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Аналітично - інформаційна довідка 

за результатами моніторингового дослідження освітніх потреб педагогічних 

працівників Запорізької області (листопад-грудень 2021)  

 

Відповідно пункту 2.9 плану роботи комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (далі- КЗ 

"ЗОІППО" ЗОР) на 2021 рік, з метою вивчення освітніх потреб педагогічних працівників 

Запорізької області для оновлення змісту освітніх програм підвищення кваліфікації, у 

період з 15.11.2021 по 08.12.2021 проводилося моніторингове дослідження освітніх потреб 

педагогів Запорізької області. 

Респонденти: педагогічні працівники Запорізької області. 

Інструментарій дослідження: спільно із завідувачами кафедр КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

розроблено анкету для опитування. Вона складається з 32 питань, розділених на 3 блоки: 

питання щодо мотивації навчання, питання щодо змісту курсів, загальні статистичні 

питання. Повний текст анкети наведено у додатку 1. 

Форми проведення дослідження: онлайн-опитування, аналіз та порівняння 

результатів. 

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 надано учасникам дослідження. 

 

 

 

 

Підготували: 

 

Методист ОНМЦ моніторингових досліджень 

якості освіти         Вікторія ІВАНОВА 

 

 

Завідувач ОНМЦ моніторингових досліджень 

якості освіти          Роман ШУМАДА 
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Аналіз результатів анкетування  

Участь у анкетуванні взяли участь 1432 респонденти. Результати відповідей на 

окремі питання анкети представлено далі. 

 

1. Що мотивує вас підвищувати кваліфікацію? (Оберіть усі можливі варіанти):  

 
Основними мотивами для підвищення кваліфікації педагогічних працівників є 

власне бажання професійного розвитку та потреба у самовдосконаленні (84,4%), що 

говорить про усвідомлення респондентами необхідності змін, неможливості існування в 

сучасному світі без руху вперед. Вважають, що підвищення кваліфікації необхідне для 

проходження атестації 53,3% та відповідає вимогам чинного законодавства 41,2%. 24,8% 

респондентів відмітило, що підвищення кваліфікації потрібно для матеріального 

заохочення та підвищення зарплати, що в принципі пов'язано із попередніми відповідями 

про проходження атестації. Серед іншого (0,5%) відмічають, що мотивами є бажання йти 

в ногу з часом і бути на одній хвилі з вихованцями, бути сучасним та цікавим для своїх 

вихованців, обмін досвідом, цікавістю знати щось нове, що в принципі також говорить 

про мотив професійного розвитку та самовдосконалення.  

 

2. Як і де ви обираєте програми підвищення кваліфікації? (Оберіть усі можливі 

варіанти) 
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Практично однакова кількість респондентів розподілилась між відповідями про 

вибір програм підвищення кваліфікації самостійно (55,9%), що є підтвердженням 

усвідомленого ставлення до професійного розвитку, та 56%, які чекають чергового 

підвищення кваліфікації в Запорізькому ОІППО, що говорить, з одного боку, про 

популярність установи, а з іншого про вибір традиційних, усталених форм підвищення 

кваліфікації респондентами. Дослухаються до рекомендацій методистів та консультантів 

49,2%, керівників закладів освіти-34,1% або до рекомендацій знайомих 17,4%. Неабияке 

значення мають надіслані на електронну пошту листи-запрошення (40,3%) або рекламні 

оголошення (5,9%). Серед іншого (0,7%) у своїх відповідях конкретизують вищеозначені 

пропозиції щодо вибору програм підвищення кваліфікації  

 

3. Які форми підвищення кваліфікації вас більше цікавлять: (Оберіть усі можливі 

варіанти) 

 

 
 

Більш цікавлять як форми підвищення кваліфікації респондентів майстер-класи 

(77,1%), тренінги 67,8%, вебінари (57,2%), конференції (27,9%), стажування (14,5%), 

тобто активних методів навчання, а отже, потребують неформальної освіти. Не відходять 

від традиційних форм підвищення кваліфікації-курсів-71,7% респондентів. 44,1% не 

виключають самоосвіту. 0,3% задовольняють всі форми підвищення кваліфікації. 

Неабияке значення мають надіслані на електронну пошту листи-запрошення (40,3%) або 

рекламні оголошення (5,9%). Серед іншого (0,7%) у своїх відповідях конкретизують 

визначенні пропозиції щодо вибору програм підвищення кваліфікації.  

 

4. На що ви звертаєте увагу під час вибору програм підвищення кваліфікації (Оберіть 

усі можливі варіанти) 
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76,3% респондентів при виборі програм підвищення кваліфікації звертають увагу 

на цікавість матеріалу та 65,8% на відповідність спеціальності та відповідність напряму 

підвищення кваліфікації-51%. Обізнані з нормативною базою та розуміють, що результати 

підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на 

підвищення кваліфікації не потребують окремого визнання чи підтвердження, тому при 

виборі програми звертають увагу на наявність ліцензії у провайдера-57,4%. Для 47,2% 

респондентів має значення кількість годин за програмою. Зацікавлені у навчанні у 

відомих викладачів/тренерів-37,3%. Має значення вартість послуги для 27,9% слухачів, 

що говорить про готовність педагогічних працівників підвищувати свій професійний 

рівень платно у разі зацікавленості в матеріалі. Легкість проходження програм 

підвищення кваліфікації цікавить тільки 3,2%. Серед іншого 0,3% відзначають, що при 

виборі програм орієнтуються на корисність, практичність, сучасність, пошуковість роботі 

для вирішення проблемного питання, на відповідність до запитів та очікувань, хотіли б 

мати безкоштовні програми, де можна познайомитись з зарубіжними системами навчання.  

 

5. Яке навчанням є більш ефективним і корисним для Вас? (Оберіть усі можливі 

варіанти) 

 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF?find=1&text=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F#w1_2
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Більша частина респондентів віддають перевагу або очному (традиційному 

аудиторному) навчанню - 54,1% або змішаному (очно-дистанційному)- 50,6%. Практично 

однаково розподілились переваги за онлайнове синхронне (на веб-платформах в 

реальному часі)-26,9% та онлайнове асинхронне (перегляд відеозаписів вебінарів). 16% 

задовольняє дистанційне навчання (записані курси на освітніх ресурсах без реальних 

викладачів), що в принципі надасть можливість педагогічним працівникам самостійно 

обирати зручний для них час для проходження курсової підготовки. 

 

6. Який обсяг годин навчання ви вважаєте найбільш прийнятним для вас на курсах 

підвищення кваліфікації? 

 

 
 

Найбільш прийнятним обсягом годин на курсах підвищення кваліфікації 31,4% 

респондентів вважають 60 годин, 21%-90 годин, 16,3%-30 годин. Готові за один рік 

вичерпати практично всі передбачені законодавством години: 120 годин-10,2% та 150-

6,9%, що в принципі є неприйнятним, педагоги не усвідомлюють, що відповідно до 

частини другої статті 54 Закону педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати 

свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність, При цьому, 

облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за 

накопичувальною системою, а дана кількість годин повинна бути набрана протягом 

декількох років, хоча законодавство не визначає ні мінімальну, ні максимальну кількість 

годин, які педагогічний працівник має присвятити своєму професійному розвитку 

впродовж одного року. 

