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2.

Виконавці компоненту «Навчання життєвим навичкам» домоглися чудових
результатів за дуже короткий проміжок часу: розроблено методологію
навчання, навчально-методичні матеріали для дітей і дорослих,
інструменти оцінювання, здійснено високоякісну підготовку регіональних
тренерів і вчителів, проведено моніторинг процесу та оцінювання
результатів навчання.

3.

Реалізація компоненти «Навчання життєвим навичкам» через предметносій «Основи здоров'я» надала МОН докази та модель навчання, що
базується на принципах дитиноцентризму, участі, активного і
вмотивованого навчання, які МОН планує впровадити по всій території
України в рамках процесу реформування «Нова школа».

4.

«Нова школа» передбачає формування «ключових компетентностей життя»,
які включають в себе «соціальні і громадянські компетентності» та
«екологічну грамотність і здоровий спосіб життя». Навчання «м'яким
навичкам», які є особливо важливими для працевлаштування випускника,
стане ключовим акцентом реформи навчальних програм.

5.

«Нова школа» має в якості одного з керівних принципів «освіту, що
ґрунтується на цінностях». Вона охоплює такі питання, як особисту та
колективну відповідальність, довіру, дружбу, доброзичливість,
взаємодопомогу і взаємопідтримку в складних обставинах, запобігання
дискримінації, насильства та знущань у школах. Аналогічні цінності лежать в
основі компоненти «Навчання життєвим навичкам». Тому предмет «Основи
здоров’я» з оновленим змістом компоненти «Навчання життєвим
навичкам» є чудовим засобом для досягнення таких цілей.

6.

На думку МОН, найбільшим викликом для успіху реформи є необхідність
змінити культуру вчителів, які нерідко віддані традиційним лекціям,
зубрінню і навчанням за підручниками. Нова школа потребує
«мотивованого вчителя». Це вимагатиме їх підготовки «на основі
дитиноцетрованого та компетентісного підходів, знання принципів
управління навчальним процесом і психології групової динаміки». Вчитель
більше не є єдиним джерелом знань для учнів: він має бути тренером,
організатором, посередником і наставником на освітньому шляху дитини.
Усі ці вимоги були реалізовані у підготовці вчителів в рамках проекту.

Вступ. Про проект «Вчимося жити разом»
Проект «Вчимося жити разом» спрямований на посилення спроможності дітей і
підлітків, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України, вирішувати
проблеми і покращувати взаємодію з однолітками у приймаючих громадах.
Проект впроваджувався за підтримки Європейського Союзу (ECHO) і Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) та складався з двох взаємопов’язаних компонент:
«Навчання життєвим навичкам» (1) і «Надання психосоціальної підтримки» (2).
Компонента «Навчання життєвим навичкам» має на меті розвиток
психосоціальних компетентностей, необхідних дітям та підліткам для подолання
наслідків пережитого стресу та полегшення адаптації до нових умов життя.
Ключовими навичками, які розвивалися в рамках проекту, є ефективне
спілкування, неагресивна впевненість, співчуття, кооперація, аналіз та вирішення
проблем, попередження, розв’язання та подолання наслідків конфліктів,
переговори, медіація, примирення, повага до прав людини, врахування
гендерних особливостей, активна громадянська позиція.
Компонента «Навчання життєвим навичкам» реалізовувалась у 1-9 класах через
предмет «Основи здоров’я», у 10-11 класах через виховні години.
Детальніше із завданнями і основними результатами
ознайомитися на Порталі превентивної освіти за посиланням:

проекту можна

http://autta.org.ua/ua/materials/material/Osnovn--rezultati---vpliv-proektu-Vchimosya-zhiti-razom-/.
Далі наведено деякі висновки незалежної оцінки проекту, яку здійснювали
міжнародні консультанти Крістофер Талбот та Майкл Вессел1:
1. Це один із найкращих проектів, пов'язаний із навчанням життєвим навичкам
та наданням психосоціальної підтримки дітям та підліткам, який оцінювачі
будь-коли бачили за більш як 50-річний досвід роботи в умовах
надзвичайних ситуацій.

1

END-OF-PROJECT EVALUATION ECHO CHILDREN OF PEACE PROJECT LIFE SKILLS EDUCATION AND
PSYCHOSOCIAL SUPPORT FOR CONFLICT‐AFFECTED CHILDREN AND ADOLESCENTS IN UKRAINE
REPORT Submitted to European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection by UNICEF Country
Office Ukraine, January 2017
Evaluators: Christopher Talbot, Consultant, Education in Emergencies and Reconstruction, Michael Wessells,
Consultant, Child Protection and Psychosocial Support in Emergencies
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Узагальнені результати дослідження

