МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Про проведення опитування випускників
загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року
щодо впливу соціально-економічного
середовища на результати навчання
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 37 Закону України «Про
загальну середню освіту», абзацу четвертого пункту 5 Положення про
Український центр оцінювання якості освіти, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 року № 1312, підпункту 2
пункту 54 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), підпунктів 4.2.6 та 4.2.8
пункту 4.2 Статуту Інституту освітньої аналітики, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 2015 року № 444, з метою
врахування знеособлених статистичних даних щодо впливу соціальноекономічного середовища на результати навчання учнів (вихованців)
загальноосвітніх навчальних закладів під час формування та реалізації
державної політики у сферах, що належать до компетенції Міністерства
освіти і науки України,
НАКАЗУЮ:
1.
Затвердити Анкету опитування випускників загальноосвітніх
навчальних закладів 2016 року щодо впливу соціально-економічного
середовища на результати навчання учнів (вихованців) загальноосвітніх
навчальних закладів (далі - анкета опитування), що додається.

2. Українському центру оцінювання якості освіти (Карандій В. А,):
1) забезпечити з 26 травня до 25 червня 2016 року проведення
опитування випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року
(далі - випускники) щодо впливу соціально-економічного середовища на
результати навчання учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів
(далі - опитування) на інформаційних сторінках учасників зовнішнього
незалежного оцінювання, створених на веб-сайті Українського центру
оцінювання якості освіти (далі - інформаційна сторінка), відповідно до
анкети опитування;
2) організувати інформування випускників та громадськості щодо мети і
способу опитування;
3) передати до 08 липня 2016 року Інституту освітньої аналітики
знеособлені персональні дані, отримані на підставі проведеного опитування
випускників, та інформацію про їхні результати зовнішнього незалежного
оцінювання.
3. Інституту освітньої аналітики (Денисюк О. Я.):
1) створити до 01 червня 2016 року робочу групу зі здійснення аналізу
результатів опитування із залученням фахівців з числа працівників
Національної академії педагогічних наук України, Українського центру
оцінювання якості освіти, освітніх експертів, представників освітніх
громадських організацій, зареєстрованих у встановленому законодавством
порядку, та забезпечити її роботу ;
2) підготувати до 02 вересня 2016 року звіт «Вплив соціальноекономічного середовища на результати навчання учнів (вихованців)
загальноосвітніх навчальних закладів».
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Совсун І. Р.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
в ід ____________ 2016 р. № ____________

Анкета опитування випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2016
року щодо впливу соціально-економічного середовища на результати навчання
учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів

А1. Скільки приблизно учнів було у Вашому класі упродовж навчання в 1011(12) класах?
1. Менше 10 учнів;
2. 10-20 учнів;
3. 21-30 учнів;
4. 31-35 учнів;
5. Більше 35 учнів.

А2. Чи готувалися ви цілеспрямовано до складання зовнішнього незалежного
оцінювання (самостійно, у школі, з репетитором чи в інший спосіб)?
1. Так;
2. Ні.

(Відповідь 1 - перехід до питання АЗ, відповідь 2 - перехід до питання А5)

АЗ. Як саме ви готувалися до складання зовнішнього незалежного оцінювання
(можна вибрати кілька варіантів)?

1. Готував(ла)ея з репетитором (з оплатою його послуг) (репетитор не
був(ла) моїм вчителем);
2. Додатково готував(ла)ся з вчителем, який викладає у мене цей предмет (з
оплатою його послуг);
3. Відвідував(ла) додаткові безкоштовні заняття у школі після занять;
4. Відвідував(ла)

підготовчі

курси

при

вищому

чи

професійному

навчальному закладі;
5. Готував(ла)ся до складання ЗНО під час уроків за ініціативою вчителя;
6. Готував(ла)ся до складання ЗНО самостійно;
7. Готував(ла)ся до складання ЗНО з допомогою батьків чи інших родичів,
знайомих.
8. Інше (укажіть, як сам е)____________________________________________ .

