
Д О Д А ТО К 6. 
Форма спостереження за освітнім середовищем

І. О світнє середовище закладу освіти 

Вимога 1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання 
та праці

Критерій 1.1.1. Приміщення і територія закладу освіти є безпечними та комфортними для навчання і праці

Індикатор 1.1.1.1. Облаштування території закладу та розташування приміщень е безпечним

№
з/п Перелік тверджень Так Ні

Примітка
(відповідає частково/ 
потребує покращення)

1 Наявність (справність) огорожі/паркану

2 Недоступність території для несанкціонованого 
заїзду транспортних засобів

3 Недоступність приміщення для несанкціонованого 
доступу сторонніх осіб

4 Обладнано майданчики для здобувачів освіти 
початкової школи

5 Облаштовано майданчики для заняття спортом та 
фізичної активності

6

Територія безпечна для фізичної активності 
здобувачів освіти:

• справність обладнання
• відсутність пошкоджень покриття майданчиків
• відсутність ям
• відсутність нависання гілок, сухостійних дерев

7 Територія чиста, охайна, відсутнє нагромадження 
сміття, будівельних матеріалів, опалого листя

8

Навчальні приміщення, роздягальні, санітарні вузли 
для здобувачів освіти початкової школи є непрохід
ними та недоступними для користування здобувача- 
ми освіти інших вікових груп

9 Навчальні приміщення закладу освіти не розміщено 
в цокольних та підвальних поверхах

10

У приміщенні закладу освіти забезпечено:

• безпечне неслизьке покриття з рельєфним 
маркуванням на ганку будівлі закладу освіти, 
огородження і зручні поручні вздовж сходів та 
забезпечувати умови доступності будівлі

• контрастне, рельєфне маркування на стінах та 
підлозі

• контрастні маркування ділянки поручня, які 
відповідають першій та останній сходинці маршу

• маркування контрастними рельєфними лініями 
пішохідних зон у  приміщенні закладу освіти

• візуалізацію призначення приміщень
• вказівники
• відсутність захаращення коридорів, рекреацій, 

міжсходових клітин
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Індикатор 1.1.1.2. У закладі освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне 
освітлення, прибирання приміщень, облаштування та утримання туалетів, дотримання питного режиму

1 Повітряно-тепловий режим навчальних приміщень 
відповідає санітарним вимогам

2 Виконуються вимоги до режиму освітлення усіх 
приміщень і території

3

Забезпечено питний режим (кип’ячена вода, 
фасована вода в індивідуальному посуді, вода 
з установок із дозованим розливом негазованої 
фасованої питної води), централізоване постачання 
якісної питної води (питні фонтанчики)/доступність 
кип'яченої води (підкреслити наявне)

4 Здійснюється щоденне вологе прибирання усіх 
приміщень відповідно до санітарних вимог

5.1 Приміщення їдальні, столи, стільці, місця для видачі 
готових страв чисті та регулярно миються

5.2 Наявні рукомийники, вода, мило, рушники 
(паперові/електричні)

6 Облаштовано туалетні кімнати для хлопців та дівчат, 
працівників закладу

7.1 Туалетні кімнати забезпечено усім необхідним 
(закриті кабінки, відповідна кількість унітазів)

7.2 Наявні рукомийники, вода, мило, туалетний папір, 
рушники (паперові/електричні)

Індикатор 1.1.1.3. У закладі освіти забезпечується використання приміщень і комплектування мережі класів (з 
урахуванням чисельності здобувачів освіти, їхніх особливих освітніх потреб, площі приміщень)

1 Кількість здобувачів освіти не перевищує проектну 
потужність приміщення закладу

2 Усі навчальні приміщення використовуються в 
освітньому процесі

3

Відсутні диспропорції у кількості здобувачів освіти 
у  класах однієї паралелі (різниця між найбільшою 
і найменшою кількістю учнів у класі на паралелі в 
початковій, основній і профільній школі)

