
Аналітично-інформаційна довідка
за результатами моніторингового дослідження

щодо якості надання освітніх послуг КЗ «ЗОІППО» ЗОР
(вересень-грудень 2022 року)

Відповідно плану роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР на 2022 рік, на виконання наказу КЗ
«ЗОІППО» ЗОР № 143 від 12.09.2022 «Про проведення внутрішнього моніторингового
дослідження якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації» у термін з
12.09 по 10.12.2022 року проведено моніторингове дослідження щодо якості надання
освітніх послуг.

Мета моніторингу полягає в отриманні об’єктивної інформації, її відповідності
сучасним вимогам і потребам споживачів освітніх послуг для прийняття ефективних
управлінських рішень щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності на курсах
підвищення кваліфікації в КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Респонденти: педагогічні працівники області – слухачі курсів підвищення
кваліфікації КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

Інструментарій дослідження: для проведення дослідження з метою отримання
об’єктивної інформації розроблено анкету для опитування всіх слухачів курсів ПК, які
відбувались у періоду дослідження. Повний текст анкети наведено у додатку А.

Форма проведення дослідження: онлайн опитування під час вихідного
діагностування слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Методи дослідження: статистика за відповідями анкети, статистична обробка
даних, порівняльний аналіз відповідей респондентів, візуалізація результатів,
інтерпретація результатів.

Анкетування проходило в електронному вигляді на основі Google-форми,
покликання на анкету було розміщено в особистих кабінетах респондентів на освітній
платформі «Освітнє середовище Запорізького регіону» (https://ele.zp.ua/training).



Аналіз результатів анкетування
І. Загальна характеристика вибірки

Моніторингове дослідження базується на анонімних відповідях респондентів в
загальній кількості 1318 педагогів області, чверть з яких проходила курси підвищення
кваліфікації в обсязі 45 годин (як неосновний предмет викладання), більша частина -
проходила навчання за програмою основного предмету. (Діаграма до запитання №7).

Кількісний склад учасників за назвами курсів наведено в табл. 1. Найчисельнішими
були групи курсів "Вихователі закладів дошкільної освіти" в кількості 194 особи (14,72%),
учителі початкової школи – 102 (7,74%), асистенти учителя, асистенти вихователя
класів/груп з інклюзивною формою навчання – 65 (4,93%), учителі української мови та
літератури – 64 (4,86%), вихователі груп подовженого дня – 53 (4,02%), учителі біології та
екології – 52 (3.95%) інші групи представлені в кількості менше ніж чотири відсотки.
(Таблиця до запитання №23)

Таблиця 1
Кількісний склад респондентів (розподіл за назвою курсів)

23. Оберіть назву курсів підвищення кваліфікації, за яким ви
проходили навчання Кількість Відсоток

Асистенти учителя, асистенти вихователя класів/груп з
інклюзивною формою навчання 65 4.93%

Бібліотекарі закладів освіти усіх типів 1 0.08%
Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої
освіти

37 2.81%

Вихователі груп подовженого дня 53 4.02%
Вихователі груп раннього віку закладу дошкільної освіти 14 1.06%
Вихователі закладів дошкільної освіти 194 14.72%
Вихователі закладів дошкільної освіти компенсуючого типу 34 2.58%
Вихователі закладів освіти інтернатного типу 16 1.21%
Вихователі закладів освіти інтернатного типу (Вихователі
загальноосвітнього санаторного закладу освіти) 4 0.30%

Вихователі та інструктори з фізичної культури закладів дошкільної
освіти 1 0.08%

Вихователі-методисти закладу дошкільної освіти 2 0.15%
Вчителі мистецтв (для мистецьких шкіл) 25 1.90%



Директори закладів освіти всіх типів 3 0.23%
Завідувачі /директори закладів дошкільної освіти 11 0.83%
Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти усіх типів 10 0.76%
Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти усіх типів
(стаж роботи менше 2 років) 1 0.08%

Заступники директорів закладів освіти всіх типів 6 0.46%
Заступники директорів закладів освіти всіх типів (стаж роботи
більше 2 років) 10 0.76%

Керівники (директори, заступники), методисти, завідувачі відділами
закладів позашкільної освіти 10 0.76%