(Відповіді 1 і 2 - перехід до питання А4, відповіді 3-8 - перехід до питання А5)

А4. До складання зовнішнього незалежного оцінювання з яких предметів ви
готувалися? (можна вибрати кілька варіантів)?
1. Українська мова;
2. Українська література;
3. Історія України;
4. Математика;
5. Англійська мова;
6. Біологія;
7. Хімія;
8. Фізика;
9. Географія;
10.Російська;
11.Іноземна мова, окрім англійської і російської.

А5. Чи плануєте ви продовжити навчання після закінчення школи?
1. Ні, взагалі не планую продовжувати навчання;
2. Не планую вступати цього року, але планую продовжити навчання
наступного року чи колись пізніше;
3. Так, в університеті, академії чи інституті в Україні;
4. Так, у професійно-технічному училищі, технікумі чи коледжі в Україні;
5. Так, у професійно-технічному училищі, технікумі чи коледжі в Україні з
тим, щоб потім продовжити навчання у вищому навчальному закладі;
6. Так, у навчальному закладі за кордоном;
7. Інше (укажіть, де саме)_____ _________________________________________•

В1. Чи знаходилася ваша школа у тому ж населеному пункті, де ви проживали
під час навчання у 10-11 класах?
1. Так;
2. Ні.

(Якщо на попереднє питання відповідь «Ні», то перехід до питання ВЗ, якщо
«Так» - до питання В4)

В2. Як ви діставалися до місця навчання?
1. Іздив(ла) до місця навчання шкільним автобусом;
2. їздив(ла) до місця навчання громадським транспортом;
3. Довозили батьки, родичі, знайомі;
4. їздив(ла) попутним транспортом;
5. Пішки/велосипедом;
6. В інший спосіб (укажіть, у який саме).

ВЗ. Скільки часу у вас займала дорога до школи під час навчання у 10-11(12)
класах?
1. До 15 хвилин;
2. Від 15 до ЗО хвилин;
3. Від ЗО хвилин до 1 години;
4. Більше 1 години;
5. Складно відповісти.

СІ. Укажіть, будь ласка, з ким ви проживаєте (можна вибрати кілька варіантів
відповіді)
1. Мати (мачуха)*;
2. Батько (вітчим)*;
3. Інша родичка жіночої статі;
4. Інший родич чоловічої статі;
5. Бабуся;
6. Дідусь;
7. Живу в дитячому будинку сімейного типу;
8. Живу в дитячому будинку інтернатного типу;
9. Інше (укажіть, із ким саме) ___________ _______________________________;
10.Складно відповісти.

(відповіді 1-6, 9 - перехід бо наступних питань блоку С, відповідь 7 - перехід до
питань блоку Б, відповідь 8 - перехід до питання 03 і далі до блоку питань Е)

* якщо у вас є і рідна мати/батько, і мачуха/вітчим, на наступні питання давайте
відповідь про ту людину, яка бере більшу участь у вашому вихованні;

Якщо респондент(ка) обирає когось батьків (обох чи когось одного), то на
питання блоку С він/вона відповідає тільки про мати та/або батька, навіть якщо
крім них вона відмітила у питанні СІ інших людей. Після батьків пріоритетні
бабуся та/або дідусь, далі - інші родичі.

Залежно

від

того,

скількох

осіб,

які

її/його

виховують,

відмітив(ла)

респондент(ка), йому (їй) випадає одне чи два поля для відповіді на питання
блоку С - для матері та/або батька тощо.

С2, Яку освіту мають ваші батьки (особи, які вас виховують)?
1. Середня;
2. Професійно-технічна (закінчив (ла);
3. Середня спеціальна чи незакінчена виша (закінчив(ла) коледж, технікум,
вчився/вчилася в університеті, але не закінчив(ла) навчання);
4. Вища (закінчив(ла) інститут, університет);
5. Має науковий ступінь та/або вчене звання;
6. Складно відповісти.

