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1. Наскільки ви погоджуєтеся з наступним твердженням?

 Учителі підтримують мою дитину:

Так

75, 32%

Переважно так

23,8%

Переважно ні

0%

354 ВІДПОВІДЕЙ



1. Наскільки ви погоджуєтеся з наступним твердженням?

 Учителі вірять в успіхи моєї дитини:

Так

75,32%

Переважно так

23, 8%

354 ВІДПОВІДІ
Переважно ні – 0%

Ні -0%



1. Наскільки ви погоджуєтеся з наступним твердженням?

 Учителі поважають мою дитину:

Так

71,4%

Переважно так 

25, 2%

354 ВІДПОВІДІ
Переважно ні -0%
Ні – 0%



Чи отримуєте інформацію про критерії, правила і процедури 

оцінювання навчальних досягнень вашої дитини?

354 відповіді

Так У разі звернення

Не отримую навіть у разі звернення Опримую з різних джерел

Не цікавлюсь

Сама 

користуюся 

інформацією з 

інших джерел

2, 52%

Не цікавлюсь

2, 52%

Так, отримую, 

але тільки у разі 

звернення до 

вчителя

21, 56%

Так

75, 64%



4. Я впевнена (впевнений), що знаю критерії оцінювання своєї дитини:

354 відповіді

з усіх предметів з окремих предметів

не знаю критеріїв оцінювання вчителі їх не пояснюють

З усіх предметів
63,48%

Вчителі їх не 
пояснюють

3,08%

З окремих предметів
33, 44%



5. Наскільки вчителі справедливо оцінюють досягнення сина/доньки?

354 відповіді

Оцінюють справедливо У більшості випадків Оцінюють несправедливо

Для мене це не важливо Залежить від вчителя Мені важко відповісти

Оцінюють справедливо

56,32%

У більшості випадків 

оцінюють справедливо

25,76%

Мені важко відповісти

17,08%



6. Наскільки доступно вчителі пояснюють (аргументують) 

виставлення рівнів у ваших дітей?

154 відповіді

Вчит. ще до початку оцінюв. Пояснюють Вчителі дуже рідко пояснюють

вчителі ніколи не пояснюють

Вчителі ще до початку оцінювання пояснюють,
за що дитина може отримати відповідний рівень

81,8%



7. Чи відповідають результати діагностувальних робіт Вашої дитини 

з поточним оцінюванням?

354 відповіді

Так, завжди швидше так, ніж ні Прикро, але ні

Так, завжди
65,94%

Прикро,
але ні
0,84%

Швидше так, ніж ні
33, 32%



8. Яка форма контролю, на Ваш погляд, є більш об’єктивною?

354 відповіді

Тест Письмова робота з розгорнутою відповіддю усне опитування

Письмова робота
з розгорнутою 

відповіддю
31,68%

Усне 
опитування

33,048%

Тест

35,28%



9. В яких формах Ви, як правило, отримуєте зворотній зв’язок від вчителя? 
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від всіх вчителів від більшості вчителів від окремих вчителів

аргументація виставлених оцінок аналіз допущених помилок

визначення шляхів покращенняч результатів заохочення до подальшого навчання



10. Чи підбадьорюють вчителі Ваших дітей, коли вони стикаються з 

труднощами у навчанні? Чи підтримують вчителі позитивний 

мікроклімат на уроках, щоб заохотити дітей до навчання?

354 відповіді

Так, усі вчителі Більшість вчителів Лише окремі вчителі Ніхто з учителів

Так, усі вчителі
48,2%

Ніхто з учителіві
0,84%

Лише окремі 
вчителі

8,4%

Більшість 
вчителів
42,56%



11. Від кого (чого) залежать результати навчання Вашої дитини?

0 5 10 15 20 25 30

від праці та наполегливості

від рівня викладання вчителів

від праці дитини та батьків 

від мотивації вчителя

від доступності та зрозумілості

від очного навчання

від рівня конкуренції у класі

Столбец2 Столбец1 Столбец3



12. Вкажіть твердження, з яким ви найбільше погоджуєтесь:

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

освітній процес в школі на високому рівні

освітній процес не сприяє здобутку міцних знань

все на криках, немає комунікації

школа готує до життя

багато дітей не усвідомлює потреби навчатися

у ситуації з COVID-19 знання дітей на високому 

рівні

у ситуації з COVID-19 знання дітей на низькому 

рівні

Ряд 3 Ряд 2 Ряд 1



SWOT-аналіз

за результатами опитування серед батьків

щодо системи оцінювання учнів

Сильні сторони, позитивні тенденції