1. Кількісна оцінка ефективності проекту здійснювалась шляхом онлайн
опитування вчителів та учнів за процедурою «ДО» і «ПІСЛЯ».
2. В дослідженні оцінювався вплив проекту на знання, ставлення, уміння та
поведінку учнів, а також на емоційну атмосферу в школі, стосунки у класі,
методи викладання, відчуття психологічного благополуччя тощо (всього за
42 індикаторами).
3. В он-лайн опитуванні прийняли участь понад 63 тисячі осіб, що дозволило
отримати статистично достовірні результати.
4. Головний результат дослідження: за всіма індикаторами отримано
статистично достовірні позитивні зміни, зокрема;
 Прогрес у знаннях учнів коливається у межах від 12% до 20% (в
залежності від класу);
 Прогрес у рівні сформованості життєвих навичок учнів (комунікації,
самоконтролю, емпатії, кооперації, аналізу та розв’язання проблем,
попередження
та
розв’язання
конфліктів,
асертивності,
самоусвідомлення і самооцінки) за оцінками вчителів становить від
2,4 % до 20,6%. Найбільший прогрес демонструють учні початкової
школи, найменший – старшої. Однак старшокласники мають
найбільший початковий рівень сформованості життєвих навичок, а за
час проекту показали найбільший прогрес у розвитку навичок
самоконтролю та емпатії (більш як 8%);

 Прогрес в оцінці учнями свого психосоціального благополуччя за 5-ма
показниками коливається в межах 1,5% - 10%. Найбільший прогрес
показали учні початкової школи за двома показниками. На 8% зріс
рівень оптимізму (діти почали більше звертати увагу на яскраві і добрі
моменти їхнього життя), а також на 10% більше учнів сказали, що
люди ставляться до них з повагою і зважають на їхню думку;
 Оцінюючи емоційну атмосферу в школі за трьома показниками, учні
помітили деяке її покращення (в межах 2,5-7%). Однак, навіть після
завершення проекту від 15 до 20% учнів не погоджуються з тим, що
вчителі їхньої школи не застосовують до дітей фізичних покарань чи
психічного насилля. Очевидно, що ця проблема ще чекає вирішення.
 Учні повідомили, що під час впровадження проекту вчителі почали
частіше організовувати роботу в групах, обговорювати важливі теми
та життєві ситуації, спілкуватися на засадах діалогу і партнерства.
Більш як на 10% зросла кількість учнів, які повідомили, що на уроках
основ здоров’я вони сидять так, щоб бачити обличчя своїх
однокласників, а не їхні спини.
 В ході проекту оцінювалось ставлення учнів до предмета «Основи
здоров’я». З’ясувалось, що в середньому для третини учнів цей
предмет є улюбленим: від мінімально 22,2% (10клас) до максимально
34,3% (4 клас).
 Частка учнів, які визначили предмет “Основи здоров’я”, як улюблений
або цікавий, варіюється від 79% (10 клас) до 92% (4 клас).
 Частка учнів, які визначили предмет “Основи здоров’я”, щонайменше
корисним, варіюється від 94% (11 клас) до 99% (4 клас)
 Згідно з опитуванням вчителів, понад 91% вчителів та адміністраторів
школи вважають основи здоров’я життєво важливим предметом для
дітей та молоді. За час проекту ця цифра зросла до 94,48%.

 В ході проекту досягнуто позитивні зміни у соціальній поведінці учнів.
Самооцінка учнями своєї поведінки в залежності від індикатора
зросла від 3% до 9%;
5
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2. Інструменти, он‐лайн процедура і параметри опитування

