




* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», я своїм підписом добровільно надаю свою згоду на автомати-
зовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) 

моїх персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних.

АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Прізвище  

Ім’я  

По батькові 

Телефон  Е-пошта *

1. Зазначте Ваш стаж роботи в школі.
до 5 років від 10 до 20 років

від 5 до 10 років понад 20 років
2. Зазначте Вашу кваліфікаційну категорію.

спеціаліст

спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст І категорії

спеціаліст вищої категорії
3. Зазначте Ваше педагогічне звання.

старший учитель немає

вчитель-методист
4. Чи відповідає Ваша спеціальність за дипломом 
предмету, який Ви викладаєте?

так ні
5. На скільки відсотків учні забезпечені підручниками 
з англійської мови?

до 25 % до 50 % до 75 % на 100 %
6. Чи маєте Ви можливість вибирати підручники різних 
авторських колективів?

так ні
7. Якою додатковою навчально-методичною літерату-
рою Ви користуєтеся найчастіше?

посібники

дидактичні матеріали

методичні розробки

робочі зошити з друкованою основою

довідники
8. Яким формам контролю Ви надаєте перевагу на 
уроках?

усне опитування

контрольна робота

самостійна робота

тестова форма контролю

комп’ютерний контроль
9. Виберіть види навчальної літератури, які Ви вико-
ристовуєте для проведення тематичного оцінювання.

збірники завдань

збірники тестів

матеріали з методичних видань

власні розробки
10. Які компʼютерні засоби навчання Ви використовує-
те на уроках?

електронні таблиці

презентації

електронні посібники

віртуальні лабораторії

електронні бібліотеки

комп’ютерні тренажери

комп’ютерні діагностичні засоби

інтернет-ресурси
11. Позначте, що із пропонованого Ви використовуєте 
в педагогічній практиці.

елементи дистанційної освіти

освітні портали

відкриті освітні системи

інтернет-олімпіади
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	 (підпис)	 (ПІБ)

12. Виберіть підручники, які Ви використовуєте, та оцініть їх якість.
5 клас

 Карп’юк О.Д. Англійська мова.

 Несвіт А.М. Англійська мова (НМК).

  Карп’юк О.Д. Англійська мова (НМК для спеціалі-
зованих шкіл).

 добра     посередня      погана

6 клас
  Несвіт А.М. Англійська мова (5-й рік навчання для 
загальноосвітніх навчальних закладів) (НМК).

  Карп’юк О.Д. Англійська мова (5-й рік навчання 

для загальноосвітніх навчальних закладів).
 Кучма М.О. та ін. Англійська мова (2-й рік навчання).

 добра     посередня      погана

7 клас
  Несвіт А.М. Англійська мова (6-й рік навчання для 
загальноосвітніх навчальних закладів) (НМК).

  Карп’юк О.Д. Англійська мова (6-й рік навчання 
для загальноосвітніх навчальних закладів).

  Морська Л.І. та ін. Англійська мова (3-й рік на-
вчання).

  Калініна Л.В. та ін. English Smart (НМК для спеціа-
лізованих шкіл).

 добра     посередня      погана

8 клас
 Биркун Л.В. Англійська мова (7-й рік навчання).

 Карп’юк О.Д. Англійська мова (7-й рік навчання).

  Калініна Л.В. та ін. Англійська мова (7-й рік на-
вчання).

  Несвіт А.М. Англійська мова (7-й рік навчання) 
(НМК).

 Козловська Т.П. Англійська мова (4-й рік навчання).

 Сірик Т.Л. Англійська мова (4-й рік навчання).

 Морська Л.І. Англійська мова (4-й рік навчання).

 добра     посередня      погана

9 клас
 Несвіт А.М. Англійська мова (8-й рік навчання).

 Карп’юк О.Д. Англійська мова (8-й рік навчання).

 Кучма М.О. та ін. Англійська мова (5-й рік навчання).

  Коломінова О.О. та ін. Англійська мова (5-й рік на-

вчання).

  Калініна Л.В. та ін. Англійська мова (8-й рік навчан-
ня) (НМК).

 Сірик Т.Л. та ін. Англійська мова (5-й рік навчання).

 добра     посередня      погана

Інші  

 

13. Оцініть стан забезпечення навчання англійської 
мови методичними матеріалами для вчителя (мето-
дичні посібники, рекомендації, додаткова навчальна 
література тощо).

відсутні до 75 %

до 25 % на 100 %

до 50 %
14. Оцініть стан забезпечення навчання англійської 
мови електронними засобами педагогічного призна-
чення (навчаючими програмами, електронними бібліо-
теками, посібниками, таблицями тощо).

відсутні до 25 %

до 50 % на 100 %

до 75 %
15. Оцініть стан забезпечення навчання англійської 
мови комп’ютерним обладнанням (комп’ютерами, 
мультимедійними дошками тощо).

відсутні до 75 %

до 25 % на 100 %

до 50 %


