
Критерії, індикатори оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
ліцею № 1

Напрям
оцінювання

Вимога/правило
організації
освітніх і
управлінських
процесів закладу
освіти та
внутрішньої
системи
забезпечення
якості освіти

Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору
інформації

1 2 3 4 5

3.
Педагогічна
діяльність
педагогічних
працівників
ліцею

3.1.
Ефективність
планування
педагогічними
працівниками
своєї діяльності,
використання
сучасних
освітніх
підходів до
організації
освітнього
процесу з метою
формування
ключових
компетентносте
й здобувачів
освіти

3.1.1. Педагогічні
працівники планують
свою діяльність,
аналізують її
результативність

3.1.1.1 Частка вчителів,
які використовують
календарно-тематичне
планування, що
відповідає освітній
програмі ліцею

3.1.1.1
Спостереження,
опитування

3.1.2. Педагогічні
працівники
застосовують освітні
технології, спрямовані
на формування
ключових
компетентностей і
наскрізних умінь
здобувачів освіти

3.1.2.1 Частка
педагогічних працівників,
які використовують
освітні технології,
спрямовані на оволодіння
здобувачами освіти
ключовими
компетентностями та
наскрізними уміннями

3.1.2.1
Спостереження

3.1.3. Педагогічні
працівники беруть
участь у формуванні та
реалізації
індивідуальних
освітніх траєкторій для
здобувачів освіти (за
потреби)

3.1.3.1 Педагогічні
працівники беруть участь
у розробленні
індивідуальних освітніх
траєкторій, зокрема -
складають завдання,
перевіряють роботи,
проводять консультації,
проводять оцінювання
навчальних досягнень

3.1.3.1
Спостереження

3.1.4. Педагогічні
працівники створюють
та/або використовують
освітні ресурси
(електронні
презентації,
відеоматеріали,
методичні розробки,
веб-сайти, блоги тощо)

3.1.4.1 Частка
педагогічних працівників,
які створюють та
використовують власні
освітні ресурси, мають
публікації професійної
тематики та оприлюднені
методичні розробки

3.1.4.1
Опитування

3.1.5. Педагогічні
працівники сприяють
формуванню
суспільних цінностей у
здобувачів освіти у
процесі їх навчання,
виховання та розвитку

3.1.5.1 Учителі, які
використовують зміст
предмету (курсу),
інтегрованих змістових
ліній для формування
суспільних цінностей,
виховання патріотизму

3.1.5.1
Спостереження
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3.1.6. Педагогічні
працівники
використовують
інформаційно-
комунікаційні технології в
освітньому процесі

3.1.6.1 Частка
педагогічних працівників,
які застосовують
інформаційно-
комунікаційні технології в
освітньому процесі

3.1.6.1
Спостереження

3.2. Постійне
підвищення
професійного
рівня і
педагогічної
майстерності
педагогічних
працівників

3.2.1 Педагогічні
працівники сприяють
формуванню, забезпечують
власний професійний
розвиток і підвищення
кваліфікації, у тому числі
щодо методик роботи з
дітьми з особливими
освітніми потребами

3.2.1.1 Частка
педагогічних працівників
ліцею, які обирають різні
види, форми і напрямки
підвищення рівня своєї
професійної майстерності

3.2.1.1
Вивчення
документації,
опитування

3.2.2. Педагогічні
працівники здійснюють
інноваційну освітню
діяльність, беруть участь у
освітніх проектах,
залучаються до роботи як
освітні експерти

3.2.2.1 Педагогічні
працівники беруть участь
в інноваційній роботі
(розроблення/адаптація,
впровадження освітніх
технологій,
експериментальна
робота), ініціюють та/або
реалізують освітні
проекти

3.2.2.1
Вивчення
документації,
опитування

3.2.2.2 Педагогічні
працівники здійснюють
експертну діяльність

3.2.2.2
Вивчення
документації,
опитування

3.3.
Налагодження
співпраці зі
здобувачами
освіти, їх
батьками,
працівниками
ліцею

3.3.1. Педагогічні
працівники діють на
засадах педагогіки
партнерства

3.3.1.1 Частка здобувачів
освіти, які вважають, що
їхня думка має значення
(вислуховується,
враховується) в
освітньому процесі

3.3.1.1
Опитування

3.3.1.2 Частка
педагогічних працівників,
які використовують
форми роботи, спрямовані
на формування
партнерських взаємин зі
здобувачами освіти із
застосуванням
особистісно
орієнтованого підходу

3.3.1.2
Спостереження

3.3.2 Педагогічні
працівники співпрацюють
з батьками здобувачів
освіти з питань організації
освітнього процесу,
забезпечують постійний
зворотній зв’язок

3.3.2.1
У ліцеї налагоджена
конструктивна
комунікація педагогічних
працівників із батьками
здобувачів освіти у різних
формах