 

7. Який термін навчання ви вважаєте найбільш прийнятним для вас на курсах 

підвищення кваліфікації? 
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Більша частина респондентів (58%) вважає прийнятним терміном для проведення 

курсів підвищення кваліфікації два тижні. 26,6%- за тиждень. 11,8% готові витратити три 

тижні на проходження курсів підвищення кваліфікації. 2,4%- місяць та 1,1% – 

пролонговано два місяці. 

 

8. Яким освітнім провайдерам з підвищення кваліфікації ви надаєте перевагу? 

 

 
 

Традиційно віддають перевагу для підвищення кваліфікації інституту 

післядипломної педагогічної освіти (86,6%), 8,9% «за» проходження курсів підвищення 

кваліфікації в класичному університеті або в інституті. 2,1% надають перевагу 

громадським організаціям, 1,6% -приватним підприємцям. Крім того, серед іншого 0,8% 

відзначають курси підвищення кваліфікації на Національній освітній платформі 

«Всеосвіта» та студії онлайн-освіти EdEra, професійній періодиці. Один респондент 

відмічає, що у кожного свої переваги та свої недоліки, а курси ЗОІППО грішать 

надвеликими об'ємами завдань з зовсім непотрібних предметів, а громадські організації 

далекі від реалій школи. 

 

9. Якому виду підвищення кваліфікації ви надаєте перевагу: 
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Віддають перевагу безкоштовному і корисному виду підвищення кваліфікації 

56,2% респондентів. Для 38,8% головне, щоб було корисно. У разі платного підвищення 

кваліфікації послуги повинні бути якісними та потрібними (4,3%). 0,3% надають перевагу 

платному підвищенню кваліфікації та отриманню документу без зусиль. Інші 0,3% 

підтримують очне навчання на курсах із застосуванням технологій дистанційного 

навчання, щоб корисно і цікаво, а потім використати в роботі. 

 

10. Що Ви чекаєте від курсів підвищення кваліфікації (Оберіть усі можливі варіанти): 

 

 
 

Потреба педагогічного працівника у здобутті нових чи поглибленні здобутих 

раніше компетентностей може бути пов’язана з реальною ситуацією в закладі освіти. Така 

потреба може ґрунтуватися і на необхідності виконувати нові обов’язки педагогічного 

працівника, що визначені Законами України «Про освіту». Тому, 89% респондентів 

очікують від курсів підвищення кваліфікації ознайомлення з новими педагогічними 

технологіями, 75,3%-бути в курсі сучасних тенденцій в освіті, 73,1%-отримання 

інформації про оновлений зміст навчального предмета, 49,8%-усвідомлення своїх 

професійних потреб і можливостей. 45,6% чекають нових знайомств та спілкування з 

колегами (що, до речі, не в повній мірі може забезпечити дистанційне проходження 

курсової підготовки). Але, на жаль, 4% чекають отримати документ про підвищення 

кваліфікації (це, можливо, навіть говорить про нецікавість пройдених курсів) та 0,2% 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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обрали інше: «Взагалі дізнатись і навчитися тому і того, що раніше не знав і не вмів; 

отримати відповіді на всі накопичені питання, підвищити професійні навички». 

 

11. Що перешкоджає вашому професійному розвитку? (Оберіть усі можливі 

варіанти) 

 

 
 Жодних перешкод для професійного розвитку не мають 50,5% опитаних. Заважає 

недостатня матеріально-технічна база -43,1% та відсутність матеріального заохочення 

15,4%. Незначна кількість опитаних (3,4%) відмічає погані умови праці, а 1,8% отримує 

опір керівництва. 3,5% відмічають перешкоди у великому об'ємі додаткової безкоштовної 

роботи (наказів, доручень керівництва тощо), у витрачанні часу на написання формальних 

документів звітів, у недостатності вільного часу, у зарплатні. 

 

12. Які переваги підвищення кваліфікації у Запорізькому ОІППО в порівнянні з іншими 

провайдерами? 
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Переваги Запорізького ОІППО в порівнянні з іншими провайдерами розподілились 

таким чином: 64,6%-прозорість і доступність інформації про освітні послуги, 61,6%-

змістовне і зручне освітнє середовище, майже незначний відсоток відмінності між чіткою 

організацією реєстрації на курси і навчання (58,5%) та постійний зв'язок з навчально-

методичним центром (57,6%), а 48,9% говорить про зручний механізм надання освітніх 

послуг за запитом, що говорить про злагодженість в роботі навчально-методичного 

центру, постійний зв'язок із закладами освіти або управліннями освіти. Відмічають 

тьюторський супровід з боку кураторів і викладачів 38,2%. 2% серед іншого говорять 

доброзичливе ставлення викладачів або навпаки не бачать жодних з перерахованих 

переваг. 

 

13. Які недоліки підвищення кваліфікації в Запорізькому ОІППО? 

Всього відповіли на питання 736 слухачів, що складає 52% від загальної кількості 

респондентів. 

Від загальної кількості конкретних відповідей недоліків в підвищенні кваліфікації 

не виявили-472 респонденти (64%). 

Визначають складність в тому, що необхідно працювати в дистанційному режимі, 

паралельно вести уроки- 85 (12%). Але даний недолік пов'язаний більше з реаліями часу. 

А при офлайн-режимі скаржаться на далеку відстань знаходження та необхідність 

жити в гуртожитку-14 або холодно-1 (2%). 

Відзначають недосконалість інтернетзв’язку як під час проведення занять 

викладачами, так і у самих курсантів (з них 1 курсант звернув увагу на технічне 

забезпечення кафедри дошкільної освіти)-11 (1,5%). 

Скаржаться на багату кількість завдань, залікових робіт, короткість термінів, 

наявність завдань нефахового напряму, іноді некоректність завдань та помилки у 

відповідях, багато зайвого матеріалу-59 (8%). 

Слід звернути увагу на те, що відзначається погане ставлення до слухачів з боку 

викладачів та якість подання матеріалу (одне й те ж саме протягом багатьох років, з теми 

«Інклюзія»), неактуальність інформації-33 (4,5%). 

Для покращення якості надання послуг рекомендують збільшити кількість 

майстер-класів, практичних занять, інтерактивних тренінгів- 37 (5%). 

Пропонують враховувати специфіку позашкільної освіти (хореографія, 

авіамоделювання та інше), або за видами спорту-6. 

Заповнили анкету на початку курсів-8. 

Крім того, поодинокі пропозиції: запис вебінарів, надання тем з психологічного 

супроводу освітнього процесу, зміна найменування курсу («Учитель музики»), звернути 

увагу на особливості роботи шкільної бібліотеки, індивідуальний підхід до слухачів-10. 

Висловлена подяка деяким викладачам. 

Можливо слушне зауваження: списки зареєстрованих знаходяться у відкритому 

доступі, порушено законодавство про захист персональних даних. 

 

14. Яка з професійних компетентностей педагога (згідно з Професійним стандартом) 

потребує від вас найбільшої уваги та вдосконалення: (Оберіть усі можливі варіанти): 
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Найбільшої уваги та вдосконалення потребує інформаційно-цифрова 

компетентність-48,5% , інноваційна-41,5% та інклюзивна-40,8%, тобто ті компетентності, 

які потрібні в сучасному світі, вимагають змін, дають можливості для освоєння 

спеціальних навичок та інструментів.  