Керівники гуртків закладів дошкільної освіти 4 0.30%
Керівники гуртків закладів загальної середньої освіти 7 0.53%
Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти,
коледжів 1 0.08%

Керівники, консультанти та психологи центрів професійного
розвитку педагогічних працівників 7 0.53%

Музичні керівники закладу дошкільної освіти 9 0.68%
Педагоги-організатори, класні керівники закладів освіти усіх типів 8 0.61%
Педагогічний мінімум (для ЗСО, ПТО, ФПО) 1 0.08%
Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти з інклюзивною
формою навчання 4 0.30%

Педагогічні працівники закладів освіти з інклюзивною формою
навчання 15 1.14%

Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти 46 3.49%
Педагогічні працівники закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, коледжів (Майстри виробничого
навчання)

11 0.83%

Педагогічні працівники закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти
(Методисти, старші майстри, вихователі гуртожитку)

12 0.91%

Практичні психологи 32 2.43%
Практичні психологи закладів дошкільної освіти 17 1.29%
Соціальні педагоги 14 1.06%
Учителі англійської мови 51 3.87%
Учителі біології та екології 52 3.95%
Учителі географії 34 2.58%
Учителі зарубіжної літератури 11 0.83%
Учителі інформатики 45 3.41%
Учителі історії та правознавства 27 2.05%
Учителі математики 32 2.43%
Учителі музики (для музичних шкіл) 15 1.14%
Учителі музичного мистецтва 12 0.91%
Учителі навчального курсу "Мистецтво" 12 0.91%
Учителі німецької мови 9 0.68%
Учителі образотворчого мистецтва 31 2.35%
Учителі основ здоров’я 30 2.28%
Учителі початкової школи 102 7.74%
Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури 4 0.30%
Учителі трудового навчання та курсу "Технології" 13 0.99%
Учителі української мови та літератури 64 4.86%



Учителі фізики та астрономії 14 1.06%
Учителі фізичної культури закладів освіти усіх типів 32 2.43%
Учителі французької мови 5 0.38%
Учителі хімії 38 2.88%
Загальний результат 1318 100%

Лише третина слухачів КПК (31,94%) знаходилась на території України, де не
відбуваються активні бойові дії. На території України, де відбуваються активні бойові дії
(27,77%) та на тимчасово окупованій території України (12,37%), сумарно знаходилось
40,14% слухачів КПК. У безпечних місцях в евакуації на території України (17,45%) та за
кордоном (10,47%) знаходилось разом 27,92%. (Діаграма до запитання №27)

За типами закладів освіти, в яких працюють слухачі КПК, більш ніж половина
(60,85%) представників закладів загальної середньої освіти, далі за чисельністю група
представників закладів дошкільної освіти – 21,85% та позашкільної освіти – 6,9%, інші
заклади представлені в кількостях менше за п'ять відсотків. (Діаграма до запитання №24)



II. Аналіз відповідей на запитання анкети

За результатами дослідження було узагальнено та проаналізовано отримані
відповіді респондентів та надано графічну інтерпретацію отриманим статистичним даним.
Аналіз для зручності роботи наведено за номерами запитань анкети.

1. Наскільки легкою та результативною була комунікація з куратором групи?
Переважна кількість слухачів КПК оцінили комунікацію з куратором групи як легку

та результативну 93,7%, невелика частина 5,84% як важку, але все ж таки результативну.
Не результативною взаємодію з куратором вважають менше половини відсотка слухачів.
(Діаграма до запитання №1)

2. Яким переважно було ставлення до вас з боку викладачів?
Абсолютна кількість слухачів КПК – 99,24% вважають ставлення до них з боку

викладачів толерантним, емпатичним та партнерським. (Діаграма до запитання №2)



3. Чи допомагали вам індивідуальні консультації викладачів при виникненні
питань під час виконання залікових робіт?

Під час виконання залікових робіт у більш ніж половини слухачів (57,66%)
виникали запитання щодо їх виконання і консультація отримана від викладача допомогла,
у третини слухачів КПК (31,79%) – питань не виникало, 10% опитаних не зверталися за
консультацію, менше ніж один відсоток слухачів незадоволені допомогою викладача або
ті, кому не вдалося отримати консультацію. (Діаграма до запитання №3)

4. Чи брали ви участь у синхронних онлайн заходах, які проводились в рамках
КПК (вебінари, вебконференції тощо)?

