ÌІÍІÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÑÂІÒÈ І ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀЇÍÈ

ÍÀÊÀÇ
17.07.2013

ì. Êèїâ

№ 995

Äåÿêі ïèòàííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі
çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
Âіäïîâіäíî äî ñòàòòі 31 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó», ïîñòàíîâè
Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè âіä 14 ãðóäíÿ 2013 ð. № 1283 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó òà îöіíêè ÿêîñòі îñâіòè», ç ìåòîþ îöіíþâàííÿ ñòàíó ñèñòåìè
îñâіòè òà îòðèìàííÿ îá’єêòèâíîї іíôîðìàöії ïðî ÿêіñòü îñâіòè
ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Âèçíà÷èòè:
1.1. Íàïðÿìîì ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó âіäïîâіäíî äî çàâäàíü äåðæàâíîї ïîëіòèêè â
ãàëóçі îñâіòè ðåçóëüòàòè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà îñíîâíіé øêîëі.
1.2. Âèêîíàâöåì ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó Іíñòèòóò іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó
îñâіòè (Óäîä Î. À.).
2. Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè (Óäîä Î. À.) çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ç 14 ïî 25 æîâòíÿ 2013 ðîêó ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà
ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà îñíîâíіé øêîëі òà:
2.1. Ðàçîì ç Íàöіîíàëüíîþ àêàäåìієþ ïåäàãîãі÷íèõ íàóê Óêðàїíè (Êðåìåíü Â. Ã., çà
çãîäîþ) ðîçðîáèòè íàóêîâî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ, çîêðåìà:
äî 20.07.2013 çàáåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ ñêëàäó ðîáî÷èõ ãðóï äëÿ ðîçðîáëåííÿ çáіðíèêіâ çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó (äàëі – Çáіðíèêè çàâäàíü) òà óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàòіâ ìîíіòîðèíãó;
äî 15.08.2013 çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ Çáіðíèêіâ çàâäàíü çãіäíî ïåðåëіêó íàâ÷àëüíèõ
ïðåäìåòіâ (äîäàєòüñÿ) òà їõ ðîçãëÿä íà ñïіëüíîìó çàñіäàííі â÷åíèõ ðàä Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè òà Іíñòèòóòó ïåäàãîãіêè Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії ïåäàãîãі÷íèõ íàóê Óêðàїíè;
äî 01.02.2014 ðîçðîáëåííÿ іíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåðіàëіâ äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó òà óçàãàëüíåííÿ éîãî ðåçóëüòàòіâ;
äî 15.01.2014 óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàòіâ ìîíіòîðèíãó;
äî 01.02.2014 îïðèëþäíåííÿ іíôîðìàöіéíî-àíàëіòè÷íèõ ìàòåðіàëіâ ç ðåçóëüòàòàìè ìîíіòîðèíãó â çàñîáàõ ìàñîâîї іíôîðìàöії, íà âåá-ñàéòàõ Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè òà Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè.
3. Ìіíіñòåðñòâó îñâіòè і íàóêè Àâòîíîìíîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, óïðàâëіííÿì (äåïàðòàìåíòàì) îñâіòè і íàóêè îáëàñíèõ, Êèїâñüêîї òà Ñåâàñòîïîëüñüêîї ìіñüêèõ äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé ðåêîìåíäóâàòè ñïðèÿòè ó ïðîâåäåííі ìîíіòîðèíãó â çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ óñіõ òèïіâ і ôîðì âëàñíîñòі ç íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ òà çàáåçïå÷èòè óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàòіâ ìîíіòîðèíãó çà íàäіñëàíèìè іíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷íèìè ìàòåðіàëàìè
òà ïåðåäà÷ó Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè íåîáõіäíèõ іíôîðìàöіéíèõ
ìàòåðіàëіâ.
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà Ìіíіñòðà
Æåáðîâñüêîãî Á. Ì.
Ìіíіñòð

Ä. Â. Òàáà÷íèê
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Äîäàòîê
äî íàêàçó Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè
і íàóêè Óêðàїíè
17.07.2013 № 995
Ïåðåëіê íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ
äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà îñíîâíіé øêîëі
â 5 òà 10 êëàñàõ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ
ç ïðåäìåòіâ іíâàðіàíòíîї ñêëàäîâîї Òèïîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàíіâ
Клас

Навчальні предмети

5

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами
національних меншин)
Російська мова
Математика
Я і Україна (громадянська освіта), Основи здоров’я – комбінований тест
Іноземна мова*

10

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами
національних меншин)
Українська література (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською
мовою)
Українська література (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та
іншими мовами національних меншин)
Історія України
Всесвітня історія
Алгебра
Геометрія
Іноземна мова*
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Технології (обслуговуючі види праці)
Технології (технічні види праці)

* Іíîçåìíîþ ìîâîþ є àíãëіéñüêà, íіìåöüêà, ôðàíöóçüêà àáî іñïàíñüêà, ÿêó ó÷íі âèâ÷àþòü ç 1 àáî 2 êëàñó.
Äèðåêòîð Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ
òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè

Î. À. Óäîä
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ÌІÍІÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÑÂІÒÈ І ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀЇÍÈ

ÍÀÊÀÇ
10.10.2013

ì. Êèїâ

№ 1412

Ïðî âíåñåííÿ çìіí äî íàêàçó
Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè
âіä 17.07.2013 № 995
Ç ìåòîþ óðàõóâàííÿ çìіíè ñòðóêòóðè 2013/2014 íàâ÷àëüíîãî ðîêó â îêðåìèõ ðåãіîíàõ
ó ÷àñòèíі ãðàôіêà ó÷íіâñüêèõ êàíіêóë
ÍÀÊÀÇÓÞ:
1. Âíåñòè çìіíè äî ïóíêòó 2 íàêàçó Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä
17.07.2013 № 995 «Äåÿêі ïèòàííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè», çàìіíèâøè ñëîâà òà öèôðè «ç 14 ïî 25 æîâòíÿ» ñëîâàìè òà öèôðàìè «ç 12 ëèñòîïàäà ïî
12 ãðóäíÿ».
2. Äåïàðòàìåíòó îðãàíіçàöіéíî-àíàëіòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ і âçàєìîäії іç çàñîáàìè ìàñîâîї іíôîðìàöії òà ãðîìàäñüêèìè îá’єäíàííÿìè (Ìàð÷åíêî À. Â.) çðîáèòè âіäïîâіäíó âіäìіòêó ó ñïðàâàõ àðõіâó.
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà Ìіíіñòðà
Æåáðîâñüêîãî Á. Ì.

Ìіíіñòð

Ä. Â. Òàáà÷íèê
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Äîðîãі ó÷íі!
Øàíîâíі â÷èòåëі і áàòüêè!
Ñüîãîäíі ÿêіñòü îñâіòè ñòàëà ïðіîðèòåòîì ó ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà, îäíèì ç òèõ êðèòåðіїâ, çà ÿêèì îöіíþєòüñÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíіñòü äåðæàâè, ñòðіìêіñòü її ïîñòóïó â ñóñïіëüíîìó ïðîãðåñі ëþäñòâà. Íå âèïàäêîâî ñâіòîâå ñïіâòîâàðèñòâî ïðè îöіíþâàííі ÿêîñòі
ëþäñüêîãî æèòòÿ íåîäìіííî âðàõîâóє ïîêàçíèêè ÿêîñòі îñâіòè.
ßêіñòü çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè – äîâîëі ðіçíîáі÷íå ïîíÿòòÿ. Âîíà çàëåæèòü âіä áàãàòüîõ ÷èííèêіâ, çîêðåìà òàêèõ ÿê äîñêîíàëіñòü íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì і ïіäðó÷íèêіâ, îðãàíіçàöіÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïåäàãîãі÷íà ìàéñòåðíіñòü ó÷èòåëіâ, іíôîðìàòèçàöіÿ îñâіòè,
îñíàùåííÿ ñó÷àñíèì íàâ÷àëüíèì îáëàäíàííÿì òîùî. Íàéáіëüø îá’єêòèâíèì âіäîáðàæåííÿì ÿêîñòі îñâіòè є ðåçóëüòàòèâíіñòü íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, їõíÿ çäàòíіñòü çàñòîñîâóâàòè çäîáóòі çíàííÿ і âìіííÿ â ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі. Òîìó âàæëèâî çíàòè, ÿêèé
ðіâåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ìàþòü ó÷íі íà ðіçíèõ åòàïàõ íàâ÷àííÿ, çîêðåìà ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ïî÷àòêîâîї òà îñíîâíîї øêîëè.
Íàöіîíàëüíà àêàäåìіÿ ïåäàãîãі÷íèõ íàóê âіäãóêíóëàñÿ íà іíіöіàòèâó Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè ùîäî ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè і çäіéñíþâàòèìå éîãî íàóêîâèé ñóïðîâіä. Ó÷åíі àêàäåìії ñïіëüíî ç ó÷èòåëÿìè òà ìåòîäèñòàìè ïіäãîòóâàëè âіäïîâіäíі ìàòåðіàëè (òåñòè, àíêåòè, іíñòðóêòèâíі âêàçіâêè òîùî) і ïî çàâåðøåííþ
ìîíіòîðèíãó ïðîàíàëіçóþòü îäåðæàíі ðåçóëüòàòè, ùîá çðîáèòè íàëåæíі âèñíîâêè і íàäàòè ðåêîìåíäàöії ç ïіäâèùåííÿ ÿêîñòі øêіëüíîї îñâіòè.
Ìîíіòîðèíã íå ïåðåäáà÷àє êîíòðîëþ äіÿëüíîñòі ïåäàãîãіâ ÷è íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, à
ìàє íà ìåòі ç’ÿñóâàòè òèïîâі ïîìèëêè і ïðîãàëèíè ó çàñâîєííі çìіñòó çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè, âèÿâèòè áîëþ÷і ïðîáëåìè ñó÷àñíîї øêîëè òà âèçíà÷èòè äієâі øëÿõè їõ ïîäîëàííÿ. Ìè ñïîäіâàєìîñÿ íà ðîçóìіííÿ Âàìè âàæëèâîñòі öüîãî çàõîäó і ñóìëіííÿ â äîñÿãíåííі
îá’єêòèâíîãî ðåçóëüòàòó.
Áàæàþ âñіì Âàì óñïіõіâ і íàòõíåííÿ!

Ïðåçèäåíò
Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії ïåäàãîãі÷íèõ
íàóê Óêðàїíè

Â.Ã. Êðåìåíü
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ÌІÍІÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÑÂІÒÈ І ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀЇÍÈ
ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÍÀÓÊÎÂÀ ÓÑÒÀÍÎÂÀ
«ІÍÑÒÈÒÓÒ ІÍÍÎÂÀÖІÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃІÉ І ÇÌІÑÒÓ ÎÑÂІÒÈ»

№ 14.1/12-Ã-577 âіä 11.10.2013

Äèðåêòîðó ÒÎÂ «Öåíòð
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîї ëіòåðàòóðè»
Øåâ÷åíêó І.І.