3.3.2.1
Вивчення
документації,
опитування
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3.3.3. У ліцеї існує практика
педагогічного наставництва,
взаємонавчання та інших
форм професійної співпраці

3.3.3.1 Педагогічні
працівники надають
методичну підтримку
колегам,
обмінюються
досвідом
(консультації,
навчальні семінари,
майстер-класи,
конференції,
взаємовідвідування
занять, наставництво,
публікації)

3.3.3.1
Вивчення
документації,
опитування

3.4.
Організація
педагогічної
діяльності та
навчання
здобувачів
освіти на
засадах
академічної
доброчесності

3.4.1. Педагогічні
працівники під час
провадження педагогічної та
наукової (творчої) діяльності
дотримуються академічної
доброчесності

3.4.1.1 Педагогічні
працівники діють на
засадах академічної
доброчесності

3.4.1.1
Спостереження,
опитування

3.4.2. Педагогічні
працівники сприяють
дотриманню академічної
доброчесності здобувачами
освіти

3.4.2.1 Частка
педагогічних
працівників, які
інформують
здобувачів освіти про
правила дотримання
академічної
доброчесності

3.4.2.1
Спостереження,
опитування



Узагальнення результатів вивчення педагогічної діяльності педпрацівників ліцею

Напрям
оцінювання

Вимога/ правило
організації
освітніх і
управлінських
процесів закладу
освіти та
внутрішньої
системи
забезпечення
якості освіти

Критерії оцінювання Кількісний підхід

3.
Педагогічна
діяльність
педагогічних
працівників
ліцею

3.1. Ефективність
планування
педагогічними
працівниками
своєї діяльності,
використання
сучасних
освітніх підходів
до організації
освітнього
процесу з метою
формування
ключових
компетентностей
здобувачів освіти

3.1.1. Педагогічні
працівники
планують свою
діяльність,
аналізують її
результативність

100% учителів використовують
календарно-тематичне планування, що
відповідає освітній програмі ліцею

3.1.2. Педагогічні
працівники
застосовують освітні
технології,
спрямовані на
формування
ключових
компетентностей і
наскрізних умінь
здобувачів освіти

При розробленні календарно -
тематичного планування вчителі ліцею
використовують:
86,4% - рекомендації Міністерства освіти
і науки України;
72,7% - зразки, що пропонуються
фаховими виданнями;
65,2% - спільну роботу з колегами;
47% - розробки з інтернет-сайтів і блогів,
які стосуються викладання конкретного
предмету;
45,5% - власний досвід;
22,7% - досвід, запозичений у колег

3.1.3. Педагогічні
працівники беруть
участь у формуванні
та реалізації
індивідуальних
освітніх траєкторій
для здобувачів
освіти (за потреби)

Частина педагогічних працівників беруть
участь у розробленні індивідуальних
освітніх траєкторій, зокрема - складають
завдання, перевіряють роботи, проводять
консультації, проводять оцінювання
навчальних досягнень

3.1.4. Педагогічні
працівники
створюють та/або
використовують
освітні ресурси
(електронні
презентації,
відеоматеріали,
методичні розробки,
веб-сайти, блоги
тощо)

Педагогічні працівники створюють і
поширюють власний педагогічний
досвід:
43,9% у матеріалах та/або виступах
конференцій;
27,3% у публікаціях на сайті ліцею;
24,2% у професійних спільнотах
соціальних мереж;
13,6% у фахових виданнях;
12,1% на освітніх онлайн платформах;
7,6% у блогах
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3.1.5. Педагогічні
працівники сприяють
формуванню суспільних
цінностей у здобувачів
освіти у процесі їх
навчання, виховання та
розвитку

Майже всі вчителі  використовують зміст
предмету (курсу), інтегрованих змістових ліній
для формування суспільних цінностей,
виховання патріотизму

3.1.6. Педагогічні
працівники
використовують
інформаційно-
комунікаційні
технології в освітньому
процесі

100% педагогічних працівників застосовують
інформаційно - комунікаційні технології в
освітньому процесі

3.2. Постійне
підвищення
професійного
рівня і
педагогічної
майстерності
педагогічних
працівників

3.2.1 Педагогічні
працівники сприяють
формуванню,
забезпечують власний
професійний розвиток і
підвищення
кваліфікації, у тому
числі щодо методик
роботи з дітьми з
особливими освітніми
потребами

98,5% стверджують, що у ліцеї створені умови
для постійного підвищення кваліфікації
педагогів.

Педагогічні працівники ліцею обирають такі
види, форми і напрямки підвищення рівня
своєї професійної майстерності:
86,4% - онлайн курси;
66,7% - самоосвіта;
65,2% - курси ІППО;
63,6% - тренінги, майстер-класи;
59,1% - вебінари;
43,9% - методичні семінари;
31,8% -конференції.

