
Результати опитування учасників освітнього процесу
(в рамках самооцінювання 2020-2021)

Освітнє середовище. Безпека і комфорт
 За  результатами  опитування  дітей  60%  учнів  зазначили,  що  їм  в  цілому

подобається в школі, вони відчувають себе комфортно, 3% - некомфортно. Розклад занять
є  зручним  і  їх  задовольняє:  15%  -  завжди,  60%  -  переважно,  18%  -  іноді,  7%  -  не
задоволені без зазначення причини.

За  результатами  опитування  учнів  9-11  класів:  облаштування  території  можна
оцінити:  4  бали –  8%,  3  бали  –  30%; 2  бали  –  42%; 1  бал  -20%;  чистота  навчальних
приміщень 4 бали – 12%, 3 бали – 30%; 2 бали – 38%; 1 бал -20%; чистота туалетних
кімнат: 3 бали – 25%; 2 бали – 45%; 1 бал – 30%; чистота і облаштування їдальні 4 бали –
20%, 3 бали – 50%; 2 бали – 24%; 1 бал - 6%; чистота спортивної зали 4 бали – 18%, 3 бали
– 60%; 2 бали – 20%; 1 бал -2%. При організації освітнього процесу, проведенні уроків та
позакласних  заходів  використовується  лабораторне  та  мультимедійне  обладнання,
комп’ютерна  техніка,  Інтернет,  засоби  візуалізації  (таблиці,  карти,  графіки,  формули,
тощо): 15% - постійно, 25% - часто, 60% - використовується по потребі. Більшість учнів не
користуються  шкільною  бібліотекою  (68%),  відвідують  її  з  метою  взяти  необхідну
навчальну  літературу  (22%),  для  самопідготовки  та  проектної  роботи  (9%),  під  час
зустрічей з письменниками, виставок, тощо (5%). 

 Здобувачі  освіти  (91%),  зазначають,  що  учителі,  керівництво  школи
систематично  проводить  роз’яснювальну  роботу  щодо  правил охорони праці,  техніки
безпеки  під  час  занять,  пожежної  безпеки,  правил  поведінки  під  час  надзвичайних
ситуацій.  Діти  почувають  себе  у  безпеці,  перебуваючи  у  школі:  7% -  завжди,  72% -
переважно, 14% - іноді, 7% - не відчувають себе у безпеці. У закладі проводиться робота
щодо  формування  безпечної  поведінки  в  Інтернеті.  За  результатами  опитування  учнів
протягом  року  проводяться  заходи  щодо  формування  безпечної  поведінки  в  онлай-
просторі на рівні школи (58%), на уроках інформатики (27%), частина учнів не залучалися
до  таких  заходів,  але  дотримуються  правил,  які  відомі  їм  з  інших  джерел  (6%).  70%
здобувачів освіти ознайомлені з правилами поведінки у закладі і їх дотримуються, 12%
зазначили,  що  правила  поведінки  не  оприлюднені,  але  вони  дотримуються  загальних
правил поведінки, 8% знають правила, але не дотримуються.

За результатами опитування учнів 9-11 класів діти зазначили,  що не відчувають
булінгу/цькування, їм комфортно у класі, у школі – 60%, діти іноді відчувають кепкування
та  поодинокі  прояви  агресії  –  32%,  2  дитини  зазначили,  що  часто  відчувають  прояви
агресії, 1 – постійно. Серед кривдників учні називають: однокласників – 65%, вчителів –
55%,  батьків інших учнів -10%. Якщо учень потерпав від випадків булінгу (цькування),
чи став його свідком, то переважно не звертався за допомогою у закладі освіти (57%),
звертався  до  класного  керівника  (23%),  до  батьків  (10%),  до  директора  (5%),  до
однокласників  (5%).  Учні  зазначають,  що  після  звернення  випадки  булінг/цькування
припинилися (50%), питання частково вирішили (30%), нічого не змінилося (30%). 