Іíñòèòóò іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè ïîâіäîìëÿє, ùî ðîçãëÿíóòî ìàòåðіàëè íàóêîâî-ìåòîäè÷íîї åêñïåðòèçè ðóêîïèñіâ çáіðíèêіâ çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà
îñíîâíіé øêîëі (äîäàòîê) ç âèñíîâêîì «Ñõâàëåíî äëÿ âèêîðèñòàííÿ â çàãàëüíîîñâіòíіõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ».
Êîíòðîëüíі ïðèìіðíèêè ïðîñèìî íàäіñëàòè çà àäðåñîþ: 03035, ì. Êèїâ, âóë. Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïêіâñüêîãî, 36, Іíñòèòóò іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè, ê. 209.

Äèðåêòîð

Î. À. Óäîä

Äóáîâèê Î. À.
248-21-61
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Додаток
до листа ІІТЗО
11.10.2013 № 14.1/12-Г-577

Ïåðåëіê
çáіðíèêіâ çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà îñíîâíіé øêîëі
1. «Óêðàїíñüêà ìîâà (äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì óêðàїíñüêîþ
ìîâîþ). 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Ïîíîìàðüîâà Ê.І., Âàíüêåâè÷ Í.À., Ãàéîâà Ë.À.).
2. «Óêðàїíñüêà ìîâà (äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì ðîñіéñüêîþ
ìîâîþ). 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Éîëêіíà Ë.Â., Ñåäåðåâі÷åíå À.Î., Øåðåìåòüєâà Í.Ì.).
3. «Óêðàїíñüêà ìîâà (äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì ìîâàìè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí). 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Õîðîøêîâñüêà Î.Í., Ïåòðóê Î.Ì., ßíîâèöüêà Í.І.).
4. «Ðîñіéñüêà ìîâà (äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì ðîñіéñüêîþ
ìîâîþ). 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Êóðà÷ Ë.І., Ôіäêåâè÷ Î.Ë., Êіðíàñîâñüêà Ð.Â.).
5. «Ðîñіéñüêà ìîâà (äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì óêðàїíñüêîþ ìîâîþ). 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Ëàïøèíà І.Ì., Ôіäêåâè÷ Î.Ë.).
6. «Àíãëіéñüêà ìîâà. 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Øîïóëêî Ì.Í., Ïàñі÷íèê Î.Ñ., Êóðèø Ñ.Ì., Êîâòóí Ñ.Ç.)
7. «Ôðàíöóçüêà ìîâà. 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Êëèìåíêî Þ.Ì., Ôàéçóëіíà Ë.Ì.).
8. «Іñïàíñüêà ìîâà. 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Ðåäüêî Â.Ã.,
Øìіãåëüñüêèé І.Ñ.).
9. «Íіìåöüêà ìîâà. 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Áàñàé Í.Ï.,
Ëіùóê Í.І., Áóêñàð І.Î.).
10. «Ìàòåìàòèêà. 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Îíîïðієíêî Î.Â., Ëèñòîïàä Í.Ï., Ïàðõîìåíêî Í.Є., Äðåâàëü Ã.Ô.).
11. «ß і Óêðàїíà (ãðîìàäÿíñüêà îñâіòà), Îñíîâè çäîðîâ’ÿ. 5 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó
ïî÷àòêîâіé øêîëі» (àâò. Áіáіê Í.Ì., Êîâàëü Í.Ñ., Áîé÷åíêî Ò.Є.).
12. «Óêðàїíñüêà ìîâà (äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì óêðàїíñüêîþ ìîâîþ). 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ãîëóá Í.Á., Øåëåõîâà Ã.Ò., ßðìîëþê À.Â., Ñêðèïíèê Ë.Ì.).
13. «Óêðàїíñüêà ìîâà (äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì ðîñіéñüêîþ
ìîâîþ). 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ìèõàéëîâñüêà Í.À., Îáëîæîê Í.Â., Ñåðãєєâà Í.Â.).
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14. «Óêðàїíñüêà ìîâà (äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì ìîâàìè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí). 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Êâіòåíü Є.Ä., Ìèõàéëîâñüêà Í.À., Ìîðàðàø À.Ê.).
15. «Óêðàїíñüêà ëіòåðàòóðà (äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì óêðàїíñüêîþ ìîâîþ). 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ïàëàìàð Ñ.Ï.,
Øåâ÷åíêî Ç.Î., Óøàêîâà Ò.Ñ.).
16. «Óêðàїíñüêà ëіòåðàòóðà (äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì ðîñіéñüêîþ òà іíøèìè ìîâàìè íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí). 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â
îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ïàëàìàð Ñ.Ï., Ñíєãіðüîâà Â.Â., Ôîíàðþê Ò.І.).
17. «Àíãëіéñüêà ìîâà. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ïàñі÷íèê Î.Ñ., Øîïóëêî Ì.Í., Òðіôàí Ì.Ñ., Ìåëüíèê Ñ.Î.).
18. «Іñïàíñüêà ìîâà. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ðåäüêî Â.Ã.,
Öèìáàëіñòèé І.Þ.).
19. «Íіìåöüêà ìîâà. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Áàñàé Í.Ï.,
Ôåäіðêî Í.Â., Ìèêèòþê Ñ.Ì.).
20. «Ôðàíöóçüêà ìîâà. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Êëèìåíêî Þ.Ì., Ôàéçóëіíà Ë.Ì.).
21. «Àëãåáðà. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ãëîáіí Î.І., Áóêîâñüêà Î.І.).
22. «Ãåîìåòðіÿ. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ãëîáіí Î.І., Âàøóëåíêî Î.Ï., Êîçàêіâñüêà À.Â.).
23. «Ôіçèêà. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Íåïîðîæíÿ Ë.Â.,
Ìåíüøèêîâà Í.Ì., Ïåòðåíêî À.Ì.).
24. «Õіìіÿ. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Äóáîâèê Î.À., Òèòàðåíêî Í.Â.).
25. «Áіîëîãіÿ. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ìàòÿø Í.Þ.,
Êîçëåíêî Î.Ã., Äîäü Â.Â.).
26. «Ãåîãðàôіÿ. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї
ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Íàäòîêà Î.Ô.,
Âіøíіêіíà Ë.Ï., Çàáóãà Í.І., Äÿ÷åíêî Í.À.).
27. «Âñåñâіòíÿ іñòîðіÿ. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ïîìåòóí Î.І., Ïðèõîäüêî À.Ñ., Ìîðîç Ï.Â.).
28. «Іñòîðіÿ Óêðàїíè. 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Ïîìåòóí Î.І., Âëàñîâ Â.Ñ., Êîìàðîâ Þ.Ñ.).
29. «Òåõíîëîãії (òåõíі÷íі âèäè ïðàöі). 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé øêîëі» (àâò. Òàðàðà À.Ì., Òóòàøèíñüêèé Â.І.).
30. «Òåõíîëîãії (îáñëóãîâóþ÷і âèäè ïðàöі). 10 êëàñ. Çáіðíèê çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ â îñíîâíіé
øêîëі» (àâò. Ìà÷à÷à Ò.Ñ., Ëåâ÷åíêî Í.Ã., Õîäçèöüêà І.Þ.).
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ÌІÍІÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÑÂІÒÈ І ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀЇÍÈ
ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÍÀÓÊÎÂÀ ÓÑÒÀÍÎÂÀ
«ІÍÑÒÈÒÓÒ ІÍÍÎÂÀÖІÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃІÉ І ÇÌІÑÒÓ ÎÑÂІÒÈ»

№ 14.1/10-3300 âіä 11.10.2013

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, управління
(департаменти) освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти

Íà âèêîíàííÿ íàêàçó Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 10.10.2013 № 1412 «Ïðî
âíåñåííÿ çìіí äî íàêàçó Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 17.07.2013 № 995» òà ç
ìåòîþ îöіíþâàííÿ ñòàíó ñèñòåìè îñâіòè òà îòðèìàííÿ îá’єêòèâíîї іíôîðìàöії ïðî ÿêіñòü
îñâіòè íàäñèëàєìî îíîâëåíèé âàðіàíò «Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàöіé ç ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó
ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà îñíîâíіé
øêîëі» (Äîäàòîê).
Äîäàòîê íà 14 ñòîð.
Äèðåêòîð

Î. À Óäîä

Äóáîâèê Î.À.
248-21-61
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Додаток
до листа ІІТЗО
11.10.2013 № 14.1/10-3300