Індикатор 1. і. 1.4. У закладі освіти є робочі (персональні робочі) місця для педагогічних працівників та 
обпаштовано місця відпочинку для учасників освітнього процесу

1 Кожен учитель закладу освіти має робоче 
(персональне робоче) місце

2 Облаштовано місця для відпочинку у  вестибюлі, 
коридорах

Критерій 1.1.2. Заклад освіти забезпечено навчальними та іншими приміщеннями з відповідним облад
нанням, що необхідні для реалізації освітньої програми

Індикатор 1.1.2.1, У закладі освіти є приміщення, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення 
освітнього процесу
Індикатор 1.1.2.2. Частко навчальних кабінетів початкових класів, фізики, хімії, біології, інформатики, 
майстерень/кабінетів трудового навчання (обслуговуючої праці), спортивної то актової зал, інших кабінетів, 
які обладнані засобами навчання відповідно до вимог законодавства та освітньої програми

1 У закладі наявні:

(вказати кількість 
навчальних кабінетів з 
наявних, що відповідають 
вимогам законодавства та 
освітній програмі)
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актова зала
спортивна зала
навчальний кабінет (кабінети):

фізики
хімії
біології
інформатики
іноземної мови
майстерні/кабінети трудового навчання 
(обслуговуючої праці) (підкреслити наявне)

інші кабінети (додати з урахуванням  
спеціалізації, поглибленого вивчення предметів)

кабінети початкових класів
STEM -лабораторії

2

Навчальні приміщення закладу освіти забезпечені 
доступом до мережі Інтернет, який дає можливість 
використовувати електронні освітні платформи, 
можливості мережі під час підготовки та проведення 
занять

Критерій 1.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпе
ки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотри
муються їх
Індикатор 1.1.3.2. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки 
життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки

1
Педагогічні працівники проводять інструктажі на 
початку навчальних занять (у кабінетах підвищеного 
ризику оприлюднено правила поведінки під час 
навчальних занять)

2.1 Учасники освітнього процесу дотримуються вимог 
щодо:

охорони праці, безпеки життєдіяльності
пожежної безпеки
правил поведінки

2.2
У закладі та на його території не порушуються 
правила заборони куріння, вживання алкогольних 
напоїв

Критерій 1.1.5. У  закладі освіти створено умови для здорового харчування

Індикатор 1.1.S.1, Організація харчування у  закладі освіти сприяє формуванню культури здорового 
харчування в учнів

1 Сервірування столів (наявність ложок, виделок, 
ножів, пиріжкової тарілки, серветок)

2 Доступність для учасників освітнього процесу 
щоденного та перспективного меню
В асортименті буфетів відсутні: вироби з кремом, 
морозиво, харчові концентрати; м'ясні продукти 
промислового та кулінарного виробництва; 
рибні продукти промислового та кулінарного 
виробництва; продукти (зокрема снеки) з 
підвищеним вмістом солі та/або цукрів та/або 
синтетичних барвників та ароматизаторів (крім 
ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту), 
підсолоджувачів, підсилювачів смаку та аромату, 
консервантів; продукти з змістом транс-жирів; 
непастеризоване молоко та молочні продукти, що 
виготовлені з непастеризованого молока;
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непастеризовані соки; рибні, м’ясні, плодоовочеві 
та інші консерви промислового виробництва, крім 
пастеризованих соків промислового виробництва 
без додавання цукрів та підсолоджувачів; газовані 
напої, зокрема солодкі газовані напої та енергетичні 
напої; кава та кавові напої; гриби; продукція 
домашнього виробництва

4
У закладі освіти організовуються умови для 
забезпечення харчування учнів з особливими 
дієтичними потребами, зокрема з непереносимістю 
глютену та лактози

5 Дотримано санітарно-гігієнічні умови на всіх етапах 
реалізації буфетної продукції

