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Вступ
Якість освіти світове співтовариство визнало метою, пріоритетом розвитку
суспільства у ХХІ столітті. Але якої якості освіту пропонує учням українська школа?
Освітній моніторинг
Щоб відповісти на це запитання недостатньо познайомитись з навчальними
програмами, підручниками та результатами ЗНО. Достовірну інформацію про
функціонування освітньої системи у всій її багатогранності дає освітній моніторинг,
тобто систематичне збирання, накопичення та аналіз даних, що відображають основні
показники якості освіти. До даних, що накопичуються у процесі освітнього
моніторингу, належать відомості про кількість учнів та вчителів, зафіксовані у
журналах оцінки навчальних досягнень учнів, результати ЗНО, укладені класними
керівниками характеристики учнів, дані спеціально проведених досліджень тощо.
Моніторинг потрібний для оцінювання стану освітньої системи, ефективності,
результативності навчально-виховного процесу, вироблення управлінських рішень
щодо покращення якості освіти.
Виховний простір
Важливою складовою освітньої системи є відносини між учнями та учителями.
Якість цих відносин, чи, ширше, усього простору взаємовідносин кожного учня як
учасника шкільного життя, – ключовий фактор успіху шкільного навчання і
виховання. Правила, за якими живе школа, взаємовідносини, що складаються між
учасниками навчально-виховного процесу, суттєво впливають на формування у
дитини ціннісних установок, принципів поведінки, ставлення до оточуючого світу, до
інших людей, до навчання, праці, спорту, мистецтва тощо.
Соціально-культурні норми та взаємовідносини, від яких визначальною мірою
залежить розвиток дитини як особистості, називають виховним простором. Виховний
простір – це існуюче, часом спеціально створене соціально-культурне середовище, у
якому завдяки ефективній комунікації між виховниками та вихованцями досягаються
очікувані результати виховання. Для продуктивного шкільного виховного простору
потрібні погоджені та свідомо підтримувані взаємовідносини між учасниками
навчально-виховного процесу. Саме недостатньою увагою до шкільного виховного
простору пояснюють, чому шкільне навчання дає усе нижчі результати, попри те, що
навчальні засоби поступово вдосконалюються, а вчителі усе частіше застосовують
інноваційні освітні технології.
Моніторингові дослідження якості виховного простору
Моніторинг якості виховного простору навчального закладу – один з
численних компонентів сучасного освітнього моніторингу. Інформація про стан та
зміни взаємовідносин у школі конче необхідна для прийняття ефективних і
своєчасних управлінських рішень. Тож, запровадження у Львівській області
моніторингу якості виховного простору – важливий крок до системного
діагностування в Україні умов виховання.
Перші спроби сформувати систему досліджень шкільної атмосфери, в якій
виховуються учні Львівщини, припадають на 2012 – 2013 роки. У 2014-2015
навчальному році було проведене повноцінне моніторингове дослідження якості
виховного простору, що охопило 115 загальноосвітніх навчальних закладів області.
Вперше для опитування учасників навчально-виховного процесу були використані
електронні анкети.
4

Згідно з наказом департаменту освіти і науки Львівської обласної
держадміністрації «Про організацію виховання у загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах Львівщини у 2015-2016 навчальному році» від 24 липня 2015
року № 07-01/249 у листопаді-грудні цього року відбудеться чергове дослідження
шкільного виховного простору з використанням електронних анкет.
Під час цього дослідження використовуватимуться й інші методи. Зібрані дані
зіставлятимуться та
узагальнюватимуться з урахуванням критеріїв повноти,
об’єктивності, адекватності та ін. Результати дослідження будуть проаналізовані з
метою оцінки шкільних норм та взаємовідносин на відповідність регіональному
стандартові, який зафіксований у програмі «Основні орієнтири національного
виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області» (Львів,
2010).
Планується такі дослідження проводити кожного року, що дозволить виявити
динаміку розвитку виховного простору середніх шкіл області.
Призначення посібника
Пропонований посібник призначений для методистів районних (міських)
методичних кабінетів (інформаційно-методичних центрів), які здійснюють науковометодичний супровід виховної роботи, а також для заступників директорів з виховної
роботи та інших працівників освіти, які забезпечують проведення цьогорічного і
наступних моніторингових досліджень. Поміщені тут матеріали допоможуть їм
належно організувати збір даних, провести їх аналіз та оцінити отримані результати.
Автори вдячні усім, хто допомагав скомпонувати цей посібник, та бажають
його читачам успішного проведення досліджень якості виховного простору у
загальноосвітніх навчальних закладах!
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І. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛЬВІВЩИНИ
1.1.

Нормативно-правова основа

Права учасників дослідження
Дослідження якості виховного простору ЗНЗ проводяться при неухильному
дотриманні норм, зафіксованих у Загальній декларації прав людини, Конвенції ООН
про права дитини та у Конституції України. Дослідження проводиться з
урахуванням низки статей Законів України:
• «Про освіту»
• «Про загальну середню освіту»
• «Про позашкільну освіту»
Упродовж усього дослідження, від його планування до ознайомлення з
результатами, потрібно дбати, насамперед, про особисту безпеку учнів, батьків та
педагогів і про дотримання норм приватності. Тільки так можна гарантувати фізичне
і психічне здоров’я учасників, їхню честь та гідність, віднесені Конституцією
України (Ст..3) до найвищих соціальних цінностей.
Права дорослих і дітей – учасників дослідження – мають бути дотримані на
кожному з етапів його організації та проведення. Зокрема, недопустимо змушувати до
участі у дослідженні тих, чиї обов’язки як учасників навчально-виховного процесу не
передбачають забезпечення освітнього моніторингу. Маємо на увазі учнів та батьків.
Їх треба переконати у доцільності співпраці з організаторами дослідження та
пояснити його корисність для школи. Педагогічні працівники також потребують
детальнішого роз’яснення мети і процедур дослідження, укладення з ними
неформальної угоди про співпрацю.
Соціальний контракт
Роз’яснювальна робота і «соціальний контракт», сторонами якого є усі
категорії учасників дослідження, включаючи дирекцію навчального закладу та
працівників методичної служби району/міста, це – обов’язкова складова підготовки
до оцінювання якості виховного простору у навчальному закладі. Саме такий
неписаний (неформальний) контракт забезпечує свідому участь респондентів у
дослідженні та гарантує повноту, об’єктивність, релевантність1 його результатів.
Вимоги до дослідження виховного простору у демократичній шкільній спільноті:
• свідома участь у проведенні дослідження учасників навчально-виховного
процесу, відносини між якими виявляють та оцінюють;
• можливість учням та батькам впливати на планування дослідження;
• відкритий доступ до рішень, що стосуються дослідження (мети, термінів,
часу проведення, залучення учасників, обробки результатів та
формулювання висновків);
• використання результатів і висновків як інструменту для позитивного
розвитку шкільної спільноти та закладу освіти.

Релевантність – ступінь відповідності пошукових результатів очікуванням користувача,
який звернувся з даним пошуковим запитом.
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Аналіз документів, що регламентують дослідження якості виховного
простору на Львівщині
Учасники дослідження повинні ознайомитись з нормативними документами, на
основі яких проводиться дане дослідження, зокрема, з «Основними орієнтирами
національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівської
області» (додаток 1), Програмою розвитку освіти Львівщини на 2013 – 2016 роки
(напрям 7 «Виховання», підпрограма (проект) «7.1. Програми виховної роботи»)
(додаток 2), наказом департаменту освіти і науки Львівської області (додаток 3),
наказом районного/міського відділу (управління) освіти та наказом по школі.
Забезпечити вільний доступ до названих актів або до витягів, що стосуються
дослідження якості виховного простору, найкраще, помістивши їх на час дослідження
на сайті школи або/і на інформаційному стенді.
Робота з нормативними актами, що регламентують проведення дослідження
якості виховного простору, це – перший процедурний крок його успішного
проведення. Організаторам дослідження в районі/місті доцільно спочатку опрацювати
названі документи разом з працівниками відділів освіти, методистами та директорами
(заступниками директорів) навчальних закладів, задіяних у дослідженні. Далі,
директор (заступник директора) має проаналізувати ці документи спільно з
педагогічними працівниками школи, а класні керівники, відповідно, спільно з учнями
та їх батьками. Тільки за умови, коли в ході часом бурхливих дискусій усі учасники
дослідження уважно поглянуть на визначені для них завдання та осмислять їх,
проінтерпретувавши нормативні акти у контексті власної практики, з’явиться шанс,
що дослідження відбудеться без порушень процедури, а його результати будуть
достатньо повними та об’єктивними.
Результати аналізу документів
Очікуваним результатом аналізу нормативних актів, що регламентують
дослідження якості виховного простору навчального закладу, є згода його учасників
на загальноприйняті професійні й етичні засади педагогічних досліджень та на
взаємоконтроль за їх дотриманням.
Етичні засади дослідження виховного простору:
Прозорість та зрозумілість всіх дій у межах дослідження.
Свідома згода на участь у дослідженні.
Нерозголошення наданої особою інформації без її згоди.
Інформування про результати дослідження його учасників та зацікавлених осіб.
Ретельне виконання учасниками своїх обов’язків.

1.2.

Організація моніторингового дослідження

Встановлення цілей дослідження
Щоб організувати дослідження, насамперед треба усвідомити та зрозуміло
сформулювати його цілі. Цілі дослідження якості виховного простору випливають з
мети освітнього моніторингу. Моніторинг в освіті означає збір, нагромадження та
системний аналіз даних про якість освіти. Як відомо, якість освіти – це відповідність
певній нормі, стандартові створених для її набуття умов, самого освітнього процесу
та його результатів. Тому моніторинг якості освіти має на меті, зокрема, здобуття,
накопичення й аналіз даних, що характеризують освітнє середовище. Накопичені та
згруповані дані повинні відображати визначені стандартом показники стану
освітнього середовища і динаміку його розвитку.
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Існування у загальноосвітньому навчальному закладі виховного простору –
одна із суттєвих характеристик освітнього середовища, а визначені «Основними
орієнтирами національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Львівської області» риси виховного простору – безпека, моральність, довіра, свобода
(демократичність), патріотизм та відкритість – це показники його якості чи, так би
мовити, «придатності» для національного виховання.
Отже, мета моніторингових досліджень якості виховного простору ЗНЗ –
вимірювання показників стану виховного простору та оцінювання динаміки
його розвитку. Для досягнення цієї мети дослідники повинні реалізувати такі
завдання:
зібрати та узагальнити дані, що характеризують
соціально-культурні норми і взаємовідносини, в які у конкретному
загальноосвітньому навчальному закладі «занурені» його учні;
встановити відповідність показників, що відображають
типову для загальноосвітнього навчального закладу поведінку учасників навчальновиховного процесу, визначеним у регіональному стандарті показникам якості
виховного простору;
виявити характерні для загальноосвітніх навчальних
закладів взаємини у трикутнику «учні – педагоги – батьки», що виявляються на
рівнях «учні – учні», «учні – педагоги», «учителі – батьки», «громада – школа»;
виявити здобутки і проблеми управління, а також
методичного супроводу виховання та внутрішньошкільного моніторингу
загальноосвітніх навчальних закладів;
з’ясувати ставлення місцевих (села, мікрорайону) громад
до освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;
порівняти дані попередніх досліджень з тими, що
проводяться, та виявити динаміку процесів, що характеризують виховний простір
школи;
здійснити аналіз результатів дослідження та ознайомити
з висновками учасників навчально-виховного процесу;
запропонувати підходи та заходи для подолання
виявлених проблем;
обрати найбільш перспективні й актуальні напрями
місцевої освітньої політики у сфері виховання.
Планування дослідження
Наступний організаційний крок – планування дослідження. Планування – це
процес, завдяки якому людська діяльність – технологічна, адміністративна і
фінансова – скеровується на досягнення визначених та зрозумілих цілей. Планування
визначає, що повинно бути зроблено, як, коли і ким.
Планування дослідження включає:
1) встановлення (на основі цілей дослідження) конкретних завдань
дослідників;
2) визначення методів, які дозволять реалізувати завдання дослідників;
3) підбір осіб, здатних реалізувати завдання дослідження визначеними
методами;
4) підготовку інструментарію, придатного для проведення дослідження
обраними методами;
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5) вироблення процедур, що забезпечують ефективне використання
інструментів запланованого дослідження;
6) встановлення термінів підготовки та проведення дослідження.
Результатом планування має бути проект дослідження. Для того, щоб написати
проект дослідження, дослідник має знати відповіді на поміщені у таблиці запитання.
Таблиця 1.

Планування дослідження
Структурні
компоненти
проекту
Предмет
дослідження
Мотиви
дослідження
Завдання
дослідження:
1) пізнавальні
2) практичні
Користь від
результатів
дослідження:
1) розуміння
2) прийняття
рішень
Час виконання
дослідження
Термін
користування
результатами
дослідження
Очікувані витрати:
1) кошти
2) час
Наявні ресурси:
1) матеріальні
2) трудові
Інструменти
дослідження, які
можна використати
Дії для підготовки
дослідження

Запитання, на які треба відповісти
Що хочемо досліджувати?
Що саме ми очікуємо оцінити?
Чому необхідно провести дане дослідження?
1) Про що плануємо дізнатись, провівши
дослідження?
2) Як ми хочемо використати результати
дослідження?
1) Кому можуть придатися результати
дослідження?
2) Кому потрібні висновки та рекомендації,
зроблені за результатами дослідження?
У які терміни можна провести дослідження?
У які терміни слід представити результати
дослідження?
У яких часових рамках зроблені за
результатами дослідження висновки та
рекомендації будуть корисними?
Які кошти (папір, друк, копіювання тощо) слід
виділити на проведення дослідження?
Скільки годин робочого часу необхідно
сумарно затратити на дослідження, від початку
його підготовки до представлення результатів?
Які матеріальні ресурси можна використати
для проведення дослідження?
Скільки компетентних працівників можна
задіяти для проведення дослідження?
Які готові інструменти можна використати для
проведення дослідження?
Які кошти потрібно додатково виділити, щоб
провести дослідження?
Які матеріальні ресурси потрібно додатково
знайти/залучити?
Скільки осіб потрібної для дослідження
кваліфікації треба додатково
залучити/підготувати?
Які інструменти дослідження треба додатково
розробити/отримати?
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Відповіді

Примітки

Предмет дослідження
Предмет дослідження якості виховного простору визначається через його
(дослідження) об’єкт – взаємовідносини у шкільній спільноті та правила її життя.
Встановивши, чи можна характеризувати ці взаємовідносини та правила як безпечні,
моральні, сповнені довіри, вільні (демократичні), патріотичні та відкриті, ми надамо
дослідженню сенс. Адже, дослідження якості виховного простору потрібне тільки для
того, щоб:
– оцінити якість взаємовідносин у ЗНЗ, ступінь позитивності, конструктивності й
ефективності
виховного простору щодо поставлених виховних завдань
(наявність/відсутність продуктивного виховного простору);
– визначити відповідність якості виховного простору та взаємовідносин у ЗНЗ
регіональному стандартові;
– виявити досягнення та проблеми у взаємовідносинах між учасниками
навчально-виховного процесу;
– визначити, що треба змінити, щоб створити/розвинути в ЗНЗ виховний простір.
Завдання дослідників
Мотиви дослідження якості виховного простору та загальна мета моніторингових
досліджень допомагають визначити конкретні завдання, що стоять перед
дослідниками якості виховного простору:
А. Пізнавальні:
дізнатися думку учасників навчально-виховного процесу про те, які
взаємовідносини склалися на рівнях «учні – учні», «учні – педагоги», «учителі –
батьки», «педагоги – батьки»;
зібрати інформацію про норми шкільного життя, які визначають відносини у
трикутнику «педагоги-учні-батьки»;
проаналізувати діяльність активу шкільної спільноти, педагогічного колективу,
спрямовану на формування і розвиток виховного простору школи;
описати повсякденну поведінку учнів і педагогічних працівників та визначити
міру відповідності її норм вимогам до виховного простору;
з’ясувати міру участі лідерів місцевої громади у житті загальноосвітнього
навчального закладу та їх ставлення до освітньої діяльності педагогічного
колективу школи;
виявити якісні характеристики відносин у трикутнику «педагоги-учні-батьки»,
позитиви та проблеми у взаємовідносинах, вірогідні причини існування останніх.
Б. Практичні:
підготувати на основі отриманих та узагальнених даних звіт про проведене
дослідження, у якому дати оцінку стану та спрогнозувати динаміку розвитку
виховного простору ЗНЗ району/міста;
сформулювати для дирекції навчальних закладів, органів управління району/міста
рекомендації, дотримання яких забезпечить відповідну регіональному стандартові
якість виховного простору ЗНЗ;
представити у педагогічних колективах ЗНЗ, які брали участь у дослідженні, звіт
про його результати та обміркувати зроблені у ньому висновки;
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консультувати (при потребі) педагогічні колективи і/або адміністрацію ЗНЗ, як
коригувати програми виховання та виховну роботу з урахуванням висловлених
рекомендацій;
забезпечити відкритий доступ до узагальнених результатів дослідження для усіх
груп його учасників та для громадськості.
Методи дослідження
Реалізувати пізнавальні завдання дослідження якості виховного простору можна
такими методами:
анкетування педагогічних працівників ЗНЗ, учнів 4-х, 9-х та 11-х класів, а також
батьків цих учнів;
інтерв’ювання педагогів – організаторів позаурочного виховання, лідерів
учнівського та батьківського активу, зацікавлених лідерів місцевої громади;
пряме спостереження за поведінкою педагогічних працівників та учнів у школі;
аналіз шкільної виховної програми та інших документів, що визначають якість
виховного простору.
Виконавці дослідження
Для використання обраних методів потрібні педагогічні працівники, які ними
володіють. У зв’язку з тим, що дослідження якості виховного простору – компонент
зовнішнього оцінювання якості освіти, виконавцями дослідження у конкретній школі
можуть бути тільки працівники методичного кабінету (інформаційно-методичного
центру), районної/міської психологічної служби та залучені з інших шкіл педагогічні
працівники. Виконавців потрібно познайомити з конкретними інструментами
дослідження та обговорити техніки їх використання. Не менш важливо крок за
кроком «пройти» з виконавцями дослідження алгоритм його процедури, приділивши
при цьому особливу увагу вірогідним (відомим з досвіду попередніх досліджень)
проблемам її дотримання. Обов’язковим компонентом навчання виконавців
дослідження є осмислення ними завдань та алгоритму укладання звітів про виконані
роботи.
Орієнтовний план семінару виконавців дослідження:
1. Загальні завдання дослідження. Його нормативно-правова база.
2. Завдання виконавців дослідження. Алгоритми виконання цих завдань.
3. Проведення дослідження у ЗНЗ району/міста: терміни та процедура.
Інструментарій дослідження
Для дослідження якості виховного простору використовується спеціальний
інструментарій. Це – анкети учнів 4-х, 9-х та 11-х класів, батьків цих учнів та
педагогічних працівників. Анкети функціонують у електронному форматі, що
дозволяє буквально миттєво обробляти відповіді респондентів. Ці анкети розміщені за
адресою http://www.lvtest.org.ua:82/ankety2015/index.php та доступні для респондентів
після введення в програму відповідних логіна і паролю.
Не менш важливий інструмент – питальники для інтерв’ювання
директора/заступника директора школи з навчально-виховної роботи, який відповідає
за організацію виховання (додаток 5), педагога-організатора (додаток 6), шкільного
психолога (додаток 7), членів органу учнівського (додаток 8) та батьківського
(додаток 9) самоврядування школи, місцевих громадських лідерів (додаток 10).
Виконавці дослідження за згодою його організаторів можуть відкоригувати або
вилучити окремі запропоновані питання, доповнити питальник своїми запитаннями.
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Також розроблені інструкція для спостереження за поведінкою учнів та
педагогічних працівників у школі (додаток 11) і рекомендації для виконавців
дослідження, які аналізуватимуть шкільну виховну програму (додаток 12).

Процедура дослідження
Рекомендації щодо процедур дослідження якості виховного простору поміщені
у наступному розділі. Названі там загальні вимоги до цих процедур мають бути
обов’язково дотримані. Для нагляду за дотриманням цих вимог Львівський інститут
післядипломної педагогічної освіти скеровує в райони та міста області своїх
працівників.
Терміни підготовки та проведення дослідження якості виховного простору
визначаються відповідними наказами департаменту освіти і науки та
районного/міського відділу (управління) освіти.
Проект дослідження
Результатом планування дослідження якості виховного простору має стати
проект дослідження. Проект (від лат. projectus – кинутий вперед) – це визначені у
часі дії, що у комплексі дозволять реалізувати завдання дослідження, відповісти на
проблемні запитання.
Дослідження якості виховного простору – це науково-практичне дослідження,
структура якого така:
Мета (навіщо проводиться дослідження?)
Предмет (що будемо досліджувати?)
Ключові запитання (що ми хочемо дізнатись про предмет дослідження?)
Критерії оцінювання предмета дослідження (що свідчитиме про потрібну
нам якість предмета оцінювання?)
Методи збору (якщо це можливо – методи аналізу) даних (як будемо збирати
потрібні дані?)
Джерела (звідки (від кого, з чого) будемо отримувати потрібні дані?)
Організація збору даних (хто, коли і від кого/ з чого буде отримувати потрібні
дані?)
Звіт (який формат доступу до результатів дослідження?)
Проект дослідження якості виховного простору можна укласти за такою
схемою:
Схема 1

Проект
дослідження якості виховного простору ЗНЗ _________________району/міста
Мета дослідження:
Ключове
Критерії
запитання оцінювання

Методи
досліджен
ня

Джере
ла

Правова база дослідження:
Місце
Термі Виконаве Форма
збору/обробки ни
ць
звіту

Якщо ми хочемо оцінити якість проекту, то повинні відповісти на наступні
запитання:
1. Чи дослідження сплановане так, щоб на основі зібраного матеріалу можна було
відповісти на ключові питання?
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2. Чи проект дослідження реалістичний, тобто чи, використовуючи наявні
ресурси, можна досягнути мети дослідження?
3. Чи очікувані результати дослідження (ключові дані, зроблені на їх основі
висновки і рекомендації) корисні для користувачів?
На основі проекту дослідження укладають плани його проведення у конкретних
навчальних закладах..

1.3. Проведення дослідження
Алгоритм та його властивості
Кожна людина щодня змушена розв’язувати різні задачі, від найпростіших і
добре відомих до дуже складних. Для багатьох задач існують визначені правила
(інструкції, команди), що пояснюють виконавцю, як розв'язувати дану проблему. Ці
правила людина може вивчити чи заздалегідь сформулювати сама в процесі
розв'язування задачі. Чим точніше описані правила, тим швидше людина їх опанує і
тим ефективніше їх застосовуватиме.
Алгоритм – це зрозуміле і точне розпорядження виконавцю щодо виконання
послідовності дій, спрямованих на досягнення зазначеної мети чи на розв'язання
поставленої задачі.
Сформулюємо основні властивості алгоритму:
1. Зрозумілість. Щоб виконавець міг досягти поставленої мети,
використовуючи розроблений алгоритм, він повинен розуміти кожну з дій,
що входять до цього алгоритму.
2. Визначеність (однозначність). Зрозумілий алгоритм не повинен містити
вказівки, зміст яких може сприйматися неоднозначно. Точність – це
властивість алгоритму, яка полягає в тому, що кожна дія має бути
витлумачена однозначно.
3. Дискретність. Алгоритм задає повну послідовність дій, які необхідно
виконувати для розв’язання поставленої задачі, при цьому, виконати
наступні дії можна лише виконавши дії попередні. Розбивка алгоритму на
окремі елементарні дії називається дискретністю.
4. Результативність. Виконання будь якого алгоритму має завершуватися
одержанням кінцевих результатів.
5. Ефективність. Кожний крок алгоритму повинен бути виконаний точно за
визначений проміжок часу.
Алгоритми дій учасників досліджень виховного простору
Щоб провести дослідження, треба уявляти собі його перебіг та описати цей
перебіг як послідовність кроків, які робитимуть:
1) керівник-координатор. Переважно, це – методист, який забезпечує науковометодичний супровід виховної роботи.
2) виконавці: інструктори, інтерв’юери, спостерігачі, експерти (методисти,
залучені педагогічні працівники та активісти – представники
громадськості).
3) учасники: респонденти-опитувані (учні, педагоги, батьки).
Названі категорії виконавців повинні заздалегідь вивчити або самі
сформулювати алгоритми своєї дослідницької діяльності. Учасників дослідження
необхідно попередньо проінструктувати. Чим детальніше і точніше вдасться описати
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правила, яких залучені до дослідження педагогічні працівники, учні та їх батьки
мають дотримуватися, виконуючи свої завдання, тим швидше вони їх опанують і тим
ефективніше застосовуватимуть.