Для професійного зростання педагоги
обирали таку тематику:
68,2% - методичні аспекти викладання
предметів та курсів;
68,2 % - використання інформаційно-
комунікативних технологій в освіті;
45,5% - форми організації освітнього процесу;
39,4% - безпечне освітнє середовище;
28,8% - організація інклюзивної форми
навчання;
27,3% - психологічні особливості роботи зі
здобувачами освіти різних вікових категорій;
22,7% - формування у здобувачів освіти
громадянської позиції;
19,7% - законодавче забезпечення освітнього
процесу;
7,6% - ділове українське мовлення;
3% - профілактика та прояви девіантної
поведінки здобувачів освіти.
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3.2.2. Педагогічні
працівники здійснюють
інноваційну освітню
діяльність, беруть участь
у освітніх проектах,
залучаються до роботи
як освітні експерти

Впроваджено науково педагогічний проект
,,Інтелект України”.

Частина вчителів були освітніми
експертами на неконференціях ,,EdCamp
Україна”.

У ліцеї 1 учитель є освітнім експертом із
сертифікації вчителів початкових класів.

3.3.
Налагодження
співпраці зі
здобувачами
освіти, їх
батьками,
працівниками
ліцею

3.3.1. Педагогічні
працівники діють на
засадах педагогіки
партнерства

Здобувачі освіти стверджують, що:
84% учителів підтримують їх;
82% учителів вірять у них та їх успіхи;
84% учителів поважають їх;
93% учителів на прохання здобувачів освіти
допомагають їм.

Значна частина педагогічних працівників
використовують форми роботи, спрямовані
на формування партнерських взаємин зі
здобувачами освіти із застосуванням
особистісно орієнтованого підходу.

3.3.2 Педагогічні
працівники
співпрацюють з
батьками здобувачів
освіти з питань
організації освітнього
процесу, забезпечують
постійний зворотній
зв’язок

У ліцеї налагоджена конструктивна
комунікація педагогічних працівників із
батьками здобувачів освіти у таких формах:
98,5% індивідуальне спілкування з
батьками;
74,2% батьківські збори;
1,5% спільна діяльність щодо різних
організаційних питань та відпочинку.

Батьки стверджують, що отримують
інформацію про діяльність ліцею:
83,5% від класного керівника;
55,2% зокрема під час батьківських зборів;
32,9% із сайту ліцею;
29,8 із спільнот в соціальних мережах;
1,6% з інтерактивної платформи.

3.3.3. У ліцеї існує
практика педагогічного
наставництва,
взаємонавчання та
інших форм професійної
співпраці

Педагогічні працівники постійно надають
методичну підтримку колегам,
обмінюються досвідом (консультації,
навчальні семінари, майстер-класи,
конференції, взаємовідвідування занять,
наставництво, публікації).



1 2 3 4

3.4.
Організація
педагогічної
діяльності та
навчання
здобувачів
освіти на
засадах
академічної
доброчесності

3.4.1. Педагогічні
працівники під час
провадження педагогічної
та наукової (творчої)
діяльності дотримуються
академічної доброчесності

Педагогічні працівники ліцею діють
на засадах академічної доброчесності

3.4.2. Педагогічні
працівники сприяють
дотриманню академічної
доброчесності здобувачами
освіти

Педагогічні працівники інформують
здобувачів освіти про правила
дотримання академічної
доброчесності таким чином:
95,5% проводять бесіди щодо
дотримання академічної
доброчесності;
48,5% ознайомлюють здобувачів
освіти з основами авторського права;
43,9% на уроках дають такі завдання,
які унеможливлюють списування;
33,3% використовують методичні
розробки для формування основ
академічної доброчесності.

Здобувачі освіти стверджують, що
88,4% вчителів проводять з ними
бесіди про важливість дотримання
академічної доброчесності.



Анкета для батьків. Педагогічна діяльність педпрацівників та 

управлінські процеси ліцею 
Шановні батьки! 

Наш заклад освіти проводить дослідження, щоб оцінити якість освітніх і управлінських 

процесів та напрацювати рекомендації щодо вдосконалення своєї діяльності. 

Ваша участь у цьому дослідженні є дуже важливою, бо Ви знаєте свою дитину і те, наскільки 

їй добре у ліцеї. Анкета анонімна, а результати опитування будуть використані лише в 

узагальненому вигляді. 

Відповідаючи на кожне запитання, обирайте один варіант відповіді (якщо у формулюванні не 

вказано інше). Будемо щиро вдячні за відповіді на всі запитання анкети. 

Дякуємо за участь! 