У синхронних онлайн заходах, які проводилися в рамках КПК: вебінарах
вебконференціях тощо участь брали майже 90% опитаних. (Діаграма до запитання №4)

5. Коли ви брали участь в онлайн-заходах, то з яких причин?
Відповідь на це запитання надали 89,15% слухачів КПК.
Переважною причиною, через яку учасники брали участь в онлайн заходах, було

відмічено краще сприйняття матеріалу – майже 80%, прагнення отримання задоволення
від спілкування та взаємодії з колегами – 45%, розширення кола спілкування та нові



знайомства – 19,42% і лише 10,7% вказали на обов'язкову вимогу для отримання
свідоцтва. (Діаграма до запитання №5)

6. Коли ви самостійно опрацьовували навчальні матеріали БЕЗ УЧАСТІ У
ВЕБІНАРАХ, то з яких причин це було?

Відповідь на це запитання надали 10,85% слухачів КПК.
Основною причиною, через яку слухачі КПК не могли бути присутніми на онлайн

заходах, була відсутність інтернет-зв'язку – майже сім відсотків або незручний час
проведення онлайн заходів – майже три відсотки, трохи понад два відсотки – відсутність
технічної можливості або технічних засобів. (Діаграма до запитання №6)

8. Робота з матеріалами та завданнями якого ЗАГАЛЬНОГО модуля надала
найбільшого задоволення, захоплення, інтересу?



При роботі з матеріалами загального модуля найбільшого задоволення, захоплення,
інтересу викликали теми 2.4. Спецкурс ІКТ в предметній галузі (36,9%) та 2.3. Сучасні
технології навчання (31,4%), на третій позиції – 1.3. Інклюзивна освіта (11,61%). (Діаграма
до запитання №8)

9. Оцініть ЗАГАЛЬНІ навчальні модулі за наданими ознаками ([Наочність,
достатність матеріалів до теми], [Наявність коментаря та аргументації оцінки за
залікове завдання])

Середні бали виставлених слухачами КПК загальним навчальним модулям за
наочність, достатність матеріалів до теми – 4,75, за наявність коментаря та аргументації
оцінки за залікове завдання – 4,71.

10. Робота з матеріалами та завданнями якого ФАХОВОГО модуля надала
найбільшого задоволення, захоплення, інтересу?

При роботі з матеріалами фахового модуля найбільшого задоволення, захоплення,
інтересу викликали теми 3.3.1 Фаховий спецкурс 1 (27,47%), 3.4. Педагогічна практика
(26,4%) та 3.3.2. Фаховий спецкурс 2 (21,7%). (Діаграма до запитання №10)

11. Оцініть навчальні ФАХОВІ модулі за наданими ознаками [Наочність,
достатність матеріалів до теми], [Наявність коментаря та аргументації оцінки за
залікове завдання])

Середні бали виставлених слухачами КПК фаховим навчальним модулям за
наочність, достатність матеріалів до теми – 4,71, за наявність коментаря та аргументації
оцінки за залікове завдання – 4,70. Що в порівнянні з загальними модулями відрізняться в
межах сотих знаків.



12. Чи стимулювала вас до роботи обов'язковість виконання залікових
завдань?

Обов'язковість виконання залікових завдань стимулювала більше половини
учасників КПК (54,48%), третина слухачів КПК (30,5%) намагалася себе контролювати
самостійно. (Діаграма до запитання №12)

13. Оцініть за 5-бальною шкалою загальний рівень організації КПК
Середній бал за п'ятибальною шкалою за загальний рівень організації курсів

підвищення кваліфікації в Інституті 4,88.

14. Чи отримали ви нові знання та ідеї під час навчання на КПК?
Нові знання та ідеї під час навчання на КПК отримали понад 99% (так – 79%,

скоріше так – 19,73%, скоріше ні та ні – менше одного відсотка). (Діаграма до запитання
№14)



15. Оцініть ступінь впливу запропонованих матеріалів на КПК на розвиток
ваших професійних компетентностей

Ступінь впливу запропонованих матеріалів на КПК на розвиток своїх професійних
компетентностей слухачі КПК оцінили в середньому на 4,63 бала.