ÌÅÒÎÄÈ×ÍІ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖІЇ
ç ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ
ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà îñíîâíіé øêîëі
Ìåòîäè÷íі ðåêîìåíäàöії ðîçðîáëåíі ç óðàõóâàííÿì çàêîíіâ Óêðàїíè «Ïðî îñâіòó», «Ïðî
çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâіòó», íàêàçіâ Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 17.07.2013
№ 995 «Äåÿêі ïèòàííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè» òà âіä 10.10.2013
№ 1412 «Ïðî âíåñåííÿ çìіí äî íàêàçó Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 17.07.2013
№ 995», іíøèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíòіâ, ùî ðåãëàìåíòóþòü äіÿëüíіñòü Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè ùîäî îöіíþâàííÿ ñòàíó ñèñòåìè îñâіòè, ÿêèìè íåîáõіäíî êåðóâàòèñÿ
ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà îñíîâíіé øêîëі.
Çàãàëüíі ïîëîæåííÿ
Îñâіòà – îñíîâà іíòåëåêòóàëüíîãî, êóëüòóðíîãî, äóõîâíîãî, ñîöіàëüíîãî, åêîíîìі÷íîãî
ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà і äåðæàâè.
Çàãàëüíà ñåðåäíÿ îñâіòà ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ âñåáі÷íîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі
ó÷íÿ ìåòîäîì éîãî íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ, ÿêі ґðóíòóþòüñÿ, çîêðåìà, íà ïðèíöèïàõ äîñòóïíîñòі, íàóêîâîñòі, ñèñòåìíîñòі, íàñòóïíîñòі òîùî. Öå öіëåñïðÿìîâàíèé ïðîöåñ îâîëîäіííÿ ó÷íÿìè ñèñòåìàòèçîâàíèìè çíàííÿìè, óìіííÿìè òà íàâè÷êàìè ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ðіâíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü, âèçíà÷åíèõ Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї
îñâіòè, Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì áàçîâîї і ïîâíîї çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè òà íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè.
Ìîíіòîðèíã ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ïðîâîäèòüñÿ ñåðåä óñіõ ó÷íіâ 5 òà 10 êëàñіâ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ óñіõ òèïіâ і ôîðì âëàñíîñòі (äàëі – ìîíіòîðèíã)
ç ìåòîþ îöіíþâàííÿ ñòàíó ñèñòåìè îñâіòè òà îòðèìàííÿ îá’єêòèâíîї іíôîðìàöії ïðî її
ÿêіñòü çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà îñíîâíіé øêîëі.
Ñòðóêòóðà, îáñÿã òà іíøі ïàðàìåòðè êîíòðîëüíèõ ðîáіò âèçíà÷åíî íà îñíîâі âèìîã äî
çàãàëüíîîñâіòíüîї ïіäãîòîâêè ó÷íіâ âіäïîâіäíî äî ÷èííèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì äëÿ ïî÷àòêîâîї і îñíîâíîї øêîëè ç óðàõóâàííÿì âіäïîâіäíîãî äëÿ öüîãî ÷àñó – 45 õâèëèí.
Ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó
Ìîíіòîðèíã ïðîâîäèòüñÿ çãіäíî ç ãðàôіêîì, íàâåäåíèì ó äîäàòêó 1, çà çáіðíèêàìè çàâäàíü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà îñíîâíіé øêîëі (äàëі – çáіðíèêè çàâäàíü), ùî âèäàíі ÒÎÂ
«Öåíòð íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîї ëіòåðàòóðè» ó 2013 ðîöі і íà ñòîðіíöі 1 ìàþòü çàõèñíó ìàðêó (ãîëîãðàôі÷íèé åëåìåíò).
Çâåðòàєìî óâàãó, ùî äî ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ç ðîñіéñüêîї ìîâè äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç íàâ÷àííÿì óêðàїíñüêîþ ìîâîþ äîëó÷àþòüñÿ ëèøå òі ó÷íі
5 êëàñіâ, ÿêі âèâ÷àëè äàíèé ïðåäìåò ó ïî÷àòêîâіé øêîëі.
Ç ìåòîþ îðãàíіçîâàíîãî ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó àäìіíіñòðàöії çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ïåðåáóäîâóþòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ íà öåé äåíü òàêèì ÷èíîì,
ùîá ïðîâåñòè ìîíіòîðèíã ç ïåâíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà.
Áàæàíî, ùîá ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó â íàâ÷àëüíèõ êàáіíåòàõ çíàõîäèëèñÿ äâà
â÷èòåëі: â÷èòåëü, ÿêèé îðãàíіçîâóє âèêîíàííÿ òåñòіâ ìîíіòîðèíãó, òà éîãî àñèñòåíò.
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Çà ïîãîäæåííÿì ç îðãàíàìè óïðàâëіííÿ îñâіòîþ â îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïіä
÷àñ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ìîæóòü áóòè ïðèñóòíі ïðåäñòàâíèêè Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і
íàóêè Óêðàїíè, Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè àáî Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії ïåäàãîãі÷íèõ íàóê Óêðàїíè. Ïðî їõ ó÷àñòü îðãàíàì óïðàâëіííÿ îñâіòîþ áóäå äîäàòêîâî ïîâіäîìëåíî ëèñòàìè Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè.
Îðãàíіçîâóþòü âèêîíàííÿ ó÷íÿìè òåñòіâ ìîíіòîðèíãó â÷èòåëі, ÿêі âèêëàäàþòü äàíèé
íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò ó 5-õ òà/àáî 10-õ êëàñàõ. ßêùî â÷èòåëü âèêëàäàє ó êіëüêîõ êëàñàõ
ïàðàëåëі 5-õ òà/àáî 10-õ êëàñіâ, òî çà äîðó÷åííÿì êåðіâíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çàìіñòü
íüîãî âèêîíàííÿ òåñòіâ ìîíіòîðèíãó îðãàíіçîâóє іíøèé â÷èòåëü äàíîãî àáî іíøîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà.
Àñèñòåíòîì ìîæå áóòè â÷èòåëü äàíîãî àáî іíøîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà.
Ïåðåä ïî÷àòêîì êîæíîãî óðîêó, íà ÿêîìó ïðîâîäèòèìåòüñÿ ìîíіòîðèíã, ó÷íі ïîâèííі
äàòè âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ àíêåòè, ðîçìіùåíîї ó áëàíêó âіäïîâіäåé ç âіäïîâіäíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà. ×àñ äëÿ çàïîâíåííÿ àíêåò íå âðàõîâóєòüñÿ äî 45 õâèëèí, âіäâåäåíèõ
ó÷íÿì äëÿ âèêîíàííÿ òåñòó.
Çáіðíèêè çàâäàíü ç êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà ñêëàäàþòüñÿ ç 10 âàðіàíòіâ òåñòіâ,
ÿêі ðîçðîáëåíі âіäïîâіäíî äî âèìîã ÷èííèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì і âіäðіçíÿþòüñÿ ñêëàäíіñòþ, ñòðóêòóðîþ òà ôîðìîþ. Íîìåðè ÷îòèðüîõ âàðіàíòіâ òåñòіâ іç çàïðîïîíîâàíèõ 10, ùî
ìіñòÿòüñÿ ó çáіðíèêàõ çàâäàíü, ìіæ ó÷íÿìè ðîçïîäіëÿє â÷èòåëü, ÿêèé ïðîâîäèòü ìîíіòîðèíã.
Åëåêòðîííі âåðñії öèõ çáіðíèêіâ і íîìåðè âàðіàíòіâ òåñòіâ äëÿ âèêîíàííÿ їõ ó÷íÿìè áóäóòü ðîçìіùåíі çà 2 äíі äî âèçíà÷åíîãî ãðàôіêîì òåðìіíó ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó íà âåáñàéòàõ Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè (www.mon.gov.ua), Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ
òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè (www.iitzo.gov.ua) і Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії ïåäàãîãі÷íèõ íàóê
Óêðàїíè (www.naps.gov.ua).
Ç îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ çáіðíèêè çàâäàíü ïåðåêëàäåíî íà ðîñіéñüêó, ìîëäîâñüêó, ïîëüñüêó, ðóìóíñüêó òà óãîðñüêó ìîâè. À ñàìå:
äëÿ 5 êëàñó: ìàòåìàòèêà; ß і Óêðàїíà (ãðîìàäÿíñüêà îñâіòà), îñíîâè çäîðîâ’ÿ – êîìáіíîâàíèé òåñò;
äëÿ 10 êëàñó: âñåñâіòíÿ іñòîðіÿ, àëãåáðà, ãåîìåòðіÿ, áіîëîãіÿ, ãåîãðàôіÿ, ôіçèêà, õіìіÿ.
Çàçíà÷åíі ïåðåêëàäíі çáіðíèêè çàâäàíü áóäóòü ðîçìіùåíі â åëåêòðîííîìó âèãëÿäі íà
âèùåçàçíà÷åíèõ ñàéòàõ.
Êîæåí ó÷åíü âèêîíóє îäèí ç ÷îòèðüîõ îãîëîøåíèõ âàðіàíòіâ òåñòó і äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè âèêîðèñòîâóє áëàíê âіäïîâіäåé іç çáіðíèêà çàâäàíü. Îêðåìîãî çîøèòà (ëèñòêіâ) ó÷íþ
äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè íå ïîòðіáíî.
Áëàíêè âіäïîâіäåé ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ç îôіöіéíèõ çáіðíèêіâ ìàòåðіàëіâ àáî ðîçäðóêîâóâàòè іç âèùåçàçíà÷åíèõ ñàéòіâ. Íå äîçâîëÿєòüñÿ їõ êñåðîêîïіþâàòè, îñêіëüêè ïåðåäáà÷åíà їõ êîìï’þòåðíà îáðîáêà.
Ó÷íі äàþòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ çàêðèòîãî òèïó áåçïîñåðåäíüî â çáіðíèêàõ çàâäàíü
і ñàìîñòіéíî ïåðåíîñÿòü їõ äî áëàíêà âіäïîâіäåé. Ó çàâäàííÿõ íà âèáіð îäíієї ïðàâèëüíîї
âіäïîâіäі ïðîïîíóєòüñÿ öå çðîáèòè ç ÷îòèðüîõ àáî ï’ÿòè çàïðîïîíîâàíèõ. Çàâäàííÿ ðîçãîðíóòîãî òèïó âèêîíóþòüñÿ íà ñïåöіàëüíî âіäâåäåíîìó äëÿ öüîãî ìіñöі â áëàíêó âіäïîâіäåé.
Ó÷íі 5-õ êëàñіâ ñàìîñòіéíî àáî çà äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ çàïîâíþþòü áëàíê âіäïîâіäåé.
Ó÷èòåëі, ÿêі îðãàíіçîâóþòü ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó òà/àáî ïåðåâіðÿþòü òåñòè, ìîæóòü
ïîÿñíèòè їì, ÿê öå òðåáà îôîðìèòè.
Îêðіì öüîãî, óìîâàìè ìîíіòîðèíãó ïåðåäáà÷àєòüñÿ çàïîâíåííÿ àíêåòè êîæíèì â÷èòåëåì, ùî âèêëàäàє âіäïîâіäíèé ïðåäìåò ó 10-õ êëàñàõ, òà â÷èòåëÿìè ïî÷àòêîâîї øêîëè,
ÿêі âèêëàäàëè â íèíіøíіõ 5-õ êëàñàõ ó ïîïåðåäíі ðîêè. Áëàíê àíêåòè â÷èòåëÿ ðîçìіùåíèé ó çáіðíèêó іíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòåðіàëіâ.
Áëàíêè âіäïîâіäåé, àíêåòè ó÷íіâ і â÷èòåëіâ çàïîâíþþòü êóëüêîâèìè ðó÷êàìè ç ÷îðíèëàìè ñèíüîãî, ôіîëåòîâîãî àáî ÷îðíîãî êîëüîðіâ. Âèêîðèñòàííÿ îëіâöіâ, ôëîìàñòåðіâ,
ìàðêåðіâ äëÿ öüîãî íå äîçâîëÿєòüñÿ.
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Ó÷èòåëі îðãàíіçîâóþòü âèêîíàííÿ òåñòіâ ïðîòÿãîì 45 õâèëèí. Ó êëàñíèõ æóðíàëàõ
ôіêñóєòüñÿ äàòà ïðîâåäåííÿ çàõîäó, à â ãðàôі «Çìіñò óðîêó» ðîáèòüñÿ çàïèñ «Ìîíіòîðèíã
ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè». Îöіíêè â êëàñíі æóðíàëè íå âèñòàâëÿþòüñÿ, îñêіëüêè îöіíþâàííÿ ìîíіòîðèíãó çäіéñíþєòüñÿ çà ðіâíÿìè íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ, àëå
іíôîðìàöіÿ ïðî ðåçóëüòàòè ìîíіòîðèíãó êîæíîãî ó÷íÿ ç óñіõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ äîâîäèòüñÿ êëàñíèì êåðіâíèêîì ó ïèñüìîâіé àáî åëåêòðîííіé ôîðìі äî âіäîìà éîãî áàòüêіâ,
àáî îñіá, ÿêі їõ çàìіíþþòü (äîäàòîê 2).
Çà áàæàííÿì áàòüêіâ ìîæíà áóäå çäіéñíèòè ïîðіâíÿëüíèé àíàëіç íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íÿ ç âіäïîâіäíèìè ñåðåäíіìè ïîêàçíèêàìè ïî Óêðàїíі ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ ïîäàëüøîї íàâ÷àëüíîї ðîáîòè øêîëÿðà. Äëÿ öüîãî íåîáõіäíî ïіñëÿ 01.03.2014 çâåðíóòèñÿ çà
äîïîìîãîþ åëåêòðîííîї ïîøòè íà âіäïîâіäíó ñòîðіíêó ñàéòіâ Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè
Óêðàїíè (www.mon.gov.ua), Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè (www.iitzo.
gov.ua), Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії ïåäàãîãі÷íèõ íàóê Óêðàїíè (www.naps.gov.ua).
Ïåðåâіðêà òåñòіâ òà óçàãàëüíåííÿ ìàòåðіàëіâ ìîíіòîðèíãó
Ïðàâèëüíі âіäïîâіäі äî çàâäàíü òåñòіâ ç âіäïîâіäíèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ áóäóòü ðîçìіùåíі íà âåá-ñàéòàõ Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè (www.mon.gov.ua), Іíñòèòóòó
іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè (www.iitzo.gov.ua) і Íàöіîíàëüíîї àêàäåìії ïåäàãîãі÷íèõ íàóê Óêðàїíè (www.naps.gov.ua) ïіñëÿ çàâåðøåííÿ çàõîäó.
Êîæíèé ó÷åíü (àáî éîãî áàòüêè ÷è îñîáè, ÿêі їõ çàìіíþþòü) ìàòèìå ìîæëèâіñòü ïîïåðåäíüî ñàìîñòіéíî âèçíà÷èòè ðіâåíü ñâîїõ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ç êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî
ïðåäìåòà, ïîðіâíÿâøè ïðàâèëüíі âіäïîâіäі äî çàâäàíü òåñòіâ, ðîçìіùåíèõ íà ñàéòі, ç îñîáèñòèìè âіäïîâіäÿìè ó çáіðíèêàõ çàâäàíü, ÿêі çàëèøèëèñÿ ïіñëÿ ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó.
Ðîáîòè ó÷íіâ 5-õ êëàñіâ ïåðåâіðÿþòü ó÷èòåëі ïî÷àòêîâîї øêîëè. Ó çàãàëüíîîñâіòíіõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ІІ–ІІІ ñòóïåíіâ ðîáîòè ó÷íіâ 5-õ êëàñіâ ïåðåâіðÿþòü ó÷èòåëі, ÿêі âèêëàäàþòü äàíèé íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò ó 5-õ êëàñàõ àáî îðãàíіçîâóþòü âèêîíàííÿ òåñòіâ.
Ðîáîòè ó÷íіâ 10-õ êëàñіâ ïåðåâіðÿþòü ó÷èòåëі âіäïîâіäíîãî ïðåäìåòà.
Ó÷èòåëі â äåíü ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ïåðåâіðÿþòü âèêîíàíі ó÷íÿìè òåñòè òà ïåðåäàþòü áëàíêè âіäïîâіäåé óñіõ ó÷íіâ çі ñâîїìè ïіäïèñàìè ðàçîì іç çàïîâíåíèìè àíêåòàìè â÷èòåëÿ é ó÷íÿ êåðіâíèêó çàãàëüíîîñâіòíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ÿêèé çáåðіãàє їõ
äî âіäïðàâëåííÿ äî âіääіëó îñâіòè і íàóêè ðàéîííèõ (ìіñüêèõ) äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé.
Îöіíþâàííÿ ðîáіò çäіéñíþєòüñÿ çà ðіâíÿìè íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ âіäïîâіäíî äî іíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàöіé äî êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, çìіñò ÿêèõ âіäîáðàæåíî â ïîÿñíþâàëüíèõ çàïèñêàõ äî êîæíîãî çáіðíèêà çàâäàíü.
Êåðіâíèêè çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ îðãàíіçîâóþòü ïàêóâàííÿ ìàòåðіàëіâ
(áëàíêè âіäïîâіäåé óñіõ ó÷íіâ, їõíі àíêåòè òà àíêåòè â÷èòåëіâ) òà ðàçîì ç óçàãàëüíåíîþ
ñòàòèñòè÷íîþ çâіòíіñòþ (äîäàòîê 3) ïåðåäàþòü їõ äî 17.12.2013 äî âіääіëіâ îñâіòè і íàóêè
ðàéîííèõ (ìіñüêèõ) äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé.
Âіääіëè îñâіòè ðàéîííèõ (ìіñüêèõ) äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé, íå ðîçêðèâàþ÷è ïàêóíêè, ÿêі ïåðåäàëè íàâ÷àëüíі çàêëàäè, ñêëàäàþòü їõ ó êîðîáêè òà äî 20.12.2013 ïåðåäàþòü
äëÿ ïîäàëüøîї îáðîáêè êóð’єðñüêîþ ïîøòîþ «Íîâà ïîøòà» äî Âіääіëåííÿ № 9 «Íîâîї
ïîøòè» (Êèїâñüêà îáë., ì. Âèøíåâå, ïðîâ. Â. ×îðíîâîëà, 54-à), êîíòàêòíà îñîáà îòðèìóâà÷à òà îñîáà, ùî áóäå çäіéñíþâàòè ðîçðàõóíîê çà îòðèìàííÿ ìàòåðіàëіâ, Çàðóäíèé Î.
Äîâіäêè çà òåëåôîíàìè 067-844-38-02, 044-501-88-22.
Îêðіì öüîãî, âіääіëè îñâіòè ðàéîííèõ (ìіñüêèõ) äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé ñêëàäàþòü
ñòàòèñòè÷íó çâіòíіñòü (äîäàòîê 4) òà ðàçîì іç ñòàòèñòè÷íîþ çâіòíіñòþ âñіõ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ íàäñèëàþòü її äî 20.12.2013 äî іíñòèòóòіâ ïіñëÿäèïëîìíîї ïåäàãîãі÷íîї îñâіòè.
Іíñòèòóòè ïіñëÿäèïëîìíîї ïåäàãîãі÷íîї îñâіòè ñêëàäàþòü ñòàòèñòè÷íó çâіòíіñòü (äîäàòîê 5) òà ðàçîì іç ñòàòèñòè÷íîþ çâіòíіñòþ âñіõ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ і
11
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âіääіëіâ îñâіòè ðàéîííèõ (ìіñüêèõ) äåðæàâíèõ àäìіíіñòðàöіé íàäñèëàþòü її íå ïіçíіøå
25.12.2013 äî Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè (03035, ì. Êèїâ, âóë.
Ìèòðîïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïêіâñüêîãî, 36, çàãàëüíèé âіääіë).
Íàóêîâèé àíàëіç íàäіñëàíèõ ìàòåðіàëіâ òà óçàãàëüíåííÿ ðåçóëüòàòіâ ìîíіòîðèíãó ïî
êîæíîìó êëàñó і íàâ÷àëüíîìó ïðåäìåòó çäіéñíþþòü Іíñòèòóò іííîâàöіéíèõ òåõíîëîãіé і
çìіñòó îñâіòè ðàçîì ç Íàöіîíàëüíîþ àêàäåìієþ ïåäàãîãі÷íèõ íàóê Óêðàїíè.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà
Іíñòèòóòó іííîâàöіéíèõ
òåõíîëîãіé і çìіñòó îñâіòè