Наступний блок потреб: оцінювально-аналітична-28,5%, предметна-27,8%, 

психологічна-26,8%, проєктувальна-26,7%, мовно-комунікативна-24,8%, компетентність 

педагогічного партнерства-22,7%, здатність до навчання впродовж життя-21,7%. 

Менше уваги та вдосконалення потребують компетентності: 

здоров’язбережувальна-16,5%, емоційно-етична-15,1%, управлінська-14,3%, 

організаційна-11,5%, рефлексивна-13,7%. 

Лише 9,3% відмітили потребу в удосконаленні прогностичної компетентності. 

 

15. Виконання якої трудової функції педагога (відповідно до Професійного стандарту) 

для вас є найбільш складним процесом і потребує додаткового навчання: (Оберіть усі 

можливі варіанти) : 
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Найбільш складним і потребує додаткового навчання процес безперервного 

професійного розвитку-35,7%, навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)-30,3%. 

Наступний блок потреб: партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу-26,2% та 

управління освітнім процесом-24,8%. А 18,7% респондентів відповіли, що потребують 

додаткового навчання з питання участі в організації безпечного та здорового освітнього 

середовища. 

 

16. Які з зазначених нижче тем/питань Ви хотіли б розглянути на курсах? 

Педагогічні (Оберіть усі можливі варіанти) :  

 

 
 

Розподілені педагогічні теми/питання, які слухачі хотіли б розглянути на курсах, 

наступним чином: сучасні педагогічні технології-60,6%, інноваційні проєкти в освіті-

57,3%, ІКТ в предметній галузі-47,2%, інклюзивне навчання-37%, методика навчання з 

фаху-33,1%, зміст шкільної освіти в рамках НУШ-32,6%, сучасні наукові теорії з розвитку 
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предметної галузі-25,9%, особливості навчання та виховання-20,4%, зміст дошкільної 

освіти-10%. 

  

17. Які із зазначених нижче тем/питань Ви хотіли б розглянути на курсах. 

Психологічні (Оберіть усі можливі варіанти):  

 

 
 

Розподілені психологічні теми/питання, які слухачі хотіли б розглянути на курсах, 

наступним чином: 59,7%-профілактика та діагностика емоційного вигорання, 52,2%-

психологія спілкування та взаємодії, 43,4%-психологія професійного розвитку. Дані 

питання входять до функцій центрів професійного розвитку. Отже, поки що робота 

психологів даних центрів потребує покращення, але проблемні питання у педагогів не 

виявлені. 35,5%-особливості психофізичного розвитку дітей, 30,4%-сучасні психологічні 

засади педагогічної діяльності. Серед іншого 0,9% визначають теми: особливості 

психологічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, патопсихологія, 

психодіагностика, Сучасні діти- які вони? Яким має бути підхід до навчання й виховання? 

Як у дитини виявити бажання навчатися, спілкування з сучасними молодими батьками. 

Один із респондентів визначив, що можна обійтися без психології після деяких 

обраних тренінгів, де психологи створювали проблеми замість їх вирішення. 

 

18. Які із зазначених нижче тем/питань Ви хотіли б розглянути на курсах. Фахові 

(Оберіть усі можливі варіанти): 
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Розподілені фахові теми/питання, які слухачі хотіли б розглянути на курсах, 

наступним чином: 62,7%-застосування інноваційних технологій навчання з предмету, 

47%-застосування різних прийомів формувального, поточного і підсумкового оцінювань 

навчальних досягнень учнів (що є викликами в сучасній освіті), 35%-врахування 

індивідуальних особливостей учнів при плануванні роботи, 32,9%-моніторинг власної 

педагогічної діяльності відповідно до визначених критеріїв оцінювання, 32%-оновлення 

Державного стандарту освіти та типових освітніх програм, 29,3%-стан сучасних наукових 

досліджень за фахом, 28,1%-критичне оцінювання надійності інформаційних джерел, 

26,2%-юридичні та етичні вимоги щодо використання інформаційно - комунікаційних та 

цифрових технологій у педагогічній діяльності. Серед іншого 0,5% відмічають, що хотіли 

б прослухати всі питання, пов'язані з профтехосвітою, сучасні тенденції та новинки з 

професійного розвитку або визначають, що фах-авіамодельний, треба розуміти, що 

потреби слухача не були розглянути через специфічність предмету. 

 

19. Які знання Вам необхідні для забезпечення власного професійного розвитку? 

Знання про ..(Оберіть усі можливі варіанти) 
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Для забезпечення власного професійного розвитку необхідні, в першу чергу, 

знання про технології ефективного управління часом-49,7%, особливості розвитку 

синдрому професійного вигорання-47,7% (що також є роботою психологів центрів 

профрозвитку), особливості професійного розвитку-46,2%. В другу чергу знання про 

особливості перебігу кризи професійного розвитку-26,4%, особливості профілактики 

розвитку професійних деформацій та деструкції-26,2%, особливості професійної 

адаптації-21,6%. Серед іншого 0,3% респондентів для професійного розвитку потрібно 

живе спілкування та живі враження від відвідування галерей та архітектурних комплексів. 

 

20. Які з наступних видів діяльності потребують найбільшої Вашої уваги (Оберіть усі 

можливі варіанти) : 
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Половина респондентів (50,7%) відповіла, що найбільшої уваги потребує 

підготовка та проведення занять, майже половина (47,2%) визначає загальну організаційну 

роботу (в тому числі такі види діяльності педагога: ведення документації, звітність, 

планування). Для 38,2% -це зв'язок і співпраця з батьками або законними представниками 

дітей, а для 29,9%-забезпечення внутрішньої системи якості освіти і моніторинг. Інша 

частина слухачів відповіли, що потребують уваги консультування учнів (в тому числі 

індивідуальне консультування, профорієнтація, з питань, пов'язаних з проблемами в 

поведінці та інше)-22,2%, перевірка робіт учнів-21,6%, робота в команді і спілкування з 

колегами-19,9%, участь у позашкільних заходах (наприклад, спортивні та культурні 

заходи в позаурочний час)-19,5%. 13,6% звертають увагу на виконання адміністративної 

роботи в закладі загальної середньої освіти. 0,6% згодні, що всі теми заслуговують увагу 

або взагалі не мають труднощів. А один респондент відмічає, що потребує уваги 

аранжування музичних творів. 

 

21. З якою категорією дітей у вас є труднощі в роботі (Оберіть усі можливі 

варіанти): 
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Близько половини педагогів (48,9%) мають труднощі в роботі з дітьми з 

проблемами в поведінці. Отже, при виборі тематики занять необхідно обрати саме цю. 

Поряд із цим у 31,8% не виникають труднощі. 25,2% складно працювати з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку, 21,3%- з учнями з низькою академічною 

успішністю (поточні незадовільні оцінки, низькі бали за результатами навчання), 11,5%-з 

учнями, які живуть в несприятливих соціальних умовах, з малозабезпечених сімей, з 

неповних сімей, 8,9% мають труднощі з навчанням за індивідуальними програмами. Крім 

того, 5,2% відмічають труднощі при роботі з обдарованими дітьми та 2,2% при роботі з 

учнями з високим рівнем освітніх здібностей і потреб (висока академічна успішність). 1% 

респондентів відмічають важкість у роботі з батьками, невмотивованості здобувачів 

освіти або в дистанційному навчанні та формуванні академічної доброчесності. 