 

 

Так – 340 респондентів, 340*4=1360 – високий рівень 

Переважно Так – 224 респонденти, 224*3=672 – достатній рівень  

Переважно Ні – 53 респонденти, 53*2=106 – вимагає покращення 

Ні – 11 респондентів, 1*11=11 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

1360+672+106+11/628=3,42 – 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 

 



 
 

 
 

 

Не порушуються – 533 респонденти, 533*4=2132 – високий рівень 

Інколи порушуються і вирішуються – 79 респондентів, 79*3=237 – достатній 

рівень  

Інколи порушуються і не вирішуються – 11 респондентів, 11*2=22 – вимагає 



покращення  

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

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

2132+237+22+5/628=3,82 – 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 – 213 респондентів, 213*4=852 – високий рівень 

Переважно Так – 227 респондентів, 227*3=681 – достатній рівень  

Переважно Ні – 153 респонденти, 153*2=306 – вимагає покращення  

Ні – 35 респондентів, 1*35=35 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

852+681+306+35/628=2,98– 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 – 234 респонденти, 234*4=936 – високий рівень 
Переважно Так – 125 респондентів, 125*3=375 – достатній рівень  

Переважно Ні – 4 респонденти, 4*2=8 – вимагає покращення  

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

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

936+375+8+5/(628-260)=3,60 – 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 

 

 

7. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті? Поставте, будь ласка, 

собі це запитання і надайте на нього відповідь. 
628 відповідей 

- 
Немає 

Немає запитань 

Нема 

+ 

Немає питань 

Запитань немає 

Все добре 

Запитань достатньо 

Не має запитань 

. 

Все вистачає 

Запитань вистачає 

Не має 

Нема запитань 

Питань немає 

Ніякого 



Все влаштовує 

Запитань немає 

Так 

Вистачає 

Все ок 

Нема питань 

Не знаю 

Немає запитань 

Нічого 

Незнаю 

Вистачає 

Немає 

Вистачає запитань 

Майже усе влаштовує 

Мене все влаштовує 

Немає запитань. 

Достатньо 

Все задовільняє 

_ 

Чи класний керівник повідомляє про важливі моменти в школі. 

Так 

Достатньо питань 

Не вистачає роботи психолога з класом 

Є всі 

Все є 

У співпраці з керівництвом та до навчального процесу зауважень не має. 

Немає запитання 

Усе логічно викладено 

У мене немає запитань 

? 

...... 

Питань немає . Дякую. 

Більше акцентувати увагу на гігієну школярів 

Чому нема варіанту, зі всім згоден, питань нема? 

Коли діти будуть ходити в першу зміну? 

Запитань не має. 

Чи задоволені викладанням вчителів? 

Нема питань 

Не має більше запитань. 

Чи хотіли б ви, щоб цього навчального року відбулася ДПА? Ні 

... 

Чи подобається вашій дитині навчатися у ліцеї 1? Так,подобається 

Як працюючим батькам допомагати дітям в онлайн навчанні?? 

Жодних питань 

Інших питань немає 

Немає додаткового питання 

Не думали над іншими питаннями 

Чи задоволені Ви навчальною, виховною та організаційною роботою класного керівника? - 

Так, повністю. 

Запитань вистачає. 

* 

Всього достатньо 



Зазоди безпеки 

Якість оцінювання не завжди відповідає рівню знань 

Чи буде цього року проводитися ДПА? 

Вистачає 

Нічого не приходить . 

Чи задоволена я навчальним закладом? Так. 

Все зрозуміло 

Чи використовує школа особистий підхід до учнів, зокрема до учнів з особливими навиками 

засвоєння матеріалу? - дуже б хотілось 

Не знаю!!! 

нe має 

Чи можливо зменшити кількість дітей у класах? 

Чи із задоволенням ваша дитина іде в школу? Так. 

Чи потрібно усі уроки зубрити якщо їх не потрібно у майбутньому у професії? 

Запитань достатньо в даній анкеті 

Придумайте самі 

Чи достатньо добре викладають предмети педагоги? 

Усі необхідні питання є. 

Я задоволена нашим класним керівником і школою. 

Все влаштовує. 

--- 

Ніби все 

У мене більше запитань не виникає 

Чи слід вдаватися до запровадження карантину чи дистанційного навчання у школі? Ні! 

Як оцінити діяльність ліцею за шкалою 1-10 балів? Оцінка 9 

Чи варто створити додаткову платформу для взаємодії керівництва школи, педагогів та 

батьків? Так, на мою думку є діалог між педагогами і батьками, і між керівництвом і 

педагогами. Але повинна бути 3х стороння взаємодія при вирішенні важливих питаннях. 

Чому немає шкільної медицини? 

Всім задоволені. 

Більше спілкування психолога з дітьми 

Ліцей 1 - найкращий 

В мене запитань не має. 

Успіхи у навчанні. 

Немає такого запитання 

+305 відповідей 

 

  



Анкета для учнів. Педагогічна діяльність педпрацівників та управлінські 

процеси ліцею 
Шановний учню! / Шановна ученице! 