Критерій 1.1.6. У  закладі освіти створено умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасни
ків освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті

Індикатор 1.1.6.1. У  закладі освіти застосовуються технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним 
користуванням мережею Інтернет

1 Наявні обмеження доступу до сайтів з небажаним 
змістом

2 У закладі використовується антивірусне програмне 
забезпечення

Вимога 1.2. Створення освітнього середовища, 
вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

Критерій 1.2.2. Правила поведінки учасників освітнього процесу в закладі освіти забезпечують дотри
мання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини

Індикатор 1.2.2.3. Учасники освітнього процесу дотримуються прийнятих у  закладі освіти правил поведінки

1 Учасники освітнього процесу взаємодіють на 
засадах взаємоповаги:

не спостерігаються випадки образливої 
поведінки, прояви фізичного або психологічного 
насильства
педагогічні працівники не застосовують фізичного 
покарання, психологічного насильства

2.1
Педагогічні працівники та керівництво закладу 
освіти здійснюють заходи із запобігання 
порушення правил поведінки

2.2
Відбувається постійне спостереження 
працівниками закладу за дотриманням правил 
поведінки учасниками освітнього процесу

Вимога 1.3. Формування інклюзивного, розвивального 
та мотивуючого до навчання освітнього простору

Критерій 1.3.1. Приміщення та територія закладу освіти облаштовується з урахуванням принципів уні
версального дизайну та розумного пристосування

Індикатор 1.3.1.1. У  закладі освіти забезпечується архітектурна доступність території то будівлі для осіб з 
особливими освітніми потребами

Забезпечено можливість безперешкодного руху 
 ̂ територією закладу (прохід без порогів, сходів та

достатньо широкий для можливості проїзду візком, з 
рівним неушкодженим покриттям)
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2

Забезпечено безбар’єрний доступ до будівлі, 
приміщень закладу освіти:

• пологий вхід/пандус/мобільні платформи
• дверний прохід, що забезпечує можливість 

проїзду візком
• можливість безперешкодного пересування між 

поверхами для-людей з особливими потребами

Індикатор 1.3.1.2. У  закладі освіти приміщення (туалети, їдальня, облаштування коридорів, навчальних 
кабінетів) і територія (доріжки, ігрові, спортивні майданчики) адаптовані до використання всіма учасниками 
освітнього процесу

1

Туалетні кімнати пристосовані для потреб учасників 
освітнього процесу:

• широкий безпороговий прохід
• достатня площа туалетної кімнати
■ наявність поручнів
• спеціальне санітарно-технічне обладнання
■ наявність кнопки виклику для надання допомоги

2 Можливість вільного та зручного переміщення в 
навчальному кабінеті та користування меблями

3 Висота учнівських столів та стільців регулюється
4 Шафи, полиці, стелажі надійно закріплені

Індикатор /.3.7.3. У закладі освіти наявні та використовуються ресурсна кімната, дидактичні засоби для осіб 
з особливими освітніми потребами

1 У закладі освіти наявна та використовується 
ресурсна кімната

2

Оснащення ресурсної кімнати відповідає освітнім, 
віковим запитам дітей з особливими освітніми 
потребами з урахуванням індивідуальних програм 
розвитку, індивідуальних програм для реабілітації 
дітей-інвалідів

3

Кабінети вчителя-дефектолога, практичного 
психолога, навчальні кабінети оснащено 
дидактичними засобами для роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами

Критерій 1.3.4. Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентно- 
стями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя

Індикатор І.З.4.2. Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню ключових 
компетентностей то наскрізних умінь здобувачів освіти

1

Простір закладу містить елементи, осередки, що 
зацікавлюють здобувачів освіти до пізнавальної 
діяльності (візуалізація на стінах, підлозі, сходах, 
інсталяції)

2
Наявні у закладі освіти обладнання та засоби 
навчання використовуються у навчально- 
пізнавальній діяльності здобувачів освіти

