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ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Проект реалізується за фінансової підтримки 
Європейської Комісії. Презентація відображає виключно 
погляди автора і Комісія не несе відповідальності за зміст 
включеної до неї  інформації .
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ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Ключові результати Всеукраїнського моніторингового 
опитування викладання та навчання серед 
директорів і вчителів загальноосвітніх навчальних 
закладів (за методологією дослідження TALIS –
Teaching and Learning International Survey )
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Дослідження реалізоване у лютому-серпні 2017 р. 
в межах проекту «Вчитель» та «Реформа освіти: 
оцінка якості в міжнародному контексті», які 
реалізує Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за 
підтримки Міністерства освіти та науки України.

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019
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Стаття 83. Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти

1. Держава з метою незалежного оцінювання якості освіти 
забезпечує участь у міжнародних порівняльних дослідженнях 
якості освіти.

2. Рішення про участь у міжнародних порівняльних 
дослідженнях якості освіти приймає Кабінет Міністрів України 
в межах відповідних бюджетних призначень.

3. Результати міжнародних порівняльних досліджень якості 
освіти обов’язково оприлюднюються та враховуються 
органами державної влади під час формування державної 
політики у сфері освіти.

Закон України «Про освіту» 
№2145-19 від 05.09.2017

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019
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 по-перше, дає змогу отримати унікальну інформацію про педагогічну спільноту України та вітчизняне освітнє середовище; 

 по-друге, надає інформацію для осмислення місця українського учителя в міжнародному освітньому контексті; 

 по-третє, сприяє популяризації міжнародних освітніх проектів;

 по-четверте, формує культуру участі педагогічної спільноти в дослідницьких проектах;

 по-п’яте, сприяє підвищенню компетентності українських дослідників щодо участі у міжнародних дослідницьких проектах;

 по-шосте, сприяє здобуттю нових навичок проведення досліджень з дотриманням міжнародних стандартів забезпечення 

якості емпіричної інформації;

 по-сьоме, забезпечує інформаційну та процедурну підготовку до участі України в наступній хвилі TALIS та інших 

міжнародних освітніх проектах, зокрема PISA.

 Формування національної вибірки дала змогу виявити «проблемні зони» вітчизняної бази даних, відсутність повної 

достовірної інформації щодо характеристики системи середньої освіти. Окрім того, засвідчила особливості шкіл, їхній 

невеликий розмір та значну територіальну віддаленість.

Позитивні ефекти дослідження за методологією 
TALIS в Україні

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019



www.uera.org.ua
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Представлено результати Всеукраїнського

моніторингового опитування викладання

та навчання серед директорів і вчителів

загальноосвітніх навчальних закладів (за

методологією TALIS).

Дослідження виконано у лютому-серпні

2017 року в межах проекту «Вчитель» та

«Реформа освіти: оцінка якості в

міжнародному контексті», який реалізує

Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за

підтримки Міністерства освіти та науки

України.



Przywództwo nauczycieli

Teacher Leadership ( 2018)
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji



Станом на 01.01.2019 р. УАДО налічує 225 членів, які 
репрезентують наукові та освітні осередки усіх регіонів 
України, а також зарубіжних університетів

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019 9



Короткий огляд методології 

дослідження TALIS

ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України,
12-13 жовтня 2017 р.

10ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019
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Міжнародні дослідження якості освіти

Survey Org Begining Yea
r

TIMSS Trends in International Mathematics and Science 
Study

IEA 1995…2015 4 

PIRLS Progress in International Reading Literacy Study IEA 2001…2015 5

COMPED Computers in Education Study IEA 1989,
1992

SITES Second Information Technology in Education 
Study 

IEA 1997,1999, 
2004

ICILS International Computer and Information Literacy 
Study

IEA

PISA Program for International Student Assessment OECD 2000…2015 3

TALIS Teaching and Learning International Survey OECD 2008…2013 5

PIAAC The Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies

OECD 2008-2013,
2012-2016



12ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Teaching and Learning International Survey

 TALIS – Міжнародне дослідження викладання і навчання
 Авторитетне міжнародне порівняльне дослідження у сфері 

освіти
 Організатор: консорціум під егідою Організації економічного 

співробітництва  та розвитку
 Періодичність проведення: 5 років
 Історія проведення: 1 хвиля - 2008 р.(24 країни), 2 хвиля –

2013 р.(34 країни)
 Наступний етап:  3 хвиля – 2018 р



13ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Переваги TALIS

 Перше міжнародне опитування, зорієнтоване на вивчення 

освітнього середовища школи та умов праці вчителів.

 Країни-учасниці проекту мають змогу оцінити ситуацію у 

національній системі освіти та зіставити її з результатами, 

отриманими в інших країнах.

 Дані TALIS також дають змогу глибше зрозуміти, які проблеми у 

системі освіти є внутрішніми, а з якими стикаються аналогічно й 

інші країни. 
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Мета дослідження:

виявлення та аналіз на основі надійних 

порівнюваних показників соціально-

демографічних та професійних характеристик 

українських вчителів та навчального 

середовища шкіл. 