Ми проводимо дослідження, щоб вивчити стан справ у ліцеї, де Ви навчаєтеся. Це потрібно 

для того, щоб зробити наш ліцей кращим. 

Саме тому, Ваша участь у дослідженні є дуже значимою та важливою. 

Просимо заповнити анкету та відповісти на запитання про Ваш особистий досвід у ліцеї та 

класі. Ця анкета є анонімною. Результати анкетування ми використаємо лише в 

узагальненому вигляді для того, щоб покращити роботу ліцею. 

Зверніть увагу: тут немає і не може бути “правильних” чи “неправильних” відповідей - нас 

цікавить Ваша особиста думка. Питання анкети не повинні лишатися без Вашої відповіді. 

Дякуємо за участь! 

 

 
 

Так – 169 респондентів, 169*4=676 – високий рівень 

Переважно Так – 196 респондентів, 196*3=588 – достатній рівень  

Переважно Ні – 53 респонденти, 53*2=106 – вимагає покращення 

Ні – 17 респондентів, 1*17=17 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

676+588+106+17/435=3,19 – 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 – 195 респондентів, 195*4=780 – високий рівень 

Переважно Так – 205 респондентів, 205*3=615 – достатній рівень  

Переважно Ні – 28 респондентів, 28*2=56 – вимагає покращення  

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

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

780+615+56+7/435=3,35 – 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 – 167 респондентів, 167*4=668 – високий рівень 
Переважно Так – 75 респондентів, 75*3=225 – достатній рівень  

Переважно Ні – 10 респондентів, 10*2=20 – вимагає покращення 

Ні – 19 респондентів, 1*19=19 – низький рівень 

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

668+225+20+19/(435-164)=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 

 

 

Так – 219 респондентів, 219*4=876 – високий рівень 

Переважно Так – 189 респондентів, 189*3=567 – достатній рівень  

Переважно Ні – 20 респондентів, 20*2=40 – вимагає покращення 

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

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

876+567+40+7/435=3,43 – 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 

 
6. Якщо Ваші права у ліцеї порушуються, то які саме і в чому це проявляється? 

435 відповідей 

Не порушуються 

- 

. 

Не порушуються 

Права не порушуються 

не порушуються 

Не порушується 

Все добре 

Мої права не порушуються 

Ніякі 

Булінг 

Не порушують 

— 

Порушень немає 

В мене не порушуються 

. 

Непорушуються 

Дотримуються 

все добре 

Ні 

Не порушувались 

. 

Мої права не порушують 

Непорушують 

Переважно не порушуються 

Не порушуються💖 

не порушується 

якщо порушуються,то хіба в поганій поведінці 

мої права дотримуються 

Немає порушень 

Аа 

Немає відповіді 

ніяких 

Та всьо норм 

Нема 

Не порушуються 

дотримуються права 

Не порушував 

Ніхто не порушує мої права 

Мої права не порушуються 

Права не порушуються 



Суб‘єктивне ставлення до учнів 

Переважно так 

Права не порушуються. 

не порушуються 

Ніякі права не порушуються 

Їх не порушують 

Мої права в ліцеї не порушуються 

Мені здається, що деякі вчителі підвищують бали відмінникам 

Нічого не порушується. 

Ущемлення зі сторони класного керівника 

Не рахуються з думкою учнів... 

... 

ні не порушують 

... 

Не стараюсь пазурами триматись за свої права,у спілкуванні із однокласниками спілкуюсь 

як з друзями,порушення своїх прав ігнорую 

Запізнююсь на уроки 

У цілому вони не порушуються 

Класний керівник не реагує на мої звернення! 

Немає 

Нерівномірна кількість завдань 

Нічого не порушують 

Не порушуютьсч 

не порушуються 

Деякі вчителі відмовляються розказувати критерії оцінювання 

Практично не порушуються 

Переважно 

В мене права не порушувались 

Коли як 

Бувають елементи "булінгу" зі сторони вчителів, туалети не зачиняються, агресивне 

нав'язування релігії у світському ліцеї. 

Нечесне оцінювання 

Не порушуються права. 

Правила не порушуються 

Учетелі позволять собі багато лишнього 

Мені понравилось 

Забирають речі , збирають час на перерві, підвищують голос, інколи не справедливо 

оцінюють 

Бом бом 

переважно не порушується 

Деякі вчителі підвищують голос, оцінюють не правдиво. 

Правила не порушується 

Непорушуються 

Права дотримуються 

Окремі вчителі не дозволяють виходити на уроці. 

Не порушують 

Окремі вчителі не дозволяють виходити на уроці 

Ні не порушуються 

Не маю права думки, 

Хлопці обзивають дівчат і вважають себе головними і те що їх права вищі 

Різні 

Не порушується, не питайте мене 

непам‘ятаю 



Не зважав уваги 

Ні вони не порушуються 

Непорується 

Вони не порушуються 

Та тіпа нема 

В ставленні 

Тримають довше після дзвінку, не відпускають у туалет коли дуже потрібно. 