Алгоритм роботи керівника-координатора
Керівник-координатор дослідження повинен:
1. Визначити школи, які братимуть участь у моніторинговому дослідженні якості
виховного простору. Погодити свій вибір в районному (міському) відділі
(управлінні) освіти та з директорами цих ЗНЗ, розтлумачивши мету і завдання
дослідження.
2. Сформувати з методистів, педагогічних працівників шкіл та зацікавлених
представників громадськості групу потенційних інструкторів, інтерв’юерів,
спостерігачів, експертів. Пояснити групі, у чому полягають завдання кожної
підгрупи виконавців дослідження.
3. Укласти проект дослідження якості виховного простору в обраних для
дослідження навчальних закладах.
4. Скласти орієнтовний план-графік проведення дослідження якості виховного
простору у ЗНЗ району/міста. Погодити його з директорами шкіл та
виконавцями дослідження, працівником ЛРЦОЯО, який забезпечує технічну
підтримку використання електронної анкети.
5. Підготувати наказ про проведення дослідження якості виховного простору в
ЗНЗ району/міста. Додатком до наказу має бути план-графік дослідження, у
якому вказані дати проведення у кожній школі опитування з допомогою
електронної анкети, інтерв’ювання та спостереження, прізвища виконавців.
6. Провести навчання-інструктаж для кожної з підгруп виконавців дослідження:
інструкторів, інтерв’юерів, спостерігачів (аналізують поведінку учнів і
педагогічних працівників), експертів (аналізують шкільну документацію).
Роздати попередньо підготовані інструкції, питальники, порадники (див.
додатки 5 - 12)2.
7. Провести семінар-інструктаж директорів навчальних закладів та/або їх
заступників з навчально-виховної роботи, які відповідатимуть за організацію
дослідження у своїй школі. Роздати їм пам’ятку-інструкцію про порядок
проведення дослідження якості виховного простору у загальноосвітніх
навчальних закладах. (див. додаток 17)
8. Надіслати інструктивні матеріали щодо дослідження у ті школи, де воно буде
проходити.
9. У день дослідження у конкретному ЗНЗ провести нараду з виконавцями цього
дослідження. Дати кожному складений на основі проекту дослідження план-

2

У процесі навчання слід допомогти виконавцям самостійно спланувати проведення:
• Опитування (фокус-інтерв’ю) членів учнівського самоврядування та батьківського комітету шкіл
(час інтерв’ю – 45-60 хв. або до 1 год.);
• Інтерв’ювання педагогічних працівників, які забезпечують організацію позаурочної виховної
роботи у школі, а також лідерів місцевої громади (голова сільської/селищної ради, депутати
місцевих органів влади, активісти місцевих осередків громадських об’єднань тощо);
• Спостереження за стилем спілкування педагогів і учнів, поведінкою учнів в позаурочний час;
• Аналізу шкільних документів, що регламентують організацію виховання.
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графік робіт, що їх він має виконати у цій школі, назвати терміни та форму
звіту про виконані роботи.
10. Зібрати звіти виконавців дослідження. Проаналізувати зауваження і пропозиції
щодо процедури проведення дослідження. Якщо це можливо, врахувати
отримані зауваження та рекомендації при проведенні дослідження якості
виховного простору в інших навчальних закладах.
11. Опрацювати отримані звіти та дані анкетування і підготувати звіт про
проведене моніторингове дослідження в районі (місті).
12. Представити результати дослідження колективові методичного кабінету
(центру), а також директорам навчальних закладів і/або їх заступникам з
навчально-виховної роботи, які відповідали за організацію дослідження у своїй
школі. Подати звіт у відділ (управління) освіти та в ЛОІППО.
13. Розмістити звіт про результати дослідження якості виховного простору в
районі/місті на сайті відділу (управління) освіти, на Освітньому порталі
Львівщини.
Низка порад керівникові-координаторові дослідження
Рекомендуємо методистові, який організовує дослідження якості виховного
простору, врахувати таке:
1. План-графік проведення дослідження якості виховного простору, на відміну від
проекту, це календарно-тематичний план, у якому у часовій послідовності (по
місяцях, днях, годинах, хвилинах) розписані усі роботи, які потрібно провести, щоб
реалізувати визначену мету. Схематично план дослідження якості виховного
простору у навчальних закладах району/міста може виглядати так:
Схема 2
Дослідження
якості виховного простору ЗНЗ __________________ району/міста
Дата виконання
дослідження
(місяць, день,
година)

Прізвище
виконавця

Дія виконавця

Місце
виконання

Примітка
про
виконання

2. Навчання-інструктаж виконавців дослідження доцільно розпочати з
встановлення конкретних завдань інструкторів (проводять анкетування), інтерв’юерів
(опитують виховників та громадський актив), спостерігачів (аналізують поведінку
учнів і педагогічних працівників), експертів (аналізують шкільну документацію), а
далі спільно з слухачами укласти алгоритм їхньої роботи. Слід звернути увагу на
нестандартні ситуації, з якими під час дослідження може зустрітись інструктор,
інтерв’юер, спостерігач, експерт (див. додаток 19).
Доцільно також проаналізувати процедуру та інструментарій дослідження. Мета:
зрозуміти як використовуваний інструмент (анкета, питальник, порадник) та
пропонована процедура його використання допоможуть встановити характеристики
та потенціал створеного у навчальному закладі простору виховання. Якщо у ході
обговорення будуть внесені пропозиції щодо вдосконалення інструментів, їх треба
записати. Правити питальник чи порадник радимо після консультацій із
спеціалістами.
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3. Інструктаж директорів та/або їх заступників з навчально-виховної роботи – це
пояснення та обговорення їхніх дій як організаторів дослідження у своїй школі.
Першочерговий обов’язок адміністрації – забезпечити сприятливі умови для
учасників та виконавців дослідження, а саме:
• попередню психолого-педагогічну підготовку респондентів. Це можуть
зробити класні керівники та шкільний психолог;
• перевірку та правильне використання комп’ютерної техніки та Інтернетзв’язку. Це треба доручити вчителеві інформатики;
• послідовне організоване залучення респондентів до опитувань. Для цього
найкраще скласти спеціальний план-графік проведення дослідження, у якому із
зазначенням місця проведення погодинно та по хвилинах розписані усі заходи:
анкетування, інтерв’ювання та спостереження.
Ось схема такого плану:
Дослідження
якості виховного простору _____________________________________
(назва навчального заходу, район/місто)

Назва заходу

Час проведення
(година, хвилина)

Прізвище
виконавця

Місце
виконання

Примітка
про
виконання

• надання експертові шкільної документації з питань виховання. Обов’язковим
документом, який аналізуватиме експерт, є виховна програма цього ЗНЗ,
доступ до якої можливий через мережу Інтернет. Щодо інших документів, то
адміністрація має забезпечити їх копіювання, якщо експерт цього вимагатиме.
Завершити семінар доцільно ознайомленням з пам’яткою – інструкцією для
директора навчального закладу, учні/ вчителі/ батьки якого беруть участь у
моніторинговому дослідженні якості виховного простору з допомогою електронних
анкет.
‘4. Під час семінару слід наголосити на необхідності дотримання у ході дослідження
прав людини та прав дитини, принципів приватності та добровільної участі
респондентів у дослідженні, закликати до безумовного дотримання у школі
процедури досліджень якості виховного простору. Керівник-координатор
дослідження має також проінформувати директорів/заступників директорів про те, де,
коли і як вони можуть отримати доступ до результатів дослідження, роздати шкільні
логіни та паролі доступу до бази даних (http://lvtest.org.ua:82/monitoring/index1.php ;
логін і пароль – це особлива для кожного ЗНЗ одна і та сама комбінація цифр).
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ІІ. НАВЧАЛЬНИЙ СЕМІНАР «МОНІТОРИНГОВЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»
Учасниками цього тренінгу є виконавці моніторингового дослідження у
навчальних закладах району/міста: методисти районного (міського) методичного
кабінету (інформаційно-методичного центру), залучені педагогічні працівники шкіл, а
також громадські активісти, які погодились допомогти у проведенні дослідження. У
ролі тренера – керівник-координатор дослідження. Ним, як правило, є методист РМК
(ІМЦО), що забезпечує науково-методичний супровід виховної роботи, або інший
педагогічний працівник, який має сертифікат слухача аналогічного тренінгу, що
проводився працівниками ЛОІППО.
Участь у тренінгу повинна забезпечити виконавцям дослідження поглиблення
знань та здобуття умінь, сформульованих у цілях кожного заняття. Теоретичні знання,
представлені у першій частині посібника, і практичні вміння, яких можна набути
завдяки поданим далі вправам, необхідні, щоб організувати та провести у
навчальному закладі моніторингове дослідження якості виховного простору, укласти
і представити звіт про результати цього дослідження.
Матеріали тренінгу відображають досвід роботи авторів з методистами РМК
(ІМЦО), які забезпечують науково-методичний супровід виховної роботи, а також з
педагогічними працівниками інших категорій, що брали участь у проведенні
досліджень якості виховання у 2012 – 2014 роках.

Заняття 1. Теоретичні та нормативно-правові основи дослідження (2 год.)
Цілі:
• поглибити розуміння понять: «виховний простір», «моніторинг якості
виховного простору», «показники якості виховного простору ЗНЗ Львівщини»;
• ознайомитися із концептуальними положеннями чинних освітніх документів,
що регламентують оцінювання процесу і результатів виховання у
загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області;
• визначити мотиви проведення моніторингових досліджень якості виховного
простору, які відображають інтереси педагогічних працівників, учнів та батьків
цих учнів;
• встановити етичні засади моніторингових досліджень якості виховного
простору у ЗНЗ Львівщини.
Матеріал до заняття
Конституція України.
Витяги з програми «Основні орієнтири національного виховання у
загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області» (додаток 1).
Програма розвитку Львівщини на 2013-2016 роки. Напрям 7 «Виховання»,
підпрограма (проект) «7.1 Програми виховної роботи» (додаток 2).
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Витяги з додатку до наказу
департаменту освіти і науки Львівської
облдержадміністрації від 24.07.2015 року №07-01/249 «Про організацію виховання у
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Львівщини у 2015-2016
навчальному році» (додаток 3).
Витяги з листа департаменту освіти і науки Львівської обласної
держадміністрації від 10.07. 2015р. № 01-08/2009 «Про організацію виховання в
загальноосвітніх навчальних закладах області у 2015/2016 навчальному році».
(додаток 4).
Про організацію моніторингового дослідження якості виховання у 2015- 2016
навчальному році. Інструктивно-методичний лист Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти від …..
Презентація «Теоретичні основи дослідження якості виховного простору
школи».
Хід заняття
Коротко нагадайте учасникам семінару зміст поняття «виховний простір».
Поясніть (самостійно або з використанням прийомів бесіди) важливість створення у
навчальному закладі виховного простору для успішного навчання та національного
виховання ( Презентація. Слайд 1).
Слайд 1
Виховний простір
Виховний простір - це існуюче, часом спеціально створене соціально-культурне
середовище, у якому завдяки ефективній комунікації між виховниками та
вихованцями досягаються очікувані результати виховання.
Виховний простір школи - це вироблені та погоджені виховниками взаємовідносини
між ними та вихованцями, свідомо підтримувані для забезпечення очікуваних
результатів виховання.
Лише за умови об’єктивного оцінювання взаємовідносин між учасниками навчальновиховного процесу та ставлення до діяльності навчального закладу громади села,
мікрорайону, насамперед батьків, місцеві органи управління освітою здатні приймати
корисні для шкільної спільноти рішення, а методичні кабінети або центри –
забезпечувати ефективний науково-методичний супровід виховання.

Наголосіть, що упродовж усього дослідження: від його планування до
представлення результатів, у школі
необхідно дотримуватися правил, що
забезпечують особисту безпеку учнів, батьків та педагогів, гарантують
конфіденційність наданої конкретними учасниками дослідження інформації. Такий
підхід гарантує фізичне і психічне здоров’я учасників, їхню честь та гідність,
віднесені Конституцією України до найвищих соціальних цінностей.
Зверніть увагу учасників тренінгу на недопустимість змушування учнів та
батьків до участі у дослідженні, оскільки такого роду діяльність не належить до
обов’язків цих категорій учасників навчально-виховного процесу. Педагогічні
працівники, залучені до оцінювання якості виховного простору, також потребують
детальнішого роз’яснення мети та процедури дослідження,
Принцип добровільної участі у моніторингових дослідженнях якості освіти
зумовлює необхідність вияснення основних мотивів залучення педагогічних
працівників, учнів та батьків цих учнів до дослідження якості виховного простору,
безумовного дотримання учасниками вимог процедури цього дослідження.
Практична робота №1
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Запропонуйте слухачам об’єднатись у групи по 3-5 осіб кожна. Повідомте групам
завдання: проаналізувавши нормативно-правові документи, визначити мотиви
проведення моніторингових досліджень якості виховного простору у ЗНЗ
Львівщини, які відображають інтереси педагогічних працівників (група 1), учнів
(група 2) та батьків цих учнів (група 3).
Дайте кожній групі витяги документів, поміщені у додатках1,2,3,4.
Повідомте, що робота в групах буде тривати 10 хвилин, після чого спікери груп
мають представити виконане завдання.
Поясніть, що група має встановити мотивацію вказаної їй категорії
потенційних учасників моніторингового дослідження якості виховного простору –
учнів, батьків або вчителів, спираючись на власне розуміння інтересів цієї групи та
надані витяги з документів.
Запропонуйте записати на листі ватману віднайдені мотиви добровільної участі
учнів, батьків цих учнів або вчителів у дослідженні.
Після представлення спікерами виконаного завдання коротко обговоріть
результати роботи груп та сформулюйте як висновок основні мотиви добровільної
участі учнів, батьків цих учнів та вчителів у дослідженні.
Можливі варіанти відповідей
Мотиви, які відображають інтереси педагогічних працівників
• Виявляться здобутки педагогічного колективу у формуванні виховного
простору навчального закладу.
• Явними стануть проблеми, без врахування яких неможливо
вдосконалити виховний процес у ЗНЗ.
• З’явиться можливість повніше врахувати потреби та інтереси учнів при
плануванні виховної роботи («почути кожного»).
• Зростуть шанси педагога для самовдосконалення як виховника і, як
наслідок, ростиме його авторитет серед учнів та батьків.
• Спроститься налагодження співпраці між усіма учасниками навчальновиховного процесу.
Мотиви, які відображають інтереси учнів
• З’явиться додатковий стимул відчувати себе повноправним учасником
навчально-виховного процесу, особою, думку якої враховують.
• Зростуть шанси вплинути на планування позаурочної роботи.
• Виникне почуття причетності до громадського життя, формуватиметься
активна громадянська позиція.
Мотиви, які відображають інтереси батьків учнів
• Зростуть шанси впливати на шкільне життя.
• З’явиться можливість об’єктивно оцінити ставлення вчителів до учнів,
домінуючий у педагогічному колективі стиль спілкування.
• Покращиться розуміння реальних можливостей навчального закладу
щодо налагодження ефективного спілкування дітей та залучення їх до
громадського життя.
• Виникнуть додаткові інструменти впливу на забезпечення особистої
гідності та безпеки учнів у ЗНЗ.
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Представте вимоги до якості виховного простору, зазначені у «Основних
орієнтирах національного виховання учнів ЗНЗ Львівської області» (Презентація.
Слайд 2).
Слайд 2
Яким має бути виховний простір школи?
безпечний: побудовані у школі відносини не шкодять фізичному, психічному і
духовному здоров’ю учасників навчально-виховного процесу. У школі гарантуються
мінімально необхідні умови виховання (прийнятні тепловий, харчовий, робочий
(гранично допустиме навчальне навантаження на учня) та поведінковий режими,
відсутні осередки, де культивують шкідливі звички), педагогічний захист і
психологічна підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем;
моральний: побудовані у школі відносини між учасниками навчально-виховного
процесу засновані на визнанні людської гідності
учня, панують людяність,
взаєморозуміння та взаємоповага, забезпечуються рівність та справедливість, зокрема,
прозорість у прийнятті рішень, об’єктивне оцінювання, відсутні лицемірство, брехня,
святенництво, педагоги дотримують обіцянок тощо;
сповнений довіри: чесні відносини між учасниками навчально-виховного процесу у
школі дозволяють їм покладатись один на одного, солідаризуватись та співпрацювати
у досягненні суспільно значущих і особистих життєвих цілей та у розв’язанні
наявних проблем;
вільний: побудовані у школі відносини між учасниками навчально-виховного процесу
ґрунтовані на повазі до прав дитини, на вільному виборі, плюралізмі, представництві,
гласності, відповідальності; життя дитини в школі організоване так, що вона
позбавлена необґрунтованого примусу;
патріотичний: панує повага до державної мови, забезпечуються можливості пізнати
славні сторінки історії України, здобутки української культури, здобути досвід
громадянської поведінки, відповідального ставлення до навколишнього природного і
культурного середовища;
відкритий: зі школою співпрацюють сім’ї, органи влади та самоврядування,
громадськість, до виховних справ класу, школи долучаються різні учасники – діти
різного віку й дорослі.

Практична робота №2
Повідомте створеним раніше групам нове завдання: дати відповідь на
запитання: «Якими будуть стосунки та правила поведінки у школі, якщо тут
створено безпечний та моральний (група 1), вільний, сповнений довіри (група 2),
патріотичний та відкритий (група 3) виховний простір?».
Запропонуйте групам скористатись витягом з «Основних орієнтирів…» та
розкрити зміст названих у тексті цього документа характеристик кожного з
показників якісного виховного простору.
Повідомте, що робота в групах триватиме 12 хвилин, після чого спікери
представлять виконане завдання.
Запропонуйте записати на листі ватману віднайдені ознаки безпечності,
моральності та відкритості виховного простору, панування у школі атмосфери довіри,
демократії, патріотизму.
Після представлення спікерами виконаного завдання коротко обговоріть
результати роботи груп та складіть погоджений перелік явних ознак якісного
виховного простору.
Зверніть увагу на те, що ознайомлення учасників моніторингу якості виховного
простору з його теоретичними та правовими основами має на меті не тільки
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роз’яснення потрібності таких досліджень. Успіх дослідження у кожній конкретній
школі безпосередньо залежить від розуміння та підтримки виконавців його
учасниками: педагогічними працівниками, учнями та їх батьками; від того, чи
вдасться залученим до дослідження особам домовитись про співпрацю, укласти між
собою так званий «соціальний контракт» – неформальну (усну) домовленість.
Така угода може бути дієвою тільки за умови дотримання організаторами
дослідження низки вимог. Розкрийте учасникам семінару названі далі вимоги до
дослідження (Презентація. Слайд 3).
Слайд 3
Вимоги
до моніторингу якості виховного простору у демократичній шкільній спільноті:
• Учасники навчально-виховного процесу повинні свідомо брати участь у проведенні
дослідження.
• Педагоги, а також батьки та учні – учасники дослідження – можуть і повинні мати
вплив на планування цього дослідження.
• Рішення, які стосуються даного дослідження, мають бути у відкритому доступі.
• Узагальнені результати дослідження мають бути роз’яснені і оприлюднені.
• Моніторингове дослідження якості виховного простору та його результати повинні
служити інструментом, що сприяє навчанню та самовдосконаленню його учасників,
усієї шкільної спільноти.

Основа всякого соціального контракту – визнання його сторонами певних етичних
норм та намагання їх дотримуватись. Попросіть учасників семінару самостійно
сформулювати етичні засади досліджень якості виховного простору. Порівняйте
пропозиції учасників тренінгу із своїми (Презентація. Слайд 4).
Слайд 4
•
•
•
•
•

Етичні засади дослідження якості виховного простору
Ретельне виконання обов’язків.
Явний характер всіх дій у межах дослідження.
Свідома згода всіх на участь у дослідженні.
Конфіденційність наданої інформації.
Інформування про результати дослідження його учасників та зацікавлених осіб.

Підведіть підсумки заняття, виділивши як висновок:
Роз’яснення теоретичних і правових основ моніторингу якості виховного
простору, соціальний контракт, сторонами якого є усі категорії учасників
дослідження, включаючи дирекцію навчального закладу та працівників методичної
служби району/міста, це – обов’язкові складові процесу підготовки відповідних
моніторингових досліджень. Дотримання усіма сторонами цієї неписаної
(неформальної) угоди забезпечує свідому участь членів шкільної спільноти у
дослідженні та гарантує повноту, об’єктивність і релевантність його результатів.

Заняття 2. Планування досліджень якості виховного простору
загальноосвітньому навчальному закладі (2 год.)

у

Цілі:
• поглибити розуміння понять: «планування науково-практичного соціального
дослідження», «проект науково-практичного соціального дослідження»,
«предмет науково-практичного соціального дослідження», «методи науково21

практичного соціального дослідження» «інструментарій соціального
дослідження»;
• зрозуміти мету та загальні завдання дослідження якості виховного простору у
загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області;
• погодити з виконавцями їхню участь у проведенні дослідження якості
виховного простору у ЗНЗ району/міста;
• укласти план-графік проведення дослідження якості виховного простору у ЗНЗ
району/міста.
.
Матеріал до заняття
Інструменти дослідження:
− питальник для інтерв'ю з директором/заступником директора школи з питань
виховання (додаток 5)
− питальник для інтерв'ю із педагогом-організатором (додаток 6)
− питальник для інтерв'ю з шкільним психологом (додаток 7)
− питальник для інтерв'ю з членами органу учнівського самоврядування школи
(додаток 8)
− питальник для інтерв'ю з членами батьківського комітету школи (додаток 9)
− питальник для інтерв'ю з місцевими громадськими лідерами (головою
сільської/селищної ради, депутатом, який цікавиться проблемами школи,
місцевим священиком, лідерами місцевих осередків дитячих та молодіжних
організацій, товариств «Просвіта», «Рідна школа» і ін.) (додаток 10)
− Рекомендації щодо спостереження за станом шкільного середовища,
спілкуванням педагогічних працівників з учнями і поведінкою учнів під час
уроків та у позаурочний час (додаток 11)
− Рекомендації щодо аналізу шкільної виховної програми та іншої документації,
яка стосується виховання (додаток 12)
Презентація «Планування досліджень якості виховного простору загальноосвітнього
навчального закладу»
Хід заняття
Повідомте мету заняття: виробити ефективний алгоритм організації
дослідження якості виховного простору загальноосвітнього навчального закладу.
Поясніть, що добре організувати дослідження якості виховного простору без
глибокого розуміння та чіткого формулювання його цілей неможливо. Розкрийте
мету та загальні завдання досліджень якості виховного простору, вказавши, що вони
випливають з мети освітнього моніторингу (Презентація. Слайд 1).
Слайд 1
Мета досліджень виховного простору
Мета моніторингових досліджень – вимірювання показників стану виховного
простору та динаміки його розвитку.
Завдання досліджень:
зібрати та узагальнити дані, що характеризують соціально-культурні норми і
взаємовідносини, в які у конкретному загальноосвітньому навчальному закладі
включені його учні;
встановити
відповідність
показників, що
відображають
типову для
загальноосвітнього навчального закладу поведінку учасників навчально-виховного
процесу, визначеним у регіональному стандарті показникам виховного простору;
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виявити характерні для загальноосвітніх навчальних закладів риси взаємин у
трикутнику «учні – педагоги – батьки», що виявляються на рівні «учні – учні», «учні
– педагоги», «учителі – батьки», «громада – школа»;
з’ясувати ставлення місцевих (села, мікрорайону) громад до освітньої діяльності
загальноосвітніх навчальних закладів;
виявити здобутки і проблеми управління, методичного супроводу виховання,
внутрішньошкільного моніторингу у загальноосвітніх навчальних закладах;
обрати найбільш перспективні й актуальні напрями місцевої освітньої політики у
сфері виховання.

Глибоке розуміння мети та завдань дослідження якості виховного простору
дозволяє зробити наступний організаційний крок – спланувати дослідження.
Поясніть, що планування – це процес, завдяки якому людська діяльність –
технологічна, адміністративна і фінансова – скеровується на досягнення визначених
та зрозумілих цілей. Планування визначає, що має бути зроблено, як, коли і ким.
Назвіть структурні компоненти плану науково-практичного соціального
дослідження (Презентація. Слайд 2)
Слайд 2
Планування дослідження
Структурні компоненти:
• встановлення (на основі цілей дослідження) конкретних завдань дослідників;
• визначення методів, які дозволять реалізувати завдання дослідників;
• підбір осіб, здатних реалізувати завдання дослідження визначеними методами;
• підготовку інструментарію, придатного для проведення дослідження обраними
методами;
• вироблення процедур, що забезпечують ефективне використання інструментів
запланованого дослідження;
• встановлення термінів підготовки та проведення дослідження.