Критерій 1.3.5. У  закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної кому
нікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо)

Індикатор 1.3.5.1. Простір і ресурси бібліотеки (інформаційно-ресурсного центру) використовуються для 
індивідуальної, групової, проектної та іншої роботи у межах освітнього процесу, різних форм комунікації 
учасників освітнього процесу

1
Приміщення та облаштування бібліотеки 
використовуються для проведення навчальних 
занять, культурно-освітніх заходів

2
Здобувачі освіти відвідують бібліотеку під 
час перерв та після уроків, працюють над 
індивідуальними та груповими завданнями
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IV. Управлінські процеси закладу освіти

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання 
етичних норм

Критерій 4.2.2. Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодо
ступних ресурсах

Індикатор 4.2.2.І. Заклад освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних 
ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу освіти/інформація на сайті засновника, сторінки у  
соціальних мережах)

1 Заклад має власний сайт або використовує сайт 
засновника

2 Інформація, що розміщується на інформаційному 
стенді, на сайті закладу/сайті засновника, містить:

2.1 Інформацію відповідно до статті ЗО Закону України 
«Про освіту», що вчасно оновлюється

2.2 Правила поведінки у закладі освіти

2.3 Актуальну інформацію про діяльність і заплановані 
заходи закладу освіти
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Д О Д А ТО К  6. Форма вивчення педагогічної діяльності під час проведення інституційного аудиту 
в закладах загальної середньої освіти

І. Спостереження за проведенням навчального заняття
№ з/п навчального заняття

Аспекти заняття/показники
НЗ
1

НЗ
2

НЗ
3

НЗ
4

НЗ
5

НЗ
6

НЗ
7

НЗ
8

НЗ
9

НЗ
10

НЗ
11

НЗ
12

Дата проведення
Клас (у  разі відвідування навчальних занять у  спеціальному класі, біля цифри, 
що позначає клас, позначається індекс «с»)

Предмет (курс)
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, присутніх на навчальному
занятті
ін структаж  з питань безпеки життєдіяльності (у  разі необхідності)

1. Під час проведення навчального заняття спостерігався розвиток і формування ключових компетентностей
№
з/п Перелік тверджень НЗ

1
НЗ
2

НЗ
3

НЗ
4

НЗ
5

НЗ
6

НЗ
7

НЗ
8

НЗ
9

НЗ
10

НЗ
11

НЗ
12

1 Вільне володіння державною мовою

2 Здатність спілкуватися рідною мовою (у  разі відмінності від державної) 
та іноземними мовами

3 Математична компетентність
4 Компетентності у  галузі природничих наук, техніки і технології
5 Інноваційність
6 Екологічна компетентність
7 Інформаційно-комунікаційна компетентність
8 Навчання впродовж життя
9 Громадянські та соціальні компетентності
10 Культурна компетентність
11 Підприємливість і фінансова грамотність

* у  разі відвідування практичних занять з фізики, хімії, біології, а також навчальних занять з інформатики та трудового навчання



Стор. 69

2. Робота учнів під час проведення навчального заняття
№
з/п Перелік тверджень НЗ

1
НЗ
2

НЗ
3

НЗ
4

НЗ
5

НЗ
6

НЗ
7

НЗ
8

НЗ
9

НЗ
10

НЗ
11

НЗ
12

1 Усі учні працювали під час проведення навчального заняття із зацікав
ленням, співпрацювали між собою

2 Більшість учнів працювала під час проведення навчального заняття

3
Переважна більшість учнів була пасивною під час проведення 
навчального заняття (переважало монологічне мовлення вчителя/ 
вчительки над діалогічним мовленням педагога з учнями)

4 Усі учні були пасивними під час проведення заняття, не залучались 
до роботи (домінувало монологічне мовлення вчителя/вчительки

3. Оцінювання результатів навчання учнів під час проведення навчального заняття
№
з/п Діяльність учителя/учительки НЗ

