
 
 
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

Український відкритий університет післядипломної освіти 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Кафедра психології управління 

Інструкція для користувачів сервісу 

«Універсал-онлайн»  

 

КЛІЄНТ  

«ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА» 



Комплексна 
психолого-педагогічна 

діагностика 
Тестування учнів, педагогів, батьків: 

1. Анкета – бланк; 
2.Тестування в комп'ютерному класі закладу 
3. Тестування в персональних комп'ютерах, 

планшетах, моб. телефонах 
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Порядок дій: 
1. Зайти на сторінку www.universal-school.com 
2. У вільні поля ввести логін та пароль психолога. 
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Вхід у сервіс «Універсал-онлайн» 
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Порядок дій: 
1. Діагностика → вид діагностичного дослідження 

→ зрізи. 
2. «Додати»  зріз  (дії однакові для усіх методик) 
3. На кожний семестр (два рази протягом н.р.) 

 

Діагностичні зрізи 
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Порядок дій: 
1. Діагностика → вид діагностичного дослідження «Соціум» → анкети 

(бланки)→ відкрити (роздрукувати) файл з анкетою (бланком).  
2. Діагностика → інші види діагностичного дослідження → анкети → 

генерувати (позначити необхідне) → відкрити (роздрукувати) файл з 
анкетою (бланком). 

Друк анкет та бланків 
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Порядок дій: 
1. Діагностика → вид діагностичного дослідження → дані.  
2. Вибрати рік → номер зрізу → клас → продовжити. 

Внесення даних 
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Методика  
«Соціально-комунікативний розвиток» 

Порядок дій: 
1. Заносяться дані анкети класного керівника «Життєва активність» 

(бали від 0 до 3 по кожному виду активності).  
2. Дані анкет учнів «Взаємостосунки у класному колективі» та 

«Ціннісні орієнтації у сфері спілкування» можуть бути внесені у 
двох варіантах. 



Аналіз результатів   

«Соціально-комунікативний розвиток» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. СМ – Соціометрична матриця  
2. КСМ – Координатно-
соціограмна матриця 
3. Л – Аналіз взаємостосунків між 
лідерами і підлідерами  
4. ГР – Аналіз взаємостосунків між 
учнями групи ризику  
5. СА – Соціальна  (життєва) 
активність 
6. ЦО – Ціннісні орієнтації у 
системі взаємостосунків учнів  
7. ЖА/ЦО – Порівняльний аналіз 
життєвої активності  і ціннісні 
орієнтації (педагог - учні)  
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Методика  
«Ціннісні пріоритети» 

Порядок дій: 
1. Заносяться дані анкети учнів «Ціннісні пріоритети».  
2. Результати  зберегти. 
3. Результати дослідження за класним колективом формуються у 

вигляді статистичного звіту, що може бути збережений чи 
роздрукований. 

4. Копіювання даних з попереднього зрізу. 
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Методика  
«Ставлення батьків» 

Порядок дій: 
1. Заносяться дані анкети батьків «Ставлення батьків».  
2. Результати зберегти. 
3. Результати дослідження по класу формуються у вигляді 

статистичного звіту, що може бути збережений чи роздрукований. 
4. Є можливість копіювання даних попереднього зрізу. 



1. Діагностика за методиками «Вади особистісного 
розвитку», «Домінуюча система сприйняття» та 
«Навчальна активність» відбувається аналогічно 
вищевказаному. 

2. Дані про фізичний розвиток учнів заносить 
медичний працівник закладу за результатами 
щорічного огляду. 

3. У випадку відсутності медичного працівника 
дозволяється заносити дані фізичного розвитку 
класним керівником або практичним 
психологом. 
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Активація результатів діагностики 

Порядок дій: 
1. Діагностика → вид діагностичного дослідження → дані.  
2. Вибрати рік → номер зрізу → клас. 
3. Подвійним кліком миші змінити червоний колір позначки класу на 

зелений. 
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Аналіз  
психолого-педагогічної діагностики 

 Аналіз психолого-педагогічної діагностики відбувається по рівнях: 
1. Заклад освіти (статистичні дані та результати за окремими методиками). 
2. Класний колектив (статистичні дані та звіти). 
3. Учень/учениця (характеристика та рекомендації) 



Характеристики учня/учениці та 
рекомендації для психолога, класного 

керівника, батьків, учню 

Порядок дій: 
1. Аналіз → звіт учень/учениця → психолого-педагогічна характеристика.  
2. Вибрати рік → семестр → клас → учень → потрібні методики → продовжити. 
3. Роздрукувати характеристику. 



Соціально-комунікативний розвиток 



Соціально-комунікативний розвиток 



Соціально-комунікативний розвиток 



Вади особистісного розвитку 



Ціннісні пріоритети 



Ставлення батьків 



Домінуюча система сприйняття 



Навчальна активність 



Структура  
класних колективів ЗЗСО 



Вади особистісного розвитку  
учнів ЗЗСО 



Статистичні дані по ЗЗСО 



 
 
 

 

Висновок 
  Результатом роботи психологічної служби закладу є тестування 

учасників освітнього середовища закладу за 116 критеріями 
особистісного розвитку учнів,  аналіз результатів з визначенням 
проблем і потенційних можливостей, допомога класним керівникам 
в конструювання задач особистісного розвитку учнів та адміністрації 
закладу в конструюванні виховних завдань на навчальний рік. 

  Проведення діагностичних зрізів в системі моніторингу 
особистісного розвитку учнів є необхідним для аналізу результатів 
освітнього процесу закладу.  

            Без проведення комплексної діагностики особистісного розвитку 
учнів неможливо конструювати конкретні виховні завдання закладу 
освіти та задачі особистісного розвитку учнів в класних колективах,   
тому є мало реальним проектування особистісно-орієнтованого та 
особистісно-розвивального освітнього контенту в проектній 
діяльності педагогічних працівників закладів середньої освіти.  

 

   



Сервіс: http://www.universal-school.com 
Сайт сервісу: http://www.universal-online.org 
Посилання на презентації: https://goo.gl/Hg8m5y 
Автор сервісу: Киричук Валерій Олександрович 
Т: +38(066) 6624161  kyrichuk@ukr.net  
https://www.facebook.com/valeri.kirichyk 
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