16. Оцініть рівень дотримання вами норм академічної доброчесності при
виконанні залікових робіт на КПК

Оцінка рівня дотримання слухачами КПК норм академічної доброчесності при
виконанні залікових робіт вони оцінили в 4,72 бала.

17. Чи виправдалися ваші очікування від курсів підвищення кваліфікації?
Позитивні очікування від КПК у переважної частини слухачів виправдалися як і

очікувалося в 52,12%, краще ніж – 36,87%, більшою мірою – 8,88% та частково – 2,05%.
(Діаграма до запитання №17)



18. Які ваші потреби були задоволені під час участі в онлайн та дистанційних
заходах з підвищення кваліфікації?

Серед потреб слухачів КПК, які було задоволено під час їхньої участі в онлайн та
дистанційних заходах, найпопулярнішими стали: процес навчання – 63,81%, розвиток,
творчість – 61,84%, підтримка, допомога – 49,47%, співпраця, спільнота – 43,47%,
натхнення – 29,36%. (Діаграма до запитання №18)

19. У чому проявився ваш найбільший успіх під час проходження КПК?
На це запитання було надано 371 змістовну відповідь (28% респондентів від

загальної кількості) тобто майже кожен третій учасник опитування.
Успіх багатьох слухачів КПК проявився в тому, що, незважаючи на обставини

(відсутність світла, інтернету, комп’ютера, знаходження поза межами України, стресові
ситуації), вони змогли їх завершити та отримати свідоцтва про проходження курсів.
Особистий успіх - це “змога, маючи лише мобільний телефон та знаходячись за межами
України, самостійно опрацювати матеріал та виконати завдання”, “подолання стресу,
можливість зібрати себе докупи”, “працювати без комп'ютера, лише в телефоні”, “що
незважаючи на безліч проблем, я знайшла сили пройти цей цікавий курс і відкрити багато
цікавих речей”, “подолання складностей поєднувати основну роботу та проходження
КПК”,

Найбільшим успіхом більшість слухачів відзначили свої здобутки у використанні
нових комп'ютерних програм та додатків (КОМПАС, карти та форми Google, genially,
learningapps, moodle), новітні дистанційних технологій та ІКТ в цілому. Були також
відзначені окремі вправи та теми, зокрема: інтерактивні вправи, складання технологічної
карти уроку, програмування, створення відео з презентації, виконання залікової роботи,
педагогічна практика, знання з інклюзивної освіти, систему дуального навчання, завдання
з диджиталізації, створення портфоліо, вирішення конфліктних ситуацій, гейміфікація,



ігри з LEGO: “ІКТ для мене виявився викликом, але зробила й дуже сподобалося, тепер
зроблю ще декілька”, “успіх проявився у створенні ігор, кросвордів, дидактичних
онлайн-вправ для залікового завдання зі спецкурсу ІКТ у роботі вчителя”, “успіх у
вивченні ІКТ у створенні курсової роботи”, “спробувала створити опитування в
Google-формах, буду ще робити тестування та діагностики в такому форматі”, “краще
навчилася користуватися комп'ютером”, “опанування новими ресурсами по створенню
якісного онлайн контенту для викладання”, “удосконалив знання ІКТ та нових форм ,
способів, ресурсів для роботи з учнями”.

На думку переважної більшості опитаних, КПК надали можливостей отримати
нові знання, які використовуватимуться у практичній діяльності, підвищити професійний
рівень, новий поштовх до творчості, нових проєктів, опанування STEM-технологій:
“отримання нових знань оцінка результатів роботи від фахівців ЗОІППО, можливість
навчатися і підвищувати свій кваліфікаційний рівень навіть у воєнний час!”, “вдалося
зрозуміти та опанувати нові для себе знання та вміння, нові поняття й законодавчу базу”,
“можливість отримати новий поштовх до творчості, народились нові проєкти”.