Всеукраїнське моніторингове опитування викладання та навчання серед директорів і вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів
(за методологією TALIS)

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019



Всеукраїнське моніторингове опитування викладання та навчання серед директорів і вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів
(за методологією TALIS)

15ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Дослідницькі завдання :

 виявлення соціально-демографічного та професійного профілю
українських вчителів та директорів шкіл;

 аналіз шкільного лідерства, підходів до шкільного управління та
адміністрування;

 вивчення рівня підготовки та професійного розвитку вчителів;
 вивчення форм і ефективності оцінювання діяльності вчителів;
 виявлення характеру шкільної культури;
 з’ясування методів та засобів викладання;
 аналіз цінностей та професійних уявлень вчительської спільноти,
 оцінка рівня самоефективності та задоволеності роботою

вчителів та директорів шкіл тощо.
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Дизайн дослідження

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Координатор проекту Українська асоціація дослідників освіти

Цільова група Директори шкіл та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня , тобто 
викладають у 5-9 класах (що відповідає ISCED level 2) усіх регіонів України (за 
виключенням непідконтрольних Україні територій)

Тип вибірки Випадкова, двоступенева

для відбору шкіл – комбінована багатоступенева: І щабель – стратифікована, ІІ щабель –

випадкова; 

для відбору вчителів – однощаблева, випадкова

Обсяг вибірки 3600 вчителів 5-9 класів загальноосвітніх шкіл, 201 директор з 201 школи 

Похибка вибірки Похибка простої випадкової вибірки складає 1,6%, похибка вибірки шкіл з врахуванням 
дизайн-ефекту складає 2,3%

Інструментарій Анкети для самозаповнення. Окремі запитальники для вчителів шкіл та директорів, на
заповнення яких відводилося 45-90 хв

Форма опитування Анкетування за місцем праці. Вчителі та директори заповнювали паперові варіанти
анкет.

Період опитування Березень – травень 2017 року

Період проведення
дослідження

Лютий – серпень 2017 року



Польовий етап

17ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019



Польовий етап

18ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019
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Якість вибірки → Якість інформації, валідність

TALIS: Дизайн вибірки

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Жорсткі вимоги до вибірки
Специфіка освітнього простору 

кожної країни-учасниці

Sampling Manual. – OECD, 2012. – 47 p.
Teaching and Learning International Survey TALIS 2013 
Conceptual Framework. – OECD, 2013. – 60 p. 

Хвиля 2013 року – 34 країни-учасниці
національні особливості побудови вибірки

TALIS

 забезпечення порівнюваності інформації з різних країн
 симбіоз універсального та національного
 врахування внутрішньої специфіки країни
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План формування вибірки у TALIS:

 визначення цільової аудиторії, від якої очікуємо отримати дані;

 формування списку шкіл, що охоплює цільову аудиторію;

 відбір необхідної кількості шкіл зі сформованого списку;

 формування списку вчителів рівня МСКО 2 у кожній обраній школі (базова середня

освіта);

 відбір необхідної кількості вчителів зі сформованого списку

TALIS: План формування вибірки

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Міжнародна стандартна класифікація освіти (МСКО/ISCED) розроблена ЮНЕСКО як повний 

статистичний опис національних систем освіти та методології для оцінки національних 

систем освіти порівняно з зіставними міжнародними рівнями. Основною одиницею 

класифікації МСКО є освітня програма
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Структура регіонів

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

*! Тільки підконтрольні уряду 
території

Херсон

Одеса

КИЇВ Харків

Полтава

Суми

Луганськ*!

Донецьк*!

Львів

Чернівці

Івано-Франківськ

Хмельницькій
Тернопіль

Рівне

Луцьк

Кропивницький Дніпро

Запоріжжя

Миколаїв

Житомир

Вінниця
Черкаси

Чернігів

ПІВДЕНЬ

ЦЕНТР

СХІД

ПІВНІЧ

Ужгород

ЗАХІД
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Школи, які не потрапили до 

вибірки

Національна цільова група TALIS

=

Національна генеральна сукупність TALIS

=

Усі школи, в яких є хоча б один клас ICED Level 2

(МСКО 2 -базова середня освіта)

N=14 624

Виключено з вибірки Включено до вибірки

Ліцеї Малі школи (до 5 вчителів)

не у вибірці у вибірці

Вечірні школи Школи у зоні АТО

Санаторні школи-інтернати) Школи, де відсутня інформація про 

чисельність вчителів
Навчально-реабілітаційні центри

Міжшкільні навчально-виробничі 

комбінати

Навчально-виховний комплекс 

(об'єднання)

Школи для дітей з особливими 

потребами

4,4%

n=797

94,6%

n=13 827

Національна цільова група та генеральна 
сукупність

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019
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Дизайн дослідження

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Координатор проекту Українська асоціація дослідників освіти

Цільова група Директори шкіл та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня , тобто викладають 
у 5-9 класах (що відповідає ISCED level 2) усіх регіонів України (за виключенням 
непідконтрольних Україні територій)

Тип вибірки Випадкова, двоступенева

для відбору шкіл – комбінована багатоступенева: І щабель – стратифікована, ІІ щабель –

випадкова; 

для відбору вчителів – однощаблева, випадкова

Обсяг вибірки 3600 вчителів 5-9 класів загальноосвітніх шкіл, 201 директор з 201 школи 
Похибка вибірки Похибка простої випадкової вибірки складає 1,6%, похибка вибірки шкіл з врахуванням 

дизайн-ефекту складає 2,3%

Інструментарій Анкети для самозаповнення. Окремі запитальники для вчителів шкіл та директорів, на
заповнення яких відводилося 45-90 хв

Форма опитування Анкетування за місцем праці. Вчителі та директори заповнювали паперові варіанти анкет.