 

22. Які види та методи організації навчальних занять на курсах підвищення 

кваліфікації найбільш ефективні для Вас особисто? Оберіть із запропонованих 

варіантів 3, яким Ви надаєте перевагу:  
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Найефективнішими видами та методами організації навчальних занять на курсах 

підвищення кваліфікації є: 

- 55,4% наочність (аудіо, відео, презентації, посібники, тощо); 

- 54,2% практичне завдання; 

- 31,8% тренувальна вправа; 

- 28,4% робота в парах, у підгрупах; 

- 27,5% моделювання ситуації та дискусія. 

Метод активного навчання «полілог» для слухачів курсів є неефективним, краще 

уникати при його виборі.  

 

23. Які напрями підвищення кваліфікації вам найбільш цікаві? Оберіть не більше 5 

напрямів: 
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Найбільш цікавими напрямами підвищення кваліфікації залишаються для 69,2% 

респондентів розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, 

фахових методик, технологій), а також для 59,7% використання інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку. 

Майже для половини-45,8% формування ключових компетентностей. 39,1% 

цікавляться створенням безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому 

процесі дітей з особливими освітніми потребами, 36,4%- психолого-фізіологічні 

особливості здобувачів освіти певного віку, а 31,8% мовленнєвою компетентністю. 

Швидше за все через обмеженість кількості слухачів, через вузьку направленість курсів 

менше цікавляться формуванням професійних компетентностей галузевого спрямування, 

ознайомлення з вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями 

(для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти) (20,7%), розвитком 

управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, установ та їх заступників) 

(16,7%). 13,1% цікавлять основи андрагогіки. А серед іншого визначають позашкільну 

освіту та розвиток економічної компетентності для започаткування власної справи. 

 

24. Які з наведених тем на курсах підвищення кваліфікації ви вважаєте необхідними 

(не більше 5) 
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Необхідність тем з курсової підготовки наступна: 

- 66,6% сучасні технології навчання; 

- 50,2% спецкурс "ІКТ в предметній галузі"; 

- 47,7% інклюзивна освіта; 

- 45,1% сучасна методика викладання навчальної дисципліни (Методична 

підготовка). 

 

25. Яка форма проведення контрольних заходів вам найбільше підходять. Оберіть не 

більше 3 форм: 
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Найбільше підходить такий контрольний захід як вихідне тестування-59% або 

виконання залікових робіт-54,9% (слухачі зацікавлені дізнатись про результат своєї 

роботи). Менше підходять для слухачів контрольні заходи з виконання групового проєкту 

(21,8%), представлення власного досвіду (20,9%), виконання індивідуального проєкту 

(19,3%) та написання курсової роботи/реферату (15,1%). 0,9% взагалі вважають, що такі 

заходи не потрібні або пропонують проведення майстер-класів чи ввести курс про 

суддівство. 

 

26. Тип закладу освіти, де ви працюєте  

 
63,9% слухачів-це педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, 

18,9%- закладів позашкільної освіти, 10,1%-дошкільної, 3,2%-спеціальної, 1,7%-закладів 

професійно-технічної (професійної) освіти та фахової передвищої, 1,3%-спеціалізованої, 

по 0,3%-інклюзивно-ресурсного, методичного центру (або центру професійного розвитку 

педагогічних працівників), по 0,1%-закладу вищої освіти, органу управління освітою. 

 

27. Оберіть назву курсу, за яким ви проходите навчання 

Із загальної кількості 1432 осіб слухачі розподілені наступним чином: 

 

Назва курсу (за алфавітом) Кількість 

Відсоток 

від 

загальної 

кількості 

Учителі початкової школи 216 15,08 

Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти 114 7,96 
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Учителі історії та правознавства 112 7,82 

Вихователі закладів дошкільної освіти 88 6,15 

Практичні психологи 56 3,91 

Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

фахової передвищої освіти 

54 3,77 

Керівники гуртків закладів загальної середньої освіти 51 3,56 

Учителі географії 45 3,14 

Учителі математики 45 3,14 

Учителі основ здоров’я 42 2,93 

Учителі інформатики 38 2,65 

Учителі української мови та літератури 36 2,51 

Керівники (директори, заступники), методисти, 

завідувачі відділами закладів позашкільної освіти 

37 2,58 

Учителі біології та екології 31 2,16 

Учителі хімії 31 2,16 

Учителі англійської мови 28 1,96 

Асистенти учителя, асистенти вихователя класів/груп з 

інклюзивною формою навчання 

27 1,89 

Вихователі закладів дошкільної освіти компенсуючого 

типу 

27 1,89 

Педагогічні працівники закладів освіти з інклюзивною 

формою навчання 

25 1,75 

Керівники гуртків закладів дошкільної освіти 24 1,68 

Учителі образотворчого мистецтва 21 1,47 

Учителі навчального курсу "Мистецтво" 19 1,33 

Заступники директорів закладів освіти всіх типів 18 1,26 

Вихователі груп подовженого дня 17 1,19 

Учителі музики 16 1,12 

Керівники гуртків закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, фахової передвищої освіти 

13 0,91 

Педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, коледжів (Майстри 

виробничого навчання) 

13 0,91 

Вихователі та інструктори з фізичної культури закладів 

дошкільної освіти 

12 0,84 

Вихователі-методисти закладу дошкільної освіти 12 0,84 

Педагоги-організатори, класні керівники закладів освіти 

усіх типів 

12 0,84 
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Учителі курсу "Етика" та "Християнська культура" 12 0,84 

Методисти, керівники методичних служб 11 0,77 

Учителі російської мови, літератури та зарубіжної 

літератури 

10 0,70 

Учителі трудового навчання та курсу "Технології" 10 0,70 

Інструктори з лікувальної фізичної культури закладів 

освіти з інклюзивною формою навчання та закладів 

освіти всіх типів 

9 0,63 

Учителі фізичної культури закладів освіти усіх типів 9 0,63 

Директори закладів освіти всіх типів 8 0,56 

Заступники директорів закладів освіти всіх типів (стаж 

роботи більше 2 років) 

7 0,49 

Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти з 

інклюзивною формою навчання 

7 0,49 

Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти 

усіх типів 

6 0,42 

Вихователі закладів освіти інтернатного типу 6 0,42 

Соціальні педагоги 6 0,42 

Учителі музичного мистецтва 6 0,42 

Учителі предмета "Захист України" 6 0,42 

Учителі курсу "Громадянська освіта" 5 0,35 

Учителі фізики та астрономії 5 0,35 

Бібліотекарі закладів освіти усіх типів 4 0,28 

Вихователі закладів освіти інтернатного типу 

(Вихователі загальноосвітнього санаторного закладу 

освіти) 

4 0,28 

Музичні керівники закладу дошкільної освіти 4 0,28 

Вихователі груп раннього віку закладу дошкільної 

освіти 

3 0,21 

Завідувачі /директори закладів дошкільної освіти 3 0,21 

Керівники закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, коледжів 

3 0,21 

Учителі німецької мови 3 0,21 

Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти 

усіх типів (стаж роботи менше 2 років) 

2 0,14 

Директори інклюзивно-ресурсних центрів 1 0,07 

Педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти (Методисти, старші майстри, вихователі 

гуртожитку) 

1 0,07 
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Учителі, що викладають інтегрований курс "Природничі 

науки" (10-11 клас) 

1 0,07 

  

28. Укажіть тип місцевості, де ви проживаєте  

 

 
 

Більша частина (64,5%) слухачів проживає в місті. 22,8%-в селі, в обласному 

центрі-6,8%, в селищі міського типу-5,9%. 