(°_°) 

+90 відповідей 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 
15. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті? Поставте, будь ласка, собі це 

запитання і надайте на нього відповідь. 

435 відповідей 

- 

. 

Немає 

Вистачає 

Ніякого 

Все є 

Все вистачає 

Питань немає 

Запитань достатньо 

. 

Питань достатньо 

Питань достатньо. 

Запитань немає 

Незнаю 

Ніякого 

Достатньо запитань 

все вистачає 

Питань достатньо 

Не знаю 

Запитань вистачає 

Всі запитання є 

Немає запитань 

— 

Я незнаю 

Всіх питань вистачає 

Все добре 

... 

жодних запитань 

Не має 

Немає 

Немає питань 

Чистота у Ліцеї 



У вас є уроки доброчесності та академічної доброчесності? Так,є 

запитань достатньо 

Чи дотримується ліцей маскового режиму 

Нічого 

Ніяких 

Що неподобається в ліцеї 

Туалети 

Хімічка 

Фізик 

Мотематичка 

Максим Вікторович 

Великі ціни 

Нема таксі до школи 

БАГАТО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

Все вистачає 

Все хватає 

нічого 

Ну кажись є все 

всіх питань вистачає 

У мене немає запитань 

Все ок 

Утримаюсь 

Запитань вистачає))) 

Вистачає 

Достатньо питань 

Все добре 

нема запитання 

Замало заходів проводиться для учнів, все робиться для фото, це дратує. 

На мою думку не вистачає запитання «Чи подобається вам вчитися в Ліцеї №1 імені Івана 

Франка?» 

Чи дружні стосунки з однокласниками 

Моя відповідь: так 

? 

Немає запитань яких не вистачає в анкеті. 

Нарахунок відшення класного керівника 

Все супер 

Все зрозуміло 

Чи задоволений навчанням в ліцеї?Так. 

все нормально і питань немає 

Не знаю...... 

Чи подобається вчитися мені в цій школі? 

 

Зараз я у школі,зайшовши сюди - пропало бажання відповідати 

 

Питань вистачає 

Чи комфортно вам у ліцеї ? 

Так 

Дуже багато запитань не вистачає!!! 

Чи хотіли б ви ходити разом з класом на пікніки,в кіно? 

Так, звичайно 

Кількість д/з 

Достатньо запитань. 



Чи знаєте ви, що таке статут школи? 

немає 

Дуже багато домашнього 

Чи забагато домашніх завдань? Доволі багато! 

про булінг і відношення деяких вчителів до дітей 

Чи дуже багато задається вам домашнє завдання? Так, дуже багато. 

Коли звільнять Оресту Ярославівну ? 

Забагато домашнього завдання 

чи комфортні школьні туалети 

Чи впливає особисте ставлення вчителів у ліцеї на ваші оцінки? : Есе на різні теми можуть 

оцінити погано, бо вони не вписуються в погляди вчителя, бувало навіть що твори на різні 

не пов'язані з релігією теми спростовувалися цитатами з Біблії. 

Чи комфортно вам у шкільному туалеті? 

Відповідь: Ні, туалети в жахливому стані! За 10 років навчання у ліцеї в туалет заходив лише 

декілька раз. І ще, коли звільнять Оресту Ярославівну (Детектива школи). 

Чи справедлі вчителі до певних учнів(деякі ні) 

У 

Вистачає. 

Думаю тут всі питання є на які потрібно дати відповідь щоб ліцей став кращим 

Чи дозволять собі вчителі розпускати руки? 

Чунга чанга 

Немає запитання якого не вистачає в цій анкеті 

Чи дружні клас 

Чи комфортні умови в ліцеї 

Не завжди є замок в туалетах 

У вчительському кращі умови- це не справедливо 

Чи хороші у вас досягнення в навчанні? 

Частково. 

Компанія Житомирського заводу «Мівінна» 

про кількість домашнього завдання 

Як ви думаєте, до чого вас готує ліцей? 

Чи комфортні умови в ліціеї? 

Не завжди, в туалетах намає замків ( і ми примушені тримати їх самостійно), притому в 

вчительському є. 

Всіх вистачає. 

Ви б хотіли мати футбольне поле. Так 

Чи потрібен вам футбольний майданчик? 

Так. 

Чи подобається вам 

Чи добрий є спортзал в ліцеї? 

Ні не добрий не хватає матів, скакалок, канат мячі 

+154 відповіді 

 

 

  



Анкета для вчителів. Педагогічна діяльність педпрацівників та 

управлінські процеси ліцею 
Шановний вчителю! 

Наш заклад освіти проводить дослідження, щоб оцінити якість освітніх і управлінських 

процесів та напрацювати рекомендації щодо вдосконалення діяльності. 

Ваша участь у дослідженні є дуже значимою та важливою. 