Á.Ì. Òåðåùóê
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ÄÎÄÀÒÎÊ 1

Ãðàôіê
ïðîâåäåííÿ ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé òà îñíîâíіé øêîëі
Дата

5 клас

12.11.2013

13.11.2013

10 клас
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською
мовою)
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національних меншин)

Математика

Історія України

14.11.2013

Геометрія

19.11.2013

Біологія

20.11.2013

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською
мовою)
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національних меншин)

21.11.2013

Алгебра

26.11.2013

Фізика

27.11.2013

Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською
мовою)
Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

28.11.2013

Іноземна мова

03.12.2013

Хімія

04.12.2013

Я і Україна (громадянська освіта), Основи Технології
здоров’я – комбінований тест
(обслуговуючі види праці)
Технології
(технічні види праці)

05.12.2013

Всесвітня історія

10.12.2013

Українська
література
(для
гальноосвітніх навчальних закладів з
вчанням українською мовою)
Українська
література
(для
гальноосвітніх навчальних закладів з
вчанням російською та іншими мовами
ціональних меншин)

11.12.2013

заназанана-

Іноземна мова

12.12.2013

Географія

13
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ÄÎÄÀÒÎÊ 2
Ðåçóëüòàòè ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
ó÷íÿ/ó÷åíèöі ___ – ___ êëàñó
(назва навчального закладу)
(прізвище, ім’я, по батькові учня/учениці)

Рівень навчальних досягнень
(початковий, середній, достатній, високий)

Навчальний предмет

Êëàñíèé êåðіâíèê
Äèðåêòîð

(підпис)

(підпис)

_____________________
(ПІБ)

_____________________
(ПІБ)

(ïå÷àòêà)

14
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ÄÎÄÀÒÎÊ 3
Çâіò
ïðî ðåçóëüòàòè ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ó÷íіâ __ êëàñіâ
çàãàëüíîîñâіòíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ç ________________________________
(навчальний предмет)

Îáëàñòü (ìіñòî)
Ðàéîí (ìіñòî)
Çàãàëüíîîñâіòíіé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
Êіëüêіñòü ó÷íіâ, ÿêі áðàëè ó÷àñòü ó ìîíіòîðèíãó
їõ âіäñîòîê âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі ó÷íіâ äàíîї ïàðàëåëі íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
Òàáëèöÿ 1

кількість
учнів Високий
рівень
%

кількість
учнів Достатній
рівень
%

кількість
учнів Середній
рівень
%

Результати моніторингу
за рівнями навчальних досягнень
кількість
учнів Початковий
рівень
%

кількість
учнів Високий
рівень
%

кількість
учнів Достатній
рівень
%

кількість
учнів Середній
рівень,
%

кількість
учнів Початковий
рівень
%

Результати оцінювання
у 2012/2013 н.р.
за рівнями навчальних досягнень

Загальноосвітні
класи
Класи, в яких тижневе
навантаження з даного навчального предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах

Òàáëèöÿ 2
Правильних відповідей

Номер
завдання

кількість

%

Учнів, які не приступали до виконання завдання
кількість

Äèðåêòîð ______________________________________
(назва загальноосвітнього навчального закладу)

«____»_____________ 2013 ðîêó

%

(підпис)

________________
(ПІБ)

(ïå÷àòêà)
15
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ÄÎÄÀÒÎÊ 4
Çâіò
ïðî ðåçóëüòàòè ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ó÷íіâ __ êëàñіâ
çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç ________________________________
(навчальний предмет)

Îáëàñòü (ìіñòî)
Ðàéîí (ìіñòî)
Êіëüêіñòü ó÷íіâ, ÿêі áðàëè ó÷àñòü ó ìîíіòîðèíãó
їõ âіäñîòîê âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі ó÷íіâ äàíîї ïàðàëåëі ðàéîíó (ìіñòà)
Òàáëèöÿ 1

кількість
учнів Високий
рівень
%

кількість
учнів Достатній
рівень
%

кількість
учнів Середній
рівень
%

Результати моніторингу
за рівнями навчальних досягнень
кількість
учнів Початковий
рівень
%

кількість
учнів Високий
рівень
%

кількість
учнів Достатній
рівень
%

кількість
учнів Середній
рівень
%

кількість
учнів Початковий
рівень
%

Результати оцінювання
у 2012/2013 н.р.
за рівнями навчальних досягнень

Загальноосвітні
класи
Класи, в яких тижневе
навантаження з даного навчального предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах

Òàáëèöÿ 2
Номер
завдання

Правильних відповідей
кількість

%

Учнів, які не приступали до виконання завдання
кількість

%

Íà÷àëüíèê âіääіëó îñâіòè ____________________________
__________________________________ äåðæàäìіíіñòðàöії
«____»_____________ 2013 ðîêó

(підпис)

________________
(ПІБ)

(ïå÷àòêà)
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ÄÎÄÀÒÎÊ 5
Çâіò
ïðî ðåçóëüòàòè ìîíіòîðèíãó ÿêîñòі çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè ó÷íіâ __ êëàñіâ
çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ ç ________________________________
(навчальний предмет)

