
Результати опитування педагогічних працівників Запорізької області щодо 

співпраці з Запорізьким ОІППО  

 

Напередодні ювілейної 80-ї річниці Інституту ми попросили педагогів 

області відповісти на питання анкети з метою дізнатись їхньої думки щодо ролі 

та значення нашого Інституту у їх професійній діяльності. 

На питання анкети надали відповідь понад 2000 педагогів області, 

опитування проводилось в лютому 2019 року. 

Більша частина опитаних востаннє контактувала з Інститутом чи 

окремими його представниками не більше двох років тому, половина з яких 

проходили курси підвищення кваліфікації впродовж 2018 року. 

 
 

Переважна більшість опитаних педагогів згодні з тим, що співпраця з 

Інститутом допомагає їм працювати більш ефективно, адже завдяки співпраці з 

Інститутом вони дізнаються нових ідей, які можна застосувати на своїх заняттях, 

в своїй діяльності. 



 
 

 
 

 

Інститут допомагає педагогам області отримати корисні контакти серед 

експертного, вчительського, владного кола. 



 
Високо оцінюють рівень професійної компетентності викладацького 

складу Інституту, рівень вміння викладацького складу Інституту мотивувати і 

підтримувати професійне зростання педагогів області та рівень ставлення 

викладачів Інституту до слухачів. 

 
 



 
Не залишилися без уваги опитаних і зміни, які відбулися в Інституті 

останнім часом. Найпомітніші позитивні зміни відбулися в організації та змісті 

курсів підвищення кваліфікації, технічному оснащенні аудиторій та 

інформаційному супроводженні слухачів. 

 

 

 



 
 

Велика палітра інформаційних та освітніх ресурсів Інституту допомагає 

вчителям бути в курсі останніх освітянських подій. Найпопулярнішими є портал 

ЗапоВікі, сайт методичного відділу Інституту, Педагогічна майстерня, матеріали 

обласної виставки «Освіта Запорізького краю» та веб-ресурси окремих 

структурних підрозділів. 



 
 

Найвідвідуваніші заходи, які організовує Інститут - це тренінги, семінари 

та олімпіади для школярів. 



 
З високою вірогідністю опитані, за умов самостійного провайдерів 

освітніх послуг, планують проходити підвищення кваліфікації в нашому 

Інституті. 

 
Респонденти висловили також конструктивні пропозиції та зауваження 

щодо діяльності Інституту, які стосуються запровадженню та розширенню 

спектру освітніх послуг, пов’язаних з сучасними напрямками в педагогіці, 

наприклад: НУШ, інклюзія, ІКТ. 



Не залишився Інститут та окремі його представники без побажань та 

привітань. Педагоги вітають Інститут з ювілеєм і бажають подальшого розвитку, 

тримати намічений курс на оновлення та модернізацію всіх сфер своєї діяльності, 

бути сучасним і цікавим, а співробітникам - здоров'я, натхнення, наснаги, 

особистих досягнень та людського щастя, бути справжніми наставниками для 

педагогів області. 

Для більш детальної картини соціологічного опитування наведемо 

загальні відомості про наших респондентів. 
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