1
НЗ
2

НЗ
3

НЗ
4

НЗ
5

НЗ
6

НЗ
7

НЗ
8

НЗ
9

НЗ
10

НЗ
11

НЗ
12

1 Оцінює результати навчання учнів відповідно до розроблених критеріїв

2 Оприлюднює критерії оцінювання результатів навчання

3 Надає учням час на обдумування відповіді

4 Супроводжує відповідь учня уточнювальними запитаннями

5 Забезпечує зворотний зв’язок щодо якості виконання/виконаного 
завдання

6 Спрямовує оцінювання результатів навчання на індивідуальний поступ 
учня

7 Використовує прийоми самооцінювання і взаємооцінювання учнів

8 Відзначає досягнення учнів, підтримує в них бажання навчатися

9 Дає учням можливість вибору рівня навчальних завдань і напрямів 
навчальної діяльності

10 Добирає домашнє завдання, спрямоване на оволодіння ключовими 
компетентностями, озвучує критерії його оцінювання
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4. Спрямованість навчального заняття на формування суспільних цінностей
№
з/п Діяльність учителя/учительки НЗ

1
НЗ
2

НЗ
3

НЗ
4

НЗ
5

НЗ
6

НЗ
7

НЗ
8

НЗ
9

НЗ
10

НЗ
11

НЗ
12

1 Спрямовує зміст навчального матеріалу на виховання в учнів 
патріотизму, поваги до державної мови, культури, законів

2 Розвиває в учнів загальнолюдські цінності (соціальну емпатію, 
толерантність, інклюзивну культуру тощо)

3 Розвиває в учнів навички співпраці та культуру командної роботи

4 Дотримується гігієни навчання (вправи для збереження зору, постави, 
пальчикова гімнастика, проведення фізкультхвилинки тощо)

5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій, обладнання, засобів навчання

№
з/п Діяльність учителя/учительки НЗ

1
НЗ
2

НЗ
3

НЗ
4

НЗ
5

НЗ
6

НЗ
7

НЗ
8

НЗ
9

НЗ
10

НЗ
11

НЗ
12

1 Використовує інформаційно-комунікаційні технології, що сприяють 
формуванню в учнів ключових компетентностей

2 Використовує електронні освітні ресурси
3 Використовує медіаресурси з навчальною метою

4 Використовує мережу Інтернет для пошуку навчальної інформації, 
виконання онлайн-завдань тощо

5 Використовує обладнання та засоби навчання для активізації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів
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6. Комунікація з учнями

№
з/п Діяльність учителя/учительки НЗ

1
НЗ
2

НЗ
3

НЗ
4

НЗ
5

НЗ
6

НЗ
7

НЗ
8

НЗ
9

НЗ
10

НЗ
11

НЗ
12

1 Застосовує особистісно орієнтований підхід:

1.1 Комунікація націлена на те, щоб кожен учень відчував себе 
особистістю

1.2 Прослідковується повага вчителя до кожної дитини, її цілей, запитів 
та інтересів

1.3 Спрямованість комунікації на розвиток та саморозвиток кожної 
дитини

1.4 Завдання/вправи, що пропонуються учням, враховують їхні життєві 
інтереси та запити

1.5 Мотивує учнів застосовувати власний життєвий досвід і шукати різні 
варіанти рішень

2 Співпрацює з учнями на засадах партнерства:

2.1 Вислуховує та сприймає думки учнів. їхні погляди

2.2 Формулювання мети/завдання/проблеми та/або її розв'язання 
відбувається спільно з учнями

2.3
Орієнтація партнерської діяльності вчителя та учня на розвиток 
творчої активності, творчого мислення, вміння застосувати 
критичне мислення в нових умовах

3 У  роботі з учнями застосовує авторитарний підхід (нав'язування своєї 
думки, блокування ініціативи учнів, зневага до гідності дитини, її прав)

4 Дотримується принципів академічної доброчесності:

4.1 Вказує джерело інформації, авторство

4.2 Акцентує увагу на цінності самостійного виконання завдань

4.3 Добирає завдання/вправи, що унеможливлюють списування
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7. Організація роботи з учнями з особливими освітніми потребами (за потреби)

№
з/п Діяльність учителя/учительки НЗ

1
НЗ
2

НЗ
3

НЗ
4

НЗ
5

НЗ
6

НЗ
7

НЗ
8

НЗ
9

НЗ
10

НЗ
11

НЗ
12

1 Планує роботу під час проведення навчального заняття з урахуванням 
індивідуальних потреб учнів з особливими освітніми потребами

2
Адаптує/модифікує зміст навчального матеріалу та/або адаптує 
час, відведений на виконання завдань, до індивідуальних освітніх 
можливостей учнів з особливими освітніми потребами

3 Використовує спеціально розроблені завдання

4 Залучає до спільної роботи учнів з особливими освітніми потребами

5 Дотримується відповідності темпу навчального заняття індивідуальним 
навчальним можливостям учнів з особливими освітніми потребами

6 Співпрацює з асистентом учителя (стосується класу з організацією  
інклюзивного навчання)

7 Забезпечує корекційну спрямованість освітнього процесу (стосується 
спеціальних класів)

8 Використовує допоміжні (спеціальні засоби корекції) та дидактичні 
матеріали під час навчання учнів з особливими освітніми потребами
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II. Вивчення освітніх ресурсів та завдань, що використовують вчителі під час застосування технологій
дистанційного навчання

№
з/п Перелік тверджень Н31 НЗ 2 Н ЗЗ НЗ 4 НЗ 5 Н3 6 НЗ 7 НЗ 8 НЗ 9 Н310 Н311 НЗ 12

1 Зміст завдань, які пропонуються учням, спрямовано 
на оволодіння ключовими компетентностями

2
Завдання для учнів містять критерії оцінювання 
результатів їхнього навчання, що спрямовані на 
оволодіння учнями ключовими компетентностями

3 Вчитель/вчителька використовує освітні ресурси:

3.1 Розробки навчальних занять

3.2 Презентації

3.3 Тести

3.4 Завдання для самостійного опрацювання учнями

3.5 Завдання для підсумкового оцінювання 
результатів навчання учнів

4. Завдання, які пропонуються вчителем/вчителькою, 
сприяють формуванню суспільних цінностей

5.
Під час використання освітніх ресурсів вчитель/ 
вчителька дотримується принципів академічної 
доброчесності

6.
Пропонує батькам дітей з особливими освітніми 
потребами покрокові інструкції для виконання 
запропонованих завдань/вправ
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III. Перелік тверджень для самоаналізу вчителем/вчителькою власної професійної діяльності
(форма заповнюється вчителем/вчителькою власноруч)

Просимо відповісти на запитання, які стосуються Вашої педагогічної діяльності. Відповіді використовуватимуться в узагальненому 
вигляді та допоможуть надати педагогам і керівництву закладу освіти рекомендації задля поліпшення освітньої діяльності

№
з/п Перелік запитань Відповіді вчителя/вчительки

Планування роботи

1

На якому рівні Ви здійснюєте планування викладацької 
діяльності?

• розробляю навчальну програму з предмета (курсу)
• розробляю календарно-тематичний план 

(далі — КТП) на основі навчальної програми
• використовую готові КТП
• не здійснюю планування

2 Чи аналізуєте Ви ефективність КТП, його виконання та 
результати планування наприкінці навчального року? Так Ні (необхідне підкреслити)

3 Якщо так, то як це впливає на Вашу роботу надалі?
4 Якщо ні, то чому?

5 Чи відчуваєте Ви втручання керівництва закладу освіти 
у процес розроблення КТП? Так Ні (необхідне підкреслити)

6 Якщо так, то у чому це проявляється?