1. Мета, цільові групи та індикатори дослідження
Метою дослідження є оцінка впливу впровадження проекту на знання,
ставлення, уміння та поведінку учнів, а також на емоційну атмосферу в школі,
стосунки у класі, методи викладання, відчуття психологічного благополуччя тощо.
Дослідження проводилося у загальноосвітніх навчальних закладах проекту
шляхом опитування учнів 4-11 класів та вчителів 1-11 класів за процедурою «ДО» і
«ПІСЛЯ».
Індикатори, за якими проводилося дослідження представлені двома групами
показників: основні та додаткові (всього 42 показника).
Основні індикатори безпосередньо пов’язані із завданнями і заходами проекту і є
прямими результатами навчання учнів:
 знання (опитування учнів 5-11 класів);
 ключові соціальні уміння учнів (опитування вчителів 1-11 класів);
 соціальні поведінкові практики учнів (опитування учнів 4-11 класів);
Додаткові індикатори опосередковано пов’язані із заходами проекту. Вони
відображають можливі зміни, які сталися не тільки в результаті навчання учнів, а
також завдяки організації більш сприятливих умов навчання та інших чинників, які
прямо не враховувалися у проекті. Це групи показників, які характеризують:
 психосоціальне благополуччя учнів (опитування учнів 4-11 класів);
 емоційна атмосфера у школі (опитування учнів 4-11 класів та вчителів 111 класів);
 стосунки учнів у класі (опитування учнів 4-11 класів);
 методи навчання у класі (опитування учнів 4-11 класів);
 ставлення до предмету «Основи здоров’я» в рамках якого реалізувалися
тренінги для учнів (опитування учнів 4-11 класів);
 шкільні умови для вчителів та ефективного викладання (опитування
вчителів 1-11 класів).
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Інструментами проведення дослідження є анкети для вчителів та учнів, способи
розрахунку індикаторів на підставі відповідей опитуваних та програмний
інструмент здійснення он-лайн опитування.
Анкети для вчителя 1‐11 класів. Кожне запитання анкети є окремим
індикатором. Кількість індикаторів дорівнює кількості запитань в анкетах (тобто
запитань анкети визначають 19 індикаторів).
Анкети для вчителів однакові для всіх класів. Це дозволяє порівнювати
результати для різних вибірок (наприклад, для всіх школярів з 4-го по 9-й клас;
дітей молодшого шкільного віку; учнів окремого класу і т.п.).
Структура і зміст анкети для вчителя наведено у Додатку 1.
Анкети для учнів 4‐ 11 класів. Кожне запитання розглядається як окремий
показник (за винятком запитань на перевірку знань). Кількість показників
(індикаторів) визначається кількістю запитань в анкетах для учнів (тобто усього 24
індикатора: 23 відповідають запитанням 1-23, та один агрегований індикатор,
який визначається запитаннями на перевірку знань, починаючи з 24 і далі).
Усі запитання для учнів (за винятком запитань на знання) однакові «за змістом»,
незважаючи на деякі відмінності у формулюваннях. Це дозволяє порівнювати
статистичні результати для різних вибірок (наприклад, всі школярі з 4 по 9 клас,
школярі початкової школи, школярі певного класу)
Структура і зміст анкети для учнів наведено у Додатку 2 (на прикладі анкети для
учнів 9 класу).
Алгоритми підрахунку значень індикаторів для обох анкет наведено у Додатку 3.
Он‐лайн інструмент опитування. Опитування вчителів і учнів здійснювалося в
режимі он-лайн за процедурою ДО і ПІСЛЯ. Для цього спеціально було
розроблено відповідне програмне забезпечення. Це дало можливість прийняти
участь в опитуванні більш як 63 тисячам респондентів (замість запланованих
проектом 1.5 тисяч).
В опитуванні ДО прийняли участь понад 63 осіб (60,1 тис. учнів та 2.8 тис.
вчителів). В опитуванні ПІСЛЯ також прийняли участь понад 63 осіб (60,5 тис. учнів
та 2.9 тис. вчителів). Більш детальні дані про статистичні параметри опитування
ДО і ПІСЛЯ наведено у Додатках 4 та 5.
8

3. Головний результат дослідження
Головним результатом є те, що в результаті впровадження проекту по всім
основним індикаторам і практично по всім додатковим індикаторам отримано
статистично достовірні позитивні зміни. І це при тому, що на момент опитування
ПІСЛЯ лише 82% вчителів провели тренінги для учнів у повному обсязі (відповідно
до наказу МОН України, тренінги за курсом «Вчимося жити разом» проводяться у
навчальному 2016-2017 році в рамках предмету «Основи здоров’я».
Далі наведено основні результати за групами індикаторів.

4. Результати за основними індикаторами
4.1. Індикатор «Прогрес у знаннях учнів»
Ці результати отримано в результаті обробки анкет учнів 5-11 класів (Рис. 1).
Результати за конкретною статистичною вибіркою (у даному випадку це всі учні з 5
по 11 клас) представляються у вигляді розподілу % учнів, які набрали певну кількість
балів, що відповідають таким рівням (діапазонам) знань:
 % учнів, які набрали 100 балів (аналог відмінно)
 % учнів, які набрали від 99 до 75 балів (аналог добре)
 % учнів, які набрали від 74 до 50 балів (аналог задовільно)
 % учнів, які набрали від 49 до 25 балів (аналог слабо)
 % учнів, які набрали менше 24 балу (аналог незадовільно)
Розподіл % учнів для кожного діапазону знань за конкретною статистичною
вибіркою розраховується як відношення кількості учнів, які отримали відповідний
результат до загальної кількості анкет цієї статистичної вибірки.