За  результатами  опитування  батьків:  облаштування  території  можна  оцінити:  4
бали – 8%, 3 бали – 42%; 2 бали – 30%; 1 бал - 20%; дизайн приміщень 4 бали – 8%, 3 бали
– 50%; 2 бали – 38%; 1 бал - 4%; чистота і обладнання навчальних кабінетів 4 бали – 18%,
3 бали – 60%; 2 бали – 20%; 1 бал - 2%; чистота і облаштування туалетних кімнат 4 бали –



8%, 3 бали – 38%; 2 бали – 35%; 1 бал -19%; чистота і облаштування їдальні 4 бали –18%,
3 бали – 48%; 2 бали – 28%; 1 бал -6%. 

За результатами опитування батьків: 10%  учнів  завжди харчуються  у їдальні, 20%
-  переважно,  40% -  іноді,  30% -  ніколи.  Якщо  дитина  харчується  у  школі,  то  батьки
задоволені якістю харчування: 4% - завжди, 55% - переважно задоволені, 25% - переважно
незадоволені, 16% - ніколи незадоволені. Серед причин, які призводять до незадоволення
батьки  зазначили:  режим  харчування  (62%),  асортимент  буфету  (48%),  вартість
харчування (4%), якість страв і продуктів (4%). 

За  результатами  опитування  батьки  вказали,  що  у  школі  проводиться  робота  з
батьківською громадою щодо попередження та зниження дискримінації – постійно (15%),
часто (35%),  іноді  (38%),  ніколи (12%); попередження та зменшення рівня насилля -
постійно (25%), часто (40%),  іноді (23%),  ніколи (12%); безпечне використання мережі
Інтернет  -  постійно  (32%),  часто  (40%),   іноді  (18%),   ніколи  (10%);  попередження
кібербулінгу -  постійно (32%), часто (40%),   іноді  (18%),  ніколи (10%).   72% батьків
зазначили, що ніколи не зверталися у заклад освіти щодо випадків булінгу, така потреба
не виникала; 23%  вказали, що звернення розглядалися і проблеми були конструктивно
вирішені; 1 респондент зазначив, що звернення залишилося без розгляду. 81% опитаних
батьків  зазначили,  що  ознайомлені  з  правилами роботи  закладу  і  приймають  їх;  5% -
ознайомлені, але не приймають; 14% - не знають таких правил.

За  результатами  опитування  педагогічних  працівників,  всі  задоволені  освітнім
середовищем  і  умовами  праці:  повністю  -   57%,  переважно  –  43%.  За  результатами
опитування вчителів умови їх харчування у закладі освіти перебувають на достатньому
рівні: 77% переважно задоволені умовами харчування, 13% - не харчуються у школі, 10%
- незадоволені. Правила поведінки розроблені для усіх учасників освітнього процесу. На
думку педагогів, учасники освітнього процесу ознайомлені з правилами і дотримуються їх
(65%), ознайомлені, але не завжди дотримуються (35%). Педагоги організовують заходи
щодо попередження та зниження дискримінації, саме організовують просвітницькі заходи
для батьків, реагують на прояви агресії у дитячому колективі, проводять роз’яснювальну
роботу серед учнів, поводять себе толерантно і виважено, 35% опитаних зазначають, що
таких  випадків  немає  у  ЗОШ  №11.  У  закладі  реагують  на  звернення  щодо  випадків
булінгу - 75%, 25% опитаних педагогів зазначили, що таких випадків не було. У школі
систематично  проводяться  навчання,  просвітницька  робота  за  участі  відповідних
служб/органів/організацій  для  учасників  освітнього процесу з  метою виявлення ознак
булінгу (цькування) та запобігання його прояву: з усіма учасниками освітнього процесу
(77%  опитаних  вчителів),  лише  з  учнями  (23%).  Крім  того,  з  педагогічними
працівниками  систематично  проводяться  інструктажі  і  навчання  з  охорони  праці,
техніки  безпеки,  пожежної  безпеки  тощо  (96%  опитаних  педагогів),  але  ці  заходи
потребують використання нових інтерактивних форм (40%).  