Період опитування Березень – травень 2017 року
Період проведення
дослідження

Лютий – серпень 2017 року

Характеристика дизайну Всеукраїнського моніторингового опитування викладання та навчання серед 
директорів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

(за методологією TALIS)
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З цією метою вибірка характеризується такими параметрами:

 точність (аccuracy and precision): до вибірки включається не менше 200 шкіл, у кожній 

з яких відбирається по 20 вчителів та директор. Очікується таким чином обсяг 

вибірки 4000 вчителів та не менше 200 директорів шкіл;

 рівень досяжності (participation rate): щоб забезпечити мінімальний рівень надійності, 

щонайменше 75% шкіл та принаймні 75% вчителів у школах-учасниках повинні брати 

участь у опитуванні (якщо не досягнуто 50% участі відібраних у певній школі вчителів 

– школа видаляється зі списку учасників). 



Кількість замін рекомендується максимально зменшити. 

Вимагається реалізація саме випадкової вибірки, тому при збільшенні замін, вибірка 

втрачає ймовірністність і стає більш цілеспрямованою, що знижує надійність і валідність 

результатів

Оцінка відповідності вибіркової сукупності 
генеральній для вчителів і для шкіл 

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019
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Рівень участі
Після замін

≥75% 50 % до 75%

До замін

≥75% Добре

50% – 75% Задовільно Задовільно Погано

<50% Непридатно

Оцінка вибірки

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Оцінки для прийняття рішення про включення даних у загальне міжнародне 

дослідження

Україна: оцінка «добре», рівень участі шкіл забезпечений на 92%

 зі списку шкіл, що потрапили до вибірки, були замінені 17 шкіл, що складає 8,5% від 

обсягу вибірки.

 після замін усі відібрані школи на 100% прийняли участь в дослідженні.
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Крок 1. 

Генеральна сукупність: загальноосвітні навчальні заклади України - 16 812

Виключено: виключили школи, у яких є лише рівні МСКО 1 або МСКО 3

Відбір шкіл

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Тип загальноосвітнього навчального закладу Кількість

Ліцеї 299

Вечірні школи 88

Санаторні школи-інтернати 71

Навчально-реабілітаційні центри 51

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати 14

Навчально-виховний комплекс (об'єднання) II-III ступеню 7

Школи для дітей з особливими потребами 6

Дошкільні комплекси 2

Разом 532

Рівень МСКО 2 - 14 624 школи – генеральна сукупність



Крок 2. 

Генеральна сукупність: загальноосвітні навчальні заклади України - 16 812

Виключено: виключили школи, у яких є лише рівні МСКО 1 або МСКО 3

27

Відбір шкіл

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Тип загальноосвітнього навчального закладу Кількість

Школи з малою кількістю вчителів (менше 5) 437

Школи, де відсутня інформація про чисельність вчителів 142

Школи у зоні АТО (з районів Луганської та Донецької областей, які 

непідконтрольні Україні, та населених пунктів, що прилягають до лінії 

зіткнення)

218

Разом 777

13 827 шкіл, що становить 94,6% від шкіл, визначених як генеральна сукупність
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Школи, які не потрапили до 

вибірки

Національна цільова група TALIS

=

Національна генеральна сукупність TALIS

=

Усі школи, в яких є хоча б один клас ICED Level 2

(МСКО 2 -базова середня освіта)

N=14624

Виключено з вибірки Включено до вибірки

Ліцеї Малі школи (до 5 вчителів)

не у вибірці у вибірці

Вечірні школи Школи у зоні АТО

Санаторні школи-інтернати) Школи, де відсутня інформація про 

чисельність вчителівНавчально-реабілітаційні центри

Міжшкільні навчально-виробничі 

комбінати

Навчально-виховний комплекс 

(об'єднання)

Школи для дітей з особливими 

потребами

4,4%

n=797

94,6%

n=13 827

Національна цільова група та генеральна 
сукупність

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019



Профіль українських учителів та 

шкіл, у яких вони працюють

29ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019



Всеукраїнське моніторингове опитування викладання та навчання серед директорів і вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів

(за методологією TALIS)

30ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019



Розподіли віку та статі вчителів за регіонами та величиною 

населених пунктів

31ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

% SE % SE % SE % SE % SE % SE % SE середнє SE

Схід 85,6 (1,5) 3,7 (0,8) 8,0 (1,0) 19,9 (1,6) 25,7 (1,3) 27,8 (2,4) 15,0 (1,2) 46,1 (0,7)

Захід 85,1 (1,0) 3,9 (0,7) 10,9 (1,1) 24,1 (1,0) 28,8 (1,6) 23,2 (1,4) 9,1 (1,0) 43,4 (0,5)

м. Київ 87,7 (3,3) 5,2 (1,4) 8,5 (2,5) 19,0 (3,6) 20,4 (4,7) 26,9 (5,7) 20,0 (5,6) 47,0 (1,7)

Північ 87,4 (2,0) 1,2 (0,6) 6,6 (1,6) 21,6 (2,4) 32,4 (2,5) 26,3 (3,8) 11,9 (2,2) 46,4 (0,7)

Центр 76,7 (3,5) 3,6 (1,4) 6,1 (1,4) 23,4 (2,8) 35,0 (2,7) 21,2 (2,7) 10,6 (1,8) 44,7 (0,8)

Південь 81,7 (3,1) 2,5 (1,7) 13,3 (2,6) 23,3 (3,6) 28,3 (3,6) 22,2 (2,3) 10,3 (1,6) 43,6 (0,9)

Середній показник по 

Україні*
84,0 (0,8) 3,4 (0,4) 9,3 (0,6) 22,5 (0,8) 29,0 (0,9) 24,4 (1,0) 11,6 (0,7) 44,7 (0,3)