 

29. Ваш вік:  

 

 
 

Середній вік слухачів 50-59 років (32,3%), 40-49 років-28,1%, 30-39-23%, 60 і 

більше-12,1% та дуже мало молодих педагогів (віком до 25 років)-4,4%. 

 

30. Ваша стать  
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За статтю більша частина-жінки-90,4%, чоловіків же-9,6%, що в цілому відповідає 

гендерній структурі педагогічного складу закладів освіти. . 

 

31. Вкажіть стаж педагогічної роботи:  

Слід відзначити, що більша частина слухачів-досвідчені педагоги. Майже половина 

(43,2%) мають педагогічний стаж понад 25 років. Від 15 до 25 років-24,2%, від 5 до 10 

років -10,9%, від 10 до 15 років-10,8%, молодих педагогів зі стажем роботи до 3 років-

6,4% та 4,5%-від 3 до 5 років. 

 

 
 

32. Висловіть, будь ласка, пропозиції щодо підвищення якості організації та змісту 

проведення курсів підвищення кваліфікації за вашим фахом: 

 

Відповіли на дане питання 393 слухача, що складає 27% від загальної кількості 

респондентів. Дані результати свідчать про байдужість слухачів, невіру в те, що до їх 

рекомендацій дослухаються та щось може бути змінено. 

Від загальної кількості конкретних відповідей позитивних відгуків про якість 

роботи викладачів, змістовність курсів, організації на високому рівні-127 (32%). 



Моніторингове дослідження освітніх потреб педагогічних працівників Запорізької області (листопад-грудень 2021) 25 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Обласний науково-методичний центр моніторингових досліджень якості освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, грудень 2021 

Висловили слова подяки за змістовний та цікавий курс, за отримані нові знання, за 

затишну атмосферу, сучасні та фахові курси, корисний матеріал та побажали здоров’я та 

наснаги – 52 слухачів (13%). 

Отже, в цілому позитивних відповідей-45%. 

Але дані позитивні відгуки не завжди можуть говорити про те, що слухачі дійсно 

задоволені проведенням курсів. Можна припустити, що ця задоволеність-теж небажання 

висловлювати свої думки, страх, що можуть вирахувати слухача. 

На наш погляд, слід звертати увагу на відповіді з конкретними пропозиціями, яких 

214 (55%). 

В першу чергу слухачі потребують залучення до вебінарів відомих фахівців для 

обміном досвідом, звертають увагу на необхідність врахування сучасних інтерактивних 

форм взаємодії, знайомство з педагогічними новаціями та інноватикою в освіті, фахової 

роботи, обміном досвідом з колегами, практичної направленості курсів, перегляду 

майстер-класів та відеоуроків, знайомство зі змістом освіти та досвідом роботи 

закордонних колег (хімії та біології, музики) -95 (24%). Крім того, пропонують розширити 

(змінити) викладацький склад, залучати спеціалістів, які відповідають напряму 

підготовки-4 респондента.  

Пропонують: 

- проводити курси в офлайн-режимі-25 (6%); 

- з відривом від роботи – 10 (2,5%); 

- збільшити кількість вебінарів, онлайн-курсів, тренінгів-10 (2,5%); 

- скаржаться на кількість письмових завдань, залікових робіт, необхідність 

написання випускної роботи-10 (2,5%); 

- мають надію на гарну організацію, корисні курси та отримання нових знань-9 

(2,3%); 

- пропонують збільшити кількість предметів спортивного напряму, ввести курс з 

акробатики, присвоєння та підвищення категорії суддівства, проводити очні курси з 

настільного тенісу-6. 

Поодинокі конкретні пропозиції з наступних питань: 

- накопичення балів під час проходження курсів, поточне оцінювання-4; 

- удосконалити інтернет-зв'язок, технічні можливості слухачів-4; 

- більш змістовні та конкретні лекції-3; 

- вважають за необхідне проведення психологічних тренінгів-3; 

- потребують опрацювання тем з особливості роботи з дітьми, які потребують 

корекції-3; 

- перегляд вебінарів у запису-2; 

- врахування стажу роботи-2; 

- проведення курсів за місцем проживання-2; 

- удосконалити тести (тільки за фахом, зняти обмеження спроб для відповіді)-2; 

- проведення курсів для вчителів-дефектологів, спеціальних шкіл-інтернатів-2; 

- більше спілкуватись англійською мовою-2; 

- бажають познайомитись з результатами роботи пілотних шкіл НУШ-2; 

- знати дати проведення курсів заздалегідь-2; 

- потребують рекомендацій щодо проведення моніторингу якості освіти в закладах 

позашкільної освіти, правильності оформлення документації закладу-2; 

- опрацювання в день однієї теми-1; 

- опора на виховання, нові методики та напрями за фахом-1; 

- перейменувати курси «Учитель музики» (для музичних шкіл) у «Викладач з фаху 

або фахового спрямування»-1; 

- деталізація курсу сучасних презентацій за темою «Інклюзія»-1; 

- пропозиції щодо роботи курсів мистецького спрямування: гурткова робота колег 

музичної сфери, професійне підвищення кваліфікації за напрямом «Музика», підключати 
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до курсів театральних діячів, проведення онлайн-семінарів за напрямом театру та кіно, 

більше матералів з хореографії, проведення практичних занять: похід до театру, 

відвідування мистецької галереї, виставок, архітектурних комплексів України. 

 

ВИСНОВКИ 

Усього у опитуванні взяли участь 1432 педагогічних працівників Запорізької 

області. В основному це представники закладів загальної середньої освіти. Різного віку 

(середній вік 40-60 років), з різним стажем роботи, але більша частина слухачів-досвідчені 

педагоги. За статтю більша частина-жінки, що в цілому відповідає гендерній структурі 

педагогічного складу закладів освіти. Переважно більша частина слухачів проживає в 

місті.  

Основний мотив проходження курсів підвищення кваліфікації-самовдосконалення. 

Обирають програми підвищення кваліфікації самостійно або чекають чергового при КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР. Більше цікавить неформальна освіта (майстер-класи, тренінги та інше) 

або традиційні форми підвищення кваліфікації. 

При виборі програм підвищення кваліфікації звертають увагу на цікавість 

матеріалу, відповідність спеціальності та напряму підвищення кваліфікації. Віддають 

перевагу очному або змішаному навчанню. Вважають прийнятним терміном для 

проведення курсів підвищення кваліфікації-2 тижні. Віддають перевагу в їх проходженні 

на базі ІППО (можливо просто традиційно). Але краще, щоб були безкоштовними та 

корисними.  

Очікують від курсів ознайомлення з новими педагогічними технологіями, бажають 

бути в курсі сучасних тенденцій в освіті, отримати інформацію про оновлений зміст 

навчального предмету. До речі, в подальшому відповіді будуть співпадати саме за цими 

напрямами. 

Зацікавлені у вивченні зарубіжного досвіду. Але, на жаль, звернули увагу на погане 

ставлення до них з боку викладачів, на якість послуг та на неактуальність інформації. А 

серед неефективних форм роботи визначили-полілог. 