Рис. 1

Індикатор: % учнів, які показують відмінні та добрі результати
Цільова група: учні 5-11 класів
Запитання в анкетах для учнів: “Твої знання“
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4.2. Індикатор «Ключові життєві навички учнів»
Результати за цим індикатором отримано шляхом обробки відповідей вчителів
на запитання 12-19 щодо сформованості в учнів 1-11 класів 8 ключових життєвих
(психосоціальних)навичок:
 (12) Навички комунікації (уміють активно слухати, чітко висловлювати свою
думку, володіють «мовою жестів», адекватно реагують на критику, легко
знайомляться з новими людьми, будують здорові стосунки з дорослими та
однолітками).
 (13) Навички самоконтролю (уміють контролювати прояви гніву, долати
тривогу, переживати невдачі, справлятися зі стресом).
 (14) Навички емпатії (здатні розуміти почуття і потреби інших людей, уміють
висловити це розуміння, надати підтримку і допомогу тим, хто цього
потребує).
 (15) Навички кооперації (учні дружні, допомагають і підтримують один одного,
діють, як одна команда).
 (16) Навички аналізу та розв’язання проблем (уміють визначити суть проблеми
та причини її виникнення, знайти достовірні джерела інформації, здатні
сформулювати варіанти вирішення проблеми, спрогнозувати їх наслідки та
зробити свідомий вибір).
 (17) Навички запобігання і розв’язання конфліктів (надають перевагу мирному
розв’язанню конфліктів, уміють поступатися, вести переговори, шукати
компроміс, толерантно ставляться до смаків та поглядів інших людей).
 (18) Навички асертивності (демонструють неагресивну впевненість, уміють
висловити і відстояти свою позицію з повагою до інших, відмовитися від
неприйнятної пропозиції, висловити прохання або справедливу вимогу,
протидіяти дискримінації).
 (19) Навички самоусвідомлення і самооцінки (усвідомлюють свою
унікальність, позитивно ставляться до себе і своїх життєвих перспектив,
реально оцінюють свої здібності та можливості, переваги і недоліки,
адекватно сприймають оцінки інших людей, усвідомлюють свої права,
потреби, цінності і пріоритети).

Рис.2
Таблиця 1

Індикатор: % учнів, які показують відмінні та добрі результати
Цільова група: учні 1-11 класів
Запитання в анкетах для вчителів: 12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Інтегровані результати для різних груп класів представлено на рис. 2 – 6 та у
таблицях 1 – 5.
Розподіл результатів для кожної окремої навички по класам з 1 по 11 наведено у
Додатку 6.
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Рис. 3
Таблиця 2

Рис. 4
Таблиця 3
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Рис. 6
Рис. 5

Таблиця 5
Таблиця 4
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4.3. Індикатор «Соціальна поведінка учнів»
Результати отримано обробкою відповідей учнів на запитання 7 -11:
 (7) Під час розмови, я намагаюся дивитись в очі співрозмовнику.
 (8) Я ставлю запитання, щоб продемонструвати свою зацікавленість у
спілкуванні.
 (9) У розмові з друзями я намагаюсь половину часу говорити, а половину —
слухати.
 (10) Я частіше дію виважено, ніж імпульсивно.
 (11) У конфліктній ситуації я намагаюсь домовитись і знайти рішення,
прийнятне для всіх.
Індикатор: % учнів, чия поведінка в повсякденних життєвих ситуаціях відповідає
запропонованим шаблонам (сума відповідей «Дуже» і «Здебільшого»)
Цільова група: учні 4 - 11 класів
Запитання в анкетах для учнів: 7, 8 , 9, 10, 11
Інтегровані результати для різних груп класів представлено на рис. 7 – 10.
Результати для кожного класу представлено у Додатку 7.

Рис. 7
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Рис. 8

Рис. 9
18

5. Результати за додатковими індикаторами
5.1. Індикатор «Психосоціальне благополуччя учнів»
Результати отримано обробкою відповідей учнів на запитання 1, 2,3,5,6:
• (1) «Мені подобається моє життя». Це схоже на тебе??
• (2) «Я більше звертаю увагу на яскраві і добрі моменти в житті». Це схоже
на тебе?
• (3) «Люди ставляться до мене з повагою, зважають на мою думку». Це
схоже на тебе?
• (5) «Я люблю знайомитися з новими людьми». Це схоже на тебе?
• (6) «Я часто щось роблю не лише себе, а й для інших людей». Це схоже на
тебе?
Індикатор: % учнів, які оцінюють своє психосоціальне благополуччя, як відмінне
та добре (сума відповідей «Дуже» і «Здебільшого»)
Цільова група: учні 4 - 11 класів
Запитання в анкетах для учнів : 1, 2, 3, 5, 6

Рис.10

Інтегровані результати для різних груп класів представлено на рис. 10 – 12.
Результати для кожного класу представлено у Додатку 8.

Рис.11
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5.2. Індикатор «Емоційна атмосфера в школі»
Результати отримано обробкою відповідей учнів на запитання 12- 14:
 (12) «У школі є люди, яким усі довіряють і до яких можна підійти у разі
виникнення проблеми чи за конфіденційною порадою». Це схоже на твою
школу?
 (13) «Учні впевнені, що отримають допомогу та підтримку у разі необхідності».
Це схоже на твою школу?
 (14) «Вчителі не застосовують фізичних покарань і психологічного насилля до
учнів». Це схоже на твою школу?
Індикатор: % учнів, які оцінюють атмосферу в школі, як відмінну та добру (сума
відповідей «Дуже» і «Здебільшого»)
Цільова група: учні 4 - 11 класів
Запитання в анкетах для учнів: 12, 13, 14
Інтегровані результати для різних груп класів представлено на рис. 13 – 15.