15000 мешканців або 

менше
81,9 (1,2) 3,5 (0,6) 10,6 (1,0) 23,5 (1,2) 29,4 (1,4) 23,1 (1,4) 9,9 (0,9) 43,9 (0,4)

15001 – 100000 

мешканців
84,9 (1,3) 2,2 (0,6) 7,1 (1,1) 23,6 (2,1) 28,5 (2,0) 25,6 (2,1) 13,0 (1,6) 45,4 (0,7)

більше 100000 

мешканців
88,8 (1,1) 4,0 (0,7) 7,8 (1,0) 18,6 (1,2) 28,4 (1,6) 26,4 (2,2) 14,7 (1,6) 46,2 (0,6)

Середній показник по 

TALIS**
68,1 (0,2) 1,9 (0,1) 10,0 (0,1) 29,2 (0,2) 28,8 (0,2) 23,8 (0,2) 6,3 (0,1) 42,9 (0,0)

Жінки Середній вік
Відсотки вчителів за віковими групами (роки)

До 25 25-29 30-39 40-49 50-59 60 і більше



Всеукраїнське моніторингове опитування викладання та навчання серед директорів і вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів  (за методологією TALIS)

32ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Соціально-демографічний та професійний профіль українських вчителів 

Стать

84 % українських вчителів – жінки, що істотно перевищує середній міжнародний 

рівень (68,1%), отриманий в TALIS 2013. Більша частка жінок серед учителів є 

характерною для майже всіх країн, крім Японії, де 61% вчителів середньої 

школи є чоловіками. Найбільш близькими до України є значення цього 

показника у Естонії (84%), Латвії (89%), Словацькій Республіці (82%). У розрізі 

регіонів України, частка жінок коливається від 76,7 % (Центр) до 87,7 % (м. Київ). 

Вік

Середній вік українських вчителів 5-9 класів 44,7 років. Це перевищує середній 

міжнародний рівень у TALIS 2013 (42,9 років). Найбільша частка українських 

вчителів – у віковій групі від 40 до 49 років (29 %), тоді як у середньому по 

країнах такою ж є частка вчителів у віковій групі від 30 до 39 років. Частка 

українських вчителів у віковій групі 60 і більше 12 %, що удвічі перевищує 

середній міжнародний показник. Вищий, ніж Україна, відсоток у цій віковій 

групі мають Естонія (16 %) та Норвегія (15 %). Найстарші вчителі працюють у 

м. Київ.

Досвід 

роботи 

Українські вчителі мають досвід роботи вчителем загалом 21,7 років, тоді як 

середній міжнародний показник 16,2 роки. Середня кількість років роботи 

вчителем у даній школі (17,8) для України значно вища, ніж середній показник 

по інших країнах (9,8), що вказує на низьку мобільність українських вчителів 

всередині галузі освіти. Подібний до України стаж роботи на вчительських 

посадах спостерігається у Латвії, Естонії, Болгарії.



Розподіл вчителів за рівнем освіти

33ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

% SE % SE % SE % SE

Схід 0,2 (0,1) 2,6 (0,5) 96,9 (0,5) 0,3 (0,2)

Захід 0,1 (0,1) 3,0 (0,6) 96,7 (0,6) 0,2 (0,2)

м. Київ 0,0 (0,0) 1,0 (0,7) 97,6 (1,6) 1,3 (1,0)

Північ 0,1 (0,1) 1,8 (0,6) 98,1 (0,6) 0,0 (0,0)

Центр 0,9 (0,8) 5,7 (1,2) 93,3 (0,8) 0,0 (0,0)

Південь 0,3 (0,5) 6,0 (0,8) 93,7 (0,8) 0,0 (0,0)

Середній показник по 

Україні*
0,2 (0,1) 3,4 (0,3) 96,1 (0,3) 0,2 (0,1)

Заклад І-ІІ ступеня 0,5 (0,5) 5,1 (1,2) 94,1 (1,0) 0,3 (0,3)

Заклад І-ІІІ ступеня 0,2 (0,1) 2,9 (0,3) 96,7 (0,3) 0,2 (0,1)

Середній показник по 

TALIS**
2,0 (0,1) 7,1 (0,1) 89,5 (0,1) 1,4 (0,0)

нижче 

молодшого 

спеціаліста

молодший 

спеціаліст

бакалавр або 

магістр 

(спеціаліст)

кандидат або 

доктор наук

Найвищий рівень формальної освіти



Розподіл вчителів за кількістю років перебування на різних посадах

34ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Середнє SE Середнє SE Середнє SE Середнє SE

Схід 17,4 (1,6) 22,6 (1,6) 4,9 (1,6) 4,2 (1,6)

Захід 17,8 (0,6) 20,7 (1,6) 2,5 (0,6) 1,6 (0,6)

м. Київ 15,3 (2,6) 22,4 (2,6) 7,9 (1,6) 10,1 (1,6)

Північ 18,8 (1,6) 23,8 (1,6) 8,7 (1,6) 6,8 (2,6)

Центр 18,9 (1,6) 21,8 (1,6) 2,1 (0,6) 1,6 (0,6)

Південь 17,0 (1,6) 20,6 (1,6) 4,3 (2,6) 5,1 (3,6)

Середній показник 

по Україні*
17,8 (0,6) 21,7 (0,6) 3,4 (0,6) 2,8 (0,6)

Заклад І-ІІ ступеня 18,2 (1,6) 21,1 (1,6) 2,6 (1,6) 1,4 (0,6)