Îáëàñòü (ìіñòî)
Êіëüêіñòü ó÷íіâ, ÿêі áðàëè ó÷àñòü ó ìîíіòîðèíãó
їõ âіäñîòîê âіä çàãàëüíîї êіëüêîñòі ó÷íіâ äàíîї ïàðàëåëі îáëàñòі (ìіñòà)
Òàáëèöÿ 1

кількість
учнів
Високий
рівень
%

кількість
учнів
Достатній
рівень
%

кількість
учнів
Середній
рівень
%

Результати моніторингу
за рівнями навчальних досягнень
кількість
учнів
Початковий
рівень
%

кількість
учнів
Високий
рівень
%

кількість
учнів
Достатній
рівень
%

кількість
учнів
Середній
рівень
%

кількість
учнів
Початковий
рівень
%

Результати оцінювання
у 2012/2013 н.р.
за рівнями навчальних досягнень

Загальноосвітні
класи
Класи, в яких тижневе
навантаження з даного
навчального предмета
більше, ніж у загальноосвітніх класах

Òàáëèöÿ 2
Номер
завдання

Правильних відповідей
кількість

Учнів, які не приступали до виконання завдання

%

кількість

%

Íà÷àëüíèê óïðàâëіííÿ (äåïàðòàìåíòó) îñâіòè
і íàóêè _______________ äåðæàäìіíіñòðàöії
«____»_____________ 2013 ðîêó

(підпис)

________________
(ПІБ)

(ïå÷àòêà)
17
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Øàíîâíі êîëåãè!
Ïðîñèìî Âàñ âіäïîâіñòè íà çàïèòàííÿ àíêåòè, ÿêі äîïîìîæóòü ïðîàíàëіçóâàòè ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ó ïî÷àòêîâіé і îñíîâíіé øêîëі òà îöіíèòè ñòàí îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (âіäïîâіäü ïîçíà÷òå Õ). Òàì, äå
ìîæëèâèé âèáіð êіëüêîõ çíà÷åíü, ïðîñèìî îáìåæèòèñÿ äâîìà íàéâàãîìіøèìè.
Ìè íå îöіíþєìî Âàøó ðîáîòó ÷è äіÿëüíіñòü íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, â ÿêîìó
Âè ïðàöþєòå. Òîìó ïðîñèìî îá’єêòèâíî ïîñòàâèòèñÿ äî çàïîâíåííÿ àíêåòè,
àäæå âіä öüîãî çàëåæàòèìå ïîëіïøåííÿ ÿêîñòі îñâіòè.
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

51

Прізвище
Ім’я
По батькові

Тел.:
*

Е-пошта
1. Зазначте Ваш стаж роботи в початковій школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

внутрішнє незалежне (наприклад, контрольна
робота, яку проводить адміністрація школи)
зовнішнє незалежне (моніторинги якості освіти)
міжнародні дослідження якості освіти
6. Укажіть інноваційні технології, форми і методи, які
Ви використовуєте під час проведення уроків.

спеціаліст
спеціаліст ІІ категорії

особистісно орієнтоване навчання

спеціаліст І категорії

розвивальне навчання

спеціаліст вищої категорії

диференційоване навчання

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

вчитель-методист
4. Укажіть чинники, які, на Вашу думку, найбільше
впливають на якість початкової освіти.
фахова підготовка вчителя
якість підручників
застосування інтерактивних технологій
диференціація та індивідуалізація процесу

дослідницько-пошукове навчання
розвиток критичного мислення
модульне навчання
метод проектів
інформаційно-комунікаційні технології
дистанційне навчання
7. Зазначте, як часто Ви використовуєте на уроках
математики засоби інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

інтегроване навчання

частіше, ніж раз на тиждень

систематичний моніторинг навчальних досягнень

раз на тиждень

діагностика і попередження неуспішності

рідко

формування предметних компетентностей

не використовую

наповнюваність класу
стан здоровʼя учнів
матеріально-технічне забезпечення
5. Укажіть види оцінювання, які, на Вашу думку, дають
достовірніші відомості про якість навчальних досягнень учнів.

8. Зазначте джерела матеріалів, які, на Вашу думку,
найкраще забезпечують продуктивність уроків математики.
методичні посібники
посібники з розробками уроків
наукова література

поточне

публікації в журналах

тематичне

Інтернет

підсумкове

навчальні таблиці



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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9. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики матеріалу з нумерації цілих невід’ємних чисел.
достатня для засвоєння

низька

недостатня
10. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики матеріалу для формування обчислювальних
умінь і навичок.
достатня для засвоєння

низька

11. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики матеріалу для навчання розв’язування сюжетних задач.
низька

12. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики матеріалу для засвоєння поняття «величини».
низька

недостатня
13. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики матеріалу для алгебраїчної пропедевтики.
достатня для засвоєння

низька

недостатня
14. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики геометричного матеріалу.
достатня для засвоєння

низька

недостатня

низька

недостатня
19. Оцініть якість подання в чинних підручниках
«Я і Україна» навчального матеріалу з природознавства.

16. Оцініть якість подання в чинних підручниках з української мови матеріалу мовленнєвої змістової лінії.
низька

недостатня
20. Оцініть якість подання в чинних підручниках з
основ здоровʼя навчального матеріалу стосовно фізичної складової здоровʼя.
низька

недостатня
21. Оцініть якість подання в чинних підручниках з основ
здоровʼя навчального матеріалу стосовно соціальної
складової здоров’я.
достатня для засвоєння

низька

недостатня
22. Оцініть якість подання в чинних підручниках
з основ здоровʼя навчального матеріалу стосовно психічної і духовної складових здоровʼя.
достатня для засвоєння

низька

недостатня

достатня для засвоєння

низька

недостатня

достатня для засвоєння

низька

недостатня
25. Які джерела, на Вашу думку, найкраще забезпечують продуктивність уроків російської мови?

недостатня
17. Які джерела, на Вашу думку, найкраще забезпечують продуктивність уроків української мови?

методичні посібники

методичні посібники

посібники з розробками уроків

посібники з розробками уроків

наукова література

наукова література

публікації в журналах

публікації в журналах

збірники диктантів

збірники диктантів

Інтернет

Інтернет

навчальні таблиці

(ПІБ)

.



(підпис)

MON_IMM-Monit_ukr_(144-13)_v.indd 20

низька

24. Оцініть якість подання в чинних підручниках з російської мови матеріалу мовленнєвої змістової лінії.

недостатня

достатня для засвоєння

низька

23. Оцініть якість подання в чинних підручниках з російської мови матеріалу мовної змістової лінії.

15. Оцініть якість подання в чинних підручниках з української мови матеріалу мовної змістової лінії.
достатня для засвоєння

достатня для засвоєння

достатня для засвоєння

недостатня

достатня для засвоєння

18. Оцініть якість подання в чинних підручниках
«Я і Україна» навчального матеріалу з громадянської
освіти.

достатня для засвоєння

недостатня

достатня для засвоєння

навчальні таблиці

17.10.2013 17:27:13



АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

51

Прізвище
Ім’я
По батькові

Тел.:
*

Е-пошта
1. Зазначте Ваш стаж роботи в початковій школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

внутрішнє незалежне (наприклад, контрольна
робота, яку проводить адміністрація школи)
зовнішнє незалежне (моніторинги якості освіти)
міжнародні дослідження якості освіти
6. Укажіть інноваційні технології, форми і методи, які
Ви використовуєте під час проведення уроків.

спеціаліст
спеціаліст ІІ категорії

особистісно орієнтоване навчання

спеціаліст І категорії

розвивальне навчання

спеціаліст вищої категорії

диференційоване навчання

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

вчитель-методист
4. Укажіть чинники, які, на Вашу думку, найбільше
впливають на якість початкової освіти.
фахова підготовка вчителя
якість підручників
застосування інтерактивних технологій
диференціація та індивідуалізація процесу

дослідницько-пошукове навчання
розвиток критичного мислення
модульне навчання
метод проектів
інформаційно-комунікаційні технології
дистанційне навчання
7. Зазначте, як часто Ви використовуєте на уроках
математики засоби інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

інтегроване навчання

частіше, ніж раз на тиждень

систематичний моніторинг навчальних досягнень

раз на тиждень

діагностика і попередження неуспішності

рідко

формування предметних компетентностей

не використовую

наповнюваність класу
стан здоровʼя учнів
матеріально-технічне забезпечення
5. Укажіть види оцінювання, які, на Вашу думку, дають
достовірніші відомості про якість навчальних досягнень учнів.

8. Зазначте джерела матеріалів, які, на Вашу думку,
найкраще забезпечують продуктивність уроків математики.
методичні посібники
посібники з розробками уроків
наукова література

поточне

публікації в журналах

тематичне

Інтернет

підсумкове

навчальні таблиці



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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9. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики матеріалу з нумерації цілих невід’ємних чисел.
достатня для засвоєння

низька

недостатня
10. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики матеріалу для формування обчислювальних
умінь і навичок.
достатня для засвоєння

низька

11. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики матеріалу для навчання розв’язування сюжетних задач.
низька

12. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики матеріалу для засвоєння поняття «величини».
низька

недостатня
13. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики матеріалу для алгебраїчної пропедевтики.
достатня для засвоєння

низька

недостатня
14. Оцініть якість подання в чинних підручниках з математики геометричного матеріалу.
достатня для засвоєння

низька

недостатня

низька

недостатня
19. Оцініть якість подання в чинних підручниках
«Я і Україна» навчального матеріалу з природознавства.

16. Оцініть якість подання в чинних підручниках з української мови матеріалу мовленнєвої змістової лінії.
низька

недостатня
20. Оцініть якість подання в чинних підручниках з
основ здоровʼя навчального матеріалу стосовно фізичної складової здоровʼя.
низька

недостатня
21. Оцініть якість подання в чинних підручниках з основ
здоровʼя навчального матеріалу стосовно соціальної
складової здоров’я.
достатня для засвоєння

низька

недостатня
22. Оцініть якість подання в чинних підручниках
з основ здоровʼя навчального матеріалу стосовно психічної і духовної складових здоровʼя.
достатня для засвоєння

низька

недостатня

достатня для засвоєння

низька

недостатня

достатня для засвоєння

низька

недостатня
25. Які джерела, на Вашу думку, найкраще забезпечують продуктивність уроків російської мови?

недостатня
17. Які джерела, на Вашу думку, найкраще забезпечують продуктивність уроків української мови?

методичні посібники

методичні посібники

посібники з розробками уроків

посібники з розробками уроків

наукова література

наукова література

публікації в журналах

публікації в журналах

збірники диктантів

збірники диктантів

Інтернет

Інтернет

навчальні таблиці

(ПІБ)

.



(підпис)
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низька

24. Оцініть якість подання в чинних підручниках з російської мови матеріалу мовленнєвої змістової лінії.

недостатня

достатня для засвоєння

низька

23. Оцініть якість подання в чинних підручниках з російської мови матеріалу мовної змістової лінії.

15. Оцініть якість подання в чинних підручниках з української мови матеріалу мовної змістової лінії.
достатня для засвоєння

достатня для засвоєння

достатня для засвоєння

недостатня

достатня для засвоєння

18. Оцініть якість подання в чинних підручниках
«Я і Україна» навчального матеріалу з громадянської
освіти.

достатня для засвоєння

недостатня

достатня для засвоєння

навчальні таблиці

17.10.2013 17:27:13



АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням українською мовою)

52

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з української мови?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Глазова О.П. та ін. Рідна мова.

Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова.

Єрмоленко С.Я. та ін. Рідна мова.

добра

посередня

погана

Заболотний О.В. та ін. Рідна мова.
6 клас
Глазова О.П. та ін. Рідна мова.

Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова.

Єрмоленко С.Я. та ін. Рідна мова.

добра

посередня

погана

7 клас
Глазова О.П. та ін. Рідна мова.

Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова.

Єрмоленко С.Я. та ін. Рідна мова.

добра

посередня

погана

8 клас
Заболотний О.В. та ін. Рідна мова.

Єрмоленко С.Я. та ін. Рідна мова.

Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова.

добра

посередня

погана

Глазова О.П. та ін. Рідна мова.
9 клас
Глазова О.П. та ін. Українська мова.

Пентилюк М.І. та ін. Українська мова.

Єрмоленко С.Я. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

Заболотний О.В. та ін. Українська мова.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням російською мовою)

53

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з української мови?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Заболотний О.В. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

Ворон А.А. та ін. Українська мова.
6 клас
Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова..

Ворон А.А. та ін. Українська мова.

Горошкіна О.М. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

7 клас
Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова.

Ворон А.А. та ін. Українська мова.

Горошкіна О.М. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

8 клас
Заболотний В.В. та ін. Українська мова.

Горошкіна О.М. та ін. Українська мова.

Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

Ворон А.А. та ін. Українська мова.
9 клас
Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова.
Заболотний В.В. та ін. Українська мова.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

15. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням румунською мовою)

56

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з української мови?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Скаб М.С. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

6 клас
Криган С.Г. та ін. Українська мова.
7 клас
Криган С.Г. та ін. Українська мова.
8 клас
Криган С.Г. та ін. Українська мова.
Гуйванюк Н.В. та ін. Українська мова.
9 клас
Гуйванюк Н.В. та ін. Українська мова.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням угорською мовою)

57

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з української мови?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Скаб М.В. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

6 клас
Гаврилюк С.Г. та ін. Українська мова.
Лавер К.М. та ін. Українська мова.
7 клас
Розумик Т.М. та ін. Українська мова.
8 клас
Галас О.І. та ін. Рідна мова.
9 клас
Скаканді В.М. та ін. Українська мова.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням польською мовою)

55

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з української мови?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Тушніцька Н.М. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

6 клас
Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова.

Лук’янюк К.М. та ін. Українська мова.

Ворон А.А. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

Горошкіна О.М. та ін. Українська мова.
7 клас
Бондаренко Н.В. та ін. Українська мова.

Горошкіна О.М. та ін. Українська мова.

Ворон А.А. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

8 клас
Ворон А.А. та ін. Українська мова.
9 клас
Ворон А.А. та ін. Українська мова.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

15. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням кримськотатарською мовою)

54

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з української мови?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Глазова О.П. та ін. Рідна мова.

Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова.

Єрмоленко С.Я. та ін. Рідна мова.

добра

посередня

погана

Заболотний О.В. та ін. Рідна мова.
6 клас
Глазова О.П. та ін. Рідна мова.

Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова.

Єрмоленко С.Я. та ін. Рідна мова.

добра

посередня

погана

7 клас
Глазова О.П. та ін. Рідна мова.

Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова.

Єрмоленко С.Я. та ін. Рідна мова.

добра

посередня

погана

8 клас
Заболотний О.В. та ін. Рідна мова.

Єрмоленко С.Я. та ін. Рідна мова.

Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова.

добра

посередня

погана

Глазова О.П. та ін. Рідна мова.
9 клас
Глазова О.П. та ін. Українська мова.

Пентилюк М.І. та ін. Українська мова.

Єрмоленко С.Я. та ін. Українська мова.

добра

посередня

погана

Заболотний О.В. та ін. Українська мова.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання української
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням українською мовою)

58

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з української літератури?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Авраменко О.М. Українська література.

Шабельникова Л.П. Українська література.

Коваленко Л.Т. Українська література.

Цимбалюк В.І. та ін. Українська література.

Мовчан Р.В. Українська література.

добра

посередня

погана

6 клас
Мовчан Р.В. Українська література.

Дудіна Т.К. та ін. Українська література.

Шабельникова Л.П. та ін. Українська література.

добра

посередня

погана

7 клас
Міщенко О.І. Українська література.

Слоньовська О.В. Українська література.

Авраменко О.М. Українська література.

добра

посередня

погана

8 клас
Цимбалюк В.І. Українська література.

Авраменко О.М. та ін. Українська література.

Слоньовська О.В. Українська література.

добра

посередня

погана

Міщенко О.І. Українська література.
9 клас
Пахаренко В.І. Українська література.

Авраменко О.М. та ін. Українська література.

Ткачук М.П. та ін. Українська література.

добра

посередня

погана

Міщенко О.І. Українська література.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання української літератури методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання української
літератури електронними засобами педагогічного
призначення (навчаючими програмами, електронними
бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання української літератури комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням російською та іншими мовами національних меншин)

59

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з української літератури?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Івасюк О.М. та ін. Українська література.

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

6 клас
Гуйванюк Н.В. та ін. Українська література.
7 клас
Гуйванюк Н.В. та ін. Українська література.
8 клас
Гуйванюк Н.В. та ін. Українська література.
Сулима М.М. та ін. Українська література.
9 клас
Авраменко О.М. та ін. Українська література.

Погребенник В.Ф. та ін. Українська література.

Івасюк О.М. та ін. Українська література.

добра

посередня

погана

Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання української літератури методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання української
літератури електронними засобами педагогічного
призначення (навчаючими програмами, електронними
бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання української літератури комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

71

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з історії України?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Власов В.С. та ін. Вступ до історії України.

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

Мисан В.О. Вступ до історії України.
7 клас
Ладиченко Т.В. та ін. Історія України.
Смолій В.А. та ін. Історія України.
8 клас
Струкевич О.К. та ін. Історія України.

Швидько Г.К. Історія України.

Гісем О.В. та ін. Історія України.

добра

посередня

погана

Власов В.С. Історія України.
9 клас
Турченко Ф.Г. та ін. Історія України.

Струкевич О.К. Історія України.

Реєнт О.П. та ін. Історія України.

добра

посередня

погана

Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання історії України
методичними матеріалами для вчителя (методичні
посібники, рекомендації, додаткова навчальна література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

15. Оцініть стан забезпечення навчання історії України
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання історії України
електронними засобами педагогічного призначення
(навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

70

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
зі всесвітньої історії?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
6 клас
Голованов С.О. та ін. Історія стародавнього світу.

Шалагінова Б.Б. та ін. Історія стародавнього світу.

Бандровський О.Г. та ін. Історія стародавнього світу.

добра

посередня

погана

Д’ячков С.В. та ін. Історія стародавнього світу.
7 клас
Ліхтей І.М. Всесвітня історія.

Крижанівський О.П. та ін. Історія середніх віків.

Подаляк Н.Г. Всесвітня історія.

добра

посередня

погана

8 клас
Ліхтей І.М. Всесвітня історія. Новий час (XV–XVIII ст.).

Д’ячков С.В. та ін. Всесвітня історія. Новий час
(XV–XVIII ст.).
добра
посередня
погана

Подаляк Н.Г. Всесвітня історія. Новий час (XV–
XVIII ст.).
Гісем О.В. та ін. Всесвітня історія. Новий час (XV–
XVIII ст.).
9 клас
Гісем О.В. та ін. Всесвітня історія.

Бердичевський Я.М. та ін. Всесвітня історія.

Осмоловський С.О. та ін. Всесвітня історія.

добра

посередня

погана

Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання всесвітньої
історії методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання всесвітньої
історії електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання всесвітньої
історії комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

70

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
зі всесвітньої історії?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
6 клас
Голованов С.О. та ін. Історія стародавнього світу.

Шалагінова Б.Б. та ін. Історія стародавнього світу.

Бандровський О.Г. та ін. Історія стародавнього світу.

добра

посередня

погана

Д’ячков С.В. та ін. Історія стародавнього світу.
7 клас
Ліхтей І.М. Всесвітня історія.

Крижанівський О.П. та ін. Історія середніх віків.

Подаляк Н.Г. Всесвітня історія.

добра

посередня

погана

8 клас
Ліхтей І.М. Всесвітня історія. Новий час (XV–XVIII ст.).

Д’ячков С.В. та ін. Всесвітня історія. Новий час
(XV–XVIII ст.).
добра
посередня
погана

Подаляк Н.Г. Всесвітня історія. Новий час (XV–
XVIII ст.).
Гісем О.В. та ін. Всесвітня історія. Новий час (XV–
XVIII ст.).
9 клас
Гісем О.В. та ін. Всесвітня історія.

Бердичевський Я.М. та ін. Всесвітня історія.

Осмоловський С.О. та ін. Всесвітня історія.

добра

посередня

погана

Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання всесвітньої
історії методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання всесвітньої
історії електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання всесвітньої
історії комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ АЛГЕБРИ

64

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з алгебри?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
7 клас
Кравчук В.Р. та ін. Алгебра.

Істер О.С.Алгебра.

Бевз Г.П. та ін. Алгебра.

добра

посередня

погана

Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра.
8 клас
Бевз Г.П. та ін. Алгебра.

Істер О.С. Алгебра.

Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра.

добра

посередня

погана

Біляніна О.Я. та ін. Алгебра.
9 клас
Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра.

Мальований Ю.І. та ін. Алгебра.

Бевз Г. П. та ін. Алгебра.

добра

посередня

погана

Кравчук В.Р. та ін. Алгебра.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання алгебри методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література
тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання алгебри електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками,
посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання алгебри
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ АЛГЕБРИ

64

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з алгебри?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
7 клас
Кравчук В.Р. та ін. Алгебра.

Істер О.С.Алгебра.

Бевз Г.П. та ін. Алгебра.

добра

посередня

погана

Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра.
8 клас
Бевз Г.П. та ін. Алгебра.

Істер О.С. Алгебра.

Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра.

добра

посередня

погана

Біляніна О.Я. та ін. Алгебра.
9 клас
Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра.

Мальований Ю.І. та ін. Алгебра.

Бевз Г. П. та ін. Алгебра.

добра

посередня

погана

Кравчук В.Р. та ін. Алгебра.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання алгебри методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література
тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання алгебри електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками,
посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання алгебри
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ГЕОМЕТРІЇ

65

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з геометрії?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
7 клас
Бурда М.І. та ін. Геометрія.

Мерзляк А.Г. та ін. Геометрія.

Бевз Г. П. та ін. Геометрія.

Істер О.С. Геометрія.

Апостолова Г.В. Геометрія.

добра

посередня

погана

8 клас
Бурда М.І. та ін. Геометрія.

Єршова А.П. та ін. Геометрія.

Бевз Г. П. та ін. Геометрія.

Мерзляк А.Г. та ін. Геометрія.

Апостолова Г.В. Геометрія.

добра

посередня

погана

9 клас
Мерзляк А.Г. та ін. Геометрія.

Єршова А.П. та ін. Геометрія.

Бурда М.І. та ін. Геометрія.