Потребують уваги та вдосконалення інформаційно-цифрова компетентність, 

інноваційна та інклюзивна. Хотіли б розглянути на курсах сучасні педагогічні технології, 

інноваційні проєкти в освіті, інформаційно-комунікаційні технології в предметній галузі 

та інклюзивне навчання. 

Респонденти говорять, що потребують вивчення тем з профілактики та діагностики 

емоційного вигорання, психології спілкування та взаємодії, психології професійного 

розвитку. Для забезпечення власного професійного розвитку необхідні знання про 

технології управління часом та особливості розвитку синдрому професійного вигорання. 

Що є роботою психологів центрів профрозвитку педагогічних працівників. 

Хотіли б розглянути фахові теми: застосування інноваційних технологій навчання з 

предмету, застосування різних прийомів формувального, поточного і підсумкового 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Звертають увагу, що мають труднощі в роботі з дітьми з проблемами в поведінці. 

Цікаві напрями підвищення кваліфікації з розвитку професійних компетентностей, 

використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому 

процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібербезпеку, а також 

формування ключових компетентностей та створення безпечного та інклюзивного 

освітнього середовища, особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової 

підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.  

Отже, визначають необхідні теми для включення в тематику занять з курсової 

підготовки: сучасні технології навчання, спецкурс «ІКТ в предметній галузі», інклюзивна 

освіта, сучасна методика викладання навчальних дисциплін.  

Серед респондентів-педагогічні працівники, які є слухачами курсів підвищення 

кваліфікації саме з напрямку розвитку професійних компетентностей, тому й побудова 
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освітніх програм з курсів підвищення кваліфікації була направлена на  знання навчального 

предмета. Опанувати знання з інших тем можливо при проходженні курсової підготовки 

або тренінгів з тем, які цікаві педагогічному працівнику. 

Дане дослідження свідчить, що не всі педагогічні працівники усвідомлюють, що з 

прийняттям Закону України «Про освіту» запроваджено нову систему підвищення 

кваліфікації, що передбачає збільшення та розширення можливостей педагогічних 

працівників для вдосконалення педагогічної майстерності та професійного зростання 

впродовж усього життя. Вони мають право на вільний вибір освітніх програм, форм 

навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що 

здійснюють підвищення кваліфікації.  

Пошук інформації щодо підвищення кваліфікації педагогічний працівник може 

здійснювати у будь-який спосіб: безпосередньо на сайтах суб’єктів підвищення 

кваліфікації, на різноманітних інформаційних чи спеціальних ресурсах, у тематичних 

групах, через запит необхідної інформації безпосередньо у суб’єкта підвищення 

кваліфікації тощо.  

Це говорить і про відсутність роз’яснення з боку адміністрацією закладу, центрами 

професійного розвитку педагогічних працівників нової процедури підвищення 

кваліфікації, допомозі (у разі потреби) у визначенні компетентностей, удосконалення яких 

педагогічні працівники потребують найбільше, бо педагогічні працівники зобов’язані 

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну 

майстерність. 

Керівникам закладів освіти необхідно пам’ятати, що абсолютно необхідною 

умовою для якісної освітньої діяльності закладу є постійний професійний розвиток та 

підтримка власної професійної траєкторії кожного педагогічного працівника, 

індивідуального освітнього маршруту педагога. 
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Рекомендувати: 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР: 

- провести моніторингове дослідження на тему: «Стан впровадження, використання 

цифрових інструментів та технологій в освітньому процесі закладів загальної середньої 

освіти Запорізької області»; 

- взяти за основу потреби педагогічних працівників області при плануванні тематики 

семінарських занять, тренінгів, складанні освітніх програм, підготовки до проведення 

лекцій та занять. 

 

Центрам професійного розвитку педагогічних працівників: 

- надавати консультативну допомогу адміністрації та педагогічним працівникам 

закладів освіти щодо впровадження інноваційних форм і методів роботи, планування та 

визначення траєкторії професійного розвитку; 

- сприяти професійному розвитку педагогів, зокрема через координацію 

професійних спільнот, поширення інформації щодо професійного розвитку, формування 

баз даних програм підвищення кваліфікації та джерел, необхідних для професійного 

розвитку; 

- здійснювати дієву психологічну підтримку педагогів. 

 

Керівникам  закладів освіти: 

- планувати курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до 

чинного законодавства; 

- сприяти плануванню власної траєкторії професійного зростання педагогічних 

працівників, індивідуального освітнього маршруту педагога; 

– сприяти впровадженню в практику діяльності закладів загальної середньої  освіти 

сучасних інноваційних форм і методів формування самоосвітньої  компетентності в учнів; 

– створити інформаційну базу даних програм підвищення кваліфікації та джерел, 

необхідних для професійного розвитку. 

 
Педагогічним працівникам закладів освіти: 

- постійно підвищувати свій професійний розвиток; 

- складати індивідуальну освітній маршрут, взявши за основу наступний Алгоритм:  

1. Самооцінювання.  

2. Визначення професійних завдань, які необхідно розв’язати.  

3. З’ясування знань і умінь, необхідних для розв’язання поставлених завдань.  

4. Визначення дій для реалізації розв’язання професійних завдань.   

5. Формулювання очікуваних результатів. 

- складати на основі індивідуального освітнього маршруту траєкторію професійного 

розвитку педагогічного працівника (персональний шлях реалізації професійного 

потенціалу педагогічного працівника, що ґрунтується на його вільному виборі закладу 

освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу 

здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих). 
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Додаток 1 

Запитання анкети  

«Моніторинг потреб в освітніх послугах педагогів Запорізької області» 

 

Шановний респонденте! 

Просимо Вас знайти кілька хвилин і дати відповіді на запитання анонімної анкети. 

Ваша думка важлива для нас, Ваші об’єктивні відповіді допоможуть нам врахувати ваші 

освітні потреби у підвищенні кваліфікації та покращити якість освітнього процесу в 

нашому Інституті. 

Пропонуємо такі питання: 

 

I. Питання щодо мотивації навчання 

 

1. Що мотивує вас підвищувати кваліфікацію? (Оберіть усі можливі варіанти): * 

власне бажання професійного розвитку та потреба у самовдосконаленні 

● необхідність для проходження атестації 

● необхідність відповідно до вимог освітнього законодавства 

● матеріальне заохочення, підвищення зарплати 

● Інше: 

 

2. Як і де ви обираєте програми підвищення кваліфікації? (Оберіть усі можливі варіанти) * 

● за рекомендаціями знайомих 

● за вказівкою керівника закладу 

● за рекомендаціями методистів та консультантів 

● шукаю та підбираю самостійно 

● з рекламних оголошень 

● з листів-запрошень, які надходять на електронну пошту 

● чекаю чергове підвищення кваліфікації в Запорізькому ОІППО 

● Інше: 

 

3. Які форми підвищення кваліфікації вас більше цікавлять: (Оберіть усі можливі 

варіанти) * 

● тренінги 

● майстер-класи 

● конференції 

● курси підвищення кваліфікації 

● вебінари 

● стажування 

● самоосвіта 

● Інше: 

 

4. На що ви звертаєте увагу під час вибору програм підвищення кваліфікації (Оберіть усі 