Педагогічна діяльність. Система оцінювання. Освітній процес.
За результатами опитування батьків діти відчувають себе у школі комфортно: 12%

учнів відвідують школу із захопленням, 50%  - здебільшого охоче; 30% - не проявляють
особливих  емоцій;  8%  -  відчувають  себе  некомфортно,  не  хочуть  ходити  до  школи.
Причинами  небажання  дітей  іти  до  школи  батьки  назвали:  18%  -  взаємини  з
однокласниками;  12% -  непорозуміння  з  вчителями,  13% -  інші  причини;  50%  дітей
ніколи  не  відмовляються  від  навчання.  61%  здобувачів  освіти  ніколи  не  відчували



проблем,  пов’язаних  з  адаптацією,  24% -  іноді,  у  15% адаптаційний  період  проходив
важко. 

Щодо  оцінювання  результатів  навчання  дітей  батьки  вказали,  що  у  переважній
більшості  (85%)  вчителі  здійснюють  оцінювання  об’єктивно  і  справедливо.  Більшість
батьків знають критерії, правила і процедури оцінювання результатів навчання здобувачів
освіти: 35% - завжди, 34% - переважно, 17% - іноді, 14% - ніколи. Більшість педагогів
забезпечують зворотній зв’язок з батьками: 40% - завжди, 35% - переважно, 16% - іноді,
9% - ніколи. Учні отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання:
50% - постійно, 30% - на прохання. На думку школярів,  педагоги повідомляють доступно
критерії оцінювання до початку виконання завдань – 8%, педагоги надають роз’яснення
на прохання учнів – 53%,  37% - дуже рідко пояснюють процедури оцінювання до початку
виконання завдань. При оцінюванні 100% учителів використовують Критерії оцінювання,
рекомендовані МОН України, 38% - крім того, розробляють критерії оцінювання окремих
видів діяльності самостійно і спільно з учнями. Педагогічні працівники співпрацюють із
здобувачами  освіти  та  їх  батьками  через  спілкування  на  батьківських  зборах  і  через
індивідуальні консультації. 

Здобувачі  освіти  зазначили,  що отримують підтримку від вчителів,  наставники
вірять  в  успіх  дитини,  поважають  їх  і  надають  допомогу  у  навчанні  (78%).   Вчителі
надають  зворотній  зв'язок  здобувачам  освіти  через  аргументацію  виставлення  оцінок,
аналіз допущених помилок: більшість вчителів - 60%,  окремі - 30%;  визначення шляхів
покращення результатів навчання: більшість вчителів - 45%,  окремі - 40%; заохочення:
більшість вчителів - 30%,  окремі - 36%; в поодиноких випадках – 34%. В свою чергу
педагоги, підтвердили в опитуванні, що проводять додаткові заняття з учнями, проводять
індивідуально-групові консультації, дослухаються до побажань учнів, враховують їх при
виборі форм організації освітнього процесу, підтримують учнів морально, заохочують до
навчання.

Більшість  вчителів  здійснюють  оцінювання  об’єктивно  і  справедливо  зазначили
76%  опитаних  школярів.  Метою  оцінювання  на  думку  школярів  є  відстеження
індивідуального  прогресу  (18%),  визначення  знань,  умінь,  навичок  (46%),  відтворення
матеріалу підручника (12%),  оцінка як інструмент покарання (12%). Під час освітнього
процесу  учні  застосовують  процедури  самооцінювання  (68%).  Під  час  опитування
педагогічні працівники зазначили, що використовують поточне і підсумкове оцінювання
(90%),  формувальне  оцінювання  (47%),   саомооцінювання  і  взаємооцінювання  учнями
(60%).  Проте лише 20% педагогічних працівників  відслідковують особистісний поступ
здобувачів освіти, і визначають, що найбільше він пов’язаний з формуванням мотивації,
інтересу до вивчення предмету та потребою у визнанні.  20% педагогів  не змогли дати
відповідь на запитання. 