Рис.12

Рис.13
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5.3. Індикатор «Доброзичливість в класі»
Результати отримано обробкою відповідей учнів на запитання 15- 16:
 (15) Клас дуже дружний, учні переймаються справами один одного. Це схоже
на твій клас?
 (16) «Учні дбають одне про одного, спільно розв’язують проблеми, що
виникають». Це схоже на твій клас?
Індикатор: % учнів, які оцінюють доброзичливість в класі, як відмінну та добру
(сума відповідей «Дуже» і «Здебільшого»)
Цільова група: учні 4 - 11 класів
Запитання в анкетах для учнів: 15, 16
Інтегровані результати для різних груп класів представлено на рис. 16 – 18.
Результати для кожного класу наведено у Додатку 9.

Рис.14

Рис.16
Рис.15
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5.4. Індикатор «Методики викладання на тренінгах»
Результати отримано обробкою відповідей учнів на запитання 17 - 21:
 (17) «На уроках основ здоров’я вчитель застосовує такі форми роботи, щоб
учні могли працювати в парах або групах». Це схоже на ваші уроки?
 (18) «На уроках основ здоров’я ви сидите так, щоб бачити обличчя своїх
однокласників, а не їхні спини». Це схоже на ваші уроки?
 (19) «На уроках основ здоров'я вчитель частіше використовує інтерактивні
методи (рольові ігри, мозкові штурми, виконання проектів, руханки тощо) ніж
лекції та читання підручників». Це схоже на ваші уроки?
 (20) «На уроках основ здоров'я учні обговорюють різні історії та життєві
ситуації». Це схоже на ваші уроки?
 (21) «Вчитель основ здоров'я спілкується з учнями на засадах діалогу і
партнерства». Це схоже на ваші уроки?

Рис.17

Індикатор: % учнів, які оцінюють методики викладання на уроках основ здоров’я
відповідно до критерій ефективного навчання (сума відповідей «Дуже» і
«Здебільшого»)
Цільова група: учні 4 - 11 класів
Запитання в анкетах для учнів: 17, 18, 19, 20, 21
Інтегровані результати для різних груп класів представлено на рис. 19 – 21.
Результати для кожного класу наведено у Додатку 10.

Рис.18
25

26

Рис.19
Рис.21

Рис.20
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5.5. Індикатор «Оцінка учнями уроків з предмету Основи здоров’я»

5.6. Індикатор «Ставлення учнів до предмета Основи здоров’я»

На уроках «Основи здоров’я» проводяться тренінги за курсом «Вчимося жити
разом» у 1-9 класах.

«Основи здоров’я» є предметом-носієм для викладання курсу «Вчимося жити
разом» у 1-9 класах.

Результати отримано обробкою відповідей учнів на запитання 22:
 (22) «Уроки основ здоров’я – цікаві і корисні кожному». Це схоже на ваші
уроки?

Результати отримано обробкою відповідей учнів на запитання 23:
1. (23) Визнач своє ставлення до предмету Основи здоров’я:
o це мій найулюбленіший предмет;
o це корисний і цікавий предмет;
o це загалом корисний, але не дуже цікавий предмет;
o такий предмет взагалі не потрібен.

Індикатор: % учнів, які оцінюють предмет «Основи здоров’я», як цікавий та
корисний для кожного (сума відповідей «Дуже» і «Здебільшого»)
Цільова група: учні 4 - 11 класів
Запитання в анкетах для учнів: 22
Інтегровані результати для учнів 4-11 класів представлено на рис. 22.

Індикатор: % учнів, які оцінюють предмет «Основи здоров’я», як
улюблений/корисний та цікавий/загалом корисний, але не дуже цікавий/ взагалі
не потрібний.
Цільова група: учні 4 - 11 класів
Запитання в анкетах для учнів: 23
Інтегровані результати для учнів 4-11 класів представлено на рис. 23- 24.

Рис.22
Рис.23
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5.7. Індикатор «Шкільні умови та навчальне середовище»
Результати отримано обробкою відповідей вчителів на запитання 1-11:
• (1) Учителям надається психосоціальна допомога і підтримка від
адміністрації школи у разі потреби. Це схоже на Вашу школу?
• (2) Учням надається психосоціальна допомога і підтримка від
адміністрації школи у разі потреби. Це схоже на Вашу школу?
• (3) Батьки учнів співпрацюють з учителями та керівництвом школи, активно
підтримують їх. Це схоже на Вашу школу?
• (4) Вчителі мають змогу отримувати нові знання і набувати навички, які
допомагають їм створювати безпечне середовище у навчальному закладі. Це
схоже на Вашу школу?
• (5) У школі вчителі почуваються в безпеці. Це схоже на Вашу школу?
• (6) Персонал школи поінформований, у який спосіб найкраще залучити
«замкнених у собі» та «не таких, як усі» учнів до шкільного життя. Це схоже
на Вашу школу?
• (7) Педагогічний колектив активно запобігає ситуаціям бойкоту учнів їхними
однокласниками. Це схоже на Вашу школу?
• (8) Вчителі та адміністрація школи вважають предмет «Основи здоров’я»
життєво важливим для дітей та молоді. Це схоже на Вашу школу?
Рис.24

