
Анкета для учнів. Освітнє середовище 
 

Так – 111 респондентів, 111*4=444 – високий рівень 
Переважно Так – 252 респонденти, 252*3=756 – достатній рівень 

Переважно Ні – 42 респонденти, 42*2=84 – вимагає покращення 

Ні – 13 респондентів, 1*13=13 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

444+756+84+13/418=3,10 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 

 

 

Так – 182 респонденти, 182*4=728 – високий рівень 
Переважно Так – 185 респондентів, 185*3=555 – достатній рівень 

Переважно Ні – 47 респондентів, 47*2=94 – вимагає покращення 

Ні – 4 респонденти, 1*4=4 – низький рівень 



Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

728+555+94+4/418=3,30 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 

1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 

покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 

 
 

 

 

 

 

Так – 85 респондентів, 85*4=340 – високий рівень 
Як правило Так – 126 респондентів, 126*3=378 – достатній рівень 

Несмачна – 34 респонденти, 34*2=68 – вимагає покращення 

Не знаю – 173 респонденти, 1*173=173 – низький рівень – не враховуються під 

час обчислення. 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

 

340+378+68/245=3,21 – достатній рівень 



Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 

покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 
 

Так – 120 респондентів, 120*4=480 – високий рівень 

Переважно Так – 243 респонденти, 243*3=729 – достатній рівень 

Переважно Ні – 55 респондентів, 55*2=110 – вимагає покращення 

Ні – 0 респондентів, 0*1=0 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

480+729+110+0/418=3,16 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 

1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 

покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 



 
 

Так – 246 респондентів, 246*4=984 – високий рівень 
Переважно Так – 156 респондентів, 156*3=468 – достатній рівень 

Переважно Ні – 11 респондентів, 11*2=22 – вимагає покращення 

Ні – 5 респондентів, 5*1=5 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

984+468+22+5/418=3,54 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 

1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 

покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 

8. Звідки Ви отримуєте інформацію про те, що таке булінг, інші форми 

насильства? 
418 відповідей 

 Від вчителів  

 Від вчителя  

 Від класного керівника  

 Від соціального педагога  

 Інтернет  

 Від шкільного психолога  

 Від вчителів  

 Класний керівник  

 Вчителів  

 Від класного керівника  

 З інтернету  

 Від батьків  

 Від батьків і вчителів  

 Соціальний педагог  

 Від вчителя, батьків  



 В школі, у дома  

 Від класного керівника  

 Віл класного керівника  

 Вчителі  

 Від соціального педагога та класного керівника  

 Від класного керівника  

 Нам розказує шкільний педагог  

 Вчителів,  

 Інтернет  

 Педагог розповідала  

 Так  

 З додаткових занять, що проводять у ліцеї  

 Від однокласників  

 Від психолога  

 В школі  

 Отримую інформацію від батьків  

 Інтернет, батьки розказують  

 З просторів інтернету  

 від вчителів і т.д.  

 Від вчителів  

 інтернет  

 Від психологів та інших вчителів, від класного керівника.  

 Від класного керівника та психолога  

 Від учителів школи  

 Від класного керівника й інших вчителів  

 Вчителі розказують  

 Від вчителів та батьків  

 Нам розповідає вчитель  

 від класного керівника, психолога та соціального працівника  

 Від вчителя та соцмереж  

 Вчителі і всі розказують  

 Соціальний педагог  

 Від соціального педагога  

 Від шкільного психолога  

 Вчитель  

 Від вчителів та шкільного психолога  

 Ліцей  

 Психолог  

 Від нашої вчительки  

 Нам говорить наша класна керівничка...  

 Класний керівник  

 Зазвичай з інтернету. Також від соціального педагога або психолога  

 Розказують вчителі, психолог  

 З соціальних мереж , у школі , у дома . 🙂  



 З інтернету, від психолога, соціального педагога, класного керівника, 
друзів, батьків 

 

 Нам розказували на виховній годині  

 ЗМІ  

 Від вчителя і батьків  

 Від соц. працівників та вчителя  

 Розказували викладачі  

 Від зауча школи і батьків  

 Від вчителів і батьків  

 Від вчителя та батьків  

 Від педагога  

 З мас-медіа  

 Нам розповідає про це вчителька  

 Батьки та вчителі  

 вчитель  

 Засобів масової інформації  

 Від батьків та вчителя  

 Не отримую  

 Не отримую таку інформацію  

 від вчителів і батьків  

 Розповідали батьки та в школі вчителі  

 Вдома  

 З розповідей класного керівника.  

 З дошки в коридорі  

 Від учителя  

 Нам проводить вчитель виховну годину і розказує що таким займатися 

неможна 

 

 Батьки, школа  

 Від психолога ліцею  

 З ліцею, інтернету  

 Від класного керівника  

 Цькування.  

 Вчитель ознайомлював  

 Від батьків  

 Зі школи  

 Від соц. працівника  

 Нам розповідають у школі і вдома.  