можливі варіанти) * 

● на кількість годин за програмою навчання 

● на наявність ліцензії у провайдера освітніх послуг 

● на відповідність напряму підвищення кваліфікації законодавству (постанові №800) 

● на цікавість матеріалу 

● на "легкість" проходження курсів (заплатив і отримав документ) 

● на навчання у відомих викладачів/тренерів 

● на вартість послуги 

● на відповідність спеціальності 

● Інше: 
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5. Яке навчанням є більш ефективним і корисним для Вас? (Оберіть усі можливі варіанти) 

* 

● очне (традиційне аудиторне) 

● онлайнове синхронне (на веб-платформах в реальному часі) 

● онлайнове асинхронне (перегляд відеозаписів вебінарів) 

● дистанційне (записані курси на освітніх ресурсах без реальних викладачів) 

● змішане (очно-дистанційне) 

 

6. Який обсяг годин навчання ви вважаєте найбільш прийнятним для вас на курсах 

підвищення кваліфікації? * 

● 30 годин 

● 45 годин 

● 60 годин 

● 90 годин 

● 120 годин 

● 150 годин 

 

7. Який термін навчання ви вважаєте найбільш прийнятним для вас на курсах підвищення 

кваліфікації? * 

● тиждень 

● два тижні 

● три тижні 

● місяць 

● два місяця (пролонговано) 

 

8. Яким освітнім провайдерам з підвищення кваліфікації ви надаєте перевагу? * 

(Наприклад, уміння працювати в програмному середовищі для організації навчання 

використовувати хмарні технології, мультимедійні засоби, автоматичну фільтрацію за 

рейтингом знань, інтерактивність, спільну роботу в Інтернеті): 

● інституту післядипломної освіти 

● класичним університетам, інститутам 

● громадським організаціям 

● приватним підприємцям 

● Інше: 

 

9. Якому виду підвищення кваліфікації ви надаєте перевагу: * 

● безкоштовному і корисному 

● платному, але якісному і потрібному 

● будь якому, головне щоб було корисно 

● заплатив, нічого не робив, отримав документ 

● Інше: 

 

10. Що Ви чекаєте від курсів підвищення кваліфікації (Оберіть усі можливі варіанти) : * 

● отримання інформації про оновлений зміст навчального предмета 

● ознайомлення з новими педагогічними технологіями 

● усвідомлення своїх професійних потреб і можливостей 

● нових знайомств та спілкування з колегами 

● тільки формально документ про підвищення кваліфікації 

● бути в курсі сучасних тенденцій в освіті 

● Інше: 
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11. Що перешкоджає вашому професійному розвитку? (Оберіть усі можливі варіанти) * 

● опір з боку керівництва 

● відсутність матеріального заохочення з боку керівництва 

● недостатня матеріально-технічна база; 

● погані умови праці 

● жодних перешкод 

● Інше: 

 

12. Які переваги підвищення кваліфікації у Запорізькому ОІППО в порівнянні з іншими 

провайдерами? * 

● прозорість і доступність інформації про освітні послуги 

● зручний механізм надання освітніх послуг за запитом 

● змістовне і зручне освітнє середовище 

● чітка організація реєстрації на курси і навчання 

● постійний зворотний зв'язок з навчально-методичним центром 

● тьюторський супровід з боку кураторів і викладачів 

● Інше: 

 

13. Які недоліки підвищення кваліфікації в Запорізькому ОІППО? 

 

II. Питання щодо змісту курсів 

 

14. Яка з професійних компетентностей педагога (згідно з Професійним стандартом) 

потребує від вас найбільшої уваги та вдосконалення: (Оберіть усі можливі варіанти): * 

● Мовно-комунікативна 

● Предметна 

● Інформаційно-цифрова 

● Психологічна 

● Емоційно-етична 

● Компетентність педагогічного партнерства 

● Інклюзивна 

● Здоров’язбережувальна 

● Проєктувальна 

● Прогностична 

● Організаційна 

● Оцінювально-аналітична 

● Інноваційна 

● Здатність до навчання впродовж життя 

● Рефлексивна 

● Управлінська 

 

15. Виконання якої трудової функції педагога (відповідно до Професійного стандарту) для 

вас є найбільш складним процесом і потребує додаткового навчання: (Оберіть усі можливі 

варіанти) : * 

● Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів) 

● Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу 

● Участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища 

● Управління освітнім процесом 

● Безперервний професійний розвиток 

 

16. Які з зазначених нижче тем/питань Ви хотіли б розглянути на курсах? Педагогічні 

(Оберіть усі можливі варіанти) : * 
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● зміст шкільної освіти в рамках НУШ 

● зміст дошкільної освіти у світлі реформ 

● методика навчання з фаху 

● сучасні педагогічні технології 

● інноваційні проекти в освіті 

● особливості навчання та виховання 

● інклюзивне навчання 

● ІКТ в предметній галузі 

● сучасні наукові теорії з розвитку предметної галузі 

● Інше: 

 

17. Які із зазначених нижче тем/питань Ви хотіли б розглянути на курсах. Психологічні 

(Оберіть усі можливі варіанти): * 

● сучасні психологічні засади педагогічної діяльності 

● особливості психофізіологічного розвитку дітей 

● психологія спілкування та взаємодії 

● профілактика та діагностика емоційного вигорання 

● психологія професійного розвитку 

● Інше: 

 

18. Які із зазначених нижче тем/питань Ви хотіли б розглянути на курсах. Фахові (Оберіть 

усі можливі варіанти): * 

● стан сучасних наукових досліджень за фахом 

● оновлення Державного стандарту освіти та типових освітніх програм 

● застосування інноваційних технологій навчання з предмету 

● критичне оцінювання надійності інформаційних джерел 

● юридичні та етичні вимоги щодо використання інформаційно - комунікаційних та 

цифрових технологій у педагогічній діяльності 

● врахування індивідуальних особливостей учнів при плануванні роботи 

● застосування різних прийомів формувального, поточного і підсумкового оцінювань 

навчальних досягнень учнів 

● моніторинг власної педагогічної діяльності відповідно до визначених критеріїв 

оцінювання 

● Інше: 

 

19. Які знання Вам необхідні для забезпечення власного професійного розвитку? Знання 

про ..(Оберіть усі можливі варіанти) * 

● особливості професійного розвитку 

● особливості перебігу кризи професійного розвитку 

● особливості розвитку синдрому професійного вигорання 

● особливості профілактики розвитку професійних деформацій та деструкцій 

● технології ефективного управління часом 

● особливості професійної адаптації 

● Інше: 

 

20. Які з наступних видів діяльності потребують найбільшої Вашої уваги (Оберіть усі 

можливі варіанти) : * 

● підготовка та проведення занять 

● участь у позашкільних заходах (наприклад, спортивні та культурні заходи в 

позаурочний час) 

● зв'язок і співпраця з батьками або законними представниками дітей 
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● загальна організаційна робота (в тому числі такі види діяльності педагога як 

ведення документації, звітність, планування) 

● консультування учнів (в тому числі індивідуальне консультування, профорієнтація, 

з питань, пов'язаних з проблемами в поведінці та інше) 

● перевірка робіт учнів 

● виконання адміністративної роботи в ЗЗСО 

● робота в команді і спілкування з колегами 

● забезпечення внутрішньої системи якості освіти і моніторинг 

● Інше: 