Значна частина респондентів похвалилася власними здобутками, наробками,
самооцінкою діяльності на КПК: “майже всі залікові оцінені на 100 балів”, “участь у
якості спікера”, “щире зацікавлення матеріалом”, “відчула зацікавленість у своїй роботі,
відкрила деякі теми по-новому”, “зуміла створити сайт-портфоліо”, “змогла зробити свій
сайт”, “готовий до написання своєї навчальної програми”.

Багато було висловлено позитивного щодо самих курсів, кураторів, викладачів, а
саме: спілкування з колегами, фахівцями, лекторами “усі зустрічі з лекторами були
цікавими й змістовними, а залікові роботи сприяли максимальному включенню в процес
навчання”, “отримала величезне задоволення від професійності та людяності викладачів”,
“усе доступно пояснюють викладачі та куратор”. А також слів вдячності, схвальні
коментарі від викладачів теж стали своєрідним показником успішності: “упевнилася, що
працюючи разом, можна здійснити роботу, навіть у такій складній ситуації. Дякую за
розуміння та терпіння”, “успіхів було багато, завдяки компетентному куратору та
викладачам”, “Виконавши залікові роботи на високий рівень, у мене з'явилася така
самовпевненість, я знаю, я вмію, тепер мені нічого боятись, я зможу. Дякую за підвищення
моєї самооцінки!”.

Головний меседж, висловлений слухачами: ”Найбільший успіх – це
самоорганізація, під час виконання завдань, на фоні постійного відключення світла,
повітряних тривог і проведення онлайн – уроків в школі. Але завдяки нашому куратору і
викладачам ми все це змогли і все подолали, а головне дізналися багато нового і цікавого.
В інституті працюють справжні професіонали своєї праці. Все буде Україна!”

20. Якщо під час проходження КПК у вас я, то стисло опишіть ситуацію, яка до
цього призвела.

На запитання про відчуття розчарування під час проходження КПК надали
відповідь 297 слухачів КПК (22,5% від загальної кількості), більшість з яких написали, що
таких ситуацій не було та не виникало, а деякі написали що отримали позитивні емоції та
підтримку викладачів.

Дуже багато висловлено стосовно ситуації в країні на момент проходження КПК та
врахування різних об’єктивних обставин з цього приводу: “очікування завершення
повітряної тривоги”, “відсутність інтернету, електропостачання”, “можливості працювати
на інших пристроях, окрім смартфонів”.

Також технічне забезпечення проходження КПК викликало утруднення в слухачів:
“не опанувала деякі навчальні платформи, “завантаження роботи на диск, надання
посилання, а робота у викладача не відкривається”.

Основні меседжі, висловлені слухачами:



“Мене розчаровує тільки клятий окупант, який мало того, що споганив наші життя,
так ще й вчитися не дозволяє”.

“Навпаки курси допомогли подолати депресію, поринути в такий знайомий і рідний
світ моєї улюбленої професії”.

“Військова ситуація, звичайно, дуже "гальмує" тих, хто потрапив під окупацію. Це
факт! Але сподіваюся, що у майбутньому нам не буде потрібна така ретельна підтримка,
що ми отримали на окремих курсах”.

21. Висловіть ваші пропозиції щодо удосконалення проведення курсів
підвищення кваліфікації в нашому Інституті

На запитання щодо удосконалення проведення КПК в Інституті слухачами було
надано 313 змістовних відповідей (23,7% від загальної кількості), значна частина яких
полягала в тому, що учасникам усе сподобалося “усе було добре, дуже вдячна викладачам,
ви прекрасні!!!”, “викладачі толерантні, ставилися з розумінням до виконання вправ чи
залікових робіт”, “усім велика подяка”, й, звісно, не вистачає живого спілкування в офлайн
режимі “краще було б працювати очно, спілкуватися, але на жаль”, “дуже хотілося б
проходити очно, офлайн”.

Також багато висловлено пропозицій щодо надання більше інформації та
практичних вправ з ІКТ вивчення різних онлайн-ресурсів для роботи в дистанційному
режимі, більше практики на онлайн-заняттях “додати більше опрацювання ІКТ: вивчення
різних онлайн-ресурсів для роботи”, “більше інформації та практичних навичок з курсу
ІКТ”.