добра

посередня

погана

Апостолова Г.В. Геометрія.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання геометрії методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література
тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

15. Оцініть стан забезпечення навчання геометрії
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання геометрії
електронними засобами педагогічного призначення
(навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ГЕОМЕТРІЇ

65

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з геометрії?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
7 клас
Бурда М.І. та ін. Геометрія.

Мерзляк А.Г. та ін. Геометрія.

Бевз Г. П. та ін. Геометрія.

Істер О.С. Геометрія.

Апостолова Г.В. Геометрія.

добра

посередня

погана

8 клас
Бурда М.І. та ін. Геометрія.

Єршова А.П. та ін. Геометрія.

Бевз Г. П. та ін. Геометрія.

Мерзляк А.Г. та ін. Геометрія.

Апостолова Г.В. Геометрія.

добра

посередня

погана

9 клас
Мерзляк А.Г. та ін. Геометрія.

Єршова А.П. та ін. Геометрія.

Бурда М.І. та ін. Геометрія.

добра

посередня

погана

Апостолова Г.В. Геометрія.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання геометрії методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література
тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

15. Оцініть стан забезпечення навчання геометрії
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання геометрії
електронними засобами педагогічного призначення
(навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

60

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з англійської мови?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Карп’юк О.Д. Англійська мова.

Карп’юк О.Д. Англійська мова (НМК для спеціалізованих шкіл).
добра
посередня
погана

Несвіт А.М. Англійська мова (НМК).
6 клас

для загальноосвітніх навчальних закладів).
Кучма М.О. та ін. Англійська мова (2-й рік навчання).

Несвіт А.М. Англійська мова (5-й рік навчання для
загальноосвітніх навчальних закладів) (НМК).
Карп’юк О.Д. Англійська мова (5-й рік навчання

добра

посередня

погана

7 клас
Несвіт А.М. Англійська мова (6-й рік навчання для
загальноосвітніх навчальних закладів) (НМК).
Карп’юк О.Д. Англійська мова (6-й рік навчання
для загальноосвітніх навчальних закладів).

Морська Л.І. та ін. Англійська мова (3-й рік навчання).
Калініна Л.В. та ін. English Smart (НМК для спеціалізованих шкіл).
добра
посередня
погана

8 клас
Биркун Л.В. Англійська мова (7-й рік навчання).

Козловська Т.П. Англійська мова (4-й рік навчання).

Карп’юк О.Д. Англійська мова (7-й рік навчання).

Сірик Т.Л. Англійська мова (4-й рік навчання).

Калініна Л.В. та ін. Англійська мова (7-й рік навчання).
Несвіт А.М. Англійська мова (7-й рік навчання)
(НМК).

Морська Л.І. Англійська мова (4-й рік навчання).
добра

посередня

погана

9 клас
Несвіт А.М. Англійська мова (8-й рік навчання).

вчання).

Карп’юк О.Д. Англійська мова (8-й рік навчання).
Кучма М.О. та ін. Англійська мова (5-й рік навчання).

Калініна Л.В. та ін. Англійська мова (8-й рік навчання) (НМК).
Сірик Т.Л. та ін. Англійська мова (5-й рік навчання).

Коломінова О.О. та ін. Англійська мова (5-й рік на-

добра

посередня

погана

Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання англійської
мови методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання англійської
мови електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання англійської
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

62

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з німецької мови?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
рік навчання) НМК.
Басай Н.П. Німецька мова (1-й рік навчання) (НМК).
Сидоренко М.М. та ін. Німецька мова (друга іноземна мова).
добра
посередня
погана

Сотникова С.І. та ін. Німецька мова (1-й рік навчання).
Горбач Л.В. Німецька мова із задоволенням (1-ий
6 клас
Басай Н.П. Німецька мова (5-й рік навчання) (НМК).

Павлюк З.Л. Німецька мова (друга іноземна мова).

Горбач Л.В. Німецька мова із задоволенням (2-й
рік навчання) НМК.
Басай Н.П. Німецька мова (2-й рік навчання) (НМК).

Павлюк З.Л. Німецька мова (НМК).

Сотникова С.І. та ін. Німецька мова (друга іноземна мова).

Кириленко Р.О. та ін. Німецька мова (5-й рік навчання).
добра
посередня
погана

Горбач Л.В. Німецька мова (1-й рік навчання).

7 клас
Басай Н.П. Німецька мова (6-й рік навчання).

Басай Н.П. Німецька мова (3-й рік навчання) (НМК).

Сотникова С.І. Німецька мова (друга іноземна
мова).
Савченко Л.П. та ін. Німецька мова (6-й рік навчання).

Кириленко Р.О. та ін. Німецька мова (6-й рік навчання).
Горбач Л.В. Німецька мова (3-й рік навчання).
добра

посередня

погана

8 клас
Басай Н.П. Німецька мова (7-й рік навчання) НМК.

Басай Н.П. Німецька мова (4-й рік навчання).

Савченко Л.П. Німецька мова (7-й рік навчання).

Сидоренко М.М. та ін. Німецька мова (4-й рік навчання).
добра
посередня
погана

Орап В.І. та ін. Німецька мова (7-й рік навчання).
Сотникова С.І. Німецька мова (4-й рік навчання).
9 клас
Басай Н.П. Німецька мова (8-й рік навчання).

Горбач Л.В. Німецька мова (5-й рік навчання).

Савченко Л.П. Німецька мова (8-й рік навчання).

Сидоренко М.М. та ін. Німецька мова (5-й рік навчання).
добра
посередня
погана

Орап В.І. та ін. Німецька мова (8-й рік навчання).
Сотникова С.І. Німецька мова (5-й рік навчання).
13. Оцініть стан забезпечення навчання німецької
мови методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні
до 25 %

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 75 %

15. Оцініть стан забезпечення навчання німецької
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання німецької
мови електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).

відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

(ПІБ)

.
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

63

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з французької мови?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Чумак Н.П. та ін. Французька мова (4-й рік навчання).

Голуб Т.В та ін. Французька мова (1-й рік навчання).
добра

посередня

погана

6 клас
Чумак Н.П. Французька мова (5-й рік навчання).

Клименко Ю.М. Французька мова (2-й рік навчання).

Клименко Ю.М. Французька мова (5-й рік навчання).

добра

посередня

погана

Чумак Н.П. Французька мова (2-й рік навчання).
7 клас
Клименко Ю.М. Французька мова (3-й рік навчання).

Чумак Н.П. Французька мова (6-й рік навчання).

Голуб Т.В. Французька мова (3-й рік навчання).

добра

посередня

погана

Клименко Ю.М. Французька мова (6-й рік навчання).
8 клас
Клименко Ю.М. Французька мова (7-й рік навчання).

Мар’єнко О.О. Французька мова (4-й рік навчання).

Чумак Н.П. Французька мова (7-й рік навчання).

добра

посередня

погана

Клименко Ю.М. Французька мова (4-й рік навчання).
9 клас
Клименко Ю.М. Французька мова (8-й рік навчання).

Дугельна Т.А. Французька мова (5-й рік навчання).

Чумак Н.П. Французька мова (8-й рік навчання).

добра

посередня

погана

Клименко Ю.М. Французька мова (5-й рік навчання).
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання французької
мови методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання французької
мови електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання французької
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

61

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з іспанської мови?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Редько В.Г. Іспанська мова (4-й рік навчання).

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

6 клас
Редько В.Г. Іспанська мова (5-й рік навчання).
7 клас
Редько В.Г. Іспанська мова (6-й рік навчання).
8 клас
Редько В.Г. та ін. Іспанська мова (7-й рік навчання).
9 клас
Редько В.Г. та ін. Іспанська мова (8-й рік навчання).
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання іспанської
мови методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна
література тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання іспанської
мови електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання іспанської
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами,
мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ

68

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з біологіїї?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
7 клас
Мусієнко М.М. та ін. Біологія.

Соболь В. І. Біологія.

Ільченко В.Р. та ін. Біологія.

добра

посередня

погана

8 клас
Серебряков В.В. та ін. Біологія.

Запорожець Н.В. та ін. Біологія.

Базанова Т.Г. та ін. Біологія.

добра

посередня

погана

Межжерін С.В. Біологія.
9 клас
Матяш Н. Ю. та ін. Біологія.

Страшко С.В. та ін. Біологія.

Базанова Т.І. та ін. Біологія.

добра

посередня

погана

Степанюк А. та ін. Біологія.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання біологіїї методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література
тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання біологіїї електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками,
посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання біологіїї
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ

68

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з біологіїї?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
7 клас
Мусієнко М.М. та ін. Біологія.

Соболь В. І. Біологія.

Ільченко В.Р. та ін. Біологія.

добра

посередня

погана

8 клас
Серебряков В.В. та ін. Біологія.

Запорожець Н.В. та ін. Біологія.

Базанова Т.Г. та ін. Біологія.

добра

посередня

погана

Межжерін С.В. Біологія.
9 клас
Матяш Н. Ю. та ін. Біологія.

Страшко С.В. та ін. Біологія.

Базанова Т.І. та ін. Біологія.

добра

посередня

погана

Степанюк А. та ін. Біологія.
Інші

13. Оцініть стан забезпечення навчання біологіїї методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література
тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання біологіїї електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками,
посібниками, таблицями тощо).
відсутні

на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання біологіїї
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

69

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з географії?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
6 клас
Пестушко В.Ю. та ін. Загальна географія.

Булава Л.М. та ін. Загальна географія.

Бойко В.М. та ін. Загальна географія.

Кобернік С.Г. та ін. Географія.

Скуратович О.Я. та ін. Географія.

добра

посередня

погана

7 клас
Бойко В.М. та ін. Географія материків і океанів.

Кобернік С.Г. та ін. Географія материків і океанів.

Пестушко В.Ю. та ін. Географія материків і океанів.

добра

посередня

погана

8 клас
Шищенко П.Г. та ін. Фізична географія України.

Пестушко В.Ю. Фізична географія України.

Дідчук І.Л. та ін. Фізична географія України.

Гілецький Й.Р. Фізична географія України.

Булава Л.М. та ін. Фізична географія України.

добра

посередня

погана

9 клас
Пестушко В.Ю. та ін. Географія.

Надтока О.Ф. та ін. Географія.

Садкіна В.І. та ін. Географія.

добра

посередня

погана

Гілецький Й.Р. Географія.
Інші

13. Виберіть картографічні засоби навчання, якмим Ви
користуєтесь на уроках.
настінні карти

контурні карти
комп’ютерні картографічні програмні педагогічні
засоби навчання
14. Оцініть забезпечення картографічними засобами
навчання.
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 75 %

відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
17. Оцініть стан забезпечення навчання географії
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).

до 50 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання географії методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література
тощо).

відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ

69

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з географії?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
6 клас
Пестушко В.Ю. та ін. Загальна географія.

Булава Л.М. та ін. Загальна географія.

Бойко В.М. та ін. Загальна географія.

Кобернік С.Г. та ін. Географія.

Скуратович О.Я. та ін. Географія.

добра

посередня

погана

7 клас
Бойко В.М. та ін. Географія материків і океанів.

Кобернік С.Г. та ін. Географія материків і океанів.

Пестушко В.Ю. та ін. Географія материків і океанів.

добра

посередня

погана

8 клас
Шищенко П.Г. та ін. Фізична географія України.

Пестушко В.Ю. Фізична географія України.

Дідчук І.Л. та ін. Фізична географія України.