На думку учнів, результат навчання залежить від їх наполегливості і старанності
(77%),  від  рівня  викладання  вчителів  (64%),  від  об’єктивності  оцінювання  (40%),  від
власної  мотивації  і  підтримки  з  боку  батьків  (25%).   Крім  того,  діти  зазначають,  що
наполегливо ставляться до навчання, усвідомлюють його важливість у подальшому житті
і школа допомагає їм у цьому (35%), наполегливо ставляться до навчання, усвідомлюють
його важливість у подальшому житті, але школа не допомагає їм у цьому (25%), освітній
процес  не  сприяє  формуванню  відповідальності  у  навчанні  (27%),  школа  не  готує  до
дорослого життя (13%). 



У  школі  дотримується  стратегія   академічної  доброчесності.  З  учнями
проводяться бесіди про неприпустимість списування та плагіату, необхідність вказувати
джерела інформації, які використовуються тощо, проте напрямок потребує покращення.
Лише 14% учнів зазначили, що робота ведеться систематично, 63% - нерегулярно, 5% -
перед  початком  навчального  року,  19%  -  не  знають  такого  поняття  і  ніколи  не
залучалися  до подібних заходів.  На уроках розглядаються  питання  щодо формування
негативного ставлення до корупції, у закладі проводяться бесіди, зустрічі із залученням
гостей,  проте  60%  учнів  зазначили,  що  вчителі  і  керівництво  закладу  практично  не
інформують їх  про вище згадану  тематику.  В опитуванні  педагоги  перерахували  такі
заходи  з  формування  академічної  доброчесності  як  бесіди,  розробка  завдань  що
унеможливлюють списування, використання інформації на уроках про авторські права.
100%  педагогів  вважають,  необхідним  проведення  таких  заходів.  У  своїй  діяльності
вони  намагаються  бути  чесними,  дотримуватися  правил  людської  моралі,  проводити
роз’яснювальну  роботу  із  здобувачами  освіти,  їх  батьками  щодо  недопустимості
академічної недоброчесності. 

Більшість  батьків  в  цілому  задоволені  освітнім  процесом  у  школі.  Батьки
розраховують на допомогу у розв’язанні  проблемних ситуацій з дитиною на класного
керівника  (94%),  шкільного  психолога  (16%),  директора  школи  (12%),  заступника
директора (8%), педагогів школи (7%), інших батьків (7%), органів управління освітою
(3%). 

Крім  того,  батьки  вказали,  що  їх  не  задовольняє  навчання  дітей  у  ІІ  зміну  (4
відповіді),  хотіли  б  збільшити  кількість  безкоштовних  гуртків  у  школі  (1  відповідь),
ввести  у  5  класі  курси  морально-етичного  спрямування  для  дітей  (1  відповідь),
збільшити проведення заходів патріотичного виховання у школі (1 відповідь), хотіли б
продовжити вивчення іспанської мови (1 відповідь). 

Управлінські процеси. Взаємодія з батьками і здобувачами освіти.
Переважна  більшість  батьків  (91%)   зазначили,  що  школа  і  керівник  закладу

відкриті  до спілкування.  Більшість  учнів  9-11 класів  також зазначили,  що керівництво
відкрите до спілкування (85%). 

Інформацію  про  діяльність  закладу  батьки  отримують  переважно  від  класного
керівника (86%),  на батьківських зборах (82% ),  з спільних соціальних мереж (18%),  із
сайту  закладу  (13%).  Інформацію  про  діяльність  школи  учні  отримують  від  класного
керівника  (89%),  з   інформаційних  стендів  у  школі  (34%),  з  сайту  школи  (14%),  з
соціальних мереж (14%), інформація про школу не цікавить – 16% опитаних, не можуть
отримати інформацію – 18% опитаних учнів 9-11 класів. 