Щоб реалізувати названі компоненти плану, необхідно насамперед написати
проект дослідження. Поясніть, що собою являє і для чого призначений проект
науково-практичного соціального дослідження. Зробіть це з допомогою таблиці
«Планування дослідження» (Таблиця 1 цього посібника, с….). Для цього роздайте
учасникам тренінгу листки з цією таблицею.
Практична робота
Повідомте учасникам тренінгу завдання: продумати проект дослідження
якості виховного простору школи, письмово відповівши на запитання таблиці
«Планування дослідження».
Поясніть, що спочатку кожен з них має самостійно відповісти на запитання
таблиці та записати відповіді (ключові слова відповіді) у її третій колонці. Для цього
учасники тренінгу матимуть 15 хв.
Наступний крок: обмінятись з сусідом своїми записами, спільно встановити
розбіжності у відповідях та знайти взаємоприйнятні формулювання. Для цього
виділено до 5 хв.
Третій крок: узгодити відповіді на запитання таблиці з парою сусідів та
домовитись, хто представить погоджений текст. Для цього відводиться ще 5 хв.
Організуйте обговорення таблиць, що їх представлять спікери четвірок, та
запишіть прийняті відповіді на дошці (на листі ватману).
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Орієнтовний зміст таблиці
загальноосвітнього закладу»:

«Дослідження

якості

виховного

простору

Дослідження якості виховного простору ЗНЗ
Структурні
компоненти
Предмет
дослідження

Запитання, на
які треба
відповісти
Що саме
хочемо
досліджувати?

Мотиви
дослідження

Чому
необхідно
провести дане
дослідження?

Завдання
дослідження:
1) пізнавальні
2) практичні

1) Про що
плануємо
дізнатись,
провівши
дослідження?

2) Як ми
хочемо
використати
результати
дослідження?

Зміст відповідей
Виховний простір навчального закладу

Щоб оцінити якість взаємовідносин у ЗНЗ
(наявність/відсутність виховного простору)
Щоб визначити відповідність взаємовідносин у
ЗНЗ регіональному стандартові
Щоб виявити позитиви та проблеми у
взаємовідносинах між учасниками навчальновиховного процесу
Щоб визначити, що треба змінити, щоб
створити/розвинути в ЗНЗ виховний простір
А. Пізнавальні:
дізнатися думку учасників навчальновиховного процесу про те, які
взаємовідносини склалися на рівнях «учні –
учні», «учні – педагоги», «учителі – батьки»,
«педагоги – батьки»;
зібрати інформацію про норми шкільного
життя, які визначають відносини у
трикутнику «педагоги-учні-батьки»;
проаналізувати діяльність активу шкільної
спільноти, педагогічного колективу,
спрямовану на формування і розвиток
виховного простору школи;
описати повсякденну поведінку учнів і
педагогічних працівників та визначити міру
відповідності її норм вимогам до виховного
простору;
з’ясувати міру участі лідерів місцевої
громади у житті загальноосвітнього
навчального закладу та їх ставлення до
освітньої діяльності педагогічного колективу
школи;
виявити позитиви та проблеми у
взаємовідносинах трикутника «педагогиучні-батьки», вірогідні причини існування
останніх.
Б. Практичні:
підготувати на основі отриманих та
узагальнених даних звіт про проведене
дослідження, у якому дати оцінку стану та
спрогнозувати динаміку розвитку виховного
простору ЗНЗ району/міста;
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Примітки

Користь від
результатів
дослідження:
1) розуміння
2) прийняття
рішень

Час
виконання
дослідження

Термін
користування
результатами
дослідження

Очікувані
витрати:
1) кошти
2) час

1) Кому
можуть
придатися
результати
дослідження?
2) Кому
потрібні
висновки та
рекомендації,
зроблені за
результатами
дослідження?
1) У які
терміни можна
провести
дослідження?
2) У які
терміни слід
представити
результати
дослідження?
У які терміни
зроблені за
результатами
дослідження
висновки та
рекомендації
будуть
корисними?
Які кошти слід
виділити на
проведення
дослідження?
Скільки годин
робочого часу

сформулювати для дирекції навчальних
закладів, органів управління району/міста
рекомендації, дотримання яких забезпечить
відповідну регіональному стандартові якість
виховного простору ЗНЗ;
представити у педагогічних колективах ЗНЗ,
які брали участь у дослідженні, звіт про
його результати та обміркувати зроблені у
ньому висновки;
консультувати (при потребі) педагогічні
колективи і/або адміністрацію ЗНЗ, як
коригувати програми виховання та виховну
роботу з урахуванням висловлених
рекомендацій;
забезпечити відкритий доступ до
узагальнених результатів дослідження для
усіх груп його учасників та для
громадськості.
1) Менеджери освіти, педагогічні працівники,
учні старшої школи – учасники самоврядування,
батьки учнів – учасники самоврядування,
педагогічна громадськість
2) Власники ЗНЗ (депутати - представники
власників),
менеджери освіти, педагогічні колективи ЗНЗ.

1) листопад-грудень 2015 року
2) грудень - січень 2015 р.

Упродовж 2015-2016 навчального року.

На відрядження інструкторів та закупівлю
паперу - …. грн.

На навчання директорів шкіл та інструкторів 25

Наявні
ресурси:
1) матеріальні
2) трудові

Інструменти
дослідження,
які можна
використати

Дії для
підготовки
дослідження

необхідно
сумарно
затратити на
дослідження,
від початку
його
підготовки до
представлення
результатів?
Які матеріальні
ресурси можна
використати
для проведення
дослідження?
Скільки
компетентних
працівників
можна задіяти
для проведення
дослідження?
Які готові
інструменти
можна
використати
для проведення
дослідження?

1) Які кошти
потрібно
додатково
виділити, щоб
провести
дослідження?
2) Які
матеріальні
ресурси
потрібно
додатково
знайти/залучит
и?
3) Скільки осіб
потрібної для
дослідження
кваліфікації

… год.
На підготовку документації - … год.
На опрацювання отриманих даних - … год.
На презентацію результатів - … год.

Комп’ютерні класи ЗНЗ
Транспортні засоби відділу освіти
Шкільні автобуси
Методистів РМК (ІМЦ) – усього …. працівників
Педагогів ЗНЗ (вчителів інформатики, шкільних
психологів, заступників директорів, педагогіворганізаторів) – усього…. працівників
Анкету учня 4 класу
Анкету учня 9 класу
Анкету учня 11 класу
Анкету педагогічного працівника
Анкету батьків
(усі в електронному форматі з автоматичною
обробкою даних)
Зразки питальників для інтерв’ю заступника
директора, педагога-організатора, лідера
громади
Зразки питальників для фокус-інтерв’ю з
членами органу учнівського самоврядування та
батьківського комітету школи
Рекомендації для спостереження за поведінкою
учнів і педагогічних працівників у ЗНЗ та для
аналізу шкільної виховної програми
Жодних

Жодних

Підготувати як інструкторів - … педагогічних
працівників
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треба
додатково
залучити/підго
тувати?
4) Які
інструменти
дослідження
треба
додатково
розробити/отри
мати?

Жодних

Наповнюючи таблицю, поясніть (при потребі), що:
1) предмет дослідження якості виховного простору визначається через його
(дослідження) об’єкт – взаємовідносини у шкільній спільноті та правила її
життя. Встановивши, чи можна характеризувати ці взаємовідносини та
правила як безпечні, моральні, сповнені довіри, вільні (демократичні),
патріотичні та відкриті, ми відповімо на очікування учасників навчальновиховного процесу та вияснимо, чи відповідає простір взаємовідносин у
школі вимогам «Основних орієнтирів національного виховання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини»;
2) конкретні завдання, які стоять перед виконавцями цього дослідження:
інструкторами, інтерв’юерами, спостерігачами та експертами, визначаються
вимогами до виховного простору в ЗНЗ області та встановленими на
попередньому занятті мотивами участі у дослідженні якості виховного
простору;
3) час виконання дослідження вказано у наказі департаменту освіти і науки
Львівської обласної держадміністрації. Саме у межах цього часу треба
встановлювати дати та терміни виконання конкретних робіт;
4) термін користування зібраними даними як самостійним джерелом
інформації про стан виховного простору конкретного ЗНЗ визначається
датою наступного дослідження, далі ці дані можуть використовуватись
тільки для оцінки динаміки розвитку виховного простору школи;
5) обсяги грошових витрат, потреби в трудових і матеріальних ресурсах, дії
для підготовки дослідження залежать від методів та інструментарію, що
використовуються при дослідженні якості виховного простору.
Покажіть учасникам тренінгу конкретні завдання дослідження якості виховного
простору (Презентація. Слайди 3 та 4)
Слайд 3
Пізнавальні завдання дослідження якості виховного простору
дізнатися думку учасників навчально-виховного процесу про те, які взаємовідносини
склалися на рівнях «учні – учні», «учні – педагоги», «учителі – батьки», «педагоги –
батьки»;
зібрати інформацію про норми шкільного життя, які визначають відносини у трикутнику
«педагоги-учні-батьки»;
проаналізувати діяльність активу шкільної спільноти, педагогічного колективу,
спрямовану на формування і розвиток виховного простору школи;
описати повсякденну поведінку учнів і педагогічних працівників та визначити міру
відповідності її норм вимогам до виховного простору;
з’ясувати міру участі лідерів місцевої громади у житті загальноосвітнього навчального
закладу та їх ставлення до освітньої діяльності педагогічного колективу школи;
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виявити позитиви і проблеми відносин у трикутнику «педагоги-учні-батьки», вірогідні
причини існування останніх.

Слайд 4
Практичні завдання дослідження якості виховного простору
підготувати на основі отриманих та узагальнених даних звіт про проведене дослідження,
у якому дати оцінку стану та спрогнозувати динаміку розвитку виховного простору ЗНЗ
району/міста;
сформулювати для дирекції навчальних закладів, органів управління району/міста
рекомендації, дотримання яких забезпечить відповідну регіональному стандартові якість
виховного простору ЗНЗ;
представити у педагогічних колективах ЗНЗ, які брали участь у дослідженні, звіт про
його результати та обміркувати зроблені у ньому висновки;
консультувати (при потребі) педагогічні колективи і/або адміністрацію ЗНЗ, як
коригувати програми виховання та виховну роботу з урахуванням висловлених
рекомендацій;
забезпечити відкритий доступ до узагальнених результатів дослідження для усіх груп
його учасників та для громадськості.

Запитайте в учасників тренінгу, якими методами можна реалізувати пізнавальні
завдання дослідження якості виховного простору. Встановіть разом з ними переваги
та обмеження кожного з вказаних на слайді методів (Презентація. Слайд 5).
Слайд 5
Методи дослідження якості виховного простору
анкетування педагогічних працівників ЗНЗ, учнів 4-х, 9-х та 11-х класів, а також батьків
цих учнів;
інтерв’ювання педагогів – організаторів позаурочного виховання, лідерів учнівського та
батьківського активу, зацікавлених лідерів місцевої громади;
спостереження за поведінкою педагогічних працівників та учнів у школі;
аналіз шкільної виховної програми та інших документів, що визначають якість виховного
простору.

Проінформуйте учасників тренінгу, що для дослідження якості виховного
простору в ЛОІППО розроблено спеціальний інструментарій. Це – анкети учнів 4-х,
9-х та 11-х класів, батьків цих учнів та педагогічних працівників у електронному
форматі, що дозволяє буквально миттєво обробляти відповіді респондентів. Ці анкети
розміщені за адресою: http://www.lvtest.org.ua:82/ankety 2015/ index.php та доступні для
респондентів після введення в програму відповідних логіна і паролю.
Виконавці дослідження отримають також питальники для інтерв’ювання
директора/заступника директора школи з навчально-виховної роботи, який відповідає
за організацію виховання (додаток 5), педагога-організатора (додаток 6), шкільного
психолога (додаток 7), членів органу учнівського (додаток 8) та батьківського
(додаток 9) самоврядування школи, місцевих громадських лідерів (додаток 10).
Так само розроблені інструкція для спостереження за поведінкою учнів та
педагогічних працівників у школі (додаток 11) і рекомендації для виконавців
дослідження, які аналізуватимуть шкільну виховну програму (додаток 12).
Наголосіть на тому, що, ознайомившись з названими інструментами, інтерв’юери,
спостерігачі та експерти можуть відкоригувати або вилучити окремі запропоновані
питання, доповнити питальник своїми запитаннями. Зрозуміло, що зміни можна буде
внести тільки після консультацій з керівником-координатором дослідження та за його
згодою.
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Повідомте учасникам тренінгу свої розрахунки стосовно грошових витрат та
потреби в трудових і матеріальних ресурсах, зокрема, щодо кількості виконавців
дослідження якості виховного простору.
Познайомте учасників тренінгу з термінами проведення дослідження у ЗНЗ району
(міста). Терміни підготовки та проведення дослідження якості виховного простору
визначаються відповідними наказами департаменту освіти і науки та
районного/міського відділу (управління) освіти.
Погодьте з учасниками тренінгу – виконавцями дослідження – їхні ролі та
розподіліть між ними навчальні заклади, у яких вони проводитимуть дослідження.
Внесіть відповідні відомості у підготований вами план-графік проведення
дослідження якості виховного простору:
Дослідження
якості виховного простору ЗНЗ __________________ району/міста
Дата виконання
дослідження
(місяць, день,
година)

Прізвище
виконавця

Дія виконавця

Місце
виконання

Примітка
про
виконання

Підведіть підсумки заняття, виділивши як висновок:
Моніторинг в освіті означає збір, нагромадження та системний аналіз даних
про якість освіти. Якість освіти – це відповідність умов, самого освітнього процесу та
його результатів певній нормі, стандартові. Існування
у загальноосвітньому
навчальному закладі виховного простору – одна з суттєвих характеристик освітнього
середовища, а визначені «Основними орієнтирами національного виховання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області» риси виховного простору –
безпека, моральність, довіра, свобода (демократичність), патріотизм та відкритість –
це показники його якості чи, так би мовити, «придатності» для національного
виховання.
Перше та друге заняття проходили за тим самим сценарієм для усіх
виконавців. Але завдання виконавців дослідження різні. Тому наступне заняття
матиме два сценарії: один – для інструкторів, інтерв’юерів, спостерігачів,
експертів; інший – для адміністрації шкіл, у яких проходитиме дослідження
якості виховного простору.

Заняття 3. Проведення дослідження
Цілі:
• пояснити термін «алгоритм» та назвати його основні властивості;
• визначити завдання виконавців дослідження: інструкторів, інтерв’юерів,
спостерігачів, експертів;
• визначити завдання адміністрації школи як організаторів дослідження у ЗНЗ;
• виробити алгоритми роботи виконавців дослідження та закріпити отримані
знання;
• укласти орієнтовний план-графік проведення дослідження якості виховного
простору у загальноосвітньому навчальному закладі.
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Матеріал до заняття
1. Витяги з додатку до наказу департаменту освіти і науки Львівської
облдержадміністрації від 24.07.2015 року №07-01/249 «Про організацію
виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Львівщини
у 2015-2016 навчальному році» (додаток 3).
2. Шаблон плану-графіку проведення анкетування з метою дослідження якості
виховного простору ЗНЗ (додаток 13).
3. Листок спостереження за проведенням моніторингового дослідження якості
виховного простору ЗНЗ Львівщини. (додаток 14)
4. Пам’ятка для інструктора моніторингового дослідження якості виховного
простору (додаток 15)
5. Технологічна карта інструктора моніторингового дослідження якості
виховного простору ЗНЗ Львівщини(додаток 16)
6. Пам’ятка-інструкція для директора/заступника директора навчального
закладу, учні/вчителі/батьки якого беруть участь у моніторинговому
дослідженні якості виховного простору ( додаток 17).
7. Інструкція для фахівця, який відповідає за технічне забезпечення проведення
моніторингового дослідження (додаток 18).
8. Перелік нестандартних ситуацій, що можуть виникнути під час
проведення моніторингового дослідження якості виховного простору ЗНЗ з
використанням електронних анкет, та способи їх вирішення (додаток 19).
Сценарій 1
Проінформуйте учасників тренінгу, що у цьому посібнику представлено також
рекомендації щодо процедури дослідження якості виховного простору. Названі тут
загальні вимоги до процедури дослідження мають бути обов’язково дотримані. Для
нагляду за дотриманням цих вимог Львівський інститут післядипломної педагогічної
освіти скеровує в райони та міста області своїх працівників.
Назвіть мету заняття: визначити завдання виконавців дослідження та
алгоритм їхніх дій у навчальному закладі.
Ознайомте учасників заняття з терміном «алгоритм» та його основними
властивостями.
Практична робота для виконавців дослідження – інструкторів,
інтерв’юерів, спостерігачів та експертів:
Об’єднайте учасників тренінгу в групи з урахуванням завдань, які ви перед
ними ставите. Дайте групам завдання: враховуючи мету, пізнавальні та практичні
завдання дослідження, методи й інструментарій, які будуть використовуватися
для реалізації вказаних завдань, визначте завдання та алгоритм роботи
виконавців дослідження:
інструкторів, які проводять анкетування педагогічних працівників ЗНЗ, учнів
4-х, 9-х та 11-х класів, а також батьків цих учнів (група 1);
інтерв’юерів, які проводять опитування педагогів-організаторів позаурочного
виховання, лідерів учнівського та батьківського активу, зацікавлених лідерів
місцевої громади (група 2);
спостерігачів, які аналізують поведінку педагогічних працівників та учнів у
школі(група 3);
експертів, які аналізують шкільну виховну програму та інші документи, що
визначають якість виховного простору (група 4).
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Дайте кожній групі лист ватману та фломастер і попросіть написати завдання
та алгоритм роботи виконавця дослідження.
Повідомте, що для виконання завдання групи мають 15 хв., після чого спікери
представлять виконане завдання.
Після виступу спікерів проаналізуйте результати роботи кожної групи та
роздайте виконавцям поміщені у додатках до посібника інструктивні матеріали
(додатки 14 - 16).
Крок за кроком пройдіть з виконавцями дослідження його процедуру,
приділивши при цьому особливу увагу вірогідним (відомим з досвіду попередніх
досліджень) проблемам дотримання її алгоритму (додаток 19).
Якщо залишається час, доцільно також проаналізувати інструментарій
дослідження. Мета: зрозуміти як використовуваний інструмент (анкета, питальник,
порадник) та пропонована процедура його використання допоможуть встановити
характеристики й потенціал створеного у навчальному закладі простору виховання.
Якщо у ході обговорення будуть внесені пропозиції щодо вдосконалення
інструментів, їх треба записати. Правити питальник чи порадник радимо після
консультацій із спеціалістами.
Сценарій 2
Проінформуйте учасників тренінгу, що у цьому посібнику представлено також
рекомендації щодо процедури дослідження якості виховного простору. Названі тут
загальні вимоги до процедури дослідження мають бути обов’язково дотримані. Для
нагляду за дотриманням цих вимог Львівський інститут післядипломної педагогічної
освіти скеровує в райони та міста області своїх працівників.
Назвіть мету заняття: визначити завдання адміністрації та інших педагогічних
працівників навчального закладу, виховний простір якого досліджуватиметься, а
також алгоритм їхніх дій.
Наголосіть, що обов’язок адміністрації – забезпечити сприятливі умови для
учасників та виконавців дослідження, а саме:
• попередню психолого-педагогічну підготовку респондентів. Це можуть
зробити класні керівники та шкільний психолог.
• перевірку і правильне використання комп’ютерної техніки та Інтернет-зв’язку.
Це треба доручити вчителеві інформатики.
• послідовне організоване залучення респондентів до опитувань. Для цього
найкраще скласти спеціальний план-графік проведення дослідження, у якому із
зазначенням місця проведення погодинно та по хвилинах розписані усі заходи:
анкетування, інтерв’ювання та спостереження.
• надання експертові шкільної документації з питань виховання. Обов’язковим
документом, який аналізуватиме експерт, є виховна програма цього ЗНЗ,
доступ до якої можливий через Інтернет. Щодо інших документів, то
адміністрація має забезпечити їх копіювання, якщо експерт цього вимагатиме.
Ознайомте учасників заняття з терміном «алгоритм» та його основними
властивостями.
Практична робота 1 для представників адміністрації шкіл
Об’єднайте учасників тренінгу в групи по 3-4 особи у кожній. Дайте групам
завдання: враховуючи мету, пізнавальні та практичні завдання дослідження,
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методи й інструментарій, які будуть використовуватися для реалізації вказаних
завдань, визначте завдання та алгоритм роботи адміністрації навчального
закладу і залучених нею педагогів.
Дайте кожній групі лист ватману та фломастер і попросіть написати завдання
та алгоритм роботи адміністрації, залучених нею педагогів школи.
Повідомте, що для виконання завдання групи мають 15 хв., після чого спікери
представлять виконане завдання.
Після виступу спікерів проаналізуйте результати роботи кожної групи та
роздайте виконавцям поміщені у додатках до посібника інструктивні матеріали
(додатки 16 - 19).
Практична робота 2 для представників адміністрації шкіл
Запропонуйте створеним раніше групам нове завдання: скласти за
запропонованою схемою орієнтовний план-графік проведення дослідження
якості виховного простору у загальноосвітньому навчальному закладі,
врахувавши особливості режиму роботи школи.
Роздайте учасникам заняття шаблони плану-графіку:
Дослідження
якості виховного простору _____________________________________
(назва навчального закладу, район/місто)
Назва заходу
Час проведення
Прізвище
Місце
Примітка
(година, хвилина)
виконавця
виконання
про
виконання

Повідомте, що тривалість роботи у групі – 10 хвилин.
Надайте слово спікеру однієї з груп, який представить виконану роботу.
Запропонуйте іншим учасникам тренінгу узяти участь в обговоренні плану,
внести поправки та доповнення до нього.
Ознайомте учасників заняття з інструкцією для вчителя інформатики/фахівця,
який відповідає за технічне забезпечення проведення моніторингового дослідження
(додаток 18).
Проінформуйте учасників тренінгу, де, коли і як вони можуть познайомитись з
результатами дослідження по їхніх навчальних закладах, та роздайте шкільні логіни
та паролі доступу до бази даних дослідження (у даному випадку логін і пароль – це
особлива для кожного ЗНЗ одна і та сама комбінація цифр).
Підведіть підсумки заняття, виділивши як висновок:
Планування роботи – це процес, від правильної організації якого залежить
кінцевий результат. Воно повинне бути реальним та можливим для виконання, з чітко
визначеними діями та часом їх реалізації. Здійснюючи моніторингове дослідження
якості виховного простору ЗНЗ слід звернути особливу увагу на складання алгоритму
своєї роботи, складання плану-графіку з врахуванням специфіки своєї діяльності та
режиму роботи навчального закладу.
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ІІІ. ДОДАТКИ
3.1. Витяги з нормативних документів та методичних матеріалів
Додаток 1