 Від вчителів, педагогічних працівників і заучів  

 вчителі, батьки, інтернет  

 З інтернета  

 З телебачення  

 Телебачення  

 Розповідає вчитель  



 

Не відчуваю – 307 респондентів, 307*4=1228 – високий рівень 
Поодинокі випадки – 100 респондентів, 100*3=300 – достатній рівень   

Досить часто відчуваю – 9 респондентів, 9*2=18 – вимагає 

покращення  

Постійно відчуваю – 2 респонденти, 1*2=2 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

1228+300+18+2/418=3,70 – високий рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 
 



 
 

 

 

Так – 45 респондентів, 45*4=180 – високий рівень 
Переважно Так – 27 респондентів, 27*3=81 – достатній рівень 

Переважно Ні – 13 респондентів, 13*2=26 – вимагає покращення 

Ні – 29 респондентів, 1*29=29 – низький рівень 

Не потерпав/не потерпала від булінгу  304 респонденти, під час обчислення не 

враховуються. 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

180+81+26+29/114=2,77 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 



 

 

Так – 362 респонденти, 362*4=1448 – високий рівень 
Переважно Так – 32 респонденти, 32*3=96 – достатній рівень 

Переважно Ні – 19 респондентів, 19*2=38 – вимагає покращення 

Ні – 5 респондентів, 1*5=5 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

1448+96+38+5/418=3,80 – високий рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 



Так – 214 респондентів, 214*4=856 – високий рівень 
Переважно Так – 131 респондент, 131*3=393 – достатній рівень 

Переважно Ні – 51 респондент, 51*2=102 – вимагає покращення 

Ні – 22 респонденти, 1*22=22 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

856+393+102+22/418=3,29 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 

 

 
 



Анкета для батьків. Освітнє середовище 
 

 

 

 
Так – 68 респондентів, 68*4= 272 – високий рівень 

Переважно Так – 77 респондентів, 77*3=231 – достатній рівень 

Іноді – 161 респондент, 161*2=322 – вимагає покращення 

Ні – 104 респонденти, 104*1=104 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

272+231+322+104/410=2,27 – рівень, що вимагає покращення 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 

1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 

покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 



 
 

Так – 51 респондент, 51*4=204 – високий рівень 
Переважно Так – 188 респондентів, 188*3=564 – достатній рівень 

Переважно Ні – 41 респондент, 41*2=82 – вимагає покращення  

Ні – 7 респондентів, 1*7=7 – низький рівень 

Дитина не харчується у їдальні  123 респонденти, під час 

обчислення не враховуються. 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

204+564+82+7/287=2,99 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 



 



 
 

 

 

 

Проблема вирішувалась – 31 респондент, 31*4=124 – високий рівень 
Проблема переважно вирішувалась – 30 респондентів, 30*3=90 – 

достатній рівень  

Проблема переважно не вирішувалась  – 4 респонденти, 4*2=8 – 

вимагає покращення  

Проблема не вирішувалась – 1 респондент, 1*1=1 – низький рівень 

Випадків булінгу не було/не зверталися  343 респонденти, під час 

обчислення не враховуються. 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

124+90+8+1/67=3,33 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 



 

 

Так – 377 респондентів, 377*4=1508 – високий рівень 
Переважно Так – 6 респондентів, 6*3=18 – достатній рівень 

Переважно Ні – 2 респонденти, 2*2=4 – вимагає покращення  

Ні – 25 респондентів, 1*25=25 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

1508+18+4+25/410=3,79 – високий рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 



Анкета для педагогічних працівників. Освітнє середовище 
 
 

 
Так – 34 респонденти, 34*4= 136 – високий рівень 

Переважно Так – 28 респондентів, 28*3=84 – достатній рівень 

Переважно Ні – 1 респондент, 1*2=2 – вимагає покращення 

Ні – 0 респондентів, 0*1=0 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

136+84+2+0/63=3,52 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 

покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 

 

Так – 20 респондентів, 20*4= 80 – високий рівень 

Переважно Так – 25 респондентів, 25*3=75 – достатній рівень 

Переважно Ні – 9 респондентів, 9*2=18 – вимагає покращення 

Я не харчуюся у закладі – 9 респондентів, в обчисленнях не враховувалися 



Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

80+75+18/54=3,20 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 

1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 

покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 
 

Ознайомлені та дотримуються – 29 респондентів, 29*4= 116 – високий 

рівень 

Ознайомлені, але не завжди дотримуються – 33 респонденти, 33*3=99 – 

достатній рівень 

Розроблені, але не ознайомлені – 1 респондент, 1*2=2 – вимагає 

покращення 

Відсутні правила – 0 респондентів, 0*1=0 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

116+99+2+0/63=3,44 – достатній рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 

1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 

покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 

4. Яка Ваша роль у запобіганні проявам дискримінації в закладі освіти? 
63 відповіді 

 Допомагаю у вирішенні конфліктів  

 Активний учасник  

 Бесіди, пояснення, обговорення з дітьми даної проблеми.  

 Виховні бесіди з учнями  



 Не проявляю жодної дискримінації на своїх уроках.  

 Ніяка.  

 Проведення роботи щодо запобігання булінгу  

 Просвітницька робота серед здобувачів освіти та батьків  

 Виконую посадові обов'язки вчителя  

 Проводжу роботу з метою запобігання таких проявів  

 Не дуже значна.  

