
 
100% 

У закладі освіти створенні умови для 
постійного підвищення кваліфікації  

педагогів  

Жодних 
перешкод  

85% 

Недостатня 
матеріально 
технічна база  

15% 

Що перешкоджає вашому професійному розвитку :  

 

 

 

  

Курси 
ІППО 
95% 

Курси ЧНУ 
3% 

вебінари   
2% 

Форми підвищення професійної 
кваліфікації 

Підсумки дослідження оцінювання освітньої 

діяльності закладу 
(результати опитування педагогічних працівників) 



Поточне  
50% 

Підсумкове 
50% 

Оцінювання здовучів освіти , педагогічні працівники обирають :  

Використовують 
критерії 

запропоновані 
МОН  
98% 

Використовують      
критерії  

розроблені іншими 
педагогами  

2% 

Критерії оцінюваня педагогічні працівники 
використовують :  

Інформують 
здобувачів освіти 

про критерії 
оцінювання на 

початку 
навчального року  

60% 

Інформують 
здобувачів освіти 

про критерії 
оцінювання перед 
вивченням кожної 

теми  
25% 

Пояснюють 
здобувачам освіти 

індивідуально  
15% 

Як здобувачі освіти дізнаються про критерії оцінювання , за якими 
педагоги оцінюють їх навчальні досягнення  

 

  



Педагоги 
проводять бесіди 
щодо отримання 

академічної 
доброчесності  

50% 

На уроках дають 
такі завдання , які 
унеможливлюють 

списування  
40% 

Використовують 
методичні 

розробки для 
формування основ 

академічної 
доброчесності  

5% 

Важають це 
зайвим  

5% 

Для того, щоб запобігти випадкам порушень академічної 
доброчесності серед здобувачів освіти :  

Індивідуальне 
спілкування  

75% 

Батьківські збори  
25% 

Форми комунікацій з батьками , педагоги використовують : 

Педагоги цілком 
задоволені 

освітнім 
середовищем та 
умовами праці у 

закладі  
78% 

Переважно 
задоволені  

17% 

Не задоволені  
5% 

Освітнє середовище закладу освіти :  

 

 

 

\ 

 

 

 

 

  



Так, у закладі 
створенні всі умови 

для співпраці  
60% 

В цілому так , але 
співпраця є 

ситуативною  
40% 

Чи сприяє психологічний клімат закладу освіти співпраці педагогів :  

Керівництво та 
педагогічні 
працівники 

співпрацюють  
90% 

Не співпрацюють  
10% 

Керівницво та педагогічні працівники співпрацюють : 

Так, керівництво 
відкрите для 
спілкування  

75% 

Переважно не 
відкрите для 
спілкування 

25% 

Чи відкрите керівництво для спілкування :  

  



Педагогічні 
працівники можуть 

без побоювань 
висловити власну  

думку  
73% 

Переважно не 
можуть висловити 

власну думку 
27% 

Педагогічні працівники можуть без побоювань висловити власну 
думку : 

Так 
80% 

Ні 
20% 

Розбіжності які виникали між педагогічними прцівникамита 
керівництвом  школи вирішувалися конструктивно :  

Так 
85% 

Ні 
15% 

Чи дотримуються права педагогічних працівників у закладі :  

 

 

 

 

 

 

 

  



Так 
90% 

Ні 
10% 

Керівництво підтримує ініціативи педагогічних працівників щодо 
розвитку закладу і місцевої громади :  

Умови організації 
харчувння у закладі 
освіти задовольняє 

педагогічних 
працівників 

40% 

Не задовольняє  
60% 

Умови організації харчування у закладі освіти 
задовольняє : 

Так 
95% 

Ні 
5% 

Чи ознайомлені педагогічні працівники з правилами 
поведінки закладу освіти :  

  



Рекомендації 
МОН 
76% 

Спільна робота з 
колегами  

14% 

Розробки з 
інтернет сайтів  

5% 

Власний досвід  
5% 

Які джерела педагогічні працівники використовують при 
розроблені календарно-тематичного планування  нування :  

Так 
100% 

Чи реагують у закладі освіти  на звернення про випадки булінгу :  

Процедура 
внутрішньої 

системи 
забезпечення 
якості освіти 

закладу  
65% 

В розроблені 
річного плану 

роботи закладу 6 
62% 

Антибулінгова 
програма  

25% 

В розроблені 
жодного документа 

участі не брали 
5% 

Стратегія розвитку 
закладу освіти 

58% 

Педагогічні працівники брали участь в розроблені таких документів 
:  

  



 
100% 

Оцінка діяльності педагогічної ради закладу освіти відповідає  : 

Алгоритм дій 
розроблений , усі 

педагогічні 
працівники 

дотримуються його 
у разі нещасного 

випадку 
96% 

Алгоритм дій 
розроблений ,але 

Ви з  ним не 
ознайомлені  

4% 

У закладі освіти розроблений алгоритм дій  у разі нещасного випадку 
із учасниками освітньогот процесу :  

 

 

 
100% 

 У закладі освіти регулярно проводяться інструктажі з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності , пожежної безпеки, інстуктажі х домедичної 

допомоги  



У професійних 
спільнотах 

соціальних мереж  
55% 

На освітніх онлайн 
платформах  

20% 

Не мають 
опрелюднених 

розробок  
25% 

Спосіб поширення власного педагогічного досвіду :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так проводяться з 
усіма учасниками 

освітнього процесу 
97% 

Так проводяться 
,але тільки для 

здобувачів освіти  
3% 

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


