керівництво підтримує ініціативи 

педагогічних працівників щодо розвитку 

закладу і місцевої громади 

21    

 

20.  Вас задовольняють умови організації харчування в закладі? 

батьківські конференції індивідуальне спілкування



 
21. У закладі освіти розроблено правила поведінки та учасники освітнього 

процесу дотримуються їх? 

 

 правила поведінки розроблено учасники освітнього процесу 

ознайомлені з ними та дотримуються їх - 19 

 правила поведінки розроблено учасники освітнього процесу 

ознайомлені з ними тане завжди  дотримуються їх – 2 

22.  Чи надходили до вас звернення від учнів про булінг впродовж 

останнього року? 

 
 

23. Чи зустрічались з випадками мобінгу за останній рік? 

Ні, такого не траплялося – 18 

Не розумію, про що це – 3 

24.  Відсутні відповіді 

25.  У закладі освіти реагують на ваші звернення у випадку булінгу та 

мобінгу? 

так переважно так я не харчуюся

так, я отримувала декілька повідомлень так, я отримувала не більше одного

не отримувала жодного



 
26. У закладі проводяться навчання , просвітницька робота за участі 

відповідних служб для учасників освітнього процесу з метою виявлення 

ознак булінгу та запобігання його прояву? 

 
27. Зазначте у розроблені яких документів ви брали участь 

Стратегія розвитку закладу - 8 

Річний план роботи - 11 

Освітня програма закладу - 4 

Положення про академічну доброчесність - 4 

Антибулінгова програма  - 3 

Правила внутрішнього розпорядку  - 6 

В розробленні жодного документа не брала участь – 4 

28. Оцініть діяльність педагогічної ради закладу освіти: 

 

Перелік тверджень Так Переважно 

так 

Переважно 

ні 

ні 

Педагогічна рада функціонує системно і 

ефективно, рішення утверджуються 

колегіально і демократично 

19 2   

Педагогічна рада функціонує системно, 

але  помітно відсутність активності 

педагогічних працівників під час 

ухвалення рішень 

1 1 1 18 
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Діяльність педагогічної ради заважає 

системі управлінської діяльності у закладі 

освіти 

 1  20 

 

29.  У закладі освіти проводяться навчання охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, 

інструктажі з домедичної допомоги? 

Так, регулярно проводяться навчання та інструктажі – 18 

Проводяться виключно інструктажі - 2 

Все зводиться до підпису в журналах -1 

30.  У закладі освіти розроблено алгоритм дій у разі нещасного випадку з 

учасниками освітнього процесу7 Ви його дотримуєтеся? 

Алгоритм розроблено, усі педагогічні працівники дотримуються його – 100% 

31.  У закладі освіти проводяться інформаційні , освітні заходи, спрямовані 

на формування негативного ставлення до корупції? 

Так, проводяться з усіма учасниками освітнього процесу – 20 

Можуть проводитися лише за бажанням учасників освітнього процесу – 1 