Опитування має анонімний характер і отримані дані будуть використані лише в 

узагальненому вигляді. 

Відповідаючи на кожне питання, вибирайте один варіант відповіді (якщо у формулюванні 

питання не вказано інше). Жодне запитання анкети не повинно лишатися без Вашої відповіді. 

Дякуємо за участь! 

 

 
 

 
 



 

Так – 55 респондентів, 55*4=220 – високий рівень 
Переважно Так – 11 респондентів, 11*3=33 – достатній рівень  

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

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

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

220+33+2+0/67=3,81 – 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 

 

 
 



 
 

 
 

7. Що саме Ви робите для забезпечення академічної доброчесності у своїй професійній 

діяльності? 

67 відповідей 

Проводжу бесіди 

Використовую принцип особистісно орієнтованого навчання, щоб кожен учень міг би себе 

зреалізувати у майбутньому 

Складаю уроки самостійно 

Проводжу бесіди. 

Подаю приклад 

Складаю свої презентації до уроків та конспекти уроків 

Проводжу бесіди ,розглядаємо різні ситуації з подальшим обговоренням . 

Індивідуальні перевірочні завдання для кожного учня, бесіди з учнями та батьками щодо 

академічної доброчесності. 

Дотримуюся правил 

Вдосконалення 

Все необхідне 

Не порушую її 



Роз'яснюю учням, що таке плагіат . 

Створюю власні розробки, адаптую навчальний матеріал до потреб кожного класу окремо. 

Проводжу бесіди, даю завдання,які запобігать списуванню 

1. Бесіди з учнями та батьками. 

2. Правила доброчесності класу 

3. Кілька варіантів письмових робіт 

Тощо 

Використовую методичні розробки для формування основ академічноі доброчесності 

Проводжу бесіди про чесність в навчанні, про необхідність формувати власну думку. 

Стараюсь не перезавантажувати дітей у навчанні, щоб вони добре сприйняли і зрозуміли 

матеріал, тоді відпаде потреба в списуванні і підказках. 

Розвиваю індивідуальну творчість 

Проводжу з учнями бесіди 

Поступаю згідно своєї совісті. 

Працюю відповідально 

Проводжу роз'яснювальну роботу 

Бесіди,уроки 

Правильно вказую джерела використаної інформації 

+ 

у своїй роботі стараюсь використовувати свої напрацювання, без плагіату, якщо і 

використовую інтернет-ресурс, то адаптовую до свого бачення 

Постійно на цьому наголошую 

Бесіди з учнями щодо дотримання академічної доброчесності 

Намагаюся власним прикладом мотивувати учнів,загострюю їх увагу на наслідках 

порушень академічної доброчесності 

Проводжу бесіди, сама складаю завдання , які унеможливлюють списування. 

Намагаюсь працювати доброчесно. 

пробую працювати над собою та розвивати свої професійні компетентності 

Власний приклад 

Наголошую та розповідаю про її принципи на всіх консультаціях, тренінгах, зустрічах. 

Завжди прагну до самостійності, праці 

Забезпечую довіру, чесність, старанність, самостійність,відповідальність. 

Веду себе доброчесно 

Дотримуюся кодекса 

Вчу поважати себе та інших учнів. 

Виховую чесність у дітей 

проводжу бесіди щодо дотримання академічної доброчесності 

Створюю індивідуальні завдання 

Проводжу бесіди з учасниками освітнього процесу, творчо підходжу до написання планів - 

конспектів, об‘єктивно оцінюю рівень знань ліцеїстів 

Проводжу бесіди щодо дотримання академічноі доброчесності 

Проводжу бесіди щодо дотримання академічної доброчесності. 

Усе вище зазначене 

Проводжу бесіди щодо дотримання академічної доброчесності, на уроках даю такі завдання, 

які унеможливлюють списування. 

рекомендую переглянути відео про академічну доброчесність на сайті ліцею 

Відповідальність за власні вчинки, взаємоповага та підтримка 

Дотримуюсь правил академічної доброчесності. 

Дотримання правил академічної доброчесності. Контроль за дотриманням правил 

академічної доброчесності колегами і здобувачами освіти. 

Намагаюся в усіх своїх діях та вчинках слідувати відповідно до кодексу честі та правил 

доброчесноті 

Проводжу бесіди створюю умови які унеможливлюють списування 



Проводжу бесіди з учнями щодо цієї теми 

 

 
 

 
 

 

Так – 37 респондентів, 37*4=148 – високий рівень 

Переважно Так – 26 респондентів, 26*3=78 – достатній рівень  

Переважно Ні – 3 респонденти, 3*2=6 – вимагає покращення  

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



 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

148+78+6+1/67=3,48 – 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 – 48 респондентів, 48*4=192 – високий рівень 

Переважно Так – 19 респондентів, 19*3=57 – достатній рівень  

Переважно Ні – 0 респондентів, 0*2=0 – вимагає покращення  

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

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

192+57+0+0/67=3,72 – 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 – 58 респондентів, 58*4=232 – високий рівень 

Переважно Так – 2 респонденти, 2*3=6 – достатній рівень  

Переважно Ні – 6 респондентів, 6*2=12 – вимагає покращення  

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

 

Рівень освітньої діяльності за питаннями анкети 

232+6+12+1/67=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 

 

16. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті? Поставте, будь ласка, собі це 

запитання і надайте на нього відповідь. 