 

21. З якою категорією дітей у вас є труднощі в роботі (Оберіть усі можливі варіанти): * 

● діти з особливостями психофізичного розвитку 

● діти з проблемною поведінкою 

● учні, які живуть в несприятливих соціальних умовах, з малозабезпечених сімей, з 

неповних сімей 

● учні з низькою академічною успішністю (поточні незадовільні оцінки, низькі бали 

за результатами навчання) 

● учні з високим рівнем освітніх здібностей і потреб (висока академічна успішність) 

● навчання за індивідуальними програмами, 

● при роботі з обдарованими дітьми 

● труднощі не виникають 

● Інше: 

 

22. Які види та методи організації навчальних занять на курсах підвищення кваліфікації 

найбільш ефективні для Вас особисто? Оберіть із запропонованих варіантів 3, яким Ви 

надаєте перевагу: * 

● практичне завдання 

● робота в парах, у підгрупах 

● робота з джерелами інформації (посібниками, журналами, електронними 

ресурсами) 

● моделювання ситуації 

● ділова – рольова гра 

● мозковий штурм 

● дискусія 

● полілог 

● тренувальна вправа 

● проблемна ситуація 

● мотиваційні вправи 

● активізуючі ігри, вправи, руханки 

● наочність (аудіо, відео, презентації, посібники, тощо). 

● проектне навчання 

● Інше: 

 

23. Які напрями підвищення кваліфікації вам найбільш цікаві? Оберіть не більше 5 

напрямів: * 

● розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових 

методик, технологій) 

● формування ключових компетентностей 

● психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку 

● основи андрагогіки 
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● створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами 

● використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому 

процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку 

● мовленнєва компетентність 

● формування професійних компетентностей галузевого спрямування, ознайомлення 

з вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти) 

● розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, установ та 

їх заступників) 

● Інше: 

 

24. Які з наведених тем на курсах підвищення кваліфікації ви вважаєте необхідними (не 

більше 5) * 

● Нормативно-правове забезпечення освіти 

● Основи БЖД, цивільної оборони та охорони праці в галузі 

● Вікова та педагогічна психологія 

● Інклюзивна освіта 

● Теорія та методика виховання 

● Сучасні технології навчання 

● Спецкурс "ІКТ в предметній галузі" 

● Сучасний стан розвитку наукової дисципліни (Предметно-наукова підготовка) 

● Сучасна методика викладання навчальної дисципліни (Методична підготовка) 

● Спецкурс фаховий 

● Педагогічна / управлінська практика 

● Інше: 

 

25. Яка форма проведення контрольних заходів вам найбільше підходять. Оберіть не 

більше 3 форм: * 

● Вихідне тестування 

● Виконання залікових робіт 

● Виконання індивідуального проекту 

● Виконання групового проекту 

● Представлення власного досвіду 

● Написання курсової роботи/реферату 

● Інше: 

 

III. Загальні статистичні питання 

 

26. Тип закладу освіти, де ви працюєте * 

● Заклад вищої освіти 

● Заклад дошкільної освіти 

● Заклад загальної середньої освіти 

● Заклад позашкільної освіти 

● Заклад професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти 

● Заклад спеціалізованої освіти 

● Заклад спеціальної освіти 

● Заклад фахової передвищої освіти 

● Інклюзивно-ресурсний центр 

● Методичний центр, центр професійного розвитку ПП 

● Орган управління освітою 
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27. Оберіть назву курсу, за яким ви проходите навчання * 

● Асистенти учителя, асистенти вихователя класів/груп з інклюзивною формою 

навчання 

● Бібліотекарі закладів освіти усіх типів 

● Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти 

● Вихователі груп подовженого дня 

● Вихователі груп раннього віку закладу дошкільної освіти 

● Вихователі закладів дошкільної освіти 

● Вихователі закладів дошкільної освіти компенсуючого типу 

● Вихователі закладів освіти інтернатного типу 

● Вихователі закладів освіти інтернатного типу (Вихователі загальноосвітнього 

санаторного закладу освіти) 

● Вихователі та інструктори з фізичної культури закладів дошкільної освіти 

● Вихователі-методисти закладу дошкільної освіти 

● Директори закладів освіти всіх типів 

● Директори інклюзивно-ресурсних центрів 

● Завідувачі /директори закладів дошкільної освіти 

● Заступники директорів закладів освіти всіх типів 

● Заступники директорів закладів освіти всіх типів (стаж роботи більше 2 років) 

● Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти усіх типів 

● Заступники директорів з виховної роботи закладів освіти усіх типів (стаж роботи 

менше 2 років) 

● Інструктори з лікувальної фізичної культури закладів освіти з інклюзивною 

формою навчання та закладів освіти всіх типів 

● Керівники (директори, заступники), методисти, завідувачі відділами закладів 

позашкільної освіти 

● Керівники гуртків закладів дошкільної освіти 

● Керівники гуртків закладів загальної середньої освіти 

● Керівники гуртків закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової 

передвищої освіти 

● Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, коледжів 

● Методисти, керівники методичних служб 

● Музичні керівники закладу дошкільної освіти 

● Педагоги-організатори, класні керівники закладів освіти усіх типів 

● Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти з інклюзивною формою 

навчання 

● Педагогічні працівники закладів освіти з інклюзивною формою навчання 

● Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти 

● Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

коледжів (Майстри виробничого навчання) 

● Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

фахової передвищої освіти (Методисти, старші майстри, вихователі гуртожитку) 

● Практичні психологи 

● Соціальні педагоги 

● Учителі англійської мови 

● Учителі біології та екології 

● Учителі болгарської мови 

● Учителі географії 

● Учителі інформатики 

● Учителі іспанської мови 
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● Учителі історії та правознавства 

● Учителі курсу "Громадянська освіта" 

● Учителі курсу "Етика" та "Християнська культура" 

● Учителі математики 

● Учителі музики 

● Учителі музичного мистецтва 

● Учителі навчального курсу "Мистецтво" 

● Учителі німецької мови 

● Учителі образотворчого мистецтва 

● Учителі основ здоров’я 

● Учителі початкової школи 

● Учителі предмета "Захист України" 

● Учителі природознавства (5-6 клас) 

● Учителі російської мови, літератури та зарубіжної літератури 

● Учителі трудового навчання та курсу "Технології" 

● Учителі української мови та літератури 

● Учителі фізики та астрономії 

● Учителі фізичної культури закладів освіти усіх типів 

● Учителі французької мови 

● Учителі хімії 

● Учителі, що викладають інтегрований курс "Природничі науки" (10-11 клас) 

 

28. Укажіть тип місцевості, де ви проживаєте * 

● Місто 

● Обласний центр 

● Селище міського типу 

● Село 

 

29. Ваш вік: * 

● до 25 років 

● 30-39 років 

● 40-49 років 

● 50-59 років 

● 60 і більше 

 

30. Ваша стать * 

● жіноча 

● чоловіча 

 

31. Вкажіть стаж педагогічної роботи: * 

● до 3 років 

● від 3 до 5 років 

● від 5 до 10 років 

● від 10 до 15 років 

● від 15 до 25 років 

● понад 25 років 

 

32. Висловіть, будь ласка, пропозиції щодо підвищення якості організації та змісту 

проведення курсів підвищення кваліфікації за вашим фахом: 
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