СЗ. Який статус зайнятості мають ваші батьки (особи, які вас виховують)?
1. Працює;
2. Не працює (безробітний(а);
3. На пенсії (і не працює);
4. Працює за кордоном;
5. Не має постійного місця роботи, але підробляє.

(Відповідь 1 і 4 - перехід до питання С4 та С5, відповідь 2 - перехід до питання
В1, відповідь 5 - перехід до питання С5)

С4. У якій сфері працюють ваші батьки (особи, які вас виховують)?
1. Державна служба та органи місцевого самоврядування;
2. Промисловість;
3. Будівництво;
4. Сільське, лісове, рибне господарство;
5. Оптова і роздрібна торгівля, готелі і ресторани;
6. Транспорт і зв’язок;
7. Інформація і телекомунікації (журналістика, реклама);
8. Програмування і системне адміністрування;
9. Фінансова діяльність та страхування;
10.Освіта;
11.Охорона здоров’я та соціальна допомога;
12.Культура, спорт, діяльність громадських організацій;
13.Інше (укажіть, у якій саме)________________________________________
14.Складно відповісти.

С5. Ким працють ваші батьки (інші особи, які вас виховують)?
1. Керівник/керівниця (заступник керівника);
2. Підприємець,/підприємиця у великому чи середньому бізнесі;
3. Займається дрібним бізнесом, самозайнятий/а;
4. Спеціапгіст(ка) (інженер, економіст, юрист, лікар, вчитель, бухгалтер,
агроном тощо);
5. Військовослужбовець(иця), правоохоронець(иця);
6. Кваліфікований(а) робітник(ця) (електрик, слюсар, шахтар, охоронець,
водій, перукар, кухар, механізатор, дояр тощо);
7. Різнороб, підсобний робітник(ця);
8. Сезонний робітник(ця);
9. Інше (укажіть, ким саме)__________________________________________

10.Складно відповісти.

01. Як ви в цілому оцінюєте матеріальне становище вашої родини?
1. Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні
продукти;
2. Витрачаємо майже всі гроші на харчування та на придбання необхідних
недорогих речей (одяг, взуття, проїзд, недорога побутова техніка);
3. У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку
(велика побутова техніка, дорогі гаджети) уже викликає труднощі;
4. Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі
(купити автомобіль, житло);
5. Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо;
6. Складно відповісти.

02. Чи є у вас зазначене нижче? (Позначте всі варіанти, що підходять):
1. Власний письмовий стіл для навчання;
2. Власна кімната;
3. Кімната, спільна з братом/сестрою;
4. Домашня бібліотека (більше 100 книжок);
5. Власний комп’ютер (ноутбук);
6. Кохмп’ютер (ноутбук) у користуванні з іншими членами сім’ї;
7. Доступ до мережі Інтернет;
8. Особисті книжки (окрім шкільних підручників);
9. Електронна книга (пристрій для читання, електронній підручник);
10. Смартфон чи планшет;
11.Мобільний телефон (не смартфон).

чУ

03. Оцініть, як часто:
Щодня

Один-два

Один-

Рідше

Практ

рази на

два рази

одного

ично

тиждень

на місяць разу на

нікол

місяць
Ви розмовляєте з батьками
чи іншими родичами про
свої справи

Ваші батьки чи інші
родичі цікавляться тим, що
ви вивчаєте в школі
Ваші батьки чи інші
родичі перевіряють, чи ви
зробили домашню роботу’
Ваші батьки чи інші
родичі обіймають вас

Е1. Укажіть, будь ласка, рік вашого народження

Е2. Укажіть, будь ласка, вашу стать
1. Чоловіча;
2. Жіноча.

и

ЕЗ. Якою мовою (мовами) ви спілкуєтесь удома? (Можна вибрати кілька
варіантів)
1. Українська;
2. Російська;
______________________________________ .
3. Інша (укажіть, якою саме)

Директор департаменту вищої освіти