Чимало слухачів курсів висловили пропозицію щодо зменшення кількості завдань
для домашнього опрацювання, залікових робіт “зменшити кількість залікових робіт”,
“менше теорії та залікових робіт”, “мінімізувати кількість контрольних робіт під час
дистанційних курсів, не вистачає часу їх виконувати, бо нас не звільняють від онлайн
уроків з учнями під час курсів підвищення кваліфікації”.

Частина опитаних вважають за необхідне переформатувати тематику курсів під
реалії сьогодення та ввести курсу історії України “у зв'язку з викликами сьогодення
вважаю потрібно вводити курс історії України”, “переформувати тематику курсів до
реалій сьогодення”.

Основні меседжі, висловлені слухачами:
“Важко щось пропонувати, коли курси проходиш дистанційно та ще без відриву від

основної роботи. Ми б отримали більш широкі знання, як би мали більше часу, або
працювали наочно. Де факто, ми залишаємось з посиланнями на джерела, по яких треба
ще проходити курс більш поглиблено”.

“Зараз складно працювати через обмеження світла, інтернету, тривоги, а також
постійного хвилювання. На мою думку, не потрібно ускладнювати!”

До пропозицій, які потрібно врахувати при плануванні КПК та втілити за умов
фінансування можна віднести: збільшення кількості майстер-класів, збільшення кількості
годин, особливо на ІКТ, запрошення фахівців з регіонів, фахова та інформаційна
направленість курсів.

Пропозиції, які можна втілити за певних умов: навчатися очно, що залежить від
зовнішніх чинників; мати більше часу на проходження курсів, виконання залікових робіт,
термінів проведення КПК, що можливе за умови відповідного фінансування.

Також було висловлено багато схвальних відгуків: за якісну організацію та
проведення курсів, викладачам – за цікаві й змістовні лекції, кураторам – за гарні
організаційні вміння й професіоналізм.

25. Чи плануєте ви підвищувати кваліфікацію надалі в нашому закладі?
Щодо подальших планів підвищувати свою кваліфікацію в Інституті висловилися

78% слухачів КПК у різній стверджувальній формі (так, безперечно, звісно, звичайно,



обовʼязково, планую, неодмінно, авжеж), близько 1,5% – планують за певних умов або
шкодують, що через передпенсійний вік покинуть роботу в освіті та відповідно не
зможуть проходити КПК, і лише близько пів відсотка ствердно кажуть, що не планують,
20% – не надавали жодної відповіді на це запитання.

Окремі респонденти разом з відповіддю на це запитання залишали слова вдячності
та свої побажання як окремим викладачам, так і Інституту, супроводжуючи вислови
смайликами, знаками оклику, побажаннями миру та патріотичними фразами.

Основні меседжі, висловлені слухачами КПК:
“Вважаю курси в ЗОІППО найпродуктивнішими, з високою практичною

спрямованістю”.
“На сьогодні альтернативи не бачу”.
“ТАК і тільки в ЗОІППО!”



Висновки
Узагальнені результати опитування показали, що освітяни області оцінили рівень

якості надання освітніх послуг КЗ «ЗОІППО» ЗОР на достатньо високому рівні.
Переважна більшість респондентів вважає, що КЗ «ЗОІППО» ЗОР, не зважаючи на складні
умови справляється з поставленими перед ним завданням. На запитання наскільки якісно
на думку респондентів ЗОІППО виконує поставлені перед ним завдання середній бал
відповідей за 5-тибальною шкалою – від 4,63 до 4,88.

Не дивлячись на те, що лише більш ніж половина слухачів КПК знаходились у
відносно безпечних місцях, всі слухачі продовжили й завершили розпочату справу з
підвищення власної кваліфікації. Дуже багато слухачів КПК, які вимушені були покинути
рідні домівки, шкодували про те, що в матеріали педагогічної практики не змогли додати
матеріали які залишилися вдома. Багатьом не вистачило часу або технічних можливостей
для ознайомлення з наданими під час КПК матеріалами.

Відповіді на кожне з запитань з відкритим типом відповідей містили слова
вдячності до викладачів та інституту, обурення на ситуацію в країні та погані технічні
умови зокрема, побажання скорішого миру та повернення до живого спілкування під час
очного навчання, шкодуванням про невідвідані онлайн заходи та неможливість зайвий раз
побачити й почути колег.