67 відповідей 

Варто більше приділяти уваги психологічному мікроклімату в колективі 

- 

Жодного 

Запитань достатньо. 

Як захищений педагог 

Все згадано 

Запитань достатньо 

Чи допомагає керівництво у вирішенні конфліктних ситуацій? Так. 

На мою думку, охоплено всі питання цієї теми. 

Чи забезпечує ліцей розвиток в учнів уміння самооцінювання та самомотивації ? ( Так ) 

Всі аспекти враховано 

Чи відчуваєте ви тиск зі сторони керівництва ? Ні. 

На мою думку,всі питання поставлені. 

Це нічого не змінить... 

Чи задоволена я атмосферою в освітньому середовищі? Так. 

Усе враховано. 

Всі питання розробленні добре Питань інд немає 

Немає 

А як би я реагувала на тому чи іншому місці? Я ЩАСЛИВА що не є керівником!!! 

Тут достатньо питань 

Де черпати сили і натхнення, щоби бути справжнім Учителем? 

Всього вистачає 

Все дрбре 

Всі питання є 

Чи допомагає керівництво працівникам ліцею. Так. 

Всі питання включені 

Чи плануєш ти свій професійний розвиток? Так, частково. 

+ 

Чи комфортно Вам працювати у ліцеї? Так 

Всі питання висвітленні 

Всі питання поставлені 

Чи сприяє ліцей формуванню здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів 

навчання?(Так.) 

Мене все задовольняє 

Такого запитання немає 

достатня кількість питань для одного опитування. 

А чи корупція у навч.закладі?Ні.Немає. 

Достатньо запитань. Вичерпна анкета для дослідження педагогічної діяльності вчителів. 

Не виникає запитань. 

Запитань вистачає. 



Все враховано 

Запитань нема 

Достатно 

Не знаю 

Немаж 

Наскільки вагомою є моя участь у діяльності ліцею? Сумлінно виконую свої обов‘язки як 

учитель, однак варто активізувати поширення власного досвіду 

--- 

Усіх питань достатньо 

Анкета містить достатню кількість запитань. 

такого запитання нема 

На чому базується академічна доброчесність? На довірі, повазі, відповідальності та 

справедливості. 

Запитань більше немає 

? 

 



Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення

І. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання
сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових
компетентностей здобувачів освіти.

1. Не всі педагоги коригують календарне планування в залежності від результативності
роботи учнів.

2. Деякі вчителі проводять уроки, які не відповідають сучасним вимогам, і це призводить до
зниження інтересу учнів до навчання.

ІІ. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних
працівників.

1. Низьким є відсоток педагогів, які беруть участь у конкурсах фахової майстерності.
2. Активізації потребує робота з поширення досвіду вчителями школи через друк у фахових

та Інтернет-виданнях.
3. Удосконалення системи допрофільної підготовки.
4. Впровадження технологій змішаного навчання.
5. Вивчення методик що використовуються в роботі з дітьми з ООП з різними нозологіями.

ІІІ. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками ліцею.
1. У деяких випадках взаємовідвідування уроків та наставництво носить формальний

характер.
2. Недостатньо високим є відсоток батьків, які цікавляться життям школи, класу, є пасивними

учасниками освітнього процесу.

ІV. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної
доброчесності.

1. Не всі учні та батьки розуміють сутність поняття академічної доброчесності та
відповідальність за її порушення.

Шляхи реалізації

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні Примітка

Здійснювати коригування календарного
планування в залежності від якості засвоєння
учнями навчального матеріалу, результативності
роботи учнів.

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив

Впроваджувати сучасні освітні технології,
можливості мережі Інтернет з метою активізації
пізнавальної діяльності учнів

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив
Працювати над питанням поширення досвіду
роботи педагогічних працівників через участь у
конкурсах фахової майстерності, друк у фахових
виданнях, Інтернет-виданнях.

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив

Упроваджувати практично доцільне
взаємовідвідування уроків та заходів з наступним
обговоренням та обміном думками.

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив
Обирати теми та форми підвищення кваліфікації,
які відповідають запитам та вимогам
педагогічних працівників

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив
Залучати батьків до освітнього процесу,
розширювати форми співпраці з ними.

постійно Дирекція,
педагогічний

колектив
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