• (9) Усі вчителі, які викладають основи здоров’я, пройшли відповідне
навчання у ВНЗ або на курсах підвищення кваліфікації. Це схоже на Вашу
школу?
• (10) У школі існує тренінговий кабінет для проведення уроків з основ
здоров’я, факультативних курсів та профілактичних програм. Це схоже на
Вашу школу?
• (11) У школі немає окремого тренінгового кабінету основ здоров’я, але
існують інші приміщення, придатні для проведення уроків-тренінгів. Це
схоже на Вашу школу?
Індикатор: % вчителів, які оцінили шкільні умови та навчальне середовище
відповідно до критерій ефективного навчання (сума відповідей «Дуже» і
«Здебільшого»
Цільова група: вчителі 1 - 11 класів
Запитання в анкетах для вчителів: 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Результати для учнів 4-11 класів представлено на рис. 25- 27.
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Рис.25
Рис.27

Рис.26
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ДОДАТКИ

Додаток 1. Анкета для вчителів
1. Запитання про школу

Додаток 1. Анкета для вчителів
Додаток 2. Анкета для учнів (на прикладі 9 класу)
Додаток 3. Вибірки, оцифровка індикаторів та формати
представлення результатів он-лайн опитування «Вчимося жити
разом»
Додаток 3. Вибірки, оцифровка індикаторів та формати
представлення результатів он-лайн опитування «Вчимося жити
разом»
Додаток 4. Статистичні параметри першого етапу он-лайн
опитування
«Вчимося жити разом» (опитування «ДО»,
01.10.2016)
Додаток 5. Статистичні параметри другого етапу он-лайн
опитування «Вчимося жити разом» (опитування «ПІСЛЯ»,
21.12.2016)

1. Учителям надається психосоціальна допомога і підтримка від адміністрації школи у разі
потреби. Це схоже на Вашу школу?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3)
Дуже (4)
2. Учням надається психосоціальна допомога і підтримка від адміністрації школи у разі
потреби. Це схоже на Вашу школу?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3)
Дуже (4)
3. Батьки учнів співпрацюють з учителями та керівництвом школи, активно підтримують їх. Це
схоже на Вашу школу?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3)
Дуже (4)
4. Вчителі мають змогу отримувати нові знання і набувати навички, які допомагають їм
створювати безпечне середовище у навчальному закладі. Це схоже на Вашу школу?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3)
Дуже (4)
5. У школі вчителі почуваються в безпеці. Це схоже на Вашу школу?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3)

Дуже (4)

6.

Персонал школи поінформований, у який спосіб найкраще залучити «замкнених у собі» та «не
таких, як усі» учнів до шкільного життя. Це схоже на Вашу школу?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3)
Дуже (4)

7.

Педагогічний колектив активно запобігає ситуаціям бойкоту учнів їхними однокласниками. Це
схоже на Вашу школу?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3)
Дуже (4)

Додаток 6. Оцінка вчителями ключових життєвих навичок учнів з
1 по 11 клас

2. Запитання про предмет «основи здоров’я»

Додаток 7. Самооцінювання учнями їх соціальної поведінки
(класи з 4-го по 11-й)

8.

Додаток 8. Самооцінювання учнями свого психосоціального
благополуччя (класи з 4-го по 11-й)

Вчителі та адміністрація школи вважають предмет «Основи здоров’я» життєво важливим для
дітей та молоді. Це схоже на Вашу школу?
Зовсім ні (1)
Деякою мірою (2) Здебільшого (3)
Дуже (4)

9.

Усі вчителі, які викладають основи здоров’я, пройшли відповідне навчання у ВНЗ або на курсах
підвищення кваліфікації. Це схоже на Вашу школу?
Дуже (4)
Зовсім ні (1)
Деякою мірою (2) Здебільшого (3)

Додаток 9. Доброзичливість у класі (класи з 5-го по 11-й)
Додаток 10. Оцінка учнями методики викладання в класі (класи з
4-го по 11-й)

10. У школі існує тренінговий кабінет для проведення уроків з основ здоров’я, факультативних
курсів та профілактичних програм. Це схоже на Вашу школу?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3)
Дуже (4)
11. У школі немає окремого тренінгового кабінету основ здоров’я, але існують інші приміщення,
придатні для проведення уроків-тренінгів. Це схоже на Вашу школу?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3)
Дуже (4)
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Додаток 2. Анкета для учнів (на прикладі 9 класу)
3. Запитання про рівень сформованості соціально‐психологічних навичок учнів
обраного класу
•

Учні в класі мають добре сформовані навички комунікації (уміють активно слухати, чітко
висловлювати свою думку, володіють «мовою жестів», адекватно реагують на критику,
легко знайомляться з новими людьми, будують здорові стосунки з дорослими та
однолітками). Це схоже на Ваш клас?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3) Дуже (4) Не можу оцінити (5)

•

Учні в класі мають добре сформовані навички самоконтролю (уміють контролювати прояви
гніву, долати тривогу, переживати невдачі, справлятися зі стресом). Це схоже на Ваш клас?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3) Дуже (4) Не можу оцінити (5)