 Як учасник освітнього процесу, намагаюся дотримуватися правил кодексу 

доброчесності. 

 

 У нашому ліцеї не проявляється дискримінація.  

 Контролюю дотримання принципу недискримінації урізних сферах 

суспільних відносин, розглядаю звернення осіб з питань дискримінації 

 

 Розмова з дітьми  

 Дискримінація відсутня  

 Підтримую принцип рівності і недискримінації в шкільній установі  

 реагування на випадки дискримінації і захист від неї учня  

 Проводу бесіди  

 Бесіди з дітьми, перегляд рекомендованих фільмів.  

 Розмовляю з учнями, показую презентації  

 Борюся з цими проявами  

 Не допускаю проявів дискримінації щодо інших  

 ?  

 Постійна превентивна робота  

 Проведення бесід, годин спілкування  

 ×××  

 Важко відповісти так , як роль особистості можуть визначити інші, а не 

сама особа. 

 

 ???  

 Дію відповідно до обставин які склалися  

 Активно відстоюю права скривджених  

 Проводжу бесiди з учнями, щодо запобiгання дискримiнацiї.  

 Повага-це один із головних інструментів запобігання конфлікту. І якщо 
з'явилася проблема ,треба боротися не з людиною, а з ситуацією. 

 

 Реагую на прояви  

 Постійні бесіди про булінг (діти, батьки)  

 Активну участь  

 іти на налагодження зв'язку  

 Чергую на перервах, як вчитель звертаю увагу на поведінку  

 Реагувати та протидіяти  

 Говорити правду  

 Проводжу бесіди, моделюю та обговорюю поведінку у проблемних 

ситуаціях 

 

 Для запобігання проявам дискримінації в закладі освіти обов'язково і 
регулярно поводяться відповідні попереджувальні бесіди та виховні заходи 

на цю тему. При виникненні конфліктної ситуації, найкращим і коректним її 

 



 вирішенням є особиста бесіда (діалог) з учасниками такої ситуації, 
роз'яснення учасникам питання взаємоповаги, неприйняття дискримінації, 

усвідомлення учасниками невідворотності відповідальності. Адже, значно 

легше запобігти виникненню конфлікту, ніж успішно його вирішити. 

 

 Дотримуюсь правила: «ніхто не правий, і ніхто не винен». Намагаюсь 
знайти причину конфлікту, з'ясовую, чому дитина так вчинила, вирішую 

мирним шляхом конфліктну ситуацію, пояснюю, чому так не можна робити. 

 

 Інформаційна робота з учнівським колективом та батьками та реагувати  

 Запобігти правопорушенню  

 Проводити інформаційну роботу з дітьми та батьками, реагувати на 
дискримінаційні дії 

 

 Контроль  

 Дотримання вимог академічної доброчесності.  

 Як і кожного учителя  

 При проявах дискримінації стараємось мирно вирішити конфлікт.  

 Виховні роботи з класом  

 -  

 Виховні бесіди  

 Дотримання правил академічної доброчесності.  

 У нашому ліцеї дискримінації нема  

 Порада вчасне виявлення та запобігання  

 проводиться діалог  

 Пояснюю здобувачам освіти про булінг та його наслідки.  

 запобігання будь-яким проявам дискримінації, якщо такі прояви 

трапляються 

 

 

 

Так – 40 респондентів, 40*4= 160 – високий рівень 

Переважно Так – 11 респондентів, 11*3=33 – достатній рівень 

Переважно Ні – 1 респондент, 1*2=2 – вимагає покращення 

Ні – 0 респондентів, 0*1=0 – низький рівень 

Таких випадків не було – 11 респондентів не враховувалися в розрахунках 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 



160+33+2+0/52=3,75 – високий рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 

1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 

покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 
 

Так – 47 респондентів, 47*4=188 – високий рівень 

Переважно Так – 10 респондентів, 10*3=30 – достатній рівень 

Переважно Ні – 5 респондентів, 5*2=10 – вимагає покращення  

Ні – 1 респондент, 1*1=1 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

188+30+10+1/63=3,64 – високий рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 

1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 



Так – 57 респондентів, 57*4=228 – високий рівень 

Переважно Так – 4 респонденти, 4*3=12 – достатній рівень 

Переважно Ні – 2 респонденти, 2*2=4 – вимагає покращення 

 Ні – 0 респондентів, 1*0=0 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

228+12+4+0/63=3,87 – високий рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 

1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 
 

Так – 60 респондентів, 60*4=240 – високий рівень 
Переважно Так – 1 респондент, 1*3=3 – достатній рівень 

Переважно Ні – 2 респонденти, 2*2=4 – вимагає покращення  

Ні – 0 респондентів, 1*0=0 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

240+3+4+0/63=3,92 – високий рівень 

 

Шкала визначення рівня освітньої діяльності 

 
1,0 – 1,65 1,66 – 2,65 2,66 – 3,60 3.61 – 4,0 

 

Низький рівень 

Рівень, що 

вимагає 
покращення 

 

Достатній рівень 

 

Високий рівень 

 