Заклад І-ІІІ ступеня (18,6) (0,6) 21,9 (0,6) 3,7 (0,6) 3,4 (0,6)

Середній показник 

по TALIS**
(10,6) (0,6) 16,2 (0,6) 2,7 (0,6) 3,8 (0,6)

Вчителем у цій 

школі
Вчителем загалом

На інших освітніх 

посадах
На інших роботах

Досвід роботи



Розподіл вчителів за формою зайнятості

35ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

% SE % SE % SE

Схід 98,2 (1,6) 1,6 (1,6) 0,2 (0,6)

Захід 97,2 (1,6) 2,1 (0,6) 0,7 (0,6)

м. Київ 88,1 (5,6) 9,0 (4,6) 2,8 (2,6)

Північ 95,8 (1,6) 3,5 (1,6) 0,7 (1,6)

Центр 95,5 (1,6) 3,7 (1,6) 0,8 (1,6)

Південь 92,7 (4,6) 6,8 (4,6) 0,5 (0,6)

Середній показник по Україні* 96,1 (1,6) 3,2 (1,6) 0,7 (0,6)

Заклад І-ІІ ступеня 98,2 (1,6) 1,1 (0,6) 0,7 (0,6)

Заклад І-ІІІ ступеня 95,5 (1,6) 3,9 (1,6) 0,7 (0,6)

Середній показник по TALIS** 82,5 (0,6) 5,8 (0,6) 11,9 (0,6)

Постійна зайнятість 

(безстроковий 

контракт, дійсний до 

виходу на пенсію)

Фіксований контракт 

на період понад 

один навчальний рік

Фіксований 

контракт на період 

менший, ніж один 

навчальний рік

Форма зайнятості



Розподіли кількості учнів та вчителів; відношення кількості учнів до кількості вчителів, кількості вчителів 

до кількості допоміжного персоналу та 

кількості адміністративного і керівного складу у школах за регіонами

36ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Середнє SE Середнє SE Середнє SE Середнє SE Середнє SE Середнє SE

Схід 434,6 (20,7) 34,6 (1,3) 11,8 (0,5) 9,5 (0,9) 4,0 (0,3) 20,6 (0,8)

Захід 273,8 (16,6) 32,7 (0,8) 7,2 (0,3) 9,6 (0,7) 5,7 (0,3) 15,7 (0,4)

м. Київ 735,1 (46,9) 53,5 (2,6) 13,4 (1,0) 10,4 (1,2) 5,4 (0,7) 24,3 (1,3)

Північ 334,9 (26,5) 31,2 (1,7) 9,1 (0,5) 9,5 (1,0) 4,1 (0,5) 17,9 (0,8)

Центр 319,1 (18,0) 28,4 (0,9) 9,1 (0,4) 6,3 (0,9) 4,6 (0,4) 15,9 (0,7)

Південь 284,5 (22,1) 26,2 (0,7) 9,7 (0,6) 6,8 (1,1) 3,8 (0,2) 17,3 (1,1)

Середній показник по 

Україні*
344,8 (8,9) 32,5 (0,4) 9,3 (0,2) 8,9 (0,4) 4,8 (0,1) 17,6 (0,3)

Середній показник по 

TALIS**
546,4 (4,8) 45,5 (0,4) 12,4 (0,1) 14,4 (0,2) 6,3 (0,0) 24,1 (0,1)

Середня 

кількість учнів у 

класі

Кількість учнів у 

школі

Кількість 

вчителів у 

школі

Відношення 

кількості учнів 

до кількості 

вчителів у 

школі

Відношення 

кількості 

вчителів до 

кількості 

персоналу, який 

надає 

педагогічну 

підтримку

Відношення 

кількості 

вчителів до 

кількості 

адміністра-

тивного та 

керівного 

складу



Розподіл у регіонах України та в цілому вчителів за потребами у ресурсах шкіл, 

у яких вони працюють

37ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

% SE % SE % SE % SE % SE % SE % SE % SE % SE

Схід 59,7 (6,5) 31,0 (7,4) 35,0 (6,2) 59,5 (7,8) 70,9 (7,4) 42,4 (8,2) 61,8 (6,2) 47,6 (7,9) 36,2 (6,4)

Захід 36,9 (6,0) 36,8 (5,3) 24,6 (5,3) 69,9 (5,7) 85,3 (3,9) 53,9 (5,8) 69,8 (5,2) 63,5 (5,9) 39,9 (5,2)

м. Київ 55,7 (20,6) 25,1 (15,5) 9,2 (9,4) 66,2 (19,1) 75,1 (1,6) 46,4 (15,3) 68,2 (17,4) 59,0 (20,0) 46,4 (15,3)

Північ 29,7 (10,3) 37,9 (10,1) 15,8 (6,8) 73,1 (8,6) 76,9 (10,6) 61,4 (11,3) 61,8 (11,3) 52,9 (11,0) 40,4 (4,6)

Центр 58,6 (8,5) 28,6 (9,0) 38,4 (9,7) 54,9 (10,9) 63,2 (8,8) 56,9 (10,2) 40,7 (9,5) 49,3 (10,2) 49,1 (11,1)

Південь 67,1 (11,3) 31,5 (9,4) 26,4 (11,4) 45,7 (10,7) 60,1 (10,1) 33,4 (10,3) 54,0 (9,3) 46,4 (8,6) 57,5 (12,7)

Середній 

показник по 

Україні*

48,3 (3,5) 33,4 (3,3) 27,3 (3,1) 63,0 (3,6) 74,7 (3,0) 50,0 (3,7) 61,2 (3,2) 54,7 (3,6) 42,7 (3,3)