Основні орієнтири національного виховання
у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області
(витяги)
Понятійний апарат
Виховання – цілеспрямований організований процес передавання/переймання наявних
у соціальному досвіді ціннісних орієнтацій, норм та моделей поведінки, мета якого самовідтворення суспільства і розвиток мотиваційно-потребової й емоційно-вольової сфер
особистості, формування її моральної свідомості та соціальної компетентності.
Вихованець – у широкому розумінні слова – будь-яка особа, на яку спрямовано процес
виховання, у вузькому – дитина, яка виховується у навчальному закладі.
Вихованість – результат виховання, який виявляється у соціально прийнятній на рівні
вікових особливостей поведінці особи, здатність вихованця діяти морально і компетентно.
Виховна програма – проект виховної діяльності освітньої спільноти, що визначає цілі
(загальні та конкретні завдання), а також виховні справи, які забезпечують виховання.
Шкільна виховна програма – документ, який інформує про зміст, призначення та якість
освітніх послуг навчального закладу.
Виховна робота – сукупність дій виховників для організації спільної з вихованцями
життєдіяльності у навчальному закладі та за його межами з метою самовиховання,
саморозвитку і саморозкриття кожної дитини.
Виховна справа – це необхідна та корисна для вихованості дітей їхня конкретна
діяльність за участі дорослих, що протікає у формі змагання, гри, дослідження, мистецької
акції тощо. Виховний процес складається з ланцюжка виховних справ.
Виховний простір – соціально-культурні норми та взаємовідносини, в які включена
дитина, встановлені і підтримувані виховниками правила поведінки, від яких значною мірою
залежить розвиток дитини як особистості.
Виховник – у широкому розумінні слова – будь-яка особа, яка організовує і спрямовує
процес виховання….[…]
Мета виховання – визначений державою та прийнятий освітньою спільнотою,
родиною ідеал вихованості дитини, очікуваний кінцевий результат виховання. […]
Моніторинг (в освіті) – процедури системного збору та комплексного аналізу
відомостей про стан та динаміку змін в освіті (її умовах, процесах, результатах) на
національному, регіональному та локальному рівнях. […]
Національне виховання – організований педагогами та іншими виховниками процес
переймання потрібних для особистісного розвитку вихованців та відтворення нації, місцевих
громад ціннісних орієнтацій, норм та моделей поведінки, завдяки яким, попри різницю
поколінь, вихованці ідентифікуватимуть себе як громадяни конкретної територіальної
спільноти і держави. […]
Родинне виховання – організований батьками (опікунами) та іншими виховниками
процес переймання дітьми ціннісних орієнтацій, норм і моделей поведінки, потрібних для
їхнього особистісного розвитку і підтримання сталих соціальних та духовних зв’язків з
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батьками, іншими близькими родичами, відтворення в дорослому віці у власних сім’ях
родинних цінностей, звичаїв, традицій. […]
Шкільна громада – об’єднані спільними інтересами суб’єкти навчально-виховного
процесу (педагоги, батьки, учні, інші члени громади), які співпрацюють для реалізації
усвідомлених та погоджених педагогічних цілей. […]
1.1. Врахування потреб та вікових особливостей вихованців
Вихованцями загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини є діти від 6/7 до 17/18-и
років. Щоб виховання дитини дало очікувані результати, потрібно враховувати потреби,
стать, вік, темперамент та природні здібності кожної дитини. Насамперед необхідно
орієнтуватися на загальні та вікові потреби школярів, а також на характерні для певного
періоду їхнього життя анатомо-фізіологічні та психічні якості – вікові особливості. Життя
дитини шкільного віку традиційно періодизують, виходячи із стадій її фізичного та
психічного розвитку, які виділяють психологи, а також – з умов виховного процесу, на які
вказують педагоги. Згідно з педагогічною періодизацією школярів ділять на дітей молодшого
(6–12 років), середнього (12–15 років) та старшого (15–18 років) шкільного віку. Виховання,
як і навчання, повинно відповідати віковим особливостям дитини. Від вікових характеристик
учня залежить не тільки його навчальне навантаження, а й кількість та види фізичних вправ і
праці, зміст та методи виховання. […]
1. 2. 2. Виховний простір
Виховники впливають на вихованців не лише особистим прикладом та поведінкою, а,
насамперед, через створений у навчальному закладі виховний простір. Виховний простір – це
духовний простір, співтворцями якого поруч з педагогами є учні і їх батьки, простір
культури, що впливає на розвиток особистості у всьому її розмаїтті. Це також простір
соціальних відносин, у якому дитина у ситуаціях соціального та культурного вибору
формується як особистість, виявляє свою індивідуальність та пробує реалізувати себе. У
сучасній українській школі виховний простір організований демократично. Тільки
демократичні відносини у шкільній спільноті створюють кожному учневі можливості для
самоствердження та забезпечують сприятливі, безперешкодні умови для вияву активності й
самореалізації, а опора на національні традиції та відкритість до культурних впливів інших
народів, передусім націй Європейського Союзу, дає змогу вихованцям сформувати свою
ідентичність.
Вимоги до виховного простору у загальноосвітньому навчальному закладі:
• безпечний: побудовані у школі відносини не шкодять фізичному, психічному і
духовному здоров’ю учасників навчально-виховного процесу. У школі гарантуються
мінімально необхідні умови виховання (прийнятні тепловий, харчовий, робочий
(гранично допустиме навчальне навантаження на учня) та поведінковий режими,
відсутні осередки, де культивують шкідливі звички), педагогічний захист і
психологічна підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем;
• моральний: побудовані у школі відносини між учасниками навчально-виховного
процесу засновані на визнанні людської гідності учня, панують людяність,
взаєморозуміння та взаємоповага, забезпечуються рівність та справедливість, зокрема,
прозорість у прийнятті рішень, об’єктивне оцінювання, відсутні лицемірство, брехня,
святенництво, педагоги дотримують обіцянок тощо;
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• сповнений довіри: чесні відносини між учасниками навчально-виховного процесу у
школі дозволяють їм покладатись один на одного, солідаризуватись та співпрацювати
у розв’язанні суспільно значущих і особистих життєвих проблем;
• вільний (демократичний): побудовані у школі відносини між учасниками навчальновиховного процесу ґрунтовані на повазі до прав дитини, на вільному виборі,
плюралізмі, представництві, гласності, відповідальності; життя дитини в школі
організоване так, що вона позбавлена необґрунтованого примусу;
• патріотичний: панує повага до державної мови, забезпечуються можливості пізнати
славні сторінки історії України, здобутки української культури, здобути досвід
громадянської поведінки, відповідального ставлення до навколишнього природного і
культурного середовища;
• відкритий: зі школою співпрацюють сім’ї, органи влади та самоврядування,
громадськість, до виховних справ класу, школи долучаються різні учасники –
діти.[…]
3.1. Планування виховної роботи
Основа для проектування виховної роботи у кожному загальноосвітньому навчальному
закладі Львівщини – шкільна програма виховання. Її доповненнями можуть бути спеціальні
програми виховної роботи, які при потребі створюють виховники.
Програми або плани роботи класних керівників, гуртків, студій та секцій, бібліотеки,
учнівського самоврядування та батьківських комітетів в ділянці виховання конкретизують
шкільну програму виховання і повинні їй відповідати. Календарно-тематичне планування та
проекти виховних справ школи, класу (місячників, тижнів, свят, змагань, конкурсів тощо) –
це документи та матеріали, з якими виховники безпосередньо працюють. […]
3.1.1. Шкільні програми виховання
Виховну програму загальноосвітнього навчального закладу розробляє спеціально
створена творча група із залученням усіх педагогічних працівників школи, представників
учнівського самоврядування та батьківської громади, керівників органів місцевої влади, а
також лідерів місцевих осередків громадських об’єднань. Виховна програма – елемент
стратегічного планування розвитку навчального закладу, розрахована, зазвичай, на п’ять
років. Вона складається з двох частин: сталої, що визначає стратегічні завдання виховання у
навчальному закладі, та змінюваної – заходів і очікуваних результатів виховної роботи за
кожним з визначених завдань на кожен навчальний рік. Саме цей документ – ефективне
знаряддя порозуміння між учасниками навчально-виховного процесу, а також засіб інтеграції
виховної діяльності батьків, педагогів та громадськості, завдяки чому забезпечується
системність виховної роботи в ЗНЗ області. […]
3.1.2. Програми/плани роботи виховників
Програми/плани роботи класних керівників, гуртків, студій та секцій, бібліотеки, а
також учнівського самоврядування і батьківських комітетів – це елементи тактичного
планування, які конкретизують стратегічні виховні цілі навчального закладу.
Загальні вимоги до виховних програм/планів педагогічних працівників ЗНЗ Львівщини:
• цілеспрямованість, орієнтація на місію школи та бачення учасниками навчальновиховного процесу правил життя закладу;
• реалістичність (здійсненність), відповідність планованих виховних справ вікові та
інтелектуально-моральному потенціалу дітей;
• системність, тобто наступність і послідовність планованих заходів;
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• конкретність: усе заплановане повинно мати чіткі цілі, конкретні терміни та
виконавців;
• ефективність, вибір форм та технік виховного впливу, які відповідають вимогам часу;
• соціальна значущість планованих виховних справ;
• узгодженість з бажаннями та інтересами учнівського колективу, батьків,
громадськості. […]
3.2. Організація виховної роботи
Організація виховної роботи педагогічними працівниками – це забезпечення
співробітництва з вихованцями завдяки визнанню та прийняттю останніми визначених у
процесі планування цілей виховання. Заради такого співробітництва виховники системи
загальної освіти Львівщини мають використовувати різні стилі, форми, методи та прийоми
виховання.
Складний, багатофакторний та безперервний процес виховання відбувається як система
продуманих виховних впливів, серед яких ключовими є так звані «виховні справи». Тому
організувати виховання у навчальному закладі означає також забезпечити його
повсякчасність та залучення до виховної роботи усіх педагогів. Водночас, організувати таку
роботу – мистецтво, у якому виховники виявляють свої особисті якості, власну
індивідуальність.
Уміле педагогічне керівництво процесом виховання полягає у зниженні ролі зовнішніх,
примусових впливів на вихованців та нарощуванні свідомого їх ставлення до власного
розвитку, тобто організація самовиховання учнів. Визначивши цілі виховання, педагогічні
працівники загальноосвітніх навчальних закладів області формують в учнів відповідні
потреби, включають їх у діяльність, у такий спосіб спонукуючи до праці над собою. […]
3.2.1. Реалізація виховного потенціалу шкільних предметів
Виховна робота на уроках – обов’язок кожного вчителя, незалежно від того, який
предмет він викладає. Учителі-предметники розв’язують виховні завдання, впливаючи на
вихованців:
• через зміст предмета, наприклад, обговорюючи ідеї, закладені у творах української
класики, що вивчаються у школі;
• через методику викладання предмета, наприклад, використовуючи інтерактивні
методи, що формують комунікативні навички, терпиме ставлення до інших,
схильність до співпраці;
• власним прикладом, своєю позицією щодо предмета, а також щодо поведінки
вихованців на уроках, які виявляються через висловлені педагогом судження та,
головне, його вчинки.[…]
3.2.2. Позаурочна виховна робота
Позаурочна виховна робота будь-якого предметника пов’язана з предметом, якого він
навчає. У загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини учитель сам визначає зміст та
методику своїх позаурочних занять. Водночас він повинен узгоджувати свої плани з
класними керівниками, обов’язок яких координувати таку роботу. […]
Організація позаурочної виховної роботи – це також справа низки підрозділів
навчального закладу, основне навантаження беруть на себе класні керівники, а координація
цієї роботи – завдання заступника директора з виховної роботи та/або директора. […]
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3.2.7. Мотиваційні стилі у вихованні
Є два протилежні стилі формування мотивації вихованців. Перший полягає у тому, що
вчитель, спираючись на потреби, які вже є в учня, так організовує певну діяльність, щоб вона
викликала у нього позитивні емоції: задоволення і радість, готовність формувати цілі і йти до
них, переживаючи почуття гордості за виконану справу. Другий – засвоєння через
спонукання, переконання, пояснення, навіювання, інформування, демонстрування прикладу
готових цілей та ідеалів. У загальноосвітніх навчальних закладах області доцільно
поєднувати обидва стилі мотивування учнів. […]
3.3. Взаємодія виховників як учасників навчально-виховного процесу
Щоб забезпечити ефективність виховання у загальноосвітньому навчальному закладі
потрібна скоординована діяльність учителів, членів дитячих та молодіжних громадських
об’єднань, батьків, духовенства, лідерів територіальної громади, працівників закладів
культури, органів внутрішніх справ. Налагоджувати ефективну співпрацю педагогів між
собою та з іншими суб’єктами виховного процесу треба не лише на особистому рівні, але й
через раду школи і педагогічну раду, органи учнівського самоврядування та батьківські
комітети, а також через спеціально створені Львівську обласну та місцеві координаційні ради
з питань освіти, до яких входять представники місцевих осередків громадських об’єднань.
[…]
3.3.3. Школа та громадські учнівські об’єднання
Учнівська спільнота – це скоординована єдність двох структур: неформальної, яка
склалася у процесі міжособистісного спілкування та спільної діяльності, яку прийнято називати
колективом, та формалізованої, створеної під впливом дорослих, які запропонували колективові
для цього певну форму – громадське об’єднання. Важливо, щоб обидві структури – неформальна
і формалізована – були цілістю. Тільки за цієї умови об’єднання вихованців виконуватиме свою
виховну функцію, і лише тоді педагоги зможуть реально спиратися на керівні органи учнівських
об’єднань у виховній роботі.
Зазначимо також, що учнівська спільнота школи – органічна частина шкільної спільноти,
що складається з педагогів, учнів та, в ідеалі, батьків і представників громадськості. У цій
шкільній спільноті дітей представляє учнівське самоврядування – вибрані учнями органи
урядування своїм об’єднанням. Місія учнівського самоврядування у системі виховання
загальноосвітнього навчального закладу області полягає у створенні умов для набуття кожним
учнем особистого досвіду громадської роботи.
Основні завдання учнівського самоврядування ЗНЗ Львівщини:
• представництво інтересів учнів у шкільній спільноті, органах управління навчальним
закладом;
• захист прав учнів у навчальному закладі та за його межами;
• забезпечення виконання учнями своїх обов’язків школяра;
• сприяння творчій діяльності учнів;
• налагодження спiвробiтництва з дитячими і молодіжними органiзацiями, з учнями
інших шкіл.
Структура і повноваження органів шкільного самоврядування кожного
загальноосвітнього навчального закладу Львівщини мають бути зафіксовані у регламенті
школи або виписані у спеціальному положенні, схвалені радою школи та введені в дію
відповідним наказом. Доцільно зафіксувати у положенні право представників учнівського
самоврядування порушувати перед адміністрацією питання, пов’язані з навчальним планом
та викладанням предметів, створенням гуртків, студій та секцій, плануванням і проведенням
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виховних справ, брати участь у роботі ради навчального закладу, педради, нарадах при
директорові школи з планування та підведення підсумків навчально-виховного процесу,
організації вільного часу, канікул тощо. Органи учнівського самоврядування також повинні
отримувати від адміністрації школи необхідну інформацію про хід навчально-виховного
процесу, визначати форми та методи здійснення учнівського самоврядування; брати участь в
організації трудових об’єднань школярів, клубів, гуртків за інтересами (у школі та за місцем
проживання), випускати стінні і/або Інтернет-газети, організовувати радіо- та телепередачі;
розподіляти зароблені школярами кошти і т. д..
Розвиток і вдосконалення системи учнівського самоврядування області потребує
кваліфікованого педагогічного забезпечення. Ефективність учнівського самоврядування у
школі як елемента виховної системи безпосередньо залежить від здатності виховників
усунути суперечність, зумовлену необхідністю збереження самостійності школярів –
учасників самоврядування – та потребою педагогічного керівництва учнівською
самодіяльністю. Протиставлення педагогічного керівництва самодіяльності дітей
неприпустиме. Ефективною формою допомоги учням, яка не обмежує їхньої ініціативи та
самостійності у прийнятті рішень, може бути методична рада учителів-консультантів на чолі
з педагогом-організатором або заступником директора школи. Педагоги-консультанти мають
допомагати органам самоврядування підготувати обґрунтований перспективний план
колективної діяльності учнів у позанавчальний час, консультують членів комісій, секторів з
окремих практичних питань життєдіяльності вихованців. […]
3.3.4. Школа і сім’я
Взаємодія школи та сім’ї – обов’язкова умова якісного виховання, оскільки виховання в
школі і сім’ї – це єдиний нерозривний процес. Для цього педагогічні працівники Львівщини
повинні:
• розуміти виховний потенціал сім’ї;
• забезпечити підвищення педагогічної культури батьків;
• організувати спільну діяльність педагогів, батьків і учнів.
Виявами такої взаємодії з боку вчителів будуть:
• партнерські стосунки із батьками учнів з метою забезпечення моральної підтримки
навчання та розвитку дітей;
• обмін інформацією про розвиток і навчання дітей, індивідуальні бесіди про потреби,
досягнення та труднощі дітей, щоб батьки могли додатково займатися вдома;
• залучення батьків чи інших членів родини до участі у навчально-виховному процесі
(лекції, диспути, знайомство з пам’ятками історії та культури, організація зустрічей з
цікавими людьми тощо);
• знання інтересів членів родин, хобі, професій, побутової культури та заохочення
батьків до участі в позаурочному житті школи, класу (участь у випуску стіннівок,
класних вісників, фотоальбомів, організації екскурсій, поїздок, спортивних, класних,
родинних свят, вечорів відпочинку тощо);
• використання ресурсів, що їх можуть забезпечити батьки для проведення виховних
справ (шахові турніри, культпоходи вихідного дня, екскурсії на фірми, перегляд
відеоматеріалів, фотоклуби тощо);
• контакти з сім’ями, окремими батьками, щоб отримати додаткові ресурси для
виховання. […]
Найактивніше з батьками працюють класні керівники. Проводячи роботу з сім’ями,
вони повинні:
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ознайомитись з побутом, історією та цінностями родин, з якими вони працюють;
демонструвати позитивне ставлення до кожної сім’ї: батьків та дітей;
ознайомити батьків із правилами, які діють у школі;
регулярно демонструвати досягнення учнів: оцінки, дитячі творчі роботи, результати
спортивних змагань, предметних олімпіад, турнірів тощо;
• наголошувати на позитивних моментах у спілкуванні між учнями, виявах
толерантності і приязних стосунках.
Організувати виховну взаємодію школи з батьками учнів найліпше через шкільний та
класні батьківські комітети. Вони, як і органи учнівського самоврядування, є
представницькими структурами і потребують кваліфікованого педагогічного забезпечення.
Роль батьківського комітету у системі виховної роботи так само залежить від того, чи
вдалось педагогічному колективові школи усунути суперечність між необхідністю визнавати
і поважати самодіяльність цих представницьких об’єднань батьків та потребою педагогічної
опіки над ними. […]
3.3.5. Школа і дитячі та молодіжні громадські організації
Взаємодія школи з дитячими і молодіжними громадськими об’єднаннями – один із
пріоритетів організації виховання у Львівській області. Така взаємодія зумовлена
спільністю цілей, прагненням розвивати самодіяльність та ініціативу дітей і підлітків,
єдиним часовим простором, у якому проводять таку діяльність, тією соціально значущою
роллю, яку відіграють дитячі та молодіжні громадські організації в демократичному
суспільстві. […]
3.4. Моніторинг та оцінювання виховання
Процес виховання – двосторонній: від виховників до вихованців (прямий зв’язок) та від
вихованців до виховників (зворотний зв’язок). Управляти цим процесом та корегувати його
проміжні результати можна, тільки спираючись на ці зворотні зв’язки, тобто на інформацію,
що надходить від учнів. Що більше такої інформації і що вона об’єктивніша, то
цілеспрямованішими й ефективнішими будуть виховні впливи. Це зумовлює необхідність
розвитку в системі загальної освіти Львівщини якісного моніторингу виховання. […]
3.4.2. Моніторинг якості виховання
Моніторинг якості виховання в системі освіти Львівської області проводять на кількох
рівнях.
На рівні навчального закладу:
• кожен педагогічний працівник (це – діагностування проміжних результатів виховання
конкретних учнів (знання про мораль, уміння давати моральну оцінку, ставлення до
інших, до природи та культури) з метою корекції навально-виховного процесу);
• класні керівники (оцінювання поведінки (моральної вихованості) учнів конкретного
класу, динаміки розвитку дитячого колективу);
• дирекція (самооцінювання якості шкільної програми виховання та організації
педагогічними працівниками виховних справ);
• психолог, соціальний педагог, вчитель християнської етики (психолог діагностує
психологічний мікроклімат у класі, школі, рівень конфліктності між вихованцями,
учнями та педагогами, виявляє групи ризику, а також оцінює відповідність поведінки
дитини її вікові, встановлює причини відхилень; соціальний педагог діагностує
насамперед рівень педагогічної занедбаності окремих учнів та оцінює можливості
корекції їхньої поведінки; вчитель християнської етики – стан моральності). […]
На рівні району/міста моніторинг якості виховання має передбачати:
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•

збирання статистичних показників, наприклад, даних про кількість
правопорушень;
дослідження якості виховного простору через анкетування учнів, педагогів,
батьків, опитування організаторів виховного процесу та громадського активу
школи, спостереження за поведінкою членів шкільних спільнот. Мета цих
щорічних досліджень – оцінка якості наявного у школі соціально-культурного
середовища та динаміки його розвитку (позитивна/негативна), встановлення
типових методичних проблем в організації виховання. […]

Додаток 2
Обласна програма
розвитку освіти Львівщини на 2013 – 2016 роки.
Витяги
Мета програми - створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти
Львівської області відповідно до потреб та запитів суспільства і регіональної громади.
У відповідності до мети програми визначаються стратегічні шляхи для її досягнення (цілі
програми).
Цілі програми
[…] 7. Створити у навчальних закладах комплексну національно орієнтовану систему
виховання.
Підпрограма «Виховання. Позашкільна освіта»
1.1. Програми виховної роботи
Очікуваний результат. Кількісні показники
• Затверджено і поетапно впроваджено модель моніторингу якості виховання у системі
загальної освіти області;
• Сформовано базу даних про стан виховного простору в опорних ЗНЗ сільських
округів, професійного розвитку педагогів в сфері організації виховної роботи;
• Створено у ЗНЗ області програми виховання на 2013 – 2016 роки;
• Навчено методистів оцінюванню якості виховного простору школи;
• Навчено педагогічних працівників опорних ЗНЗ області з напряму «Виховання» та
батьківський актив цих шкіл самооцінюванню якості виховної програми;
• Поширено (каскадним способом) серед педагогічних працівників області досвід
планування виховання та проведення самооцінювання якості шкільних виховних
програм.
Очікуваний результат. Якісні показники
• Налагодити систему самооцінювання ЗНЗ області виконання шкільних програм
виховання;
• Забезпечити методичний супровід розробки виховних програм ЗНЗ;
• Організувати (спільно з районними методкабінетами) зовнішнє оцінювання якості
виховного простору опорних ЗНЗ сільських округів та соціальної активності учнів;
• Проводити системне підвищення професійного рівня педагогічних працівників та
батьківського активу ЗНЗ як виконавців моніторингу шкільних програм виховання;
• Створення умов для передачі польського досвіду організації виховання за шкільною
виховною програмою та проведення самооцінювання (евалюації) якості такої
програми;
• Організувати регіональний конкурс шкільних програм виховання. […]
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Додаток 3
Про організацію виховання
у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Львівщини
у 2015-2016 навчальному році.
Витяги з наказу департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації
від 24. 07. 2015 р. № 07-01/249
З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2015-2019 рр., Програми розвитку освіти Львівщини на 2013-2016 рр., рішення колегії
головного управління освіти і науки «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів
області до організації виховної роботи за виховними програмами», затвердженого наказом
ГУОН № 880 від 17.11.2010.
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Заходи для організації виховання у загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах Львівщини у 2015-2016 навчальному році (додається).
2. КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Р.Шиян):
2.1. Забезпечити організаційний і науково-методичний супровід заходів для організації
виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Львівщини у 2015-2016
навчальному році.
2.3. Подати аналітичний звіт про виконання заходів щодо організації виховання у
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Львівщини до 30 червня 2016 року.
3. Керівникам органів управління освітою:
3.1. Забезпечити реалізацію заходів щодо організації виховання у загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах Львівщини у 2015-2016 навчальному році .
3.2. Подати у КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
звіт про виконання вищезазначених заходів до 30 травня 2016 року.

Заходи для організації виховання
у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Львівщини
у 2015-2016 навчальному році.
№
Назва заходу
з/п
3. Провести
нараду-інструктаж
для
заступників
директорів
ЗНЗ,
які
відповідають за організацію виховання,
практичних психологів та учителів
інформатики
навчальних
закладів
району/міста, що підлягають оцінюванню
якості виховного простору.
4. Надати у Львівський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
графік
проведення
у
районі/місті
зовнішнього
моніторингового
дослідження якості виховного простору з
використанням електронних анкет.
5. Провести за самостійно складеним
графіком у загальноосвітніх навчальних
закладах І-ІІІ ст. зовнішнє моніторингове
дослідження якості виховного простору з
використанням
електронних
анкет,
розроблених ЛОІППО та ЛРЦОЯО.
6. Оприлюднити на Освітньому порталі
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Термін
жовтень
2015р.

Виконавець
Районні (міські) методичні
кабінети
(інформаційнометодичні центри)

до
1 Районні (міські) методичні
листопада
кабінети
(інформаційно2015р.
методичні центри)

листопад – Районні (міські) методичні
грудень
кабінети
(інформаційнометодичні центри)
2015 р.

до

31 Районні (міські) методичні

Львівщини звіт про стан виховного
простору загальноосвітніх навчальних
закладів району (міста).
12. Провести семінар-тренінг методистів
районних (міських) методичних кабінетів
(центрів), які забезпечують супровід
виховання, на тему «Дослідження якості
виховного простору з використанням
електронних анкет».
13. Розробити інструментарій дослідження
культуротворчої діяльності та соціальної
активності
учнів
позашкільних
навчальних закладів області, а також
електронні програми анкетування й
обробітку отриманих даних.
14. Провести
пробне
моніторингове
дослідження культуротворчої діяльності
та
соціальної
активності
учнів
позашкільних
та
загальноосвітніх
навчальних
закладів
області
з
використанням електронних анкет.

грудня 2015 кабінети
(інформаційнор.
методичні центри)
вересень
2015 р.

КЗ
ЛОР
«Львівський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної
освіти»

серпень
вересень
2015 р.

– КЗ
ЛОР
«Львівський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної
освіти»

листопад
грудень
2015 р.

- КЗ
ЛОР
«Львівський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної
освіти»
Загальноосвітні
та
позашкільні
навчальні
заклади області (згідно із
вибіркою)
до 1 лютого КЗ
ЛОР
«Львівський
2016 р.
обласний
інститут
післядипломної педагогічної
освіти»

15. Провести
узагальнення
і
аналіз
результатів пробного моніторингового
дослідження культуротворчої діяльності
та
соціальної
активності
учнів
позашкільних
та
загальноосвітніх
навчальних
закладів
області
з
використанням
електронних
анкет.
Надати департаментові освіти та науки
довідку
за
підсумками
цього
дослідження.
16. Організувати контроль за дотриманням у листопад
районах/містах
області
процедури грудень
дослідження якості виховного простору 2015 р.
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ
ст..