Використання освітніх ресурсів, інформаційно-комунікаційних технологій (далі — ІКТ), медіаресурсів у освітній діяльності

7
Чи використовуєте Ви ІКТ у  процесі підготовки 
до проведення навчальних занять, розроблення завдань, 
створення освітніх ресурсів?

Так Ні (необхідне підкреслити)

8 Якщо так, то в який спосіб? Наведіть приклади
9 Якщо ні, то з яких причин?

10 Чи використовуєте Ви ІКТ під час проведення навчальних 
занять? Так Ні (необхідне підкреслити)

11 Якщо так, то які саме технології Ви використовуєте?

12 Якщо ні, то чим це обумовлено?

І
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№
з/п Перелік запитань Відповіді вчителя/вчительки

13 Чи використовуєте Ви ІКТ для зворотного зв’язку 
з учнями?

14 Якщо так, то в який спосіб? Наведіть приклади

15 Якщо ні, то з яких причин?

16 Чи використовуєте Ви медіаресурси в освітньому процесі? Так Ні (необхідне підкреслити)

17 Якщо так, то яким чином? -

18 Якщо ні, то чим це обумовлено?

19 Чи розробляєте Ви власні освітні ресурси? Так Ні (необхідне підкреслити)

20 Якщо так, то які саме? Електронні чи паперові?

21 Якщо ні, то чому?

22 Чи оприлюднено Ваші власні електронні освітні ресурси? Так Ні (необхідне підкреслити)

23 Якщо так, то де оприлюднено? Чи можете Ви дати 
посилання на Ваші публікації?

24 Якщо Ви маєте розроблені власні освітні ресурси і їх  не 
оприлюднено, то з якої причини?

25 Чи здійснюєте Ви інноваційну освітню діяльність у  закладі 
освіти? Так Ні (необхідне підкреслити)

26 Якщо Ви займаєтесь впровадженням освітніх технологій, 
то яких саме?

27 Якщо Ви берете участь у дослідно-експериментальній 
роботі, то за якою темою?

28 Якщо Ви реалізуєте освітні проекти, то які саме?

29 Якщо Ви не берете участі в інноваційній роботі, 
то що цьому заважає?

I
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№
з/п Перелік запитань Відповіді вчителя/вчительки

Застосування системи оцінювання результатів навчання учнів у  практичній діяльності

ЗО Чи розробляєте Ви критерії оцінювання результатів нав
чання учнів під час проведення обов’язкових видів робіт? Так Ні (необхідне підкреслити)

31 У  який спосіб Ви ознайомлюєте учнів із критеріями 
оцінювання їхн іх результатів навчання?

32 Чи застосовуєте Ви формувальне оцінювання під час 
проведення навчальних занять? Так Ні (необхідне підкреслити)

33 Якщо так, то які аспекти формувального оцінювання 
використовуються найчастіше?

34 Якщо ні, то з яких причин?

35 Чи забезпечуєте Ви зворотний зв’язок щодо навчальних 
досягнень учня? Так Ні (необхідне підкреслити)

36 Якщо так, то у який спосіб?

37 Якщо ні, то чому?

Консультування, підтримка учнів, індивідуальний підхід (під час використання технологій дистанційного навчання)

38
Чи використовуєте Ви індивідуальне або групове 
консультування учнів під час використання технологій 
дистанційного навчання?

Так Ні (необхідне підкреслити)

39
Якщо так, то у який спосіб?

• через інтерактивну Інтернет-ллатформу
• через месенджери

40 Чи визначено час, розроблено графік такого 
консультування або спілкування? Так Ні (необхідне підкреслити)

41 Якщо ні, то чому?

42
Чи маєте Ви змогу простежувати індивідуальну освітню 
траєкторію учнів під час використання технологій 
дистанційного навчання?

43 Якщо ні, то чому?

44 Якщо так, то у який спосіб Вам вдається простежувати 
індивідуальну освітню траєкторію окремих учнів?