•

Учні в класі мають добре сформовані навички емпатії (здатні розуміти почуття і потреби
інших людей, уміють висловити це розуміння, надати підтримку і допомогу тим, хто цього
потребує). Це схоже на Ваш клас?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3) Дуже (4) Не можу оцінити (5)

•

Учні в класі мають добре сформовані навички кооперації (учні дружні, допомагають і
підтримують один одного, діють, як одна команда). Це схоже на Ваш клас?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3) Дуже (4) Не можу оцінити (5)

•

Учні в класі мають добре сформовані навички аналізу та розв’язання проблем (уміють
визначити суть проблеми та причини її виникнення, знайти достовірні джерела інформації,
здатні сформулювати варіанти вирішення проблеми, спрогнозувати їх наслідки та зробити
свідомий вибір). Це схоже на Ваш клас?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3) Дуже (4) Не можу оцінити (5)

•

Учні в класі мають добре сформовані навички запобігання і розв’язання конфліктів
(надають перевагу мирному розв’язанню конфліктів, уміють поступатися, вести переговори,
шукати компроміс, толерантно ставляться до смаків та поглядів інших людей). Це схоже на
Ваш клас?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3) Дуже (4) Не можу оцінити (5)

•

Учні в класі мають добре сформовані навички асертивності (демонструють неагресивну
впевненість, уміють висловити і відстояти свою позицію з повагою до інших, відмовитися
від неприйнятної пропозиції, висловити прохання або справедливу вимогу, протидіяти
дискримінації). Це схоже на Ваш клас?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3) Дуже (4) Не можу оцінити (5)

1. Запитання про тебе

2.

3.

•

Учні в класі мають добре сформовані навички самоусвідомлення і самооцінки (вони
усвідомлюють свою унікальність, позитивно ставляться до себе і своїх життєвих перспектив,
реально оцінюють свої здібності та можливості, переваги і недоліки, адекватно сприймають
оцінки інших людей, усвідомлюють свої права, потреби, цінності і пріоритети). Це схоже на
Ваш клас?
Зовсім ні (1) Деякою мірою (2) Здебільшого (3) Дуже (4) Не можу оцінити (5)
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. «Мені подобається моє життя». Це схоже на тебе?
o Дуже.
o Здебільшого;
o Час від часу;
o Зовсім ні.
«Я більше звертаю увагу на яскраві і добрі моменти в житті». Це схоже на тебе?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
«Люди ставляться до мене з повагою, зважають на мою думку». Це схоже на тебе?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
«У мене є друзі, з якими мені цікаво і весело». Це схоже на тебе?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
«Я люблю знайомитися з новими людьми». Це схоже на тебе?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
«Я часто щось роблю не лише себе, а й для інших людей». Це схоже на тебе?
o Зовсім ні;
o Деякою мірою;
o Здебільшого;
o Дуже.
«Під час розмови, я намагаюся дивитись в очі співрозмовнику». Це схоже на тебе?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
«Я ставлю запитання, щоб продемонструвати свою зацікавленість у спілкуванні». Це схоже
на тебе?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
«У розмові з друзями я намагаюсь половину часу говорити, а половину — слухати». Це
схоже на тебе?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
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10. «Я частіше дію виважено, ніж імпульсивно». Це схоже на тебе?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
11. «У конфліктній ситуації я намагаюсь домовитись і знайти рішення, прийнятне для всіх». Це
схоже на тебе?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.

2. Запитання про твою школу.
12. «У школі є люди, яким усі довіряють і до яких можна підійти у разі виникнення проблеми чи
за конфіденційною порадою». Це схоже на твою школу?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
13. «Учні впевнені, що отримають допомогу та підтримку у разі необхідності». Це схоже на
твою школу?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
14. «Вчителі не застосовують фізичних покарань і психологічного насилля до учнів». Це схоже
на твою школу?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.