Середній 

показник по 

TALIS**

38,4 (0,7) 48,0 (0,7) 19,3 (0,5) 26,3 (0,6) 38,1 (0,7) 29,9 (0,6) 37,5 (0,6) 29,3 (0,6) 46,9 (0,7)

Недостатній 

доступ до 

інтернету

Нестача або 

погана якість 

програмного 

забезпечення 

для навчання

Нестача або 

погана якість 

матеріалів в 

бібліотеці

Нестача 

допоміжного 

персоналу

Нестача 

кваліфікованих 

вчителів

Нестача 

вчителів, 

підготовлених 

до навчання 

учнів з 

особливими 

потребами

Нестача 

вчителів 

трудового 

навчання

Нестача або 

погана якість 

навчальних 

матеріалів

Нестача або 

погана якість 

комп'ютерів 

для навчання



Розподіл у регіонах України та в цілому вчителів за частими випадками 

негативної поведінки учнів (не рідше ніж один раз на тиждень) (анкета 

директора)

38ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

% SE % SE % SE % SE % SE % SE % SE % SE

Схід 42,5 (7,9) 6,1 (3,9) 42,9 (8,1) 0,0 (0,0) 2,1 (2,1) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Захід 30,8 (4,4) 6,4 (2,4) 33,4 (5,1) 0,0 (0,0) 1,6 (1,6) 0,0 (0,0) 1,4 (1,4) 0,0 (0,0)

м. Київ 47,2 (11,7) 12,7 (12,7) 40,1 (21,4) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Північ 41,6 (8,1) 3,7 (3,7) 31,1 (8,6) 0,0 (0,0) 3,3 (3,4) 3,3 (3,4) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Центр 29,8 (7,1) 9,7 (5,1) 35,4 (9,5) 0,0 (0,0) 6,0 (3,5) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Південь 51,8 (11,0) 27,0 (9,8) 40,3 (13,2) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Середній показник 

по Україні*
37,6 (3,1) 9,1 (1,9) 36,6 (3,6) 0,0 (0,0) 2,3 (1,0) 0,4 (0,4) 0,5 (0,5) 0,0 (0,0)

Середній показник 

по TALIS**
51,8 (0,7) 38,7 (0,6) 13,2 (0,5) 4,4 (0,3) 16,0 (0,5) 2,3 (0,2) 3,4 (0,3) 1,2 (0,1)

Залякування 

та словесні 

образи серед 

учнів

Фізичне 

насильство з 

боку учнів

Залякування 

або словесні 

образи 

учнями 

вчителів

Використанн

я/ володіння 

наркотиками 

або 

алкоголем

Запізнення в 

школу

Прогули (без 

причини)
Списування

Вандалізм та 

крадіжки



Характеристики соціального портрету вчителя

39ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

 серед вчителів гендерний дисбаланс на користь жінок є сильнішим;

 частка вчителів віку 50 років і вище є більшою;

 випадки неповної зайнятості вчителів пояснюються частіше відсутністю для них іншої

можливості, ніж їх свідомим вибором.

 майже немає звичайних шкіл, у яких навчається значна кількість учнів з особливими освітніми

потребами;

 більшість вчителів працюють у школах, розташованих у селах і невеликих містечках;

 третина вчителів працює у школах, які не конкурують з жодними іншими школами за кількість

учнів;

 середня наповнюваність шкіл учнями нижча;

 на одного вчителя в середньому припадає менша кількість учнів;

 на одного вчителя в середньому припадає більше працівників допоміжного, адміністративного

та управлінського персоналу;

 середня кількість учнів у класі є низькою;

 більш значна нестача кваліфікованих кадрів;

 значно більша нестача або погана якість навчальних матеріалів, комп’ютерів та програмного

забезпечення для навчання, інтернет-зв’язку, бібліотечних матеріалів;

 значно гострішою є проблема списування учнів;

 значно менше вчителів перебувають у середовищі однодумців щодо поглядів на викладання та

навчання;

 школи мають значно менше автономії у прийнятті рішень



Умови професійного розвитку вчителів 
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% SE % SE % SE % SE % SE

Середній показник по 

Україні*
98,2 (0,3) 18,2 (1,1) 73,6 (1,6) 17,7 (1,2) 8,7 (1,1)

Середній показник по 

TALIS**
88,4 (0,1) 5,7 (0,1) 66,1 (0,2) 25,2 (0,2) 8,6 (0,1)

Відсоток вчителів, які 

впродовж останніх 

12 місяців брали 

участь хоча б у 

якомусь із заходів 

професійного 

розвитку без жодної 

допомоги 

Фінансові засади, на яких відбувалися заходи 

професійного розвитку 
Відсоток вчителів, які 

впродовж останніх 12 

місяців брали участь 

хоча б у якомусь із 

заходів професійного 

розвитку 
Безоплатно

З частковою 

оплатою

З повною 

оплатою



Заходи професійного розвитку вчителів
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Підтримка професійного розвитку вчителів 

42ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

% SE % SE % SE

Середній показник по 

Україні*
66,5 (1,1) 7,3 (0,7) 33,1 (1,4)

Середній показник по 

TALIS**
54,5 (0,2) 7,9 (0,1) 14,1 (0,2)

Отримав(-ла) доплату 

до зарплати за участь у 

заходах з професійного 

розвитку в 

позаробочий час

Отримав(-ла) нефінансову 

підтримку за участь в 

заходах професійної 

підготовки в позаробочий 

час (зменшення робочого 

часу, вихідні, час на 

професійну підготовку, 

моральне заохочення 

тощо)