- КЗ
ЛОР
обласний
післядипломної
освіти»
Місцеві органи
освітою
до 31 січня КЗ
ЛОР
2016 р.
обласний
післядипломної
освіти»

17. За результатами проведеного у районах і
містах області дослідження якості
виховного простору підготувати і
оприлюднити на Освітньому порталі
Львівщини звіт про стан виховного
простору загальноосвітніх навчальних
закладів області.
22. Провести
узагальнення
і
аналіз до 30 квітня
результатів
комплексного 2016 р.
моніторингового дослідження якості
виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах області. Надати департаменту
освіти і науки довідку за підсумками
цього дослідження.
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«Львівський
інститут
педагогічної
управління
«Львівський
інститут
педагогічної

КЗ
ЛОР
«Львівський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної
освіти»

Додаток 4
Про організацію виховання
в загальноосвітніх навчальних закладах області
у 2015/2016 навчальному році.
Витяги з листа департаменту освіти і науки Львівської обласної
держадміністрації від 10.07. 2015р. № 01-08/2009
Виховання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини у 2015-2016
навчальному році відбуватиметься відповідно до укладених освітніми спільнотами
(педагогами, учнями та їх батьками) шкільних виховних програм на 2013 – 2016 роки. Згідно
з наказом департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 15.06.2015 р. №
08-01/221 «Про організацію виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини у
2015-2016 навчальному році» дирекція зобов’язана забезпечити обговорення та (при потребі)
коригування виховної програми навчального закладу, а також доповнити цю програму
заходами на 2015 – 2016 навчальний рік. У вересні схвалені радами ЗНЗ та затверджені
наказами директорів шкіл виховні програми слід розмістити на освітньому порталі
Львівщини.
Плануючи процес виховання у ЗНЗ, слід орієнтуватися на зміст затвердженої у 2015
році Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, а також на заходи
Міністерства освіти і науки України щодо реалізації цієї Концепції та методичні
рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах (наказ МОН України від 16.06.2015 р. №641). Доцільно також врахувати
рекомендації, що стосуються виховання у процесі викладання шкільних предметів, подані у
додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305
«Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у
2015/2016 навчальному році». Актуальними залишаються й «Основні
орієнтири
національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини»,
затверджені наказом головного управління освіти і науки Львівської обласної
держадміністрації від 17.11.2010 р. №880.
Обмірковуючи плани виховання учнів, необхідно виходити з осмисленого та
погодженого уявлення про особистість, яка зможе реалізувати себе у сьогоднішніх складних
суспільних умовах та стати свідомим членом українського громадянського суспільства.
Тільки виробивши для себе певний зразок сучасного українця, шкільна спільнота зможе
навчити кожну дитину розуміти, чого вона як людина має моральне право бажати, зуміє
забезпечити цілеспрямоване здобуття учнями певних типів індивідуальної та соціальної
культури, насамперед: культури знань та інформаційної діяльності, культури праці,
зростання і самореалізації, культури спілкування, взаємодії та співжиття у мікро- і
макрогрупах. Здатність засвоїти та реалізувати вказані типи культури дає людині шанс бути
справді успішною і щасливою.
Плекання у шкільній спільноті зазначених вище типів культури вимагає не лише
усвідомлення їх значущості, але й готовності виховників бути їх носіями. Перейняти від
виховників цю культуру учні можуть, тільки перебуваючи у свідомо вибудуваних
взаємовідносинах – шкільному освітньо-виховному просторі. Ключові вимоги до шкільного
виховного простору – бути безпечним, моральним, сповненим довіри, вільним, патріотичним
та відкритим.
Виховання у школі відбувається як на уроках, так і в позаурочний час, коли учні за
участі своїх педагогів, інших дорослих перебувають у ситуаціях формального та
неформального спілкування і взаємодії та реалізують низку виховних справ. Для
забезпечення ефективної виховної діяльності доцільно враховувати рекомендації
інформаційно-методичного листа обласного департаменту освіти і науки від 19.12. 2014 р.
№ 01-08/3443 «Про управління процесом виховання в загальноосвітніх навчальних закладах
Львівщини».
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Цього навчального року пріоритетом у системі освіти Львівщини залишається
громадянсько-патріотичне виховання. Формування у дитини якостей політичного українця
визнається сьогодні стратегічним завданням освіти. Нація очікує, що кожний навчальний
заклад стане осередком становлення свідомого і відповідального громадянина України,
готового самовіддано захищати її незалежність та розбудовувати як демократичну, правову і
соціальну державу.
Для реалізації зазначеного завдання рекомендуємо:
1. Включити у шкільні виховні програми виховні справи, пов’язані з осмисленням
феномену українського Майдану та численних виявів героїзму під час розпочатої у 2014му році вітчизняної (російсько-української) війни. Зокрема, доцільно сприяти учням у
збиранні та поширенні інформації про вчинки, що свідчать про людську гідність,
солідарність, альтруїзм, патріотизм та самовідданість.
2. Сприяти активній участі учнів школи, їх батьків та педагогів у волонтерській роботі.
Шкільна спільнота може взяти під опіку українських військовослужбовців, бійців
добровольчих батальйонів та їх родичів, які цього потребують, інших людей, які
потребують уваги.
3. Провести заходи, присвячені 150-річчю від дня народження митрополита Української
греко-католицької церкви Андрея Шептицького та 160-річчю від дня народження Івана
Франка.
4. Передбачити у виховній програмі та планах класних керівників відвідання учнями
музеїв, огляди пам’яток природи та культури, проведення туристичних подорожей у
межах області. Збереженню і пропаганді історико-культурної спадщини українського
народу сприятимуть також оновлення шкільного музею, створення кімнати бойової
слави, стенду про земляків - героїв Небесної сотні, учасників АТО, волонтерів, співпраця
з місцевими бібліотеками, культурно-просвітницькими громадськими організаціями
тощо.
5. Створювати у навчальних закладах Школи лідерства, мета яких - системне навчання
учнівської молоді вмінь організовувати роботу на користь громади та брати на себе
відповідальність за колективні й персональні рішення. Нагромадженню досвіду
громадської роботи сприятиме також активне долучення учнів до заходів, які проводять
місцеві осередки дитячих та молодіжних громадських об’єднань.
6. Залучити учнів до участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі
«Сокіл» («Джура»), інших заходах, спрямованих на військово-патріотичне виховання.
7. Розвивати у школі культуру мовлення, стимулювати і заохочувати вільне володіння та
правильне послуговування державною мовою. Доцільно реалізувати як окремий
виховний проект низку заходів, що виявляють переваги та сучасні можливості
української мови як мови професійної та духовної культури, можливості духовного
самовираження у слові, допомагають усуненню набутих мовних хиб, подоланню
лихослів’я, виробленню навичок вільного користування доброю українською мовою в
найрізноманітніших життєвих ситуаціях.
8. Активізувати роботу шкільних євроклубів, інших дитячих об’єднань, мета яких
усвідомлення учнями переваг відкритого суспільства, налагодження комунікації та
розвитку навичок вільного спілкування з однолітками з інших країн.
9. Виробляти в учнів мотивацію до навчання як різновиду праці, для чого шкільній
спільноті, насамперед, потрібно звільнитись від фетишизації бальної оцінки та подолати
списування. Учням має бути цікаво здобувати знання. Місце дитини у неформальному
рейтингу, ставлення до неї має залежати не від оцінок, а від думки однокласників та
педагогів про її персональні якості, зокрема такі як порядність, принциповіcть,
допитливість, здатність до співчуття, доброта та відповідальність. Тільки так можна
здолати поширені сьогодні ілюзії, ніби документ про вищу освіту та зв’язки – достатні
умови для отримання престижної роботи, успішність – це виключно кар’єрне зростання,
а посада та гроші – гарантія високого соціального статусу.
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10. Використовувати у виховній роботі переважно активні та інтерактивні методи.
Прикладом ефективного для забезпечення громадянсько-патріотичного виховання
різновидом інтерактивних методів навчання може слугувати квест. Квест передбачає
застосування як фізичних (гравці постійно в русі), так і розумових зусиль, знань,
кмітливості, артистичності, вимагає вияву командного духу.
Особливу увагу у загальноосвітніх навчальних закладах слід приділяти навчанню
правам людини та повазі до людської гідності, протидії дискримінації. Відповідно до
рекомендацій Ради Європи для шкіл вивчення прав і свобод людини, виховання поваги до
людської гідності повинно здійснюватися, враховуючи вік, свідомість школярів, з метою
допомогти учням зрозуміти й сприйняти поняття справедливості, рівності, свободи та
демократії. Демократії найкраще можна навчитися у демократичній атмосфері, тому
демократичний виховний простір, в якому заохочується участь, відкрите висловлювання та
обговорювання внесених пропозицій учнями, вчителями і батьками є необхідною умовою
ефективного правового виховання.
У 2015-2016 навчальному році триватиме активна співпраця школи та громадських
організацій у сфері виховання. Для того, щоб ефективніше формувати у молодої людини
систему демократичних цінностей та ключових компетентностей (лідерські якості, активну
громадянську позицію, ініціативність, патріотизм), департамент освіти і науки Львівської
обласної державної адміністрації, відділ молодіжної політики управління молоді та спорту
Львівської обласної державної адміністрації та низка дитячих і молодіжних громадських
організацій, обласні й місцеві осередки яких діють на Львівщині, планують підписати
спеціальний меморандум. […]
2015 – 2016 навчальний рік – це час підготовки школи до втілення вимог нового
Закону України «Про освіту» та інших нормативних документів, прийняття яких органами
влади дозволить здійснити освітню реформу. Ключові ідеї цієї реформи – децентралізація
управління системою освіти та автономія навчальних закладів. У цьому контексті набутий
досвід розроблення й використання виховних програм, за умови, що вони враховують
специфічні проблеми учнів та сприяють подоланню проблем конкретного навчального
закладу, забезпечує у школах області швидкі позитивні зміни.
Краще підготуватись до реформи та оцінити якість створеної у загальноосвітньому
навчальному закладі програми виховання допоможе її систематичне оцінювання шкільною
спільнотою. Розгортання на Львівщині моніторингу якості виховання передбачене проектом
«Програми виховної роботи», що входить до напряму «Виховання» «Програми розвитку
освіти Львівщини на 2013 – 2016 рр.», затвердженої рішенням сесії Львівської обласної ради
від 26 квітня 2013 року № 726.
Цьогорічне дослідження якості шкільної виховної програми, згідно з наказом
обласного департаменту освіти і науки від 15.06.2015 р. №08-01/221, у всіх загальноосвітніх
навчальних закладах Львівщини, за винятком опорних шкіл з напрямку «Виховання»,
педагогічні колективи яких мають досвід евалюації цих програм, має відбутись як пробне
(предмет дослідження школа обирає самостійно). Це – практична частина тренінгу
«Самооцінювання якості виховної програми загальноосвітнього навчального закладу», який
отримають директори та заступники директорів з виховної роботи.
В опорних загальноосвітніх навчальних закладах з напряму «Виховання»
моніторингове дослідження якості виховних програм передбачатиме самооцінку реалізації в
школі завдань громадянсько-патріотичного виховання. Розміщення звітів цих шкіл про
результати самооцінювання на освітньому порталі Львівщини сприятиме поширенню
досвіду кращих навчальних закладів щодо організації виховання та інформуванню
громадськості про здобутки системи загальної освіти області у царині громадянськопатріотичного виховання.
У 2015 – 2016 навчальному році відбудеться також перше повноцінне моніторингове
дослідження якості виховного простору загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ст.
Виконавці цього дослідження – районні та міські методичні кабінети (інформаційнометодичні центри). Укладені методистами, відповідальними за супровід виховної роботи,
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звіти про відповідність освітнього середовища ЗНЗ району/міста вказаним вище вимогам до
виховного простору теж будуть оприлюднені. […]

3.2. Інструментарій дослідження якості виховного простору
Додаток 5
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ (управління) освіти ____________________________________

Моніторингове дослідження якості виховного простору
загальноосвітнього навчального закладу
2015 – 2016 н. р.
Інтерв'ю
з директором/заступником директора школи з питань виховання
Інструкція для інтерв’юера
Інтерв’юер повинен заздалегідь домовитись із заступником директора школи про
дату та час проведення інтерв’ю, окресливши відповідне коло питань. Інтерв’ю
рекомендується проводити у кабінеті заступника директора школи без сторонніх осіб.
Далі подано таблицю з орієнтовними питаннями для інтерв’ю. Респондент має право
ознайомитися із ними заздалегідь. Провадячи інтерв’ю, не бажано ухилятись від
розроблених запитань. Варто також дотримуватись запропонованої послідовності питань
інтерв’ю. Стиль розмови має бути дружнім, характер мовлення - спокійним, доброзичливим.
Після кожного запитання у таблиці залишено місце для нотування основного змісту
міркувань респондента. Якщо інтерв’юер не має диктофона, радимо робити необхідні записи
під час самого інтерв’ю. У колонці «Примітки» подано своєрідні підказки щодо теми, на яку
виводить запитання. У випадку, коли опитуваний не розуміє, яка тема запитання, йому треба
назвати її, користуючись підказками Приміток.
На завершення інтерв’ю слід подякувати заступнику директору за те, що незважаючи
на зайнятість, він/вона усе ж таки знайшов/ла час для розмови, підкреслити, що інтерв’юеру
було цікаво поспілкуватися та почути думку одного з керівників про стан виховного
простору школи.
1. Назва школи, район__________________________________________________________
2. Прізвище, ім’я, по-батькові респондента_______________________________________
3. Стаж педагогічної роботи_____ Фах ___________________________________________
4. Стаж роботи на посаді заступника директора___________________________________
5. Вік (підкреслити): а)25-35рр. б)35-45рр. в) 45-55рр. г) понад 55 р.
Примітки
№
Питання для інтерв'ю:
1.

2.

Яким, на Вашу думку, має бути виховний Мова про те, як респондент
уявляє собі ідеальні відносини
простір сучасної української школи?
між учителями та учнями,
учителями і батьками, дирекцією і
педагогами, батьками, учнями.
Слід просто назвати риси/ознаки
цих
ідеальних
відносин
(наприклад:
довірливий,
відкритий, патріотичний і т. д.)
Як би Ви охарактеризували виховний простір Слід назвати реальні риси/ознаки
відносин між учителями та
вашої школи?
учнями, учителями і батьками,
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3.

Чим Ви підтвердите наявність у виховному
просторі школи названих рис? Наведіть
приклади вияву відповідних відносин

4.

Які здобутки в ділянці виховання має школа
завдяки
існуванню у
відносинах
між
учасниками навчально-виховного процесу
названих Вами позитивних рис?

5.

Які проблеми, пов’язані з виховною роботою,
виникають в учасників навчально-виховного
процесу внаслідок існування названих Вами
негативних рис виховного простору?

6.

До яких дій Ви (самі, разом з іншими
педагогами, батьками) плануєте вдатися, щоб
вдосконалити виховний простір школи,
зробити його кращим?

7.

Чи потребуєте Ви допомоги ззовні (наприклад,
від
методкабінету)
для
вдосконалення
виховного простору вашої школи? Якщо
потребуєте, то в чому, на вашу думку, мала б
47

дирекцією і педагогами, батьками,
учнями (наприклад: напружені,
нещирі чи навпаки – партнерські,
з повагою до моралі і т. д. ). .
Співставте наведені приклади із
поняттями,
якими
охарактеризовано
відносини.
Якщо приклад відповідає іншому
поняттю, уточніть, чи справді
розказане
респондентом
характеризує дану школу. Якщо
респондент
підтвердить
характеристику, викресліть з
відповіді на запит. 2 рису,
наявність якої не підтвердилась,
та
впишіть
підтверджену
прикладом.
Приклади:
а) немає педагогічно занедбаних
учнів
б) висока мотивація більшості
учнів до навчання
в) популярність волонтерства
г)
активна
робота
органів
учнівського самоврядування
д) інші
Приклади:
а) відсутність взаєморозуміння та
співпраці
б) перенасиченість виховними
заходами;
в) неповага до праці вчителя;
г) низька мотивація учнів до
навчання та участі у виховних
справах
д) нав’язування виховникам
виховних заходів
е) формалізм в роботі учнівського
самоврядування
є) низький рівень співпраці школи
з місцевою громадою
ж) інші
Прослідкуйте, щоб респондент
говорив про конкретну діяльність,
спрямовану на налагодження
відносин безпечних, моральних,
сповнених довіри, демократичних
і т. д., посилаючись при цьому на
виховну програму.
Якщо
респондентові
важко
визначити, хто і яку допомогу
може надати школі, підкажіть
(порадьте).

полягати така допомога?
Як Ви, як заступник директора школи, Попросіть назвати характерні
оцінюєте
ставлення до виховної роботи риси такого ставлення, наприклад:
– сумлінне
вчителів своєї школи?
– відповідальне
– орієнтоване на суспільно
корисний результат,
чи навпаки:
– байдуже
– зневажливе
– ухильне тощо
Приклади:
9.
Охарактеризуйте:
а) стиль спілкування дирекції з працівниками Взаєморозуміння
Товариськість
школи
Інтриги
б) стиль спілкування учителів з учнями.
Взаємопідтримка
Порядність
Громадська активність
Дисциплінованість
Критична оцінка завдань
Взаємоповага
Ізоляція «білих ворон»
Утиски з боку дирекції
Творчість
Критичність
Ініціативність
Толерантність
Демократизм
Плановість
10. Назвіть гуртки, спортивні секції, мистецькі Мова має йти про правила відбору
у клас, групу, секцію, гурток тощо
студії, клуби, що діють у школі.
Чи кожний бажаючий учень може відвідувати
названі Вами гуртки, секції, студії? Якщо
існують обмеження, то чим їх пояснити?
8.

Приклади:
Більшість байдужі, уникали участі
в обговоренні програми;
Учителі (батьки, старшокласники)
дуже активно працювали, часто
виявляли ініціативу;
Учні
(батьки,
педагоги)
відмовлялися братися за виховні
справи і. т.д.
Чи склалися у школі власні традиції? Якщо Прослідкуйте, щоб респондент
так, назвіть кілька, особливо цінних з позиції називав саме традиції (не звичаї,
щорічні заходи тощо)
виховання.

11. Як би Ви охарактеризували якість участі
учнів, батьків, педагогів у розробці шкільної
виховної програми? Чим зумовлене описане
вами ставлення?

12.

13. Яку користь має школа від
співпраці з
органами
влади, батьками та лідерами
місцевої громади, місцевими осередками
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громадських організацій? Наведіть приклади.
14.

Наскільки результативною, на вашу думку, є
співпраця
дирекції школи з учнівським
самоврядуванням, батьківським комітетом,
радою школи, піклувальною радою?

Зверніть увагу:
1) чи є розподіл влади, які
Як відбуваються вибори учнівського самоврядування? повноваження
парламенту та
Як
часто
проводиться
засідання
органу уряду (президента)
самоврядування?
2) на спосіб голосування:
Чи враховує адміністрація школи пропозиції учнів?
а) відкрите б) таємне
3) на участь учнів у розробці
шкільної програми виховання
4) на те хто і як навчає лідерству.
16. Які дитячі організації діють у школі?
Якою
мірою
шкільне
самоврядування
співпрацює з дитячими організаціями?
15.

Розкажіть коротко, як організована робота
учнівського самоврядування:

17.

Чи залучаються учні школи до волонтерського
руху? Наведіть приклади

18.

У яких конкурсах, змаганнях, інших Зазначте назви акцій, дати їх
прізвища
патріотичних акціях місцевого, обласного та проведення,
всеукраїнського масштабу беруть участь учні переможців.
школи?
Які успіхи (призові місця) мають учасники у
таких конкурсах, змаганнях тощо?
Як часто до виховної справи залучаються:
а) учні старших і молодших класів (разом);
б) учні з різних навчальних закладів;
в) батьки дітей різних вікових груп;
г) дорослі з різних навчальних закладів?
Наведіть приклади такої взаємодії.

назви
конкретних
19. Яких партнерів для виховання має школа? Що Запишіть
організацій, прізвища волонтерів
школа пропонує своїм партнерам?
та дати та назви акцій, у яких
школа брала участь
20. Які методи заохочення дітей практикує Наприклад:
а) оцінка за поведінку
школа?
Чи кожний учень може виявитись кращим б) усна подяка
грамотами,
(зайняти достойне місце в рейтингу, перемогти в)нагородження
на конкурсі, змаганнях тощо)? Якщо є дипломами
г) вручення цінних подарунків
обмеження, поясніть чим вони зумовлені.
21. Як у школі висвітлюється виховна робота,
діяльність учнівського самоврядування?
Хто (вчителі, учні, батьки), як правило,
49

Наприклад:
а) через друковані видання
в) на загальношкільний лінійці

б) інформаційні стенди
г) не висвітлюється
Наскільки регулярно адміністрація школи, Прослідкуйте, щоб відповідь була
класні керівники звітують про проведену конкретна (наприклад: педагогам
– раз в семестр, батькам – раз в
виховну роботу?
рік, учням не звітуємо)
інформує ЗМІ про проведені заходи?

22.

Інше (що ще хотів би повідомити респондент):

Додаток 6
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ (управління) освіти_________________________________________________

Моніторингове дослідження якості виховного простору
загальноосвітнього навчального закладу
2015 – 2016 н. р.
Інтерв'ю
із педагогом-організатором
Інструкція інтерв’юера
Інтерв’юер повинен заздалегідь домовитись із педагогом-організатором про дату та
час проведення інтерв’ю, окресливши відповідне коло питань. Інтерв’ю рекомендується
проводити у вільному кабінеті без сторонніх осіб.
Далі подано таблицю з орієнтовними запитаннями для інтерв’ю. Респондент має
право ознайомитися із ними заздалегідь. Провадячи інтерв’ю, не бажано ухилятись від
розроблених запитань. Варто також дотримуватись запропонованої послідовності питань
інтерв’ю. Стиль розмови має бути дружнім, характер мовлення - спокійним, доброзичливим.
Після кожного запитання у таблиці залишено місце для нотування основного змісту
міркувань респондента. Якщо інтерв’юер не має диктофона, радимо робити необхідні записи
під час самого інтерв’ю. У колонці «Примітки» подано своєрідні підказки щодо теми, на яку
виводить запитання. У випадку, коли опитуваний не розуміє, яка тема запитання, йому треба
назвати її, користуючись підказками Приміток.
На завершення
інтерв’ю слід подякувати педагогові-організатору за те, що
незважаючи на зайнятість, він/вона усе ж таки знайшов/ла час для розмови, підкреслити, що
інтерв’юеру було цікаво поспілкуватися та почути його/її думку про стан виховного
простору школи.
1. Назва школи, район___________________________________________________________
2. Прізвище, ім’я, по-батькові респондента_________________________________________
3. Стаж педагогічної роботи_____ Фах____________________________________________
4. Стаж роботи на посаді педагога-організатора_____________________________________
5. Вік (підкреслити): а)25-35рр. б)35-45рр. в)45-55рр.
г) понад 55 р.
Примітки

№

Питання для інтерв'ю:

1.

Чи брали Ви участь у розробленні шкільної
виховної програми? Який Ваш внесок?

2.

Які Ваші завдання як педагога-організатора щодо Що входить в обов’язки
забезпечення реалізації шкільної програми респондента відповідно до
Програми?
виховання?
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3.

4.

5.

6.