Найбільшого захоплення в слухачів КПК був курс ІКТ в предметній галузі, сучасні
технології навчання та інклюзивна освіта, не зважаючи на те, що відсутність електрики
або інтернет-зв'язку були на заваді відвідування синхронних онлайн заходів.

Фахові спецкурси та педагогічна практика теж не залишилися без захопливих
відгуків та відповідних оцінок. Однак значна кількість слухачів бажає очного відвідування
занять колег, можливостей спілкування та інших позитивних моментів, які усі позбавлені
через дистанційну форму навчання.

Переважна кількість слухачів КПК отримали нові знання та ідеї, які
намагатимуться втілювати у своїй освітній діяльності, зокрема відкрили для себе
можливості нових програмних засобів та можливості відомих раніше програмних
додатків. Про це свідчить зокрема оцінка курсів на рівні "добре" та "краще" ніж
очікувалося переважною більшістю слухачів КПК.

Найбільший свій успіх під час проходження КПК слухачі вбачають в тому, що
попри складні обставини, вони змогли завершити курси та опанувати нові для себе теми, а
найбільшим розчаруванням для багатьох стали технічні причини вчасного спілкування з
колегами.

Найпопулярнішими пропозиціями стали збільшення живого спілкування, часу
проходження курсів та збільшення практичних прикладів застосування теоретичних
питань у конкретних ситуаціях.

Не треба забувати й про психологічний ефект проходження КПК, бо майже усі
слухачі відмітили реалізацію під час курсів таки свої потреби як розвиток, творчість,
підтримка, самоствердження, співпраця, натхнення та інших позитивних зрушень.
Можливо саме тому більшість слухачів планують в майбутньому підвищувати свою
кваліфікацію саме в ЗОІППО.

Завідувач обласного науково-методичного
центру моніторингових досліджень
якості освіти Роман ШУМАДА



Додаток А
Запитання анкети моніторингового дослідження

Зворотний зв'язок (осінь, КПК 2022)
Шановні слухачі!
Просимо Вас взяти участь в опитуванні щодо вашого досвіду підвищення кваліфікації в
Запорізькому ОІППО. Узагальнені результати будуть використані в організаційній та
науковій роботі Інституту.
Опитування проводиться на засадах анонімності та добровільності. Персональні дані
учасників опитування не збираються.

1. Наскільки легкою та результативною була комунікація з куратором групи? *
● легкою та результативною
● важкою, але результативною
● легкою, але не результативною
● важкою та не результативною

2. Яким переважно було ставлення до вас з боку викладачів?*
● толерантним, емпатичним, партнерським
● індиферентним, байдужим
● негативним, неприязливим, зверхнім
● вимогливим, прискіпливим
● поблажливим, прихильно-зверхнім
● Інше:

3. Чи допомагали вам індивідуальні консультації викладачів при виникненні питань під
час виконання залікових робіт?*

● питань не виникало
● питання були, консультація викладача допомогла
● питання були, допомога була неефективною
● отримати консультацію не вдалось
● за консультацією не звертався/лась

4. Чи брали ви участь у синхронних онлайн заходах, які проводились в рамках КПК
(вебінари, вебконференції тощо)?

● так
● ні

Брали участь у синхронних онлайн заходах
5. Коли ви брали участь в онлайн-заходах, то з яких причин*

● обов'язкова вимога для отримання свідоцтва, сертифікату
● прагнення отримання задоволення від спілкування та взаємодії з колегами
● розширення кола спілкування, нові знайомства
● краще сприйняття та розуміння матеріалу
● Інше:

Не брали участь у синхронних заходах
6. Коли ви самостійно опрацьовували навчальні матеріали БЕЗ УЧАСТІ У ВЕБІНАРАХ, то
з яких причин це було*

● ця форма роботи для Вас більш результативна, оптимальна
● відсутність інтернету
● відсутність технічних можливостей (техніки)
● незручний час проведення онлайн-заходів
● емоційна неготовність брати участь в онлайн-заходах
● Інше:

Програма навчання (75 чи 45 годин?)
7. Ви навчалися за програмою:*



● 75 год (основний предмет)
● 45 год (неосновний предмет)

Програма 75 годин
8. Робота з матеріалами та завданнями якого ЗАГАЛЬНОГО модуля надала найбільшого
задоволення, захоплення, інтересу?*

● 1.1. Нормативно-правове забезпечення освіти
● 1.2. Основи БЖД, цивільної оборони та охорони праці в галузі
● 1.3. Інклюзивна освіта
● 2.1. Вікова та педагогічна психологія
● 2.2. Теорія та методика виховання
● 2.3. Сучасні технології навчання
● 2.4. Спецкурс "ІКТ в предметній галузі"
● Жоден не викликав зацікавленість

9. Оцініть ЗАГАЛЬНІ навчальні модулі за наданими ознаками*
(1-низький прояв, 5-високий прояв)

● Наочність, достатність матеріалів до теми
● Наявність коментаря та аргументації оцінки за залікове завдання
● Наочність, достатність матеріалів до теми
● Наявність коментаря та аргументації оцінки за залікове завдання

Продовження
10. Робота з матеріалами та завданнями якого ФАХОВОГО модуля надала найбільшого
задоволення, захоплення, інтересу?*

● 3.1. Сучасний розвиток наукової дисципліни
● 3.2. Методика викладання наукової дисципліни
● 3.3.1.Фаховий спецкурс 1
● 3.3.2 Фаховий спецкурс 2
● 3.4. Педагогічна практика
● Жоден не викликав зацікавленість

11. Оцініть навчальні ФАХОВІ модулі за наданими ознаками*
● Наочність, достатність матеріалів до теми
● Наявність коментаря та аргументації оцінки за залікове завдання

12. Чи стимулювала вас до роботи обов'язковість виконання залікових завдань?*
● так
● частково
● намагаюся себе контролювати самостійно
● ні
● Інше:

13. Оцініть за 5-бальною шкалою загальний рівень організації КПК*
● на низькому рівні
● на високому рівні

14. Чи отримали ви нові знання та ідеї під час навчання на КПК?*
● так
● скоріше так
● скоріше ні
● ні

15. Оцініть ступінь впливу запропонованих матеріалів на КПК на розвиток ваших
професійних компетентностей*

● відсутність будь-якого впливу
● значний вплив

16. Оцініть рівень дотримання вами норм академічної доброчесності при виконанні
залікових робіт на КПК *

● не звертала(в) на це уваги



● піклувалась(вся) про це
17. Чи виправдалися ваші очікування від курсів підвищення кваліфікації?*

● краще ніж очікувалось
● добре як і очікувалось
● більшою мірою справдилися
● справдилися лише частково
● повне розчарування

18. Які ваші потреби були задоволені під час участі в онлайн та дистанційних заходах з
підвищення кваліфікації?*

● самовираження
● приналежності та причетності
● визнання і самоствердження
● безпека
● автономія
● бути значущим (цінним) для інших
● включеність
● процес навчання
● емпатія (співпереживання)
● надія
● натхнення
● підтримка, допомога
● розвиток, творчість
● співпраця, спільнота

19. У чому проявився ваш найбільший успіх під час проходження КПК?
необов'язкове запитання

● Ваша відповідь
20. Якщо під час проходження КПК у вас виникло відчуття розчарування, то стисло
опишіть ситуацію, яка до цього призвела
необов'язкове запитання

● Ваша відповідь
21. Висловіть ваші пропозиції щодо удосконалення проведення курсів підвищення
кваліфікації в нашому Інституті
необов'язкове запитання

● Ваша відповідь
22. Під час проходження КПК ви знаходилися*

● на тимчасово окупованій території України
● на території України, де відбуваються активні бойові дії
● на території України, де НЕ відбуваються активні бойові дії
● в евакуації на території України
● в евакуації за кордоном

23. Оберіть назву курсів підвищення кваліфікації, за яким ви проходили навчання*
24. Тип закладу освіти, де ви працюєте*
25. Чи плануєте ви підвищувати кваліфікацію надалі в нашому закладі?
необов'язкове запитання

● Ваша відповідь
Дякуємо за вашу активність та співпрацю!