Отримав(-ла) час на 

професійну підготовку 

за рахунок робочого 

часу



Потреба вчителів у професійному розвитку

43ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019



Перешкоди українських вчителів на шляху до професійного 

розвитку

44ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019



Джерела зворотного зв'язку щодо роботи вчителів

45ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Середній 

показник

 по Україні*

Середній 

показник

 по TALIS**

Середній 

показник 

по країнах 

ОЕСР

Середній 

показник по 

лідерах PISA

% 62,2 28,9 25,7 49,1

(S.E.) (0,2) (0,2) (0,3)

% 84,4 54,3 49,1 15,9

(S.E.) (0,3) (0,3) (0,2)

% 93,9 49,3 44,3 15,8

(S.E.) (0,2) (0,3) (0,2)

% 24,4 19,2 15,9 19,2

(S.E.) (0,2) (0,2) (0,2)

% 44,8 41,9 43,6 41,9

(S.E.) (0,2) (0,3) (0,2)

% 0,6 12,5 15,8 12,5

(S.E.) (0,1) (0,2) (0,1)

Вчителі, які ніколи не отримували зворотного 

зв’язку щодо своєї роботи

В
чи

те
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Зовнішні органи або особи

Директор школи

Члени шкільної адміністрації 

Призначені наставники

Вчителі (які не є членами шкільної 

адміністрації)



Головні аспекти, яким приділяється увага 

при наданні зворотного зв'язку вчителям
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Педагогічна майстерність у викладанні мого предмету 

Знання та розуміння предмету 

Успішність учнів

Оцінка навичок учнів

Керівництво класом та поведінкою учнів

Співпраця та робота з іншими вчителями

Оцінювання мене учнями

Оцінювання  батьками або опікунами

Оцінювання інших вчителів для підвищення їхньої педагогічної …

Викладання для учнів з особливими потребами 

Викладання у багатокультурному або багатомовному середовищі

Міжнародний TALIS Україна



!!!  Форми і методи, які вчителі 

використовують у роботі з учнями

47ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019



48ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Професійна мобільність українських учителів за кордон 

залежно від статі, типу населеного пункту, регіону

Жінки
Чолові

ки
Місто Село С

хі
д

За
хі

д

м
. К

и
їв

П
ів

н
іч

Ц
ен

тр

П
ів

д
ен

ь

Так 7,6 7,9 5,8 9,4 3,8 6,0 9,2 12,4 6,4 7,4 3,6

Ні 92,4 92,1 94,2 90,6 96,2 94,0 90,8 87,6 93,6 92,6 96,3

Стать
Тип населеного 

пункту
Регіон

Всього



Мета професійно зорієнтованих подорожей 

вчителів за кордон

49ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

% до тих, хто 

відповіли

Навчання як частина навчальної програми  30,0

Вивчення іноземної мови 23,3

Вивчення інших предметів 7,0

Супровід учнів 27,0

Налагодження контактів зі школами з-за 

кордону
26,3

Викладання 7,0

Інше 30,4



Задоволеність українських учителів 

роботою

50

до 29 

років

30-39 

років

40-49 

років

50-59 

років

60 і 

більше 

років

Середній 

показник 

по 

Україні*

Середній 

міжнарод-

ний 

показник**

% 83,3 82,3 85,1 88,5 93,4 85,9 77,4

(S.E.) (0,2)

% 73,3 75,9 80,4 87,7 92,1 81,1 77,6

(S.E.) (0,2)

% 9,7 9,3 7,8 6,4 5,5 7,7 21,2

(S.E.) (0,2)

% 9,0 11,2 8,5 5,2 6,4 8,1 9,5

(S.E.) (0,1)

% 91,8 93,2 94,1 95,5 94,5 94,1 89,7

(S.E.) (0,1)

% 32,9 29,2 23,0 15,8 11,7 22,3 31,6

(S.E.) (0,2)

% 90,8 90,2 90,9 91,0 91,6 90,8 84,0

(S.E.) (0,2)

% 44,6 35,6 24,8 27,7 32,6 31,2 30,9

(S.E.) (0,2)

% 94,1 90,6 92,5 91,0 92,5 91,4 92,6

(S.E.) (0,1)

% 91,3 91,7 92,3 94,5 95,4 93,0 91,2

(S.E.) (0,1)

Я задоволений(-на) своїми 

результатами в цій школі

Загалом, я задоволений(-на) 

роботою

Я можу порекомендувати свою 

школу як хороше місце праці

На мою думку, вчитель як 

професія цінується в суспільстві

Інколи я думаю, що мені 

потрібно було обрати іншу 

професію

Переваги вчительської роботи 

переважають над недоліками

Якби мені довелося обирати, я б 

знову обрав(ла) вчителювання

Я б хотів(ла) перейти до іншої 

школи, якби це було можливо

Я шкодую про те, що вирішив(-

ла) стати вчителем

Мені подобається працювати в 

цій школі

ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019



Ставлення до 

професії

вчителя в 

суспільстві
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Директор 

школи

Вік, стать директорів та частка директорів за віковими групам

52ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

% (S.E.) % Років % (S.E.) % (S.E.) % (S.E.) % (S.E.) % (S.E.)