респондента
Як
часто
старшокласники
обурюються Попросіть
ставленням до себе вчителів, скаржаться на назвати слова, вислови, які
найбільш часто вживають учні
приниження, знущання над ними?
відносно вчителів та тон, з
яким вони кажуть ці слова.
респондент
Наскільки, на Вашу думку, старшокласники Якщо
стверджуватиме,
що
організовані та дисципліновані?
Вони роблять усе, що їм доручили самі, чи Ви доводиться усяко спонукати
учнів до виховних справ,
мусите суворо контролювати їхню роботу ?
уточніть: це зумовлено тим,
що діти не були ініціаторами
таких справ, чи байдужістю до
громадської
роботи,
безвідповідальністю тощо.
Як старшокласники ставляться до громадської Уточніть, як школа стимулює
громадську діяльність учнів.
роботи?
кожному
однаково
Які з виховних справ, проведених у першому Чи
оцінюють його громадські
півріччі, отримали схвалення учнів?
здобутки?
Як би Ви охарактеризували відносини між Взаєморозуміння
Товариськість
учнями?
Чи схильні діти дбати один про одного, чи Інтриги
виявляють турботу до молодших, до осіб Взаємопідтримка
старшого віку, людей з фізичними вадами тощо? Порядність
Наведіть приклади опіки над молодшими, Взаємоповага
взаємодопомоги,
допомоги
потребуючим: Ізоляція «білих ворон»
відстаючим, людям з вадами, постраждалим і т. п. Толерантність

Наскільки відчутною для Вас є допомога інших Уточніть, чи учителі беруться
за справу або радять тільки на
учителів у проведенні виховних справ?
прохання респондента, чи самі
Як учні сприймають цю допомогу?
проявляють ініціативу.
Поцікавтеся,
чи
не
сприймають
учні
поради
вчителів, їхню допомогу і
піклування як втручання у
справи, нав’язування своєї
волі.
8.
Охарактеризуйте
притаманний
вам
стиль Напружені. Щирі. Ділові
Ґрунтовані на співпраці.
відносин з учнями.
Довірливі. Приязні.
9. Як Ви оцінюєте стиль відносин дирекції школи та Уточніть, чи покладається
респондент
на
обіцянки
педагогів?
учнів, учителів, дирекції?
10. У який спосіб учні, батьки та вчителі отримують Мова насамперед про шкільні
інформацію про шкільне життя? Чи можна і засоби інформації – стінну
дітям, і дорослим вільно донести свою думку до газету, сайт тощо. Уточніть, як
часто оновлюється матеріал ЗІ,
усіх членів шкільної спільноти?
хто і про що пише, чи бувають
критичні матеріали тощо.
Зверніть увагу на те, чи
11. Чи є у школі гуртки, секції, клуби?
забезпечується рівний доступ.
За якими правилами відбувається відбір?
7.
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Уточніть,
що
робить
респондент для популяризації
додаткової освіти серед дітей.
Поцікавтесь
також,
чим
шкільні секції, клуби, гуртки
допомагають у проведенні
виховних справ.
12. Як учні ставляться до участі у різних конкурсах Уточніть, хто виробляє і як
погоджують правила змагань
та спортивних змаганнях?
Чи завжди знають і визнають справедливими та конкурсів, які проводяться у
школі.
правила їх проведення?
Як школа винагороджує переможців?
13

Навіщо школі учнівське самоврядування?
Як
Ви
співпрацюєте
з
учнівським
самоврядуванням школи?

14

Як
називаються
органи
самоврядування вашої школи?

15

Як у школі відбуваються вибори голови та членів
учнівського самоврядування?
Кого переважно обирають, хлопців чи дівчат?

16

Як часто у вашій школі проводиться засідання
органу учнівського самоврядування?

17

Чи враховує адміністрація школи пропозиції
учнівського самоврядування? Наведіть приклади

18.

Чи відстоює учнівське самоврядування інтереси
учнів перед вчителями, батьками? Якщо це так,
наведіть приклади.

учнівського
а) відкритим голосуванням
б) таємним голосуванням?
Уточніть,
чому
в
самоврядуванні
переважно
дівчата/ юнаки.

Може діти вносять пропозиції,
проводять акції, дають оцінку
порушенням прав учня кимсь з
учителів, інших дорослих
тощо

19. Якими критеріями Ви керуєтесь, відбираючи на
навчання лідерів учнівської громади?
20. Як організовано навчання учнівського активу?
21.

Чи
шкільне самоврядування співпрацює з
дитячими
та
юнацькими
громадськими
організаціями? Наведіть приклади співпраці

увагу,
чи
Чи долучаються учні школи до волонтерського Зверніть
відповідають
наведені
руху? Наведіть приклади
приклади
ознакам
волонтерства
23. Які методи заохочення учнів до громадської а) усна подяка
б) вручення цінних подарунків
роботи Ви практикуєте?
в)нагородження
грамотами,
Як цю роботу винагороджує школа?
22.
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дипломами
г) оцінка за поведінку
24. Наскільки часто у школі проводяться виховні Якщо акцій, до яких залучені
справи, до яких залучаються учні різних вікових особи різних вікових груп
небагато, уточніть чому, якщо
груп, діти та батьки з інших шкіл тощо?
достатньо – яка користь школі.
25. Як у вашій школі висвітлюється виховна робота, а) через друковані видання
б) інформаційний стенд
діяльність учнівського самоврядування?
в) на загальношкільний лінійці
г) не висвітлюється
Інше (те, про що респондент хотів би повідомити, але його про це не спитали):

Додаток 7
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ (управління) освіти ____________________________________

Моніторингове дослідження якості виховного простору
загальноосвітнього навчального закладу
2015 – 2016 н. р.
Інтерв'ю
з шкільним психологом
Інструкція для інтерв’юера
Інтерв’юер повинен заздалегідь домовитись із психологом про дату та час проведення
інтерв’ю, окресливши відповідне коло питань. Інтерв’ю рекомендується проводити в
окремому кабінеті без сторонніх осіб.
Далі подано таблицю з орієнтовними питаннями для інтерв’ю. Провадячи інтерв’ю,
треба забезпечити послідовний розгляд розроблених запитань. Стиль розмови має бути
дружнім, характер мовлення - спокійним, доброзичливим.
Після кожного запитання у таблиці залишено місце для нотування основного змісту
міркувань респондентів. Якщо інтерв’юер не має диктофона, радимо залучити до роботи
особу, яка під час бесіди робитиме необхідні записи. У колонці «Примітки» подано своєрідні
підказки щодо теми, на яку виводить запитання. У випадку, коли респондент не розуміє, яка
тема запитання, треба назвати її, користуючись підказками Приміток.
На завершення інтерв’ю слід подякувати за те, що незважаючи на зайнятість,
психолог/ соціальний педагог знайшли час для розмови, підкреслити, що інтерв’юеру було
цікаво поспілкуватися та почути їхню думку про стан виховного простору школи.
1. Назва школи, район___________________________________________________
2. Дані про респондента:
№
Прізвище. ім’я, по-батькові
Вік
Освіта
Кваліфікація
п/
респондента
п

№
1.

Наскільки

Питання для інтерв'ю:
забезпечуються у школі
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Примітки
психологічні у безпеці,

потреби учнів?

2.

Чи усі педагоги виявляють розуміння
поведінки, вільно спілкуються з дітьми?

3.

Який стиль спілкування з учнями, батьками,
громадськістю характерний для педагогів вашої
школи? Наведіть аргументи на користь свого висновку

4.

Наскільки учні довіряють педагогам?
Якщо довіряють, то у чому виявляється їхня довіра?

5.

Чи є у школі, зокрема, у класах, які проходили
анкетування відкинуті та/або ізольовані учні?
Якщо є, то скільки таких було минулого навчального
року і скільки є сьогодні?

6.

Чи навчаєте Ви учнів умінь в адекватний спосіб Респондент має назвати:
знімати стресове напруження і наслідки агресивного а) учнів з яких класів він
навчає, як довго і
впливу? Якщо навчаєте, то яких, коли і як?
скількох;
б) де він проводить
заняття і як часто
в) за якою програмою,
посібником
він
організував ці заняття
Чи багато учнів самі приходять до Вас за порадою, Звернути увагу, чи скаже
респондент, що діти
підтримкою і як часто?
щоб
їх
Як Ви думаєте, чому учні приходять / не приходять до хочуть,
вислухали, дали змогу
Вас?
хоч комусь з дорослих
пояснити мотиви свого
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7.

дитячої

у прийнятті іншими,
у відчутті поваги до себе,
у свободі дій,
можливості задовольнити
свою
допитливість,
виявити ініціативу і т. д.
При потребі уточніть, чи
учителі не кричать, не
ганьблять,
не
б’ють
дітей, чи батьки не
скаржилися на грубе
поводження когось з
учителів з їх дітьми.
Зверніть увагу на те, чи
міркування респондента
відображають названий
ним стиль спілкування:
а) авторитарний
б) демократичний
в) ліберальний
Усім,
більшості,
окремим, нікому.
Завжди,
у більшості
випадків,
в
окремих
випадках, ніколи.
Попросити
навести
приклади вияву учнями
довіри/недовіри.
Відзначте,
як
довго
вагався респондент перш
ніж навести приклад, а
також, чи не сказав «не
пам’ятаю/не знаю».

вчинку.
8.

Наскільки, на Вашу думку, шкільне життя, відносини
дітей з педагогами сприяють набуттю учнями досвіду
переможця
(над
труднощами
та
завданнями,
відповідно до віку)?

9.

Як часто діти у цій школі потрапляють у ситуації
успіху – реалізують самостійно поставлені перед собою
цілі? Наведіть приклад такої ситуації

10.

Чи у школі достатньо захищена гідність учасників
навчально-виховного процесу?

11.

Чи задоволені Ви рівнем і якістю дисципліни у
навчальному закладі?
а) учнів
б) педагогів
в) батьків (стосовно школи)

12.

Чи виявляють педагоги, батьки та учні активне
співчуття (публічну підтримку) яким-небудь діям один
одного? Наведіть приклади

13.

Чи виявляють учасники навчально-виховного процесу
милосердя? Наведіть приклади, що стосуються і дітей,
і дорослих

Відзначте,
як
довго
вагався респондент перш
ніж навести приклад, а
також, чи не сказав «не
знаю/ важко відповісти».
Відзначте,
як
довго
вагався респондент перш
ніж навести приклад, а
також, чи не сказав «не
пам’ятаю».
При потребі уточніть, чи
траплялися
у
школі
випадки
приниження
дітей/учителів/батьків
або/і знущання над ними.
Подбайте,
щоб
респондент
не просто
оцінив рівень дисципліни
як:
високий
середній
задовільний
незадовільний,
а й пояснив, як він
визначив обраний ним
варіант, а також як
розуміє поняття «якість
дисципліни»
(вимогливість,
виконавчість,
відповідальність тощо)
Відзначте,
як
довго
вагався респондент перш
ніж навести приклад, а
також, чи не сказав «не
пам’ятаю».
Приклади милосердя
можуть бути з таких
ділянок:
опіка над молодшими,
взаємодопомога,
допомога потребуючим:
відстаючим, людям з
вадами, постраждалим і
т. п.

14. Як вихованці поводять себе по відношенню до Шанують, співпрацюють,
слухаються чи щось
виховників?
інше?
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15.

Чи брали Ви участь в укладанні шкільної виховної
програми?
Якщо так, у чому ваш внесок, які заходи Ви
запропонували і які проводите чи будете проводити?

Інше (те, про що респондент хотів би повідомити, але його про це не спитали):

Додаток 8
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ (управління) освіти ____________________________________

Моніторингове дослідження якості виховного простору
загальноосвітнього навчального закладу
2015 – 2016 н. р.
Інтерв’ю
з членами органу учнівського самоврядування школи
(індивідуальне або фокус-група3)
Інструкція для інтерв’юера
Інтерв’юер повинен заздалегідь домовитись із заступником директора школи про
дату та час проведення фокус-інтерв’ю, окресливши відповідне коло питань. Інтерв’ю
рекомендується проводити в окремому кабінеті без сторонніх осіб.
Далі подано таблицю з орієнтовними питаннями для інтерв’ю. Провадячи інтерв’ю,
треба брати на себе роль модератора, спрямовуючи учасників на послідовний розгляд
розроблених запитань. Стиль розмови має бути дружнім, характер мовлення - спокійним,
доброзичливим.
Після кожного запитання у таблиці залишено місце для нотування основного змісту
міркувань респондентів. Якщо інтерв’юер не має диктофона, радимо залучити до роботи з
фокус-групою особу, яка під час бесіди робитиме необхідні записи. У колонці «Примітки»
подано своєрідні підказки щодо теми, на яку виводить запитання. У випадку, коли фокусгрупа не розуміє, яка тема запитання, треба назвати її, користуючись підказками Приміток.
На завершення інтерв’ю слід подякувати старшокласникам за те, що вони знайшли
час для розмови, підкреслити, що інтерв’юеру було цікаво поспілкуватися та почути думку
лідерів учнівської громади про стан виховного простору школи.
1. Назва школи, район___________________________________________________
2. Дані про респондентів:
№
Прізвище. ім’я, по-батькові
Вік
Клас
Обов’язки як члена органу
п/
респондентів
учнівського самоврядування
п
3

Метод фокус-груп належить до якісних методів збирання інформації і базується на використанні ефекту
групової динаміки. Застосування даного методу припускає групову дискусію під керівництвом фахівця
(модератора). Основною перевагою цього методу є можливість оперативного одержання так званої глибинної
інформації в невеликій групі респондентів. Суть методу полягає в тому, що увага учасників фокусується на
досліджуваній проблемі (темі), з метою визначити ставлення до поставленої проблеми, з'ясувати мотивацію тих
або інших дій. Окрім цього, даний метод дозволяє замовникові спостерігати за ходом проведення дослідження і
робити відповідні висновки.
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Примітки
№
Питання для інтерв'ю:
1. Яким, на Вашу думку, має бути шкільне життя? Від школи можуть очікувати:
Чи розділяє більшість старшокласників вашої а) гарних оцінок, доброго атестату
б) знань і вмінь, завдяки яким
школи цю думку?
можна добитися успіху
в) високих шансів на вступ до
ВНЗ
г)
щоби
школа
навчила
спілкуватися і співпрацювати з
іншими людьми
д)
можливостей
вирости
християнами чи патріотами
е) щоб у школі було не тільки
навчання, а й розваги
2. Якою мірою очікування учнів, ваші очікування
відображені у шкільній програмі виховання?
Чи брали ви участь у розробленні, обговоренні
цієї програми?
3.

4.

5.

6.

у Приклади відповідей:
а) цікаво
б) щоб мати життєвий досвід
в) маю необхідні здібності та
навички, хочу їх розкрити
г) щоб здобути авторитет у
однокласників
д) зобов’язують учителі, батьки
е) щоб не мати проблем з
навчанням, отримувати
добрі
оцінки (високі бали в атестаті)
Як би ви охарактеризували відносини, що Напружені. Ворожі. Приязні.
Щирі. Довірливі. Ґрунтовані на
склалися у школі між учнями та учителями?
співпраці.
Ділові (ми навчаємо, ви вчитеся)
Ти – мені, я – тобі.
Яким, на вашу думку, є ставлення батьків до
цієї школи, її працівників?
Чи ваші батьки задоволені надаваними школою
послугами?
Чому
ви
берете
активну
позанавчальній роботі?

участь

Чи має , на Вашу думку, ваш навчальний
заклад чітко визначені пріоритети виховання?
Якщо так, то які?
Наприклад:
- розвиток навичок комунікації (умінь
висловитись, спілкуватись, підтримувати дружні та
інтимні зв’язки, налагодити контакти з
чужоземцями)
- патріотичне виховання (знання історії, культури,
повага до пам’яті)
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Поясніть респондентам слово
«пріоритети» та уточніть, про
що педагоги дбають насамперед.
Інтерв’юер
може
навести
приклади пріоритетів
школи,
скориставшись
поданим
переліком.
Відзначте у поданому переліку,
пріоритети названі респондентом.
Пріоритети школи, які не

7.

8.

9.

- громадянське виховання (правові знання, навички
лідера, розвиток ініціативи, волонтерство тощо)
- еколого-валеологічне виховання (догляд за
середовищем перебування, здоровий спосіб життя,
профілактика шкідливих звичок, любов до спорту)
- розумовий розвиток (інтенсивне навчання,
предметні гуртки, інтелектуальні змагання,
конкурси, олімпіади)
- естетичний розвиток (знання культурних надбань
людства, любов до мистецтв, розвиток мистецьких
умінь)
Інше:
Які загальношкільні виховні справи (проекти)
Ви оцінюєте як найбільш корисні та цікаві для
вас?
Чим саме названі вами виховні справи вам
запам’ятались? У чому ви бачите користь від
них?

зазначені у списку, треба записати
окремо.

Намагайтесь
уточнити
з
респондентами
назви та дати
загальношкільних справ, проектів

Як називаються органи шкільного учнівського Намагайтесь уточнити назви та
повноваження органів учнівського
самоврядування? Які завдання кожного з них?
самоврядування
Як формуються у школі органи учнівського Зверніть увагу на те, чи мають
учні можливість вільно обирати
самоврядування?
Кого, юнаків чи дівчат, переважно обирають до лідерів, а також на формат
виборчої системи
їх складу? Чому?

10 Чи погоджує дирекція школи з учнями,
учнівським самоврядуванням свої рішення у
.
сфері виховання?
Якщо погоджує, то у який спосіб це
відбувається?
11 З
якими
громадськими
організаціями
.
співпрацює
шкільне
учнівське
самоврядування?
Чим приваблює вас співпраця з ними?
12 На якій стадії Ви зазвичай долучаєтесь до
.
шкільної виховної справи (проекту, мистецької
акції, змагання, конкурсу і т. п.)?
Стадії виховної справи:
- просування ініціативи ( самі ініціюємо та
шукаємо однодумців)
- планування (пишемо проект/ сценарій);
- впровадження (участь у репетиціях, будь-яких
інших підготовчих діях);
- здійснення (як глядачі, виконавці ролей);
- рефлексія та звітування (обмірковування
результатів, інформування про підсумки).
13 Як часто ваші батьки, інші дорослі беруть
.
участь у здійснюваних вами загальношкільних
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Намагайтесь встановити:
а) на якій стадії зазвичай
долучається
кожний
з
респондентів
б) чи дотримуються у школі
вимоги про залучення учнів до
всіх стадій виховної справи

Намагайтесь написати точні назви
та дати справ/проектів

або класних виховних справах?
14 Чи є в учнівського самоврядування можливості
.
публічно інформувати учнів про свої рішення,
плановані та проведені акції?
Наскільки часто і детально Ви інформуєте
спільноту школи, місцеву громаду про свою
діяльність?

Поясніть, що мова про шкільні
ЗМІ.
Зверніть увагу на те, чи мають
учні можливість вільно висловити
свою думку.

Інше (те, про що респонденти хотіли б повідомити, але про це не спитали):

Додаток 9
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ (управління) освіти ____________________________________

Моніторингове дослідження якості виховного простору
загальноосвітнього навчального закладу
2015 – 2016 н. р.
Інтерв'ю з членами
батьківського комітету школи (індивідуальне або фокус-група4)
Інструкція інтерв’юера
Інтерв’юер повинен заздалегідь домовитись із заступником директора школи про
дату та час проведення фокус-інтерв’ю, окресливши відповідне коло питань. Інтерв’ю
рекомендується проводити в окремому кабінеті без сторонніх осіб.
Далі подано таблицю з орієнтовними питаннями для інтерв’ю. Провадячи інтерв’ю,
треба брати на себе роль модератора, спрямовуючи учасників на послідовний розгляд
розроблених запитань. Стиль розмови має бути дружнім, характер мовлення - спокійним,
доброзичливим.
Після кожного запитання у таблиці залишено місце для нотування основного змісту
міркувань респондентів. Якщо інтерв’юер не має диктофона, радимо залучити до роботи з
фокус-групою особу, яка під час бесіди робитиме необхідні записи. У колонці «Примітки»
подано своєрідні підказки щодо теми, на яку виводить запитання. У випадку, коли фокусгрупа не розуміє, яка тема запитання, треба назвати її, користуючись підказками Приміток.
На завершення інтерв’ю слід подякувати батькам за те, що незважаючи на
зайнятість, вони знайшли час для розмови, підкреслити, що інтерв’юеру було цікаво
поспілкуватися та почути думку лідерів батьківської громади про стан виховного простору
школи.
4

Метод фокус-груп належить до якісних методів збирання інформації і базується на використанні ефекту
групової динаміки. Застосування даного методу припускає групову дискусію під керівництвом фахівця
(модератора). Основною перевагою цього методу є можливість оперативного одержання так званої глибинної
інформації в невеликій групі респондентів. Суть методу полягає в тому, що увага учасників фокусується на
досліджуваній проблемі (темі), з метою визначити ставлення до поставленої проблеми, з'ясувати мотивацію тих
або інших дій. Окрім цього, даний метод дозволяє замовникові спостерігати за ходом проведення дослідження і
робити відповідні висновки.
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1. Назва школи, район___________________________________________________
2. Дані про респондентів:
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
Вік
Освіта
Місце праці
п/
респондентів
п

№
1.

2.

3.

Примітки
а) щоб діти мали гарні оцінки
б) щоби здобуті знання і
вміння, допомогли дітям
добитися успіху
в) щоби дитина могла
вступити до ВНЗ
г) щоби школа навчила
дитину
спілкуватися,
налагоджувати
потрібні
соціальні зв’язки (дружити,
кохати, виховувати дітей)
д)жити в злагоді з іншими
людьми
(домовлятися,
співпрацювати, добиватися
свого)
е)
щоби
діти
росли
моральними
людьми,
християнами, патріотами
Чи відображені ваші очікування від школи у Зверніть увагу, чи знають
респонденти,
що
таке
шкільній виховній програмі?
виховна програма та які
Чи брали ви участь у її розробленні?
загальні завдання виховання
значені у програмі школи
Якою мірою, на вашу думку, школа забезпечує
очікування батьків, ваші особисті очікування,
реалізує визначені виховною програмою загальні
завдання виховання? Висновок поясніть.
Питання для інтерв'ю:
Чого, на Вашу думку, найчастіше очікують від цієї
школи батьки учнів?
Якою мірою Ви згідні з таким розумінням
більшістю батьків завдань загальноосвітнього
навчального закладу?

4.

Яка ваша оцінка ставлення батьків до цієї школи,
її педагогічного колективу?
Чи
задоволені
вони
надаваними
школою
послугами?
Що хотіли би змінити?

5.

Які, на Вашу думку, найважливіші проблеми у
міжособистісних стосунках членів шкільної
спільноти – учнів, батьків та педагогів має школа?
• загальна байдужість до життя школи дітей,
дорослих
• загальна байдужість педагогів до стосунків між
учнями
• зневажання, приниження, знущання над
учнями педагогів
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Інтерв’юер може навести
приклади проблем школи,
скориставшись
поданим
переліком.
Відзначте у поданому
переліку, проблеми названі
респондентом. Проблеми і
потреби школи, які не
зазначені у списку, треба

•
•

•
•
•

6.

7.

8.

9.

неслухняність учнів, неповага та недовіра до
вчителів
неповага педагогів до батьків, намагання
використати у стосунках з ними своє
становище (корумпованість)
відсутність дисципліни, низький рівень вимог
до учнів, вчителів
відсутність у школі опіки старших учнів над
молодшими, взаємодопомоги
відсутність у школі досвіду допомоги
потребуючим: відстаючим, людям з вадами,
постраждалим і т. п.

записати окремо.

Інше:
Чи обговорювали ви на засіданнях батьківського
комітету, загальношкільних батьківських зборах
що і як у школі можна змінити?
Якщо так, то які рішення з цього приводу
приймали?
Зверніть увагу на те, чи
Як формуються у школі батьківські комітети?
Кого, чоловіків чи жінок, переважно обирають до мають батьки можливість
вільно обирати лідерів, а
їх складу? Чому?
також на формат виборчої
системи
може
Які відносини з учнями та батьками характерні Інтерв’юер
запропонувати
обрати
з
для педагогічного колективу школи?
переліку
найбільш
Взаємоповага
/
Байдужість до людей
характерне для поведінки
Товариськість
/
Інтриганство
працівників школи.
Взаємопідтримка /
Корисливість
Інший варіант:
Порядність
/
Брехливість
відносини у школі можуть
Відповідальність
/
Невизнання власної вини
бути:
Взаєморозуміння
/
Провокування конфліктів
Творчий підхід
/
Формалізм
• приязні,
Толерантність
/
Ксенофобія
• владні,
Критична оцінка життя школи / Некритичне ставлення
• партнерські,
до своєї поведінки
• легковажні,
Ініціативність, громадська активність / Зневажання
• шанобливі,
громадських інтересів
• зверхні,
Відповідальне ставлення до довкілля / Байдуже
• нерівні тощо
ставлення до природи
Чи дирекція школи погоджує з батьками,
батьківським комітетом свої рішення у сфері
виховання?
Якщо погоджує, то у який спосіб це відбувається?

10.

З якими громадськими організаціями співпрацює Запишіть назви та предмет
співпраці
батьківський комітет школи?

11.

Чи має , на Вашу думку, ця школа чітко визначені
пріоритети виховання? Якщо так, то які?
Наприклад:
• розвиток навичок комунікації (умінь
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Поясніть
респондентам
слово
«пріоритети»
та
уточніть, про що педагоги
дбають насамперед.

висловитись, спілкуватись, підтримувати
дружні та інтимні зв’язки, налагодити контакти
з чужоземцями)
патріотичне виховання (знання історії,
культури, повага до пам’яті)
громадянське виховання (правові знання,
навички лідера, розвиток ініціативи,
волонтерство тощо)
еколого-валеологічне виховання (догляд за
середовищем перебування, здоровий спосіб
життя, профілактика шкідливих звичок, любов
до спорту)
розумовий розвиток (інтенсивне навчання,
предметні гуртки, інтелектуальні змагання,
конкурси, олімпіади)
естетичний розвиток (знання культурних
надбань людства, любов до мистецтв, розвиток
мистецьких умінь)

Інтерв’юер може навести
приклади пріоритетів школи,
скориставшись
поданим
переліком.
Відзначте у поданому
переліку, пріоритети названі
респондентом.
Пріоритети школи, які не
зазначені у списку, треба
записати окремо.