3. Запитання про твій клас.
15. «Клас дуже дружний, учні переймаються справами один одного». Це схоже на твій клас?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
16. «Учні дбають одне про одного, спільно розв’язують проблеми, що виникають». Це схоже на
твій клас?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
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4. Запитання про уроки основ здоров’я.
17. «На уроках основ здоров’я вчитель застосовує такі форми роботи, щоб учні могли
працювати в парах або групах». Це схоже на ваші уроки?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
18. «На уроках основ здоров’я ви сидите так, щоб бачити обличчя своїх однокласників, а не їхні
спини». Це схоже на ваші уроки?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
19. «На уроках основ здоров'я вчитель частіше використовує інтерактивні методи (рольові ігри,
мозкові штурми, виконання проектів, руханки тощо) ніж лекції та читання підручників». Це
схоже на ваші уроки?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
20. «На уроках основ здоров'я учні обговорюють різні історії та життєві ситуації». Це схоже на
ваші уроки?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
21. «Вчитель основ здоров'я спілкується з учнями на засадах діалогу і партнерства». Це схоже
на ваші уроки?
o Дуже;.
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
22. «Уроки основ здоров’я – цікаві і корисні кожному». Це схоже на ваші уроки?
o Дуже;
o Здебільшого;
o Деякою мірою;
o Зовсім ні.
23. Визнач своє ставлення до предмету Основи здоров’я:
o це мій найулюбленіший предмет;
o це корисний і цікавий предмет;
o це загалом корисний, але не дуже цікавий предмет;
o такий предмет взагалі не потрібен.
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5. Твої знання
24. Познач три життєві навички, які найбільше сприяють розвитку миролюбності:
 постановки мети;
 комунікації;
 самоконтролю;
 гартування волі;
 мирного розв’язання конфліктів;
 мотивації успіху.
25. Познач усі ознаки емоційно компетентної людини:
 психологічно врівноважена і здатна зберігати спокій у складних обставинах;
 добре організована, вміє уникати емоційного вигорання навіть за напруженого
робочого графіка;
 має фахову освіту;
 розуміє почуття інших людей, ефективно працює в команді;
 здатна до самомотивації;
 знає кілька іноземних мов;
 впевнено користується комп'ютером, Інтернетом;
 може бути лідером, надихати і заохочувати.
26. Познач емоцію, яка має найбільший руйнівний вплив на людину та її стосунки з іншими:
o цікавість;
o задоволення;
o тривога;
o гнів;
o сором.
27. Познач формулу здорових стосунків?
o Здорові стосунки = Кооперація + Емпатія + Компроміс.
o Здорові стосунки = Кооперація + Комунікація + Компроміс.
o Здорові стосунки = Кооперація + Комунікація – Егоїзм.

Додаток 3. Вибірки, оцифровка індикаторів та формати представлення
результатів он‐лайн опитування за проетом «Вчимося жити разом»
1. Статистичні вибірки формуються за допомогою таких фільтрів:
• Клас (з 1 по 11)
• Область ( район)
• Група класів (початкова, основна, старша)
• Опитувані (вчителі, учні)

2. Індикатори (показники) та їх оцифровка
Перша група показників визначається запитаннями про себе, школу, клас, методи
викладання, статус предмета, розвиненість навичок. Опитуваний має обрати один
із 4 або 5 варіантів відповідей. Результатом анкетування по кожному запитанню є
варіант 1, 2, 3,4, або 5(для деяких запитань питань для вчителів)
• Кожне запитання розглядається як окремий показник (за винятком
запитань на знання). Кількість показників (індикаторів) визначається
кількістю запитань в анкетах для учнів і вчителів.
• Усі запитання для учнів (за винятком запитань на знання) однакові «за
суттю», незважаючи на деякі відмінності у формулюваннях. Це дозволяє
порівнювати статистичні результати для різних вибірок (наприклад, всі
школярі з 4 по 9 клас, школярі початкової школи, школярі певного класу)
• Анкети для вчителів однакові для всіх класів.
Оцифровка першої групи показників здійснюється приписування їм значення
1,2,3,4 або 5 (для деяких запитань для вчителів).
Друга група – це інтегрований показник «Знання», який формується обробкою
відповідей на запитання анкеті «Твої знання».
• Блок знань може містити кілька запитань з вибором «один з декількох» або
«декілька з декількох».
• Блок знань, незалежно від кількості запитань, що містяться у ньому, завжди
характеризується одним числом - балом від 0 до 100.
• Обчислення цього балу для блоку запитань відбувається за формулою:
(Фактичне кількість правильних відповідей по всьому блоку питань) /
(максимальний правильний результат по всьому блоку) * 100
• Алгоритм обчислення фактичного результату: додається +1 для кожного
правильної відповіді та -1 для кожного неправильного відповіді. Якщо
підсумковий результат негативний - він обнуляється.
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3.Представлення результатів для першої групи показників
Результати обробки анкет для кожного показника першої групи представляються у
форматі: відсоток (%) респондентів (учнів або вчителів), які вибрали варіанти
(1,2,3,4 або 5). Наприклад, відсоток учнів 5 класу, які вважають, що їм дуже
подобається їх життя (відповідь «Дуже» для запитання №1 анкети для учнів)
становить 17%, в цілому подобається (відповідь «У більшості випадків») -25% і т.д.)
4.Представленіе результатів для групи запитань «Твої знання)»
Для сформованої за допомогою фільтрів вибірки, результати представляються у
форматі:
• % учнів, які набрали 100 балів (аналог відмінно)
• % учнів, які набрали від 99 до 75 балів (аналог добре)
• % учнів, які набрали від 74 до 50 балів (аналог задовільно)
• % учнів, які набрали від 49 до 25 балів (аналог слабо)
• % учнів, які набрали менше 24 балу (аналог незадовільно)
Розподіл % учнів для кожного діапазону знань за конкретною статистичною
вибіркою розраховується як співвідношення кількості учнів, які отримали
відповідний результат до загальної кількості анкет цієї статистичної вибірки.
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