За результатами опитування батьки вказали, що у школі не порушуються їхні права
як учасників  освітнього  процесу:  ніколи  83%,   інколи порушуються,  але  вирішуються
16%, 1 респондент зазначив, що інколи порушуються його права і не вирішуються. При
прийнятті важливих управлінських рішень школа враховує думку батьків: 28% - завжди,
56% - переважно, 13% - іноді, 3% - ніколи. Здобувачі освіти залучаються до прийняття
управлінських рішень частково. 

За результатами опитування учнів 9-11 класів, школярі приймали участь у розробці
дизайну приміщень (53%), виборі профілю навчання, курсів за вибором (18%), у виборі
гуртків і  форм дозвілля (12%), у формуванні режиму роботи школи (6%), проте думка
учнів  не  враховувалася  у  36%  опитаних.  Учні  беруть  участь  у  заходах,  які



організовуються  у  класі,  школі  (екскурсії,  відвідування  театру,  кінотеатру,  пікніки,
майстер-класи, спортивні свята): 50% - майже завжди, 46% - іноді; з власної ініціативи, з
ініціативи класного керівника -70%, за примусом -20%.  Учні не беруть участь у заходах,
які організовує громада міста: 60% - ніколи не брали участь, 35%- іноді долучаються.

53%  батьків  зверталися  у  заклад  із  зверненнями,  які  були  розглянуті  і
конструктивно  вирішені;  19%  -  зверталися,  проте  рішення  їх  не  задовольняють.  За
результатами опитування учнів 9-11 класів 15% - зверталися до керівництва і їх звернення
були розглянуті, 40% - вважають, що їх думка не була почута, 12% - стверджують, що у
школі не практикуються звернення учнів; 33% - нічого не чули про можливість звернення.
За результатами опитування школярі вказали, що у школі не порушуються їхні права як
учасників освітнього процесу: ніколи 24%,  переважно 68%, 1 респондент зазначив, що
права порушуються, але не зазначив які саме. 

За  результатами  опитування  педагогічні  працівники  задоволені  мотиваційними
заходами, які застосовуються у закладі: повністю - 47%, переважно – 53%. На їх думку,
психологічний  клімат  закладу  сприяє  співпраці  усіх  учасників  освітнього  процесу:
повністю  –  70%,  сприяє,  але  співпраця  є  ситуативною  –  30%.  Керівництво  закладу
відкрите  до  спілкування  –  95%,  керівництво  закладу  і  педагогічні  працівники
співпрацюють  –  100%,  керівництво  закладу  враховує  пропозиції  надані  учасниками
освітнього  процесу  –  100%,  педагогічні  працівники  можуть  вільно,  без  побоювань
висловити власну думку:  завжди  (60 %), переважно,  так (20%),   переважно,  ні  (10%),
ніколи  (10%).  Педагогічна  рада  функціонує  системно  і  ефективно,  розглядаються
актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично -
100% педагогів; проте помітна відсутність активності у педагогічних працівників під час
прийняття  рішень:  так  -10%, переважно,  так  – 10%,  переважно,  ні-  40%,  ні  –  40% ;
педагогічна рада не заважає системі управління – 90%. Проте у своїх відповідях вчителі
зазначили,  що  не  брали  участь  у  розробці  жодного  документу,  який  регламентує
діяльність  закладу  –  57%,  долучалися  до  розробки  процедур  ВСЗЯО  –  10%,  до
формування Річного плану – 25%, до розробки антибулінгової програми – 20%, Правил
внутрішнього  розпорядку  –  20%.  Останні  результати  свідчать  про  низький  рівень
активності  педагогічного  колективу,  про  формальне  ставлення  у  прийнятті  рішень
педагогічної ради і є ознакою професійною байдужості. 