12. Які, на вашу думку, загрози доброму вихованню
учнів існують у вашій територіальній громаді (селі,
селищі, містечку, мікрорайоні Львова)?
• лихослів’я (часте вживання нецензурних
висловів у публічних місцях)
• побутове пияцтво
• наявність наркозалежних осіб
• поширення вуличних компаній, хуліганства,
грабунків
• проституція
• діяльність незареєстрованої релігійної секти на
зразок Білого братства чи догналітів
• діяльність людей, що вербують «на роботи» за
кордоном
Інше:

Інтерв’юер може навести
приклади загроз вихованню,
скориставшись
поданим
переліком.
Відзначте
у
поданому
переліку, проблеми названі
респондентом.
Проблеми загрози, які не
зазначені у списку, треба
записати окремо.

•
•

•

•

•

Інше:

13.

14.

Напишіть назви та дати
проектів
Поцікавтеся, наскільки ці
виховні справи задовольняли
потреби дітей (у безпеці, у
прийнятті,
у
виявленні
власної ініціативи та ін.)
На якій стадії батьки долучаються до шкільної Намагайтесь встановити:
виховної справи (проекту, мистецької акції, а) на якій стадії зазвичай
долучається
кожний
з
змагання, конкурсу і т. п.)?
респондентів
Стадії виховної справи:
б) чи дотримуються у школі
• просування ініціативи ( самі ініціюємо та
вимоги про залучення учнів
шукаємо однодумців)
до всіх стадій виховної
• планування (пишемо проект/сценарій);
справи
• впровадження (участь у репетиціях, будь-яких
інших підготовчих роботах тощо);
• здійснення (як глядачі, виконавці ролей тощо);
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Назвіть
загальношкільні виховні справи
(проекти), які Ви оцінюєте як найкраще
організовані і найбільш корисні для дітей та для
місцевої громади.
Що, на Вашу думку, вдалося організаторам ?

рефлексія та звітування (обмірковування
результатів, інформування про підсумки).
також,
чи
15. Як часто батьки, інші дорослі беруть участь у Поцікавтеся
загальношкільних або класних виховних справах? завжди це робиться з власної
волі (може під тиском
вчителів)
16. Чи є у батьківського комітету школи можливості Поясніть, що мова про
публічно інформувати батьків про свої рішення, шкільні ЗМІ.
Зверніть увагу на те, чи
плановані та проведені акції?
Наскільки часто і детально Ви інформуєте мають батьки можливість
висловити
свою
спільноту школи, місцеву громаду про свою вільно
думку.
діяльність?
•

Інше(те, про що респонденти хотіли б повідомити, але про це не спитали):

Додаток 10
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ (управління) освіти ____________________________________

Моніторингове дослідження якості виховного простору
загальноосвітнього навчального закладу
2015 – 2016 н. р.
Інтерв'ю
з місцевими громадськими лідерами (індивідуальне або у фокус-групі 5)
(головою сільської/селищної ради, депутатом, який цікавиться проблемами
школи, місцевим священиком, лідерами місцевих осередків дитячих та
молодіжних організацій, товариств «Просвіта», «Рідна школа» і ін.)
Інструкція інтерв’юеру
Інтерв’юер повинен заздалегідь домовитись із заступником директора школи про
дату та час проведення інтерв’ю (фокус-інтерв’ю), окресливши відповідне коло питань.
Інтерв’ю рекомендується проводити в окремому кабінеті без сторонніх осіб.
Далі подано таблицю з орієнтовними питаннями для інтерв’ю. Провадячи інтерв’ю,
треба брати на себе роль модератора, спрямовуючи респондента (учасників фокус-інтерв’ю)
на послідовний розгляд розроблених запитань. Стиль розмови має бути дружнім, характер
мовлення – спокійним, доброзичливим.

5

Метод фокус-груп належить до якісних методів збирання інформації і базується на використанні ефекту
групової динаміки. Застосування даного методу припускає групову дискусію під керівництвом фахівця
(модератора). Основною перевагою цього методу є можливість оперативного одержання так званої глибинної
інформації в невеликій групі респондентів. Суть методу полягає в тому, що увага учасників фокусується на
досліджуваній проблемі (темі), з метою визначити ставлення до поставленої проблеми, з'ясувати мотивацію тих
або інших дій. Окрім цього, даний метод дозволяє замовникові спостерігати за ходом проведення дослідження і
робити відповідні висновки.
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Після кожного запитання у таблиці залишено місце для нотування основного змісту
міркувань респондентів. У колонці «Примітки» подано своєрідні підказки щодо теми, на яку
виводить запитання. У випадку, коли респондент (фокус-група) не розуміє, яка тема
запитання, треба назвати її, користуючись підказками Приміток.
На завершення інтерв’ю слід подякувати місцевим громадським лідерам за те, що
незважаючи на зайнятість, вони знайшли час для розмови, підкреслити, що інтерв’юеру
було цікаво поспілкуватися та почути їхню думку про стан виховного простору школи.
1. Назва школи, район___________________________________________________
2. Дані про респондентів:
№
Прізвище, ім’я, по-батькові
Вік Освіта
Місце праці
п/
респондентів
п
Примітки
Інтерв’юер
може
навести
приклади
потреб
і
проблем
громади,
скориставшись
поданим переліком.
Відзначте у поданому
переліку,
проблеми
названі респондентом.
Проблеми і потреби
громади, не зазначені у
списку, треба записати
окремо.

№
1.

Питання для інтерв'ю:
Назвіть актуальні, на Вашу думку, потреби і проблеми
місцевої громади. До забезпечення яких потреб громади,
на Вашу думку, мала б долучитися школа?
Громада села, селища, мікрорайону може потребувати:
• створення умов для художньої самодіяльності;
• надання благодійної допомоги багатодітним сім’ям,
одиноким пенсіонерам тощо;
• благоустрою території села;
• екологічних акцій (ліквідація несанкціонованих
звалищ на берегах ставків мікрорайону, очищення
джерел, прибирання території, прилеглих гаїв тощо);
• вшанування місцевих трударів, ветеранів праці;
• всеобучу молодих батьків основам родинного
виховання;
• створення умов для користування мережею Інтернет;
• навчання основам робітничих професій (н-д:
операторів комп'ютерного набору);
• вивчення історії вулиць мікрорайону, історії села
• створення музею історії села, центру патріотичного
виховання тощо;
• створення у мікрорайоні, селі зони відпочинку.
дитячого майданчика;
• проведення свята села, мікрорайону;
• благоустрою спортивних майданчиків села та школи;
• спортивного та тренажерного зал для мешканців
місцевої громади;
• спортивних секцій для школярів і жителів села;
спортивних родинних свят.
Інше:

2.

може
У який спосіб працівники школи, учні останнім часом Інтерв’юер
навести як приклад
виявляли потреби села, мікрорайону, його проблеми?
анкетування місцевих
жителів, батьків, усне
опитування тощо
Які, на Вашу думку, цілі, пов’язані з життям місцевої Уточніть, чи брали
громади,
має і може ставити перед
собою респонденти участь в
укладанні
виховної
загальноосвітній навчальний заклад?
чи
Чи відображені якісь з них у виховній програмі школи? програми,
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3.

4.

Чи залучено актив місцевої громади до участі у
державно-громадському управлінні школою?
Які питання обговорювали на засіданнях органів
громадського самоврядування школи, у яких Ви брали
участь?

5.

Чи розглядаються на засіданні комісій місцевої Ради
питання виховання школярів?

6.

Які, на Вашу думку, найважливіші проблеми у
міжособистісних стосунках членів шкільної спільноти –
учнів, батьків та педагогів – має школа?
• загальна байдужість до життя школи дітей, дорослих;
• загальна байдужість педагогів до стосунків між
учнями;
• зневажання, приниження, знущання над учнями
педагогів;
• неслухняність учнів, неповага та недовіра до
вчителів;
• неповага педагогів до батьків, намагання
використати у стосунках з ними своє становище
(корумпованість);
• відсутність дисципліни, низький рівень вимог до
учнів, вчителів;
• відсутність у школі опіки старших учнів над
молодшими, взаємодопомоги;
• відсутність у школі досвіду допомоги потребуючим:
відстаючим, людям з вадами, постраждалим і т. п.
Інше:
Які, на вашу думку, загрози доброму вихованню учнів
існують у вашій територіальній громаді (селі, селищі,
містечку, мікрорайоні Львова)?
• лихослів’я (часте вживання нецензурних висловів у
публічних місцях)
• побутове пияцтво
• наявність наркозалежних осіб
• поширення вуличних компаній, хуліганства,
грабунків
• проституція
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7.

пропонували
якісь
роботи
на
користь
громади і як до їхніх
пропозицій ставились
педагоги.
а) загальношкільні
батьківські збори;
б) рада школи,
піклувальна рада
в) засідання
учнівського
самоврядування
г) інше
Наприклад:
а) організація дозвілля
учнів
б) профілактична
робота дільничного
інспектора
в) робота з соціально
незахищеними сім’ями
г) профілактика
шкідливих звичок тощо
Інтерв’юер
може
навести
приклади
проблем
школи,
скориставшись
поданим переліком.
Відзначте у поданому
переліку,
проблеми
названі респондентом.
Проблеми і потреби
школи, не зазначені у
списку, треба записати
окремо.

Інтерв’юер
може
навести
приклади
загроз
вихованню,
скориставшись
поданим переліком.
Відзначте у поданому
переліку,
проблеми
названі респондентом.
Проблеми та загрози,
не зазначені у списку,

діяльність незареєстрованої релігійної секти на
зразок Білого братства чи догналітів
діяльність людей, що вербують «на роботи» за
кордоном

треба записати окремо.

Охарактеризуйте
притаманний
дирекції
школи,
педагогам стиль спілкування з місцевими жителями,
батьками і дітьми.
Взаємоповага
/
Байдуже ставлення до людей
Товариськість
/
Інтриганство
Взаємопідтримка /
Корисливість
Порядність
/
Брехливість
Відповідальність
/
Невизнання власної вини
Взаєморозуміння
/
Провокування конфліктів
Творчий підхід
/
Формалізм
Толерантність
/
Ксенофобія
Критична оцінка життя школи / Некритичне ставлення до
своєї поведінки
Ініціативність, громадська активність / Зневажання
громадських інтересів
Відповідальне ставлення до довкілля / Байдуже ставлення
до природи
Як ви вважаєте, чи стала ця школа дієвим центром
громадського життя мікрорайону, села, селища?
Аргументуйте свій висновок

Інтерв’юер
може
запропонувати обрати з
переліку
найбільш
характерне
для
поведінки працівників
школи.
Інший варіант
Відносини у школі
можуть бути:
• приязні,
• владні,
• партнерські,
легковажні,
• шанобливі,
• зверхні,
• нерівні тощо

•
•

Інше:
8.

9.

10.

Спонукайте
респондентів
обґрунтувати
зроблений
ними
висновок
Назвіть зорієнтовані на потреби громади виховні Намагайтесь уточнити
та
дати
справи (проекти), активну участь у яких брали Ви самі назви
громадсько-корисних
чи інші представники місцевої громади.
справ, проектів
Що, на Вашу думку, вдалося організаторам ?

11.

Чи школа співпрацює з релігійними конфесіями Вашого Наприклад:
населеного пункту. мікрорайону в питаннях виховання а) конкурси Різдвяних
шопок, гаївок, писанок
школярів? Наведіть приклади.
б) допомога людям
похилого віку, людям з
особливими потребами
в) залучення учнів і
вчителів до участі у
храмовому та інших
релігійних празниках
г) участь священика,
активу церковної
громади у шкільних
урочистостях (День
знань, Свято
останнього дзвоника)

12.

Чи веде школа пошукову або дослідницьку роботу,
пов’язану з історією місцевої громади?
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Якщо веде, то які здобутки учнів у цій царині?

13.

Чи поширене у громаді волонтерство?
Чи долучалися учні та їхні батьки до місцевого
волонтерського руху? Наведіть приклади участі школи у
волонтерських акціях

14. Які громадські організації діють у вашому населеному
пункті, мікрорайоні?
Чи входять учні, педагоги до громадських об’єднань? До
яких саме?

Наприклад:
- прибирання території
скверів, парків,
- догляд за могилами
воїнів УПА,
- піклування про осіб,
що
потребують
соціальної підтримки
тощо
Запишіть
назви
та
предмет діяльності

Інше (те, про що респонденти хотіли б повідомити, але про це не спитали):

Додаток 11
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ (управління) освіти ____________________________________

Моніторингове дослідження якості виховного простору
загальноосвітнього навчального закладу
2014 – 2015 н. р.
Листок спостереження
за станом шкільного середовища,
спілкуванням педагогічних працівників з учнями
і поведінкою учнів під час уроків та у позаурочний час
Інструкція для спостерігача
Завдання спостерігача у процесі явного та прихованого спостереження без участі у
навчально-виховному процесі зробити висновки про якість виховного простору школи, де
проходить дослідження. Важливо оцінити, наскільки безпечний простір виховання. Іншими
словами, чи побудовані у школі відносини забезпечують фізичне, психічне і духовне
здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Для цього спостерігач має відповісти на
такі питання:
Чи забезпечуються у школі фізіологічні потреби дітей?
Слід врахувати:
Дата і місце
Питання
Відповіді (обране
спостереження
позначити або записати):
так
ні
не знаю
Чи є у приміщенні школи туалети для
учнів?
Чи створено у туалетах умови для
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відправляння природних потреб дітьми
(окремо, хлопчикам і дівчаткам, дітям
молодшого шкільного віку та підліткам)
Чи теплі класи, коридори, туалети? Чи
всюди однаково тепло?
Чи не дме? Чи бувають перебої з
теплом?
Чи дбають учні та педагоги про
збереження тепла?
Чи створено у школі сприятливе для життя середовище?
Слід врахувати:
Дата і місце
Питання
Відповіді (обране
спостереження
позначити або записати):
так
ні
не знаю
Чи є у школі протічна вода? Чи мають
учні доступ до води?
Чи намагаються діти заощаджувати
воду?
Чи чисті класи, коридори, туалети? Чи
всюди однаково чисто?
Чи дбають про чистоту упродовж
навчального дня?
Чи світло дітям у класах, коридорах?
Чи щадять у школі електроенергію?
Чи поживне харчування у шкільній
їдальні?
Чи є рекреаційні кутки, кімнати
відпочинку?
Хто і що робить у рекреаційних,
кімнатах відпочинку, зимовому саду
тощо?
Чи достатньо забезпечується рухова активність учнів?
Слід врахувати:
Дата і місце
Питання
Відповіді (обране
спостереження
позначити або записати):
так
ні
не знаю
Чи
проводяться
на
уроках
фізкультхвилинки або рухливі ігри?
Чим заняті учні на перервах?
Чи працюють з молодшими школярами
на перервах старшокласники?
Чи задіяні після уроків спортивний зал,
спортплощадка? Що діти там роблять?
Чи є у школі спортивні секції, гуртки?
Де вони займаються?
Наскільки часто у школі виникають загрози здоров’ю дітей?
Слід врахувати:
Дата і місце
Питання
Відповіді (обране
спостереження
позначити і/або записати):
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так

ні

не знаю

Чи учителі турбуються про здоров’я
дітей? У чому це виявляється?
Чи поведінка учнів на перервах, у
коридорах та на подвір’ї школи не
загрожує їм травмами?
Чи учні практикують куріння у туалетах
або біля школи?
Чи харчуються учні на перервах
чіпсами, п’ють колу тощо?
Чи сваряться учні між собою?
Чи знущаються старші діти над
молодшими, фізично здорові над дітьми
з вадами розвитку ?
Чи лають учнів учителі?
Чи помітні серед учнів зневажені (ізгої)?
Чи забезпечено у школі протидію
стресам? (і яку?)
Якою мірою учні відчувають у школі межі дозволеного?
Слід врахувати:
Дата і місце
Питання
Відповіді (обране
спостереження
позначити або записати):
так
ні
не знаю
Чи добиваються вчителі дотримання
правил поведінки на уроках та у школі?
Які методи/способи вони для цього
використовують?
Чи дотримуються учні у школі, біля неї
правил етики?
Як
карають
порушників
правил
поведінки?
Чи покарані усвідомлюють вину?
Який стиль педагогічного спілкування з учнями панує у школі?
Поведінка учнів у школі, на уроках і в позаурочний час, визначається насамперед
стилем педагогічного спілкування більшості учителів та дирекції навчального закладу.
Перебуваючи у школі на уроках, позакласних заходах, під час перерв, а також з пам’яті
відтворюючи поза школою «картинки» шкільного життя, треба виділити і зафіксувати
зазначені у таблиці вияви поведінки учителів та учнів. Висновок про стиль педагогічного
спілкування директора (окремо), заступника директора з питань виховання (окремо) та
учителів школи, насамперед класних керівників (на загал) має спиратися на загальні
враження спостерігача і зафіксовані ним поведінкові реакції учасників навчально-виховного
процесу. Результати спостережень можна позначити словами: так/ні або як +/-.
Учитель:
По діловому реагує на
діяльність учнів

Листок спостереження
Дата і місце
Учні:
спостережень
Перше
Друге
Впевнені у собі поруч
з учителем,
69

Дата і місце
спостережень
Перше
Друге

Допомагає виконати
завдання, радить
Вступає у неформальне
спілкування
Демонструє приклад
Радиться з приводу
виховної справи
Занижує вимоги, завищує
оцінки
Розмовляє сухим,
офіційним тоном
Суворим тоном наказує
зробити
Перебуває під впливом
свого настрою, явно
переживає
Ігнорує учня, не
втручається у події, що
вимагають втручання
Кидає репліки на кшталт
«Як мені набрид ваш клас!»
Рекомендує зробити

директором
Комунікабельні,
розпитують
Ходять слідом за
вчителем
Копіюють поведінку
вчителя
Розкуті в присутності
вчителя
Поводять себе
зухвало
Грубі, брутальні один
з одним
Лицемірять.
Обманюють
Поводять себе
залежно від настрою
вчителя.
Не зважають один на
одного, штовхаються
Б’ються
Прислухаються до
порад
Намагаються
«викрутитись»
Байдужі,
безініціативні
Цікавляться
Відкриті, щирі

Залякує учнів, підлеглих
покараннями
Підходить до проблем
формально
Закоханий у справу
Виявляє приязнь і повагу
до дітей
З дітьми ввічливий,
Ввічливі
стриманий
Не приховує роздратування
Підлещуються
Кричить до учнів,
Уникають вчителя
підлеглих
Розмовляє з учнем фриГостро відповідають
вольним тоном (розповідає
на зауваження
анекдоти, вживає жаргонні
вчителя (огризаються)
слова і вирази,
Лаються
передражнює, кривляється
тощо)
Познайомтесь з поняттями, які відображають стилі педагогічного спілкування учасників
навчально-виховного процесу. Співставивши описи стилів з даними спостережень можна
зробити висновок про типовий для школи стиль педагогічного спілкування.
Поняття:
Стиль педагогічного спілкування — це усталена система способів та прийомів, які
використовує вчитель у взаємодії. Вона залежить від особистісних якостей педагога і
параметрів ситуації спілкування. Стиль спілкування вчителя визначають його ставлення до
дітей і володіння організаторською технікою.
Загальне ставлення до дітей і професійної діяльності в цілому може бути:
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– активно-позитивним (ділова реакція на діяльність учнів, допомога у важку
хвилину, відчуття потреби у неформальному спілкуванні. Вимогливість у поєднанні
із зацікавленістю викликає в учнів довіру. Діти розкуті, комунікабельні. Учитель
захоплює власним прикладом або вміло радиться з приводу справи, або рекомендує
зробити).
– пасивно-позитивним (установка на те, що лише вимогливість та суто ділові
стосунки можуть забезпечити успіх у навчанні; сухий, офіційний тон, брак
емоційного забарвлення взаємин, що збіднює спілкування і гальмує творчий
розвиток вихованців. Учитель найчастіше наказує зробити. може попередньо
порадитися з учнями щодо справи).
– ситуативно-негативним (нестійкість позиції вчителя, який підпадає під вплив
своїх настроїв та переживань, учні уникають вчителя, поводять себе залежно від
його настрою: то більш відкрито, то зовсім замкнуто. Учитель лише наказує зробити
і часто сердиться, бо йому здається, що учні до справи поставилися
безвідповідально. Він не усвідомлює, що діти могли щось не зрозуміти, не зуміти
виконати).
– стійким негативним. (репліки на кшталт «Як мені набрид ваш клас», недовіра
учнів, замкненість, а то й такі форми самоутвердження, як лицемірство, брутальність
і т. ін. Учитель наказує зробити, при цьому стверджуючи, що все одно учні не
зроблять так як треба, будучи переконаний, що учні до справи поставляться
безвідповідально. Він не допускає навіть думки, що діти могли щось не зрозуміти,
не зуміти виконати).
Стилі відповідно до стратегії взаємодії.
Авторитарний — стиль диктату, коли підлеглий розглядається тільки як пасивний
виконавець і йому фактично відмовлено у праві на самостійність та ініціативу.
Демократичний — стиль, що ґрунтується на глибокій повазі до особистості кожного;
засадою для нього є довіра й орієнтація на самоорганізацію, самоуправління особистості та
колективу.
Ліберальний — стиль, що характеризується браком стійкої педагогічної позиції;
виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формальному розв'язанні проблем.
Головні стилі педагогічного спілкування:
1. Спілкування-партнерство виникає на підставі захоплення спільною творчою
діяльністю. Засадовим для нього є активно-позитивне ставлення до учнів, закоханість у
справу, що передається дітям, співроздуми та співпереживання щодо цікавих і корисних
заходів. За такими вчителями діти ходять слідом, бо вони наповнюють їхнє життя радістю,
гордістю за успіхи в колективних справах. «Щоб справа йшла добре, за макаренківською
традицією, у школярів та педагогів мають бути одні, спільні турботи. Педагоги не керують
школярами, а разом із ними дбають про справи школи, ніякого протиставлення «ми» і «ви».
Замість однобічних впливів педагога на учнів — спільна творча діяльність вихованців
разом із вихователями і під їхнім керівництвом»1.
2. Спілкування-дружнє ставлення. Стиль педагогічного спілкування, що
ґрунтується на дружньому ставленні. Демонстрація дружнього ставлення — запорука
успішної взаємодії. Цей стиль ґрунтується на особистісному позитивному сприйнятті
учнями вчителя, який виявляє приязнь і повагу до дітей. Це позитивний стиль спілкування,
проте в перспективі його розвитку слід мати творчий союз на підставі захоплення справою.
Окремі педагоги неправильно інтерпретують стиль дружби і перетворюють дружні
стосунки на панібратські, що негативно впливає на весь навчально-виховний процес.
Встановлюючи дружні взаємини з вихованцями, варто прислухатися до застережень А.
Макаренка: «З вихованцями керівний і педагогічний персонал завжди має бути ввічливим,
стриманим . педагоги і керівництво ніколи не повинні припускати зі свого боку тону фривольного: зубоскальства, розповідання анекдотів, жодних вільностей у мові,
передражнювання, кривляння тощо. Зовсім неприпустимо, щоб педагоги і керівництво у
присутності вихованців були похмурими, роздратованими, крикливими».
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Виявляючи дружнє ставлення і маючи зацікавленість у справі, завжди можна
залучити учнів до спільного пошуку, співтворчості.
3. Спілкування-дистанція. Нерідко молоді вчителі, не вміючи встановити дружніх
взаємин на ґрунті самовіддачі, обмежують спілкування формальними стосунками і
обирають стиль спілкування-дистанції. У цих педагогів може бути в цілому позитивне
ставлення до дітей, але організація діяльності ближча до авторитарного стилю, що знижує
загальний творчий рівень спільної з учнями роботи (пасивно-позитивне ставлення плюс
авторитарність в організації справи призводять до того, що в класах може бути чудова
дисципліна, висока успішність, проте значні прогалини у моральному вихованні учнів).
Дистанція між учителем і учнем повинна бути, однак це не головний критерій стосунків.
Жартома Макаренко навіть визначив її математично: 1 метр, бо менше — «на голову
сядуть», а більше — зникне теплота. Дистанція — показник провідної ролі педагога: що
продуктивнішою для дитини є провідна роль учителя, то органічнішим і природнішим для
неї є елемент дистанції. Дистанція залежить від рівня авторитету вчителя, визначається
учнями, хоча скеровується педагогом.
4. Спілкування-залякування
- негативний стиль, певною мірою результат
трансформації спілкування-дистанції. Вдаються до нього ті педагоги, котрі не в змозі
організувати спільну діяльність, адже для цього потрібні професійні навички. Ось форми
ситуативного вияву спілкування-залякування: «Не чекайте на екзамені п'ятірок. Знайте, що
двійок вашому класові, хоч кілька, а буде», «Слухайте уважно, а то зараз викличу .» Така
форма спілкування показує, як діяти не слід. Загалом, жорстка регламентація руйнує творчу
атмосферу.
Спілкування-залякування поєднує в собі негативне ставлення до учнів і авторитарність у
способах організації діяльності.
5. Спілкування-загравання. Цей стиль спілкування поєднує в собі позитивне
ставлення до дітей з м’якотілістю. Такий стиль найчастіше підсвідомо обирають молоді
вчителі. У чому ж полягає загравання? У педагога є прагнення здобути авторитет, він не
байдужий до того, чи подобається дітям, але при цьому не прагне відшукати доцільних
способів організації взаємодії, може вдатися до прийомів завоювання дешевого авторитету.
Гонитва за дитячою любов'ю будь-якою ціною — для задоволення честолюбства педагога,
а не на користь дітям.