Середній 

показник

 по Україні*

70,6 53,2 0,5 5,5 27,4 45,8 20,9

Середній 

показник

 по TALIS**

49,4 (0,8) 51,5 (0,1) 0,2 (0,0) 7,7 (0,4) 29,7 (0,7) 47,5 (0,8) 15,0 (0,6)

Середній 

показник 

по країнах ОЕСР

44,0 (1,0) 52,0 (0,1) 0,1 (0,1) 6,2 (0,5) 29,4 (0,9) 47,5 (1,0) 16,9 (0,7)

Середній 

показник по 

лідерах PISA

39,1 (1,7) 52,0 (0,2) 0,3 (0,2) 6,3 (0,9) 26,7 (1,6) 51,3 (1,7) 15,4 (1,2)

Частка директорів за віковими групами

Жінки
Середній 

вік
До 30 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років

60 років і 

більше



Робочий час директора: розподіл часу на виконання різних 

функцій

53ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Середній 

показник

 по Україні*

Середній 

показник

 по TALIS**

Середній 

показник 

по країнах 

ОЕСР

Середній 

показник по 

лідерах PISA

Середнє 34,5 41,4 42,3 43,3

(S.E.) (0,2) (0,3) (0,5)

Середнє 30,8 21,5 21,0 21,3

(S.E.) (0,2) (0,2) (0,4)

Середнє 13,2 15,0 14,7 14,5

(S.E.) (0,1) (0,2) (0,3)

Середнє 11,0 11,2 11,1 10,3

(S.E.) (0,1) (0,1) (0,2)

Середнє 7,4 6,9 6,8 6,6

(S.E.) (0,1) (0,1) (0,1)

Середнє 3,1 4,0 4,1 4,0

(S.E.) (1,0) (0,1) (0,1) (0,2)
Інше

Адміністративні та керівні завдання та зустрічі

Виконання обов’язків,  пов’язаних із 

навчальною діяльністю

Взаємодія з учнями

Взаємодія з батьками та опікунами

Взаємодія з місцевою та обласною 

спільнотою, бізнесом



Стаж роботи директором
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Середній 

показник

 по Україні*

Середній 

показник

 по TALIS**

Роки 14,5 8,9

(S.E.) (0,1)

% 9,0 20,0

(S.E.) (0,6)

% 31,3 46,5

(S.E.) (0,8)

% 31,8 24,5

(S.E.) (0,7)

% 27,9 9,0

(S.E.) (0,5)

Середній показник

Менше 3 років стажу

3-10 років стажу

11-20 років стажу

Понад 20 років стажу

С
та

ж
 р

о
б

о
ти

 д
и

р
ек

то
р

о
м

 



Статус зайнятості директорів

55ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Середній 

показник

 по Україні*

Середній 

показник

 по TALIS**

% 16,4 62,4

(S.E.) (0,6)

% 82,1 35,4

(S.E.) (0,6)

% 0,5 1,2

(S.E.) (0,2)

% 0,1 3,4

(S.E.) (0,3)

Повна зайнятість без обов’язків викладання

Повна зайнятість з обов’язками викладання

Часткова зайнятість  без обов’язків 

викладання

Часткова зайнятість  з обов’язками 

викладання



Формальна освіта, отримана директорами шкіл

56ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Середній 

показник

 по Україні*

Середній 

показник

 по TALIS**

Середній 

показник 

по країнах 

ОЕСР

Середній 

показник по 

лідерах PISA

% 1,5 0,6 0,7 0,2

(S.E.) (1,0) (0,1) (0,2) (0,1)

% 97,0 92,5 95,8 97,6

(S.E.) (4,7) (0,4) (0,3) (0,7)

% 1,5 3,2 3,5 2,2

(S.E.) (0,5) (0,3) (0,3) (0,4)

Нижче рівня бакалавр або магістр/спеціаліст 

 (< рівень МСКО 5)

Бакалавр або магістр/спеціаліст 

(рівень МСКО 5)

Кандидат або доктор наук 

(рівень МСКО 6)Н
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Задоволеність директорів роботою

57ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

Я шкодую про те, що 

погодився(-лася) на цю посаду
73,4 20,1 5,4 1

Мені подобається працювати в цій 

школі
1,5 0,5 12 86

Я можу порекомендувати свою 

школу як хороше місце роботи
1 1 25 73

На мою думку, професія вчителя 

цінується у суспільстві
13 40,8 38,7 6,5

Я задоволений(-на) своїми 

результатами в цій школі
0,5 6,5 60,2 32,8

Загалом я задоволений(-на) 

роботою
0,5 2,5 42 55

Зовсім не 

погоджу-

юся

Швидше не 

погоджу-

юся

Швидше 

погоджу-

юся

Повністю 

погоджуюся



Штрихи до портрету директора:

58ІІ Зимова Школа УАДО, 23.01 - 28.01.2019

 бюджет часу директора зміщений у бік виконання навчальних та навчально-

виховних функцій,

 низький рівень фінансової і академічної автономії української школи;

 70,6 % директорів українських шкіл – жінки

 більше п’ятої частини українських директорів шкіл у віці понад 60 років, значна

їх частка працює на посаді директора понад 20 років;

 більшість українських директорів (82,1 %) поєднують повну зайнятість на посаді

директора з обов’язками викладання,

 є незначна частка директорів, які не мають повної вищої освіти;

• частка директорів з науковими ступенями та званням є однією з найменших

серед країн-учасниць TALIS;

 дві третини українських директорів шкіл до або після зайняття посади

директора пройшли тренінги з лідерства;

 мають менше перешкод до професійного розвитку, ніж їхні міжнародні колеги,

основним серед яких є відсутність заохочення до у заходах розвитку.

 рівень задоволення директорів шкіл своєю роботою є високим.
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