Гілецький Й.Р. Фізична географія України.

Булава Л.М. та ін. Фізична географія України.

добра

посередня

погана

9 клас
Пестушко В.Ю. та ін. Географія.

Надтока О.Ф. та ін. Географія.

Садкіна В.І. та ін. Географія.

добра

посередня

погана

Гілецький Й.Р. Географія.
Інші

13. Виберіть картографічні засоби навчання, якмим Ви
користуєтесь на уроках.
настінні карти

контурні карти
комп’ютерні картографічні програмні педагогічні
засоби навчання
14. Оцініть забезпечення картографічними засобами
навчання.
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 75 %

відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
17. Оцініть стан забезпечення навчання географії
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).

до 50 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання географії методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література
тощо).

відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 25 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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на 100 %

16. Оцініть стан забезпечення навчання географії
електронними засобами педагогічного призначення
(навчаючими програмами, електронними бібліотеками, посібниками, таблицями тощо).

атласи

відсутні

до 50 %
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

66

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з фізики?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
7 клас
Божинова Ф.Я. та ін. Фізика.

Коршак Є.В. та ін. Фізика.

Генденштейн Л.Е. Фізика.

добра

посередня

погана

Ільченко В.Р. та ін. Фізика.
8 клас
Божинова Ф.Я. та ін. Фізика.

Сиротюк В.Д. Фізика.

Генденштейн Л.Е. та ін. Фізика.

добра

посередня

погана

Коршак Є.В. та ін. Фізика.
9 клас
Божинова Ф.Я. та ін. Фізика

Шут М.І. та ін. Фізика.

Коршак Є.В. та ін. Фізика.

добра

посередня

погана

Сиротюк В.Д. Фізика.
Інші

13. Оцініть забезпеченість фізичного кабінету обладнанням для демонстраційного експерименту.
відсутнє

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 75 %

до 25 %

на 100 %

15. Оцініть стан забезпечення навчання фізики методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література
тощо).
до 25 %

відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

17. Оцініть стан забезпечення навчання фізики
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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до 75 %

до 50 %

до 50 %

відсутні

на 100 %

16. Оцініть стан забезпечення навчання фізики електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками,
посібниками, таблицями тощо).

14. Оцініть забезпеченість фізичного кабінету обладнанням для фронтальних лабораторних робіт.
відсутнє

до 50 %
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

66

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з фізики?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
7 клас
Божинова Ф.Я. та ін. Фізика.

Коршак Є.В. та ін. Фізика.

Генденштейн Л.Е. Фізика.

добра

посередня

погана

Ільченко В.Р. та ін. Фізика.
8 клас
Божинова Ф.Я. та ін. Фізика.

Сиротюк В.Д. Фізика.

Генденштейн Л.Е. та ін. Фізика.

добра

посередня

погана

Коршак Є.В. та ін. Фізика.
9 клас
Божинова Ф.Я. та ін. Фізика

Шут М.І. та ін. Фізика.

Коршак Є.В. та ін. Фізика.

добра

посередня

погана

Сиротюк В.Д. Фізика.
Інші

13. Оцініть забезпеченість фізичного кабінету обладнанням для демонстраційного експерименту.
відсутнє

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 75 %

до 25 %

на 100 %

15. Оцініть стан забезпечення навчання фізики методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література
тощо).
до 25 %

відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

17. Оцініть стан забезпечення навчання фізики
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

(ПІБ)

.



(підпис)
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до 75 %

до 50 %

до 50 %

відсутні

на 100 %

16. Оцініть стан забезпечення навчання фізики електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками,
посібниками, таблицями тощо).

14. Оцініть забезпеченість фізичного кабінету обладнанням для фронтальних лабораторних робіт.
відсутнє

до 50 %
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ

67

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з хімії?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
7 клас
Буринська Н.М. Хімія.

Ярошенко О.Г. Хімія.

Лашевська Г.А. Хімія.

добра

посередня

погана

Попель П.П. та ін. Хімія.
8 клас
Буринська Н.М. Хімія.

Ярошенко О.Г. Хімія.

Попель П.П. та ін. Хімія.

добра

посередня

погана

9 клас
Буринська Н.М. та ін. Хімія.

Ярошенко О.Г. Хімія.

Лашевська Г.А. Хімія.

добра

посередня

погана

Попель П.П. та ін. Хімія.
Інші

13. Оцініть забезпеченість хімічного кабінету хімічним
обладнанням.
відсутнє

до 75 %

до 25 %

на 100 %

14. Оцініть забезпеченість хімічного кабінету реактивами.
до 75 %

до 25 %

на 100 %

комп’ютерні навчальні програми
демонстраційні колекції

до 50 %

відсутні

тести для тематичного оцінювання

16. Оцініть стан забезпечення навчання хімії електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками,
посібниками, таблицями тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 50 %
15. Яких засобів навчання Вам бракує в роботі?
збірники нормативних документів з організації навчально-виховного процесу з хімії
нормативні та інструктивно-методичні матеріали
з безпеки під час навчально-виховного процесу в
кабінеті хімії
методичні матеріали

17. Оцініть стан забезпечення навчання хімії
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

засоби з друкованою основою
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ

67

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань
власні розробки

спеціаліст вищої категорії

10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з хімії?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
7 клас
Буринська Н.М. Хімія.

Ярошенко О.Г. Хімія.

Лашевська Г.А. Хімія.

добра

посередня

погана

Попель П.П. та ін. Хімія.
8 клас
Буринська Н.М. Хімія.

Ярошенко О.Г. Хімія.

Попель П.П. та ін. Хімія.

добра

посередня

погана

9 клас
Буринська Н.М. та ін. Хімія.

Ярошенко О.Г. Хімія.

Лашевська Г.А. Хімія.

добра

посередня

погана

Попель П.П. та ін. Хімія.
Інші

13. Оцініть забезпеченість хімічного кабінету хімічним
обладнанням.
відсутнє

до 75 %

до 25 %

на 100 %

14. Оцініть забезпеченість хімічного кабінету реактивами.
до 75 %

до 25 %

на 100 %

комп’ютерні навчальні програми
демонстраційні колекції

до 50 %

відсутні

тести для тематичного оцінювання

16. Оцініть стан забезпечення навчання хімії електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами, електронними бібліотеками,
посібниками, таблицями тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 50 %
15. Яких засобів навчання Вам бракує в роботі?
збірники нормативних документів з організації навчально-виховного процесу з хімії
нормативні та інструктивно-методичні матеріали
з безпеки під час навчально-виховного процесу в
кабінеті хімії
методичні матеріали

17. Оцініть стан забезпечення навчання хімії
комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

засоби з друкованою основою
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ
(обслуговуючі види праці)

73

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань

спеціаліст вищої категорії

власні розробки
10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з технологій (обслуговуючих видів праці)?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Денисенко Л.І. та ін. Трудове навчання для дівчат.
Обслуговуючі види праці.

Климук Л.В. та ін. Трудове навчання. Обслуговуючі
види праці.
добра
посередня
погана

6 клас
Денисенко Л.І. та ін. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці.

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

добра

посередня

погана

7 клас
Денисенко Л.І. та ін. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці.
8 клас
Мачача Т.С. та ін. Трудове навчання. Обслуговуючі
види праці.
9 клас
Богданова С.І. Трудове навчання (обслуговуючі
види праці).

Гнеденко О.П. та ін. Трудове навчання (обслуговуючі види праці).
добра

посередня

погана

Інші

13. Оцініть забезпечення навчальних майстерень
необхідними інструментами для обробки матеріалів.
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть забезпечення учнів контрольно-вимірювальними інструментами.
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

на 100 %

до 75 %
16. Оцініть стан забезпечення навчання технологій
(обслуговуючих видів праці) електронними засобами
педагогічного призначення (навчаючими програмами,
електронними бібліотеками, посібниками, таблицями
тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

до 50 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання технологій
(обслуговуючих видів праці) методичними матеріалами для вчителя (методичні посібники, рекомендації,
додаткова навчальна література тощо).
відсутні

до 50 %

до 25 %

17. Оцініть стан забезпечення навчання технологій
(обслуговуючих видів праці) комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
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АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ
(технічні види праці)

72

Прізвище
Ім’я
По батькові
Телефон

*

Е-пошта
тестова форма контролю

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років

від 10 до 20 років

від 5 до 10 років

понад 20 років

2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви використовуєте для проведення тематичного оцінювання.

спеціаліст

збірники завдань

спеціаліст ІІ категорії

збірники тестів

спеціаліст І категорії

матеріали з методичних видань

спеціаліст вищої категорії

власні розробки
10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовуєте на уроках?

3. Зазначте Ваше педагогічне звання.
старший учитель

немає

електронні таблиці

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом
предмету, який Ви викладаєте?
так

ні

5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками
з технологій (технічних видів праці)?
до 25 %

до 50 %

до 75 %

на 100 %

6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних
авторських колективів?
так

ні

7. Якою додатковою навчально-методичною літературою Ви користуєтеся найчастіше?
посібники
дидактичні матеріали
методичні розробки
робочі зошити з друкованою основою
довідники

презентації
електронні посібники
віртуальні лабораторії
електронні бібліотеки
комп’ютерні тренажери
комп’ютерні діагностичні засоби
інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте
в педагогічній практиці.
елементи дистанційної освіти
освітні портали
відкриті освітні системи
інтернет-олімпіади

8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на
уроках?
усне опитування
контрольна робота
самостійна робота



* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання)
моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.
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12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас
Мадзігон В.М. та ін. Трудове навчання. Технічні
види праці.

Терещук Б.М. та ін. Трудове навчання. Технічні
види праці.
добра
посередня
погана

6 клас
Сидоренко В.К. та ін. Трудове навчання. Технічні
види праці.

Кондратюк Г.А. та ін. Трудове навчання. Технічні
види праці.
добра
посередня
погана

7 клас
Терещук Б.М. та ін. Трудове навчання. Технічні
види праці.

Кондратюк Г.А. та ін. Трудове навчання. Технічні
види праці.
добра
посередня
погана

8 клас
Терещук Б.М. та ін. Трудове навчання.

добра

посередня

погана

Мадзігон В.М. та ін. Трудове навчання.
9 клас
Терещук Б.М. та ін. Трудове навчання (технічні
види праці).

Левченко Г.Є. та ін. Трудове навчання (технічні
види праці).
добра
посередня
погана

Інші

13. Оцініть забезпечення навчальних майстерень
необхідними інструментами для обробки матеріалів.
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %
14. Оцініть забезпечення учнів контрольно-вимірювальними інструментами.
відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 25 %

на 75 %

до 75 %

до 25 %

на 100 %

відсутні

до 75 %

до 25 %

на 100 %

до 50 %

(ПІБ)

.
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відсутні

до 50 %

15. Оцініть стан забезпечення навчання технологій
(технічних видів праці) методичними матеріалами для
вчителя (методичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна література тощо).
до 50 %

16. Оцініть стан забезпечення навчання технологій
(технічних видів праці) електронними засобами педагогічного призначення (навчаючими програмами,
електронними бібліотеками, посібниками, таблицями
тощо).

17. Оцініть стан забезпечення навчання україтехнологій (технічних видів праці) комп’ютерним обладнанням
(комп’ютерами, мультимедійними дошками тощо).

до 50 %

відсутні

до 100 %
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