Додаток 12
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відділ (управління) освіти ____________________________________

Моніторингове дослідження якості виховного простору
загальноосвітнього навчального закладу
2015 – 2016 н. р.
Рекомендації
щодо аналізу шкільної виховної програми
та іншої документації, яка стосується виховання
Інструкція виконавцю
До документів, що відображають організацію виховання у загальноосвітньому
навчальному закладі і підлягають аналізу, належать:
1. Шкільна програма виховання.
2. Спеціальні виховні програми6.
6

Спеціальні програми виховання (проекти) доповнюють і конкретизують виховну програму навчального закладу щодо
роботи з окремими категоріями учнів, наприклад, з учнями певного класу, учнями, які мають особливі освітні потреби або
виділяються девіантною поведінкою. Вони можуть бути призначені для формування тієї чи іншої ціннісної орієнтації учнів,
конкретної особистісної якості, компетенції (наприклад, Програма виховання читача) тощо.
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3. Програми і/або плани роботи класних керівників, клубів, гуртків, спортивних секцій,
бібліотеки, учнівського самоврядування та батьківських комітетів школи/класу.
4. Психолого-педагогічні характеристики класу та карти-характеристики учнів.
5. Звіти за результатами самооцінювання виховної програми навчального закладу.
До роботи з цими документами виконавець дослідження приступає після того, як зібрано
та узагальнено дані, здобуті іншими методами. Щоб аналізувати програму виховання та іншу
документацію, дослідник повинен попередньо встановити (з допомогою анкетування,
інтерв’ю та спостереження) та виписати проблеми, характерні для виховного простору
даної школи. Аналізуючи виховну програму, він має виявити, наскільки педагогам, шкільній
спільноті відомий стан виховного простору школи, його позитиви та проблеми.
Перше завдання дослідника, виділити у програмі виховання, іншій документації ті
завдання, заходи (виховні справи), що спрямовані на розв’язання наявних у виховному
просторі школи проблем, а також встановити, які проблеми у програмі не відображено.
Наступне його завдання – оцінити ефективність обраних шкільною спільнотою способів
та засобів розв’язання кожної відображеної у програмі виховання проблеми виховного
простору. При потребі дослідник не тільки формулює обґрунтований висновок про
ефективність розв’язання зазначених у програмі виховання проблем шкільного простору, а й
пропонує власний, більш ефективний, на його думку, спосіб розв’язання проблеми.
Виявлені у ході дослідження але не відображені у шкільній програмі виховання проблеми
виховного простору (неякісні ознаки) треба тільки назвати.
Доцільно також проаналізувати шкільну програму виховання на відповідність
формальним вимогам. Зокрема, програма виховання навчального закладу, спеціальна
виховна програма повинні мати таку структуру: титульна сторінка, пояснювальна записка,
розділи програми7.
Титульна сторінка програми має містити такі обов’язкові елементи:
– назва програми та терміни її реалізації;
– назва органу (рада школи), прізвище особи (директор школи), які затвердили дану
програму, номер та дата документа, яким її затверджено;
– повна назва навчального закладу, у якому розроблена ця програма;
– назва населеного пункту, району, області, де діє навчальний заклад;
– рік створення даної програми.
У пояснювальній записці до програми мають бути зазначені:
– місія навчального закладу;
– проблеми, на розв’язання яких спрямована дана програма;
– загальні виховні завдання, що випливають з місії та забезпечують подолання названих
проблем;
– специфіку даної програми (якщо вона має особливості).
У кожному розділі програми має бути вказано:
– загальне завдання(як назву), виконання якого забезпечується;
– конкретні виховні завдання на даний навчальний рік, виконання яких наближає до
реалізації відповідного загального завдання;
– заходи (виховні справи), що в сукупності працюють на кожне конкретне завдання,
його виконавці (учні конкретних класів, їх батьки, педагоги, інші8), терміни, ресурси
та очікувані результати.
Розділи програми виховання можуть бути виписані у формі таблиць.
Працюючи з документами, слід насамперед звернути увагу на те, яким чином у них
визначено і забезпечено цілі виховного процесу у даному загальноосвітньому навчальному
закладі. Тільки з перспективи цілей – загальних і конкретних завдань виховання,

7

Детальніше див.: Кошевска К., Толвіньска-Круліковска Е. Шкільна програма виховання. Матеріали для
педагогічних рад і освітян. – Львів, 2010. – 156с.
8
Бажано називати прізвища дорослих та дітей, які організовують конкретний захід.
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зорієнтованих на втілення місії школи, – можна об’єктивно оцінити якість виховного
простору навчального закладу, його відповідність чинним стандартам.
Вимоги до виховного простору у загальноосвітньому навчальному закладі:
– безпечний: побудовані у школі відносини не шкодять фізичному, психічному і
духовному здоров’ю учасників навчально-виховного процесу. У школі гарантуються
мінімально необхідні умови виховання (прийнятні тепловий, харчовий, робочий
(гранично допустиме навчальне навантаження на учня) та поведінковий режими,
відсутні осередки, де культивують шкідливі звички), педагогічний захист і
психологічна підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем;
– моральний: побудовані у школі відносини між учасниками навчально-виховного
процесу засновані на визнанні людської гідності
учня, панують людяність,
взаєморозуміння та взаємоповага, забезпечуються рівність та справедливість, зокрема,
прозорість у прийнятті рішень, об’єктивне оцінювання, відсутні лицемірство, брехня,
святенництво, педагоги дотримують обіцянок тощо;
– сповнений довіри: чесні відносини між учасниками навчально-виховного процесу у
школі дозволяють їм покладатись один на одного, солідаризуватись та співпрацювати
у розв’язанні суспільно значущих і особистих життєвих проблем;
– вільний: побудовані у школі відносини між учасниками навчально-виховного процесу
ґрунтовані на повазі до прав дитини, на вільному виборі, плюралізмі, представництві,
гласності, відповідальності; життя дитини в школі організоване так, що вона
позбавлена необґрунтованого примусу;
– патріотичний: панує повага до державної мови, забезпечуються можливості пізнати
славні сторінки історії України, здобутки української культури, здобути досвід
громадянської поведінки, відповідального ставлення до навколишнього природного і
культурного середовища;
– відкритий: зі школою співпрацюють сім’ї, органи влади та самоврядування,
громадськість, до виховних справ класу, школи долучаються різні учасники – діти
різного віку й дорослі.
Для комплексного аналізу виховної програми школи можна використати такі критерії
та показники:

Оцінка якості шкільної програми виховання
___________________________________________________________
(школа, район/місто)
Критерії оцінювання:
3 – повністю відповідає вимозі; 2- лише частково відповідає вимозі; 0 – не відповідає вимозі;
х – вказаний елемент оцінки неможливо застосувати.
№
Елемент оцінки
Оцінка (у балах)
3
1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.

Структурованість і комплексність документу:
має чіткий поділ на частини (названі місія, виховні
завдання, заходи, дати їх проведення, відповідальні та
залучені тощо)
частини логічно пов’язані між собою (загальні завдання
відповідають місії, конкретні завдання розкривають
загальні, тематика заходів – конкретні завдання тощо)
завдання і заходи не суперечать нормам юридичних актів,
які регламентують роботу загальноосвітнього закладу
Мовне оформлення (педагогічна термінологія
вживається доречно, текст написаний зрозуміло для
учасників навчально-виховного процесу)
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2

0

х

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.

7.

8.
9.

10.

Місія школи:
інформує про конкурентні переваги навчального закладу
враховує освітньо-виховні потреби громади
забезпечує потреби соціалізації у сучасному суспільстві
Виховні завдання:
розкривають напрямки реалізації місії школи
конкретні та зрозумілі (виконання завдання можна
перевірити та оцінити )
досяжні (виконання завдання можливе завдяки наявності
відповідних ресурсів)
мотивують усіх учасників навчально-виховного процесу
сприяють створенню сприятливого для дітей виховного
простору
Виховні заходи (справи):
відповідають виховному завданню (усі разом дозволяють
його реалізувати)
доцільні (спрямовані на виконання завдання)
відбуватимуться за участі педагогів (а/ у підготовці; б/ у
проведенні; в/ контроль)
відбуватимуться за участі учнів (а/ у підготовці; б/ у
проведенні; в/ у підсумовуючому обговоренні)
відбуватимуться за участі батьків (а/ у підготовці; б/ у
проведенні; в/ у підсумовуючому обговоренні )
конкретні (зрозумілі щодо виконання)
придатні для реалізації (забезпечені ресурсами)
придатні для виявлення результатів (відображають
очікувані результати)
ресурсомісткість (чітко вказані необхідні для організації
заходу людські, організаційні та матеріальні ресурси)
Часова збалансованість (узгодженість із загальним
учнівським та педагогічним навантаженням, доцільний
розподіл заходів у межах навчального року, рівновага між
масовими /колективними заходами та справами у малих
учнівських групах).
Комплексність тематики виховних заходів (зазначені у
програмі теми заходів у сукупності сприяють реалізації
місії школи)
Вікова збалансованість ( участь у виховних заходах
протягом року усіх вікових груп школярів)
Охоплення учасників (чи передбачена робота з
педагогами, батьками та учнівським активом, пов’язана з
реалізацією місії школи )
Педагогічна інноваційність (чи передбачене використання
сучасних методів і технологій виховної роботи)
Сума балів

Додаткові коментарі ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
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3.3. Інструктивні матеріали
Додаток 13
План-графік (зразок)
проведення анкетування з метою дослідження якості виховного простору
у____________________________________________
№
з/п

Респонденти

(назва школи, району/міста)
Кількість
Час
учнів
анкетування

1.

Учні 4-го класу

2.

Учні 9-го класу

3.

Учні 11-го класу

4.

Педагогічні працівники

5.

Батьки учнів 4-х, 9-х, 11-х
класів

Представник школи,
який відповідає за
проведення
дослідження
(прізвище, ім’я, по
батькові, посада)

10.00-10.45
10.50-11.35
11.40-12.25
12.30-13.15
13.20-14.05
14.10-14.55
15.00-15.45
15.50-16.35
17.00-17.45
17.50-18.35
18.40-19.25
19.30-20.15

Додаток 14
Листок спостереження
за проведенням моніторингового дослідження якості виховного простору ЗНЗ
Львівщини
Дата проведення:________________________________________________________________
Місце проведення: ______________________________________________________________
Інструктор РМК/ММК:___________________________________________________________
Зауваження інструктора щодо процедури проведення моніторингового дослідження:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Директор школи________________________________ ______________________________
(прізвище та ініціали)

Інструктор РМК/ММК ___________________________ ______________________________
(прізвище та ініціали)
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Додаток 15
Пам’ятка
для інструктора моніторингового дослідження якості виховного простору

•
•

•
•

1. Інструктор повинен прибути до школи не пізніше ніж за 30 хвилин до початку
анкетування та спільно з директором/заступником директора перевірити
готовність комп’ютерного класу до проведення анкетування.
2. Анкетування у школі має відбуватися за графіком, складеним попередньо та
затвердженим директором школи. Директор/заступник директора зобов’язаний
забезпечити дотримання цього графіка.
3. У комп’ютерному класі має бути не більше учнів/учителів/батьків ніж є діючих,
поєднаних з Інтернетом комп’ютерів. За кожним комп’ютером має працювати
тільки один учень/учитель/мати (батько).
4. У класі разом з інструктором може перебувати один представник школи.
Представником школи не може бути класний керівник класу, учні якого беруть
участь у дослідженні, педагог-організатор, заступник директора з виховної
роботи. Бажано, щоб представником школи при проведенні дослідження був
шкільний психолог/учитель інформатики.
5. Перед початком анкетування інструктор інформує учнів/учителів/батьків про мету
та час проведення анкетування, правила, яких слід дотримуватись під час участі
в online-анкетуванні.
Правила, яких слід дотримуватись під час участі в online-анкетуванні
• не порушувати дисципліну;
• не підглядати і нічого не питати у сусіда;
• уважно (до кінця) читати кожне запитання анкети і варіанти відповідей;
• давати відповіді на усі запитання анкети.
6. Інструктор разом з учителем інформатики/іншим фахівцем, який відповідає за
технічне обслуговування анкетування, мають переконатись, що всі респонденти
зайшли на свою сторінку, увівши названий їм логін і пароль.
7. Після початку анкетування інструкторові заборонено втручатись у роботу
респондентів. Технічні запитання, що стосуються процедури проведення
анкетування, має вирішувати інструктор. При потребі для допомоги інструктор
може залучати вчителя інформатики або іншого фахівця, який відповідає за
технічне обслуговування анкетування.
8. Респонденти, які завершили виконання анкети, мають залишити комп’ютерний
клас (учні повертаються у свій клас).
9. Після виконання анкети усіма учасниками групи учитель інформатики, інший
фахівець, який відповідає за технічне обслуговування анкетування, має впевнитись
у тому, що усі респонденти вийшли з програми (закрили анкету).
10. Після проведення online-анкетування слід провести:
Опитування (фокус-інтерв’ю) членів учнівського самоврядування та батьківського
комітету шкіл (час інтерв’ю – 1 год.);
Інтерв’ювання педагогічних працівників, які забезпечують організацію позаурочної
виховної роботи у школі, а також лідерів місцевої громади (голова сільської/селищної
ради, депутати місцевих органів влади, активісти місцевих осередків громадських
об’єднань тощо);
Спостереження за стилем спілкування педагогів і учнів, поведінкою учнів на уроках і в
позаурочний час;
Аналіз шкільних документів, що регламентують організацію виховання.
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Додаток 16
Технологічна карта
інструктора моніторингового дослідження якості виховного простору
ЗНЗ Львівщини
Важливо! Інструктор повинен прибути до школи не пізніше ніж за 30 хвилин до
початку анкетування з цією технологічною картою, листком спостереження за проведенням
моніторингового дослідження та бейджиком, на якому вказані його прізвище, ім’я та по
батькові, годинником.
Для виконання анкети відводиться:
Для учнів 4-х, 9-х, 11-х класів – 40-45 хв.,
Для педагогічних працівників – 45-50 хв.,
Для батьків учнів 4-х, 9-х та 11-х класів – 45-50 хв.
Час
Дія
У день проведення моніторингового дослідження якості виховного простору ЗНЗ
9.30-9.40
Спільно з директором/заступником директора ЗНЗ інструктор перевіряє готовність
комп’ютерного класу до проведення анкетування.
9.30-9.40
Спільно з директором/заступником директора ЗНЗ інструктор перевіряє готовність
комп’ютерного класу до проведення анкетування.
9.40-10.00
Інструктор запрошує респондентів (наприклад, учнів 4-го класу) до класної кімнати
та розсаджує їх на робочі місця.
Інструктор інформує респондентів про мету, час проведення анкетування та
правила, яких слід дотримуватись під час участі в online-анкетуванні. Наголошує
на тому, що анкетування є анонімним.
Інструктор повідомляє респондентам логін і пароль для входу на сторінку з
анкетою.
Інструктор разом з учителем інформатики/іншим фахівцем, який відповідає за
технічне обслуговування анкетування, мають переконатись, що всі респонденти
зайшли на свою сторінку, увівши названий їм логін і пароль.
10.00
Інструктор оголошує початок роботи та стежить за дотриманням порядку та
дисципліни в комп’ютерному класі.
10.00-10.45 Респонденти відповідають (анонімно) на запитання анкети (2 частини).
Інструктор/вчитель інформатики або інший фахівець, який відповідає за технічне
обслуговування анкетування надає необхідну допомогу учасникам дослідження,
лише з технічних питань, що стосуються процедури проведення анкетування.
При виникненні нестандартних ситуацій інструктор самостійно приймає рішення
щодо їх усунення.
10.35
Інструктор оголошує, що до завершення анкетування залишилось 10 хв.
10.10
Інструктор оголошує, що до завершення анкетування залишилось 5 хв.
10.45-10.50 Інструктор повідомляє про завершення анкетування.
Після виконання анкети усіма учасниками групи інструктор/учитель інформатики/
інший фахівець, який відповідає за технічне обслуговування анкетування, має
впевнитись у тому, що усі респонденти вийшли з програми (закрили анкету).
10.50
Інструктор прощається з учнями. Учні виходять з комп’ютерного класу.
10.50-11.00 Перерва.
11.00
До комп’ютерного класу входять наступні респонденти.
Анкетування наступних респондентів відбувається за такою ж самою схемою, відповідно до планграфіку, складеного попередньо та затвердженого директором школи. Директор/заступник
директора зобов’язаний забезпечити дотримання цього графіка.
Після завершення анкетування усіх категорій респондентів інструктор повинен заповнити
листок спостереження за проведенням моніторингового дослідження якості виховного простору
ЗНЗ Львівщини, засвідчивши його власним підписом та підписом директора ЗНЗ, в якому
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проводилося дослідження. (Заповнений листок спостереження слід віддати відповідальному за
організацію дослідження в районі/місті).

Додаток 17
Пам’ятка – інструкція
для директора/заступника директора навчального закладу
учні/вчителі/батьки якого беруть участь у моніторинговому дослідженні
якості виховного простору
1. Познайомитись із наказом завідувача (начальника) відділу освіти рай(міськ)
держадміністрації про проведення дослідження якості виховного простору.
2. Розробити план-графік проведення анкетування учнів 4-х, 9-х, 11-х класів (40-45 хв.
на виконання анкети), педагогічних працівників вказаних шкіл (на виконання анкети
45-50 хв.), а також батьків учнів 4-х, 9-х та 11-х класів (45-50 хв.).9
3. Видати наказ по школі про проведення моніторингового дослідження.
4. В день анкетування потрібно провести батьківські збори у 4-х, 9-х та 11-х класах для
анкетування батьків.
5. Забезпечити попередню підготовку учасників навчально-виховного процесу до
проведення дослідження, налаштувати респондентів на конструктивну співпрацю з
виконавцями дослідження.
6. Повідомити:
членів учнівського самоврядування та батьківського комітету школи про їхнє
опитування (фокус-інтерв’ю) (час інтерв’ю – 1 год.);
педагогічних працівників, які забезпечують організацію позаурочної виховної
роботи у школі, а також лідерів місцевої громади (голова сільської/селищної ради,
депутати місцевих органів влади, активісти місцевих осередків громадських
об’єднань тощо) про інтерв’ю з ними.
7. Анкетування у школі має відбуватися за графіком, складеним попередньо та
затвердженим директором школи. Директор/заступник директора зобов’язаний
забезпечити дотримання цього графіка.
8. Директор/заступник директора школи відповідає за підготовку комп’ютерного класу
до проведення дослідження та призначає фахівця, який відповідає за технічне
забезпечення проведення моніторингового дослідження. Знайомить його з детальною
інструкцією щодо технічного забезпечення онлайн-анкетування.
9. У комп’ютерному класі має бути не більше учнів/учителів/батьків ніж є діючих,
поєднаних з Інтернетом комп’ютерів. За кожним комп’ютером має працювати тільки
один учень/учитель/мати (батько).
10. У класі разом з інструктором може перебувати один представник школи, якого
визначає директор. Представником школи не може бути класний керівник класу, учні
якого беруть участь у дослідженні, педагог-організатор, заступник директора з
виховної роботи. Бажано, щоб представником школи при проведенні дослідження
був шкільний психолог/учитель інформатики.
11. Забезпечити безпеку учнів, так як респонденти, які завершили виконання анкети,
мають залишити комп’ютерний клас (учні повертаються у свій клас).

9

У плані має бути розписано, у який час проходитимуть анкетування у комп’ютерному
класі учні 4-х, 9-х та 11-х класів, учителі та батьки (групами з розрахунку: 1 респондент – 1
комп’ютер).
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Додаток 18
Інструкція
для вчителя інформатики/фахівця, який відповідає за технічне забезпечення
анкетування з допомогою електронних анкет
1) Для успішного завантаження сторінок необхідно, щоб на сервері/шлюзі в Інтернет
школи/провайдера був розблокований порт 82.
2) Якщо ви отримуєте повідомлення «Ця веб-сторінка недоступна», «Сервер відкинув
з'єднання», «Вичерпано час підключення до сервера» - у більшості випадків це свідчить про
блокування зі сторони системних адміністраторів навчального закладу або місцевого
провайдера. Зазвичай достатньо звернутись до вашого адміністратора з проханням
«розблокувати порт 82».
3) Для проведення анкетування ми рекомендуємо браузери Google Chrome і Mozilla
Firefox. Проект використовує JavaScript для деяких видів перевірок і відправки інформації
для подальшого збереження та обробки. У випадку вимкненого JavaScript інформація з
результатами анкетувань не буде передаватись на сервер!
Просимо не користуватись в браузері кнопками «вперед» і «назад». Проектом не
передбачена коректна обробка цих кнопок. Усі посилання, необхідні для анкетування є на
головній сторінці проекту: http://www.lvtest.org.ua:82/ankety2015/index.php
Отже, для того, щоб відкрити сторінку нашого анкетування запускаємо браузер
Google Chrome або Mozilla Firefox. Вводимо адресу
http://www.lvtest.org.ua:82/ankety2015/index.php

Далі:
Натискаємо кнопку «Enter»

Відкриється головна сторінка анкетувань
Обираємо необхідне анкетування у меню зліва (для прикладу в інструкції взятий 9
клас)
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Натискаємо на посилання «ВХІД для учнів 9 класу»

Вводимо логін і пароль школи
Натискаємо кнопку «Увійти»

81

Завантажується сторінка з першою частиною анкети (для деяких анкет запитання
розбиті на кілька сторінок, для деяких — усі запитання на одній сторінці)

Відповідаємо на запитання першої сторінки (лівою кнопкою мишки розставляємо
кружки або прапорці навпроти необхідних варіантів відповіді)
Для деяких запитань доступний власний варіант відповіді
Натискаємо кнопку «відправити дані»

82

У вікні, що з’явилось, підтверджуємо правильність обраних відповідей натискаючи
кнопку «ОК»

Якщо бачимо ось таку сторінку — відповіді на першу половину запитань успішно
збережені. Натискаємо на кнопку «Перейти до 2 частини»

83

Відповідаємо на другу частину запитань і натискаємо кнопку «завершити
анкетування»

84

Ще раз підтверджуємо правильність введених даних

Анкетування учасника завершено

Наступний респондент має обрати зліва в колонці категорію опитуваних до якої він
належить (наприклад, одинадцятикласник – учні 11 класу)
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3.4. Рекомендації для вирішення нестандартних ситуацій у ході
дослідження
Додаток 19
Перелік нестандартних ситуацій,
що можуть виникнути під час проведення моніторингового дослідження
якості виховного простору ЗНЗ з використанням електронних анкет,
та способи їх вирішення
№
Ситуація
Спосіб вирішення нестандартної
з/п
ситуації
1. У школі, в день проведення
Онлайн-анкетування відбувається за будьмоніторингового дослідження,
якої кількості присутніх учнів
відсутні деякі учні 4-х, 9-х, 11-х
класів
2. У школі для проведення
В одному класі залишається інструктор, а в
моніторингового дослідження
другому – практичний психолог/вчитель
виділено два чи більше
інформатики/фахівець, який відповідає за
комп’ютерних класи
технічне забезпечення моніторингового
дослідження
3. В школі не знають електронної
Інструктор повідомляє електронну адресу
адреси для входу в головну
для входу в головну сторінку анкетування
сторінку анкетування
4. Учні мають з собою власні ґаджети Запропонувати учням скористатися
власними ґаджетами для виконання анкети
5. Окремі учні/учень виконали
Учень чекає поки вся група не завершить
завдання анкети раніше за інших
анкетування
6. Учасники дослідження виконали
Учні організовано повертаються в свій
завдання раніше визначеного часу
клас
7. Почались проблеми із сервером
Рішення приймає вчитель
інформатики/інший фахівець, який
відповідає за технічне забезпечення
моніторингового дослідження
8. Під час анкетування відбувся
Варто перезавантажити головну сторінку
перебій у роботі Інтернету
анкетування і з початку виконати анкету
9. Через технічні проблеми не
Звернутися за консультацією до фахівця
надсилається 1-ша чи 2-га частина
ЛРЦОЯО
анкети
Контактний телефон: ----------- п. Ярослава
10. Респондент відмовляється
Дозволити респонденту не виконувати
виконувати анкету
анкету. В такому випадку цей респондент
залишає комп’ютерний клас. Якщо таким
респондентом є учень, то він повертається
в клас, де за розкладом в нього є урок
11. Респондент проявляє неадекватну
У всіх цих випадках варто припинити
поведінку, наприклад: ігнорування; анкетування цього респондента. Якщо
заповнення анкети навмання;
таким респондентом є учень, то він
ігрове, жартівливе заповнення
повертається в клас, де за розкладом в
